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 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในครั้งที่ 8 นี้ เป็นการจัด
ประชุมที่อยู่ช่วงเวลาเปล่ียนผ่านผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหม่ ซึ่งรับสืบทอดการดําเนินงานจากผู้บริหาร
ชุดเก่า ที่ได้จัดมาแล้วถึง 7 คร้ัง และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในคร้ังนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงพยายามที่จะรักษาคุณภาพของการจัด เรื่องที่นําเสนอในการจัดประชุมครั้งนี้ มีจํานวนมากพอสมควร และเน้นที่
คุณภาพของงานวิจัยที่นําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ครั้งนี้สิ่งที่เพ่ิมเติมมาก็คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้นําเสนอผลผลิตจากคลินิกเทคโนโลยีและงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ “สิขริน” ผู้ผลิตและ
จําหน่ายสินค้าจากชันโรง (ผึ้งตัวเล็กที่ไม่มีเหล็กใน) ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นสินค้า OTOP 5 ดาว ถือว่าเป็นความ
ยั่งยืนของชุมชนแห่งน้ี เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภูมิใจนําเสนอและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการ
ระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไปด้วย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอขอบคุณ ได้รับการสนับสนุนจาก
พันธมิตรเครือข่ายวิจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สมาคมนักวิจัย เมืองพัทยา และสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน สวก.) ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้องขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ และนักวิจัยทุกท่าน ที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าทางวิชาการของการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ 
และขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่เรื่องที่นําเสนอ ซึ่ง
เป็นการประกันคุณภาพของผลงานที่กําหนดได้เป็นอย่างดี 
 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก อํานวยพรแด่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําเสนองานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านให้
ประสบความสําเร็จในงานวิจัย และดําเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ผู้อ่ืน และประเทศโดยรวม 
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ตลอดไป 
 
 
 
 

 
            (ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ) 

          ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 



 
 

รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 8 

 

 
 
 

รูปแบบการนาํเสนอ (เรื่อง) 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วม 

Oral Poster 
บทความ
ทั้งหมด 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 7 3 10 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม - 1 1 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 2 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - 1 1 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 1 - 1 
6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 - 12 
7) วิทยาลัยพชิยบัณฑิต  1 - 1 
8) มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 - 1 
9) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  1 - 1 
10) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - 4 4 
11) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ์ 1 - 1 
12) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิทร ์ 1 - 1 
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 9 - 9 
14) มหาวิทยาลัยศิลปากร  1 2 3 
16) มหาวิทยาลัยบรูพา 4 - 4 
17) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 - 1 
18) มหาวิทยาลัยตาป ี 1 - 1 
19) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 - 5 
20) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 - 1 
21) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 1 - 1 
22) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1 - 1 
23) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 1 - 1 
24) มหาวิทยาลัยรงัสิต 1 - 1 
25) สถาบนัการจัดการปญัญาภิวัฒน ์ 1 - 1 
26) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
     เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

1 - 1 

รวมจํานวนบทความวิจัย (เรื่อง) 54 12 66 
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 ณ  โรงแรมเอวัน เดอะรอยลั ครสู พัทยา จังหวัดชลบุรี 

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐบาลในการกําหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลําดับความสําคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทําให้ประเทศสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผล
ได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจําเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนําผล
ดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ สามารถนํามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนกัวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและ 

    ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ 

3.  เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย 
 4.  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

 3.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
2558 ระยะเวลา

การดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ             
ประชาสัมพันธ์โครงการ             

จัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ์             
จัดการประชุมวิชาการฯ             
สรุปประเมินผล             
 
4.  รูปแบบดําเนินการ 

4.1 การบรรยายพิเศษ (keynote lecture) 
4.2 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation) 
4.3 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) 
 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ  
 นักวิจัย   คณาจารย์  บุคลากรของรัฐและเอกชน  นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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6.  สถานที่ดําเนินงาน  
 โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันที่  3-5 มิถุนายน  2558 
 
8.  งบประมาณ   

 ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา  
     
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  สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
เบอร์โทรศัพท์ 038 - 358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038 - 358142  
website:  http://ird.rmutto.ac.th  E-mail: cfr2rmutto@gmail.com   
 
 
 

 
 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 ญ

 
 
 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 

 ฎ

 
 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 ฏ

 
 
 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
 

 ฐ

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชมุสัมมนาทางวชิาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที่ 8 
ระหว่างวนัที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุร ี

จัดโดย สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) สาํนกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบรูพา) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)         
สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจยั (สกว.) สมาคมนักวิจยั เมืองพัทยา สวนสัตว์ดสุิต และ สวนสัตว์เขาเขียว 

 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 
ห้องประชุมราชนาวี 1-2 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 10.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ (รองอธิการบดี) 

และ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การวิจัยไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ 
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา 

  

Session 1 กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
 ประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ 
 เลขานุการ : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 

10.30 - 10.45 น. คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม 
       โดย คุณรวิภัทร ลาภเจริญสุข 

10.45 - 11.00 น. เครื่องปอกเปลือกกระเทียมโทนด้วยแรงดันลม 
       โดย คุณอนุวัตร  ศรีนวล 

11.00 - 11.15 น. การบูรณาการผลิตภาพสีเขียวและการผลิตแบบลีนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตโพลียูรีเทน 
       โดย คุณรสจนีย์ ทรายอินทร 

11.15 - 11.30 น. การประยุกต์วิธีการของผลิตภาพสีเขียวในโรงงานผลิตไมโครเวฟ 
       โดย คุณพงศกรณ์  ต้ังเตรียมใจ 

11.30 - 11.45 น. การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับผู้ท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 
       โดย คุณศิริวรรณ  พลเศษ 

11.45 - 12.00 น. การเลี้ยงและการกระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.Pluvialis โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในสภาวะกลางแจ้ง 
       โดย คุณวรเดช พูนคํา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
Session 2 กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ วานิชชัง 
 เลขานุการ : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 

13.00 - 13.15 น. ศึกษาอิทธิพลของผงอะลูมิเนียมท่ีมีผลต่อความหยาบผิวเหล็กกลา้เครื่องมือ SKD11 ด้วยกระบวนการ PMEDM 
       โดย คุณวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต 

13.15 - 13.30 น. การสกัดคุณลักษณะภาพในการตรวจจับมนุษย์ 
       โดย คุณชุมพล เสนาพันธ์ 

13.30 - 13.45 น.  การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
       โดย คุณศิรประภา  แสนโคตร 

13.45 - 14.00 น. สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
       โดย คุณสุรสิทธ์ิ  แสนทอน 
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14.00 - 14.15 น. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สัมผัส 
       โดย คุณศิรประภา นะคะจัด 

14.15 - 14.30 น. ระบบคัดแยกวัตถุด้วยวิธีการฮัฟทรานฟอร์ม บนพื้นฐานการประมวลผลภาพ 
       โดย คุณเชิดพงษ์ หารคําแพง 

14.30 - 14.45 น. ระบบคัดแยกวัตถุโดยการวิเคราะห์สี บนพื้นฐานการประมวลผลภาพ 
       โดย คุณอนุชา ทองหาญ 
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

Session 3 กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 ประธาน :  ดร.ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ 
 เลขานุการ : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 

15.00 - 15.15 น. ปัจจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
       โดย คุณชลธิชา  ไทรราตรี 

15.15 - 15.30 น. การประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการบริหารองค์กรภาคเอกชน กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 
       โดย คุณดวงตา  พัฒนสุพงษ์ 

15.30 - 15.45 น. การจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในจังหวัดชลบุรี 

       โดย คุณปิยมาศ  นะแก้ว 
15.45 - 16.00 น. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 

       โดย คุณสมบูรณ์ สอนประภา และ คุณกิจฐเชต ไกรวาส 
16.00 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

ห้องประชุมเภตรา   
Session 1 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ 

 ประธาน :  ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 
 เลขานุการ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด 

10.30 - 10.45 น. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง  
กรณีศึกษา: ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 

       โดย คุณสวรรยา ธรรมอภิพล 
10.45 - 11.00 น. การศึกษาความคิดเห็นและสนใจของชุมชนและท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก สุพรรณบุรี 

       โดย คุณธณภณ สุภาโชติอังคณา 
11.00 - 11.15 น. แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านโชห่วยในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

       โดย คุณปรชีาภรณ์  ศักดา 
11.15 - 11.30 น. แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
       โดย คุณพรนิภา ชาติวิเศษ 

11.30 - 11.45 น. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

       โดย คุณสัญสุณี  เสมาภักดี 
11.45 - 12.00 น. ศึกษาปจัจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตาํบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาํภู 

       โดย คุณธีรวัฒน์  หินแก้ว 
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12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
Session 2 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) 

 ประธาน :  ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 
 เลขานุการ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด 

13.00 - 13.15 น. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

       โดย คุณณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ และ คุณวนิดา วาดีเจริญ 
13.15 - 13.30 น. อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก 
       โดย คุณกิ่งกาญจน์  พันธุมะโอภาส 

13.30 - 13.45 น. อิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและบรรยากาศองค์การต่อความผูกพันต่อองค์ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดนครพนม 

       โดย คุณกุลนัดดา  อภัยโส 
13.45 - 14.00 น. กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       โดย คุณดํารง  สุทอง 

14.00 - 14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน สํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์ 
เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

       โดย คุณจันทรกานต์  เนียดพลกรัง 
14.15 - 14.30 น. อิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด 

       โดย คุณชุติมา รุ่งกาญจนาพร 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

Session 3 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) 
 ประธาน :  ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 
 เลขานุการ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด 

14.45 - 15.00 น. อิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร 

       โดย คุณภารวี จันทร์อ่อน 
15.00 - 15.15 น. กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทนําเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       โดย คุณปฏิญญา สาขุนทด 
15.15 - 15.30 น. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการดําเนินงาน: กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมมาตรฐาน 3-5ดาว ในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
       โดย คุณโกกิลาวัจน์ หันจางสิทธ์ิ 

15.30 - 15.45 น. อิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรม 
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย 

       โดย คุณวิชญ  อภิบาลศร ี
15.45 - 16.00 น. อิทธิพลบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงานสายสนับสนุน  

ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
       โดย คุณจิราภา ปะวัง 
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16.00 - 16.15 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบแห่งความสําเร็จของการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรของบริษัทในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

       โดย คุณสุนีรัตน์  แจ้งสว่าง 
16.15 - 17.30 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
  

วันพฤหัสบดีที่ 4  มิถุนายน 2558 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

ห้องประชุมราชนาวี 1-2  
Session 4 กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 ประธาน :  ดร.กิตติศักด์ิ  วิธินันทกิตต์ 
 เลขานุการ : นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข 

09.00 - 09.15 น. การออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนเครื่องเชื่อมฯ เพื่อลดเวลาประกอบ 
       โดย คุณสมพงษ์   แตงโสภา 

09.15 - 09.30 น. การปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิน้ําหอมปรับอากาศเพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพและการออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ 

        โดย คุณวรรณวิภา ราศี 
09.30 - 09.45 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพ งานซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร โรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป 

        โดย คุณมนูญ สีคุณแก้ว 
09.45 - 10.00 น. การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน 

       โดย คุณใจทิพย์  วานิชชัง 
10.00 - 10.15 น. การปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์โดยพลังงานไฟฟ้า 

       โดย คุณวัชรพล  ทรงหอม และ คุณมณฑลี  ศาสนนันทน์ 
10.15 - 10.30 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

       โดย คุณภาวิณี  อุ้ยศรีคูณ 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  

Session 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 
 เลขานุการ : นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข 

10.45 - 11.00 น. การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติ 
       โดย คุณวิลาวัลย์ เสือทอง 

11.00 - 11.15 น. การผลิตและคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 
       โดย คุณเชาวนีพร  ชีพประสพ 

11.15 - 11.30 น. ผลของสารยับย้ังการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยบนพื้นที่สูง 
       โดย คุณนุดี  เจริญกิจ 

11.30 - 12.00 น. มอบเกียรติบัตร 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น. ร่วมชมนิทรรศการ ชมการนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15.00 - 15.15 น.) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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ห้องประชุมเภตรา   
Session 4 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) 

 ประธาน :  ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 
 เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์ 

09.00 - 09.15 น. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

       โดย คุณจิดาภา  พิทักษ์กรสกุล 
09.15 - 09.30 น. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

       โดย คุณสมชาย  พาชอบ และ คุณอนุเทพ  ธนานุกูลสมบัติ 
09.30 - 09.45 น. การจัดการความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการแก้ปัญหาจากกระบวนการผลิต  

กรณีศึกษา องค์กรผู้ผลิตแผงวงจรรวมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
       โดย คุณเชวงศักด์ิ  ประหา 

09.45 - 10.00 น. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะสากลของวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมีเพื่อเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

       โดย คุณสุนันท์  ชมกลิ่น 
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

 
 
 

Session 5 กลุ่มศึกษาศาสตร์ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์ 

10.30 - 10.45 น. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา 
       โดย คุณจิตต์โสภิน มีระเกตุ 

10.45 - 11.00 น. การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

       โดย คุณดวงตา อินทรนาค 
11.00 - 11.15 น. การประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการจัดการองค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาบริษัท ดีซี  

คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด 
       โดย คุณดาเรศ  สุเพียร 

11.15 - 11.30 น. การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย 

       โดย คุณสินีพร  ยศปัญญา 
11.30 - 11.45 น. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ACACA ท่ีมีต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  

โรงเรียนจารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 
       โดย คุณวีณา ภาคมฤค 

11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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Session 6 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์ 

13.00 - 13.15 น. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย 
       โดย คุณกฤชณัท แสนทวี 

13.15 - 13.30 น. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 
       โดย คุณจักรกฤษณ์  ศรีทอง 

13.30 - 13.45 น. การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

       โดย คุณวรจักร์  ม่ันคง 
13.45 - 14.00 น. การศึกษาปริมาณภาระบีโอดีจากแหล่งกําเนิดนํ้าเสียที่มีจุดกําเนิดแน่นอนตามระยะเวลาปลอดฝน  

ในเขตเมือง กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       โดย คุณสพรรณชนก  ชูใจ 

14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  

Session 7 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ 
 เลขานุการ : นายวิศิษฏ์ ยุทธาภรณ์พินิจ 

14.15 - 14.45 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเชิงยืดหยุ่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       โดย คุณไชยยันต์ สกุลไทย 

14.45 - 15.00 น. กลยุทธ์การใช้สือ่ดิจิทัลเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
       โดย คุณสุดปฐพี  เวียงสี 

15.00 - 15.15 น. ระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพ่ือชุมชน : บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
       โดย คุณสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ และ คุณอรวรรณ มูสิกะ 

15.15 - 15.30 น. การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์การค้าพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากระเป๋านําเข้า 
       โดย คุณวรพล แจ่มสวัสดิ์ 
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คุณสมบตัิทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม 
Physical and Mechanical Properties of Oyster Shell 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม ซ่ึงถือเป็นข้อมูลที่
สําคัญในการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยเปลือกหอยนางรม เปลือกหอยที่ใช้ในการทดลองได้มาจากบริเวณชายทะเลบางพระ 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีคุณสมบัติทางกายภาพที่ศึกษาประกอบด้วย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต น้ําหนัก สี พ้ืนท่ี
ผิว และปริมาณความชื้น คุณสมบัติเชิงกลคือ มุมเสียดทาน และแรงกดแตก จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
เชิงเรขาคณิต (cm) ของเปลือกหอยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.4 ± 2.7 cm น้ําหนักของเปลือกหอยเท่ากับ 30.46 ± 3.92 g ความชื้น
ของเปลือกหอยเท่ากับ 21.51 ± 3.94 % wet basic พ้ืนท่ีผิวของเปลือกหอยเท่ากับ 25.57 ± 3.45 cm2 ค่ามุมเสียดทานของ
เปลือกหอยบนพื้นเหล็กมีค่าเท่ากับ 39 ± 1.79 องศา บนพื้นไม้เท่ากับ 31 ± 2.27 องศา และบนพื้นพลาสติกเท่ากับ 15 ± 1.65 
องศา สําหรับแรงกดแตกของเปลือกหอยเท่ากับ 1.4 ± 0.67kN ข้อมูลจากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือก
หอยนางรมถือว่ามีประโยชน์สําหรับวิศวกร ชาวประมงและผู้ท่ีสนใจเพื่อใช้นําไปออกแบบเครื่องบดย่อยเปลือกหอยนางรมต่อไป 
คําสําคัญ: เปลือกหอยนางรม คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติเชิงกล   
 

Abstract 
 This research aims to study physical and mechanical properties of oyster shell.These information is 
important that be used for design shelling machine. The oyster shells were picked from Bangpra beach, Chonburi 
province. The physical and mechanicalproperties consisted of geometric Mean Diameter (GMD), weight, color, 
surface area, moisture content, friction angle and rupture force. The results of physical properties showed GMD = 
42.4 ± 2.7 cm; weight =30.46 ± 3.92 g; moisture content = 21.51 ± 3.94 % wet basic; 25.57 ± 3.45 cm2; and surface 
area = 25.57 ± 3.45 cm2. The friction angle results are39ο± 1.79, 31ο± 2.27 and 15ο± 1.65 on steel, wood and 
plastic plates respectively. The finding points could be used to design oyster shells shelling machine. 
Keywords: Oyster Shell, Physical properties, Mechanical properties 
 

1. บทนํา 
หอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เป็นอาหารที่จัดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันในพื้นท่ี

ภาคตะวันออกของประเทศไทยนิยมเล้ียงหอยนางรมกันเป็นอย่างมากตามแนวชายฝ่ังทะเลและถูกจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก ทําให้ปริมาณของเปลือกหอยนางรมมีจํานวนเพิ่มข้ึนมากด้วย กระบวนการกําจัดเปลือกหอยนางรมถือว่า
ทําได้ยาก โดยท่ัวไปเปลือกหอยนางรมจะถูกนําไปท้ิงตามริมฝั่งทะเลเพื่อให้ย่อยสลายตามธรรมชาติซ่ึงเป็นการกําจัดไม่ถูกวิธีทําให้ขยะ
จากเปลือกหอยนางรมมีจํานวนมากขึ้นทุกปี นอกจากนั้นยังส่งผลทําให้การระบายน้ําจากแหล่งธรรมชาติลงสู่ทะเลเป็นไปด้วยความลําบาก 
ในเปลือกหอยนางรมมีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นองค์ประกอบหลัก ซ่ึงเป็นแหล่งแคลเซียมท่ีสําคัญ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ
นําไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เพราะแคลเซียมมีส่วนในการสร้างผลผลิต เช่น เปลือกไข่ และน้ํานม นอกจากนั้นมีการศึกษาของ รัตนา
ภร ยวงสวัสดิ์และคณะ (2554) ได้ศึกษาการนําเปลือกหอยนางรมมาผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อให้ได้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 
โดยสามารถนําไปเป็นวัสดุดูดซับเพื่อใช้กําจัดฟอสเฟตในน้ําเสียได้ และจากการศึกษาของนิชธิมา รุ่งปิ่น (2554) ได้กล่าวว่าการใช้
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) จากเปลือกหอยนางรมเป็นสารเสริมแรงในพอลิไวนิลคลอไรด์สามารถเพิ่มความแข็งให้คอมพอสิตพีวีซีได้
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แต่ในกระบวนการที่จะนําเปลือกหอยนางรมมาใช้ประโยชน์นั้นจําเป็นต้องบดย่อยเปลือกหอยนางรมเสียก่อน การบดย่อยหอยนางรม
จํานวนมากในเวลาเดียวถือเป็นเรื่องยากเพราะเปลือกหอยนางรมมีความแข็ง ดังนั้นจําเป็นต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการบดย่อย
เปลือกหอยนางรม 

การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลในการบดย่อยวัสดุ ข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการออกแบบคือคุณสมบัติทางกายภาพ
และเชิงกลของวัสดุชนิดนั้นๆเช่นเดียวกับการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยเปลือกหอยนางรมข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล
เป็นสิ่งที่จําเป็นในการออกแบบเช่นเดียวกัน คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุเป็นข้อมูลท่ีมีความสําคัญต่อการออกแบบขนาด 
มิติ กําลังงานที่ใช้ รวมไปถึงการกําหนดขนาดต้นกําลังของเครื่องจักรกล คุณสมบัติเหล่านี้ เช่น ความชื้น เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิง
เรขาคณิต พ้ืนที่ผิว น้ําหนัก ปริมาตร ความหนาแน่น มุมเสียดทาน และความแข็ง เป็นต้น การได้มาซ่ึงข้อมูลเหล่านี้อาจได้มาจากการ
ทดลองหรือการสืบค้นข้อมูล ดังนั้นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยถือว่ามีความสําคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบเครื่องบดย่อยเปลือกหอยตอ่ไป 

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญประโยชน์ของเปลือกหอยและกระบวนการต่างๆ ซ่ึงจะนํามาสู่การ
นําเปลือกหอยนางรมไปใช้ประโยชน์โดยผ่านการบดย่อย ซ่ึงจําเป็นต้องมีเครื่องบดย่อยเปลือกหอยนางรม โดยการออกแบบและสร้าง
เครื่องบดย่อยนั้นจําเป็นต้องทราบคุณสมบัติทางกายทางและเชิงกลของเปลือกหอย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยเปลือกหอย และยังเป็นข้อมูล
สําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาการนําเปลือกหอยนางรมมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อีกด้วย 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 ตัวอย่างเปลือกหอย 
 เปลือกหอยนางรมที่ใช้ในการทดลองถูกนํามาจากบริเวณชายทะเลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเปลือกหอยจะ
ถูกเก็บหลังจากที่นําเนื้อออกเพื่อส่งขายและถูกนําส่งมายังห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล  
 

2.2 เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (Geometric mean diameter) 
 ขนาดของผลส้มโอนั้นจะวัดตามวิธีการหาเส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลเชิงเรขาคณิต (Geometric Mean Diameter) โดยใช้ 
Vernier caliper (Mitsutoyo, Japan ความละเอียด 0.02 มิลลเิมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลเชิงเรขาคณิตหาได้ดังนี้ 

เส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลเชิงเรขาคณิต  = ( a x b x c ) 3
1
     (1) 

 เมื่อ a คือด้านท่ียาวที่สุดของเปลือกหอย b คือด้านยาวรองลงมาจากด้าน a ฉากกับ a และ cคือด้านยาวรองลงมาจากด้าน a และ b 
ฉากกบั a และ b การวัดเส้นผ่าศนูย์กลางสมมูลเชงิเรขาคณิตของเปลือกหอยนองรมใช้ตัวอย่างทั้งสิน้ 60 ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ย 
 

2.3 น้ําหนัก 
น้ําหนักวัดโดยเคร่ืองชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (PL3002, METTLER TOLEDO, Switzerland พิกัด 3100 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม) 

การวัดน้ําหนักของเปลือกหอยนองรมใช้ตัวอย่างทั้งสิ้น 60 ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ย 
 

2.4 พื้นที่ผิว 
 เปลือกหอยจะถูกวางควํ่าบนกระดาษและวาดรูปตามขอบของเปลือกหอย พ้ืนที่ผิวของเปลือกหอยนางรมวัดโดยเครื่อง 
Digital planimeter (Planix 7, TAMAYA, Japan) เปลือกหอยนองรมใช้ตัวอย่างทั้งสิ้น 60 ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ย 
 

2.5 สี 
การวัดสีใช้เครื่องวัดสี (Color Reader CR-10, KONICA MINOTA, Japan) โดยวัดในมาตรฐานระบบ Hunter Lab (Lab) 

ตําแหน่งในการวัดคือบริเวณด้านหน้าของเปลือกหอย ในแต่ละครั้งของการวัดสแกน 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยการวัดสีของเปลือกหอย
นางรมใช้ตัวอย่างทั้งสิ้น 60 ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ย 
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2.6 ปริมาณความชื้น 
ปริมาณความชื้นของเปลือกหอยนางรมถูกหาโดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC 1990 และคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของปริมาณ

ความชื้นฐานเปียก (Wet basic) จํานวนเปลือกหอยใช้เปลือกหอยทั้งสิ้นจํานวน 60 ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณความชื้นฐานเปียก (Wet basic) สามารถคํานวณหาได้ดังนี้ 

 x100อบ ือกหอยก่อนน้ําหนักเปล
ะหลังอบอยก่อนอบแลนักเปลือกหผลต่างน้ําหbasic) (Wet นเปียกความชื้นฐา ์ของปริมาณเปอร์เซ็นต                       (2) 

2.7 มุมเสียดทาน 
การศึกษามุมเสียดทานของเปลือกหอยนางรมทําการทดลองกับพ้ืนผิววัสดุคือ ไม้ พลาสติก และเหล็ก โดยตัวอย่างท้ังสิ้น 60 

ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ยการวัดโดยวางเปลือกหอยบนเครื่องมือวัดสัมประสิทธ์ความเสียดทาน เครื่องมุมเสียดทานมีลักษณะดัง
แสดงในรูปท่ี 1) จากนั้นเอียงแผ่นทดสอบจนผลผลิตไถลลงอย่างอิสระ แล้วอ่านค่ามุมท่ีผลผลิตไหลจากนั้นนําค่ามุมท่ีอ่านได้มา
คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถิตได้ดังนี้ 

      (3) 
โดยที่   คือ สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน 
   คือ มุมท่ีผลผลิตเกษตรเริ่มเคลื่อนท่ี (องศา) 

 

 
รูปที่ 1 เครื่องมือวัดสัมประสิทธค์วามเสยีดทาน 

 

2.8 แรงกดแตก 
 การทดสอบแรงกดแตกของเปลือกหอยนางรมใช้เครื่อง Compression machine (ADR 3000, ELE, UK) ทําการทดสอบที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การทดสอบแรงกดแตกของเปลือกหอยนางรมใช้ตัวอย่างท้ังสิ้น 60 
ตัวอย่างและนํามาหาค่าเฉลี่ย 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
3.1 คุณสมบัติทางกายภาพของเปลือกหอยนางรม 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพของเปลือกหอยนางรม จากตารางแสดงให้
เห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (cm) ของเปลือกหอยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.4 ± 2.7 cmน้ําหนักของเปลือกหอยเท่ากับ 
30.46± 3.92g ความชื้นของเปลือกหอยเท่ากับ 21.51 ± 3.94 % wet basic พ้ืนท่ีผิวของเปลือกหอยเท่ากับ 25.57 ± 3.45 cm2

คุณสมบัติทางกายภาพเหล่าน้ีมีประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเคร่ืองบดย่อยเปลือกหอย อาทิเช่น ขนาดของต้น
กําลัง มิติของเครื่อง การกําหนดวัสดุท่ีใช้ในการสร้าง เป็นต้น 
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จากการวัดค่าสีของเปลือกหอยแสดงว่า L เท่ากับ 44.7 ± 7.7 a เท่ากับ -4.3 ± 1.1 และ b เท่ากับ 16.9 ± 2.9 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าสีของเปลือกหอยมีความเป็นสีเขียวกับเหลือง (a มีค่าเป็นบวกหมายถึงสีแดง a มีค่าเป็นลบหมายถึงสีเขียว และ b มีค่า
เป็นบวกหมายถึงสีเหลือง b มีค่าเป็นลบหมายถึงสีน้ําเงิน)  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพของเปลือกหอยนางรม 
คุณสมบัติทางกายภาพ จํานวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียเชิงเรขาคณิต (cm) 60 42.4 ± 2.7 
น้ําหนัก (g) 60 30.46 ± 3.92 
ความชื้น (% wet basic) 60 21.51 ± 3.94 
พ้ืนที่ผิว (cm2) 60 25.57 ± 3.45 

L 60 44.7 ± 7.7 
a 60 -4.3 ± 1.1 สี 
b 60 16.9 ± 2.9 

 

3.2คุณสมบัติเชิงกลของเปลือกหอยนางรม 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติเชิงกลของเปลือกหอยนางรม ซ่ึงในตารางแสดงให้เห็น

ว่าค่ามุมเสียดทานของเปลือกหอยบนพื้นเหล็กมีค่าสูงสุดเท่ากับ 39 ± 1.79 องศา ลําดับถัดมาคือค่ามุมเสียดทานของเปลือกหอย
บนพื้นไม้เท่ากับ 31 ± 2.27 องศา และค่ามุมเสียดทานของเปลือกหอยบนพื้นพลาสติกเท่ากับ 15 ± 1.65 องศา ค่ามุมเสียดทาน
ของเปลือกหอยมีประโยชน์ในการออกแบบชุดลําเลียงเปลือกหอยเข้าสู่เครื่องบดย่อย สําหรับแรงกดแตกของเปลือกหอยเท่ากับ 
1.4 ± 0.67 kNดังนั้นการออกแบบเคร่ืองบดย่อยเปลือกหอยนางรมจําเป็นต้องใช้แรงในการกดมากกว่า 1.4 kN 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติเชิงกลของเปลือกหอยนางรม 
คุณสมบัติเชิงกล จํานวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ไม้ 60 31 ± 2.27 
พลาสติก 60 15 ± 1.65 มุมเสียดทาน (องศา) 
เหล็ก 60 39 ± 1.79 

แรงกดแตก (kN) 60 1.4 ± 0.67 
 
 

4. สรุปผล 
ข้อมูลจากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรมถือว่ามีประโยชน์สําหรับ วิศวกร ชาวประมง

และผู้ท่ีสนใจเพื่อใช้นําไปออกแบบเคร่ืองบดย่อยเปลือกหอยนางรมต่อไป 
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Compression machine (ADR 3000, ELE, UK) สําหรับการทดสอบแรงกดแตกของเปลือกหอยนางรม 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอผลผลิตสีเขียวแบบบูรณาการ (GP) และการผลิตแบบลีนในการที่จะลดการปลดปล่อยปริมาณของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากกระบวนการผลิตโพลียูรีเทนที่นําไปสู่การป้องกันผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน หลักการผลิต
ภาพสีเขียว (GP) ประยุกต์รวมกับการผลิตแบบ Lean ด้วยการใช้ แผนผังสายธารคุณค่าสีเขียว (Green Value Stream Mapping) ท่ี
เป็นเทคนิคท่ีประยุกต์มาเพื่อระบุจุดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหาวิธีเพื่อลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์พลังงานลดของเสียและเทคนิค DOE จะนํามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโพลียูรีเทนในการลดมลพิษ
และของเสีย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถคํานวณได้เทียบเท่า CO2 ซ่ึงสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บ
เท่าได้ 447,143.46 KgCo2eq/ปี และเป็นการเพิ่มผลผลิตของการผลิตโพลียูรีเทนเพิ่มขึ้น 15% 
คําสําคัญ: ผลิตภาพสีเขียวการผลิตแบบลีน การออกแบบการทดลอง การลดโลกร้อน 
 

Abstract 
 This paper presents the integrated Green Productivity (GP) and Lean Manufacturing in order to reduce 
CO2 emissions from Polyurethane production process that leads to protect the global warming effect. GP 
techniques such as eco-mapping, wastes stream segregation are combined with Value Stream Mapping of 
Lean Manufacturing technique to identify the hotspots environmental impacts. In addition, energy 
conservation, wastes reduction, and DOE techniques are implemented to improve the Polyurethane 
production process for reducing pollutions and wastes. CO2emissions can be calculated in term of 
CO2equivalent, which is reduced 447,143.46 KgCo2eq/year after improvement. Furthermore, increase 
productivity to 15%. 
Keywords: Green productivity, Lean manufacturing DOE, CO2 emissions reduction 
 

1. บทนํา 
โลกในสภาวะปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา อย่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเรื่องของฤดูกาลท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง อากาศแปรปรวน เกิดพายุหมุนที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น อากาศท่ีร้อนก็จะร้อนมาก อากาศที่หนาวก็จะ
หนาวอย่างสุดขั้ว อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นของโลกจะทําให้เกิดฤดูกาลท่ีแห้งแล้ง น้ําท่วม มีพายุท่ีรุนแรงและบ่อยครั้งข้ึน ผลิตผลทาง
การเกษตรลดลง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์จะถูกทําลายด้วยระบบนิเวศน์ท่ีเปลี่ยนไป เหล่านี้เป็นผลมาจากโลกกําลังอยู่ใน
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ การท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มข้ึนเกิดปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก (Green House 
Effect) เป็นกลไกทางธรรมชาติท่ีสร้างให้โลกเรารักษาพลังงานความร้อนไว้ได้โดยโลกจะมีชั้นบางๆ ของแก๊สกลุ่มหนึ่งเรียกว่า "แก๊ส
เรือนกระจก" (Greenhouse gas) คือแก๊สท่ีมีอยู่ในบรรยากาศท่ีทําให้การสูญเสียความร้อนสู่ห้วงอวกาศลดลง จึงมีผลต่ออุณหภูมิ
ในบรรยากาศผ่านปรากฏการณ์เรือนกระจก แก๊สเรือนกระจกมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลก 
หากปราศจากแก๊สเรือนกระจก โลกจะหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยไม่ได้ แต่การมีแก๊สเรือนกระจกมากเกินไปก็เป็นเหตุให้
อุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แก๊สเรือนกระจกเกิดเองตามธรรมชาติและจากกระบวนการอุตสาหกรรมแต่
ปัจจุบันนี้พบว่าโลกเราได้มีการสะสมแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น เนื่องจากการการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงาน
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อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ขุดข้ึนมาจากใต้ดิน และการตัดไม้ทําลายป่าเป็นการลดการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มข้ึนของแก๊สเรือนกระจกทําให้โลกไม่สามารถแผ่ความร้อนออกไปได้อย่างที่เคย ส่งผลให้
อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซเรือนกระจก ประกอบไปด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน(CH4), ไนตรัส
ออกไซด์ (N2O)), คลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFCS) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมาเป็นสัดส่วนที่
มากที่สุดเมื่อเทียบกับก๊าซตัวอ่ืนๆ เพราะว่าก๊าซนี้เกิดได้จาก กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต และ การกระทําของมนุษย์ เช่น การ
เผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การตัดไม้ทําลายป่าเป็นการลดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในปัจจุบันก็
ยังมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนของสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันทําให้อุตสาหกรรมไทยได้มีการตระหนักถึง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการรวบรวมทิศทางการบริหารอุตสาหกรรมเข้าไปในแผนแม่บท
อุตสาหกรรมไทยด้วย โดยการพัฒนากระบวนการผลิตจะคํานึงถึงสภาพแวดล้อม และการสร้างอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปล่อย
คาร์บอนในระดับน้อย อุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ภาครัฐมีการผลักดันในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้อุตสาหกรรมไทยนัก
ลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอง ก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมจึงได้มีมาตรการเรียกร้องให้บริษัทผู้รับเหมาของตนเอง 
ต้องมีมาตรการในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ซ่ึงในส่วนของบริษัทตัวอย่างนี้ เป็นบริษัทผลิตโฟมโพลียูรีเทนซ่ึงอุตสาหกรรมเคมี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เทอร์โมเซตต้ิง (Thermosetting) ถ้าแข็งตัวแล้วจะคงรูปอยู่ได้โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี จะ
ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้อีก วัตถุดิบหลักจะเป็นสารเคมีท้ังหมด ในส่วนของตัวอย่าง ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมไป
ด้วย ดังนั้นจึงได้มีการนํามาตรการในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวให้กับกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคนิคทางด้านผลิตภาพสี
เขียว เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโพลียูรีเทน ซ่ึงส่งผลให้มีการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่บรรยากาศ 

1.1 หลักผลิตภาพสีเขียว 
การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิตพร้อมท้ังคํานึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดย

มุ่งเน้นที่การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือและระบบการบริหารการจัดการต่างๆ ให้ความสําคัญกับการ พ่ึงพาอาศัยกันของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดเน้นอยู่ 3 ประเด็น ท่ีเรียกว่า GP’s Triple Focus คือ สิ่งแวดล้อม, ความสามารถในการ
ทํากําไร และคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวนั้น จะเป็นเครื่องในการกลุ่มของการจัดการทางด้านคุณภาพที่ใช้กัน
อยู่ และจะนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านผลิตภาพสีเขียวร่วมด้วย 

1.1.1 การประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน
ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ โดยพิจารณาบนพื้นฐาน แนวคิดต้ังแต่เกิดจนตาย เป็นการหา
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1.2 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for Environment: DfE)การออกแบบอย่างครบวงจรเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะทําลายสิ่งแวดล้อม โดยที่จะทําการเลือกวัตถุดิบท่ีใช้ การลดต้นทุน หาวัตถุดิบ
ทดแทน การใช้สารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายน้อยที่สุด รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ด้วย 

1.1.3 การจัดซ้ือสีเขียว (Green Purchasing)การจัดซ้ือผลิตภัณฑ์/บริการโดยพิจารณาในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย โดยท่ีให้ความสมดุลด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้า/บริการ และการจัดการที่ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจาก กระบวนการผลิตด้วย  ซ่ึงจะทําให้เกิดแรงผลักดันและกระตุ้นให้การเกิดตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Market) อย่างครบวงจรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้ผลิตส่งเสริมนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ สนับสนุน
การใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดการจัดซ้ือ
สินค้า/บริการดังกล่าวของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 
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อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ขุดข้ึนมาจากใต้ดิน และการตัดไม้ทําลายป่าเป็นการลดการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มข้ึนของแก๊สเรือนกระจกทําให้โลกไม่สามารถแผ่ความร้อนออกไปได้อย่างที่เคย ส่งผลให้
อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซเรือนกระจก ประกอบไปด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน(CH4), ไนตรัส
ออกไซด์ (N2O)), คลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFCS) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาเป็นสัดส่วนที่
มากที่สุดเมื่อเทียบกับก๊าซตัวอ่ืนๆ เพราะว่าก๊าซน้ีเกิดได้จาก กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต และ การกระทําของมนุษย์ เช่น การ
เผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การตัดไม้ทําลายป่าเป็นการลดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในปัจจุบันก็
ยังมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนของสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันทําให้อุตสาหกรรมไทยได้มีการตระหนักถึง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการรวบรวมทิศทางการบริหารอุตสาหกรรมเข้าไปในแผนแม่บท
อุตสาหกรรมไทยด้วย โดยการพัฒนากระบวนการผลิตจะคํานึงถึงสภาพแวดล้อม และการสร้างอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปล่อย
คาร์บอนในระดับน้อย อุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ภาครัฐมีการผลักดันในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้อุตสาหกรรมไทยนัก
ลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอง ก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมจึงได้มีมาตรการเรียกร้องให้บริษัทผู้รับเหมาของตนเอง 
ต้องมีมาตรการในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ซ่ึงในส่วนของบริษัทตัวอย่างนี้ เป็นบริษัทผลิตโฟมโพลียูรีเทนซ่ึงอุตสาหกรรมเคมี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า เทอร์โมเซตต้ิง (Thermosetting) ถ้าแข็งตัวแล้วจะคงรูปอยู่ได้โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี จะ
ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้อีก วัตถุดิบหลักจะเป็นสารเคมีท้ังหมด ในส่วนของตัวอย่าง ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมไป
ด้วย ดังนั้นจึงได้มีการนํามาตรการในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวให้กับกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคนิคทางด้านผลิตภาพสี
เขียว เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโพลียูรีเทน ซ่ึงส่งผลให้มีการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่บรรยากาศ 

1.1 หลักผลิตภาพสีเขียว 
การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิตพร้อมทั้งคํานึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดย

มุ่งเน้นที่การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือและระบบการบริหารการจัดการต่างๆ ให้ความสําคัญกับการ พ่ึงพาอาศัยกันของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดเน้นอยู่ 3 ประเด็น ท่ีเรียกว่า GP’s Triple Focus คือ สิ่งแวดล้อม, ความสามารถในการ
ทํากําไร และคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวนั้น จะเป็นเครื่องในการกลุ่มของการจัดการทางด้านคุณภาพที่ใช้กัน
อยู่ และจะนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านผลิตภาพสีเขียวร่วมด้วย 

1.1.1 การประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน
ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ โดยพิจารณาบนพื้นฐาน แนวคิดตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการหา
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1.2 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for Environment: DfE)การออกแบบอย่างครบวงจรเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะทําลายสิ่งแวดล้อม โดยที่จะทําการเลือกวัตถุดิบท่ีใช้ การลดต้นทุน หาวัตถุดิบ
ทดแทน การใช้สารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายน้อยที่สุด รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ด้วย 

1.1.3 การจัดซ้ือสีเขียว (Green Purchasing)การจัดซ้ือผลิตภัณฑ์/บริการโดยพิจารณาในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย โดยท่ีให้ความสมดุลด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้า/บริการ และการจัดการที่ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจาก กระบวนการผลิตด้วย  ซ่ึงจะทําให้เกิดแรงผลักดันและกระตุ้นให้การเกิดตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Market) อย่างครบวงจรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้ผลิตส่งเสริมนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ สนับสนุน
การใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดการจัดซ้ือ
สินค้า/บริการดังกล่าวของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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1.1.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เปน็การร่วมมือกันตลอดห่วง
โซ่อุปทานท่ีให้ความสําคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะเป็นการจัดการภายในห่วงโซ่ ตั้งแต่ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิ 
ขนส่ง ตลอดไปจนถึงผู้บริโภค จากความร่วมมือตลอดของห่วงโซ่อุปทานนี้ทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแบบทวีคูณ 

1.2 ระบบการผลิตแบบลีนกับสิ่งแวดล้อม 
ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการในด้านการจัดการและการบริหารองค์การ โดยเริ่ม

จากการจัดผังองค์การ การจัดคนเข้าทํางานตามตําแหน่งงาน และการทํางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ท่ีช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่าในการดําเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าใน
ตัวสินค้าและบริการ และกําจัดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผล
กําไรและผลลัพธ์ท่ีดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปด้วยสําหรับระบบการ
ผลิตแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเพื่อลดความสูญเปล่า 7 อย่างทางสิ่งแวดล้อม คือ พลังงาน น้ํา วัตถุดิบ ขยะ การขนส่ง 
การปล่อยของเสีย และด้านชีวภาพ โดยวิเคราะห์ผ่านการใช้ Green Value Stream Mapping 

1.3 หลักการ 3R 
หลักการ 3R เป็นการนําของเสียมาจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง คือ Reduce ลดระดับการใช้ลง โดยควบคุม

ปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อทําให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยท่ีสุด Reuse การใช้ซํ้าเป็นการนําสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่
ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีก Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่ เป็นการนําวัสดุต่างๆ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ 

1.4 หลักการอนุรักษ์พลังงาน 
หลักการอนุรักษ์พลังงานนําเอาข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์หาตําแหน่งท่ีมีการสูญเสียพลังงานมากสุด เพ่ือหา

มาตรการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานตามหลักการ 
1.4.1 การแปลงพลังงาน (Energy Conservation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการแปลงพลังงานเข้าสู่

กระบวนการผลิต 
1.4.2 การถ่ายโอนพลังงาน (Energy Transfer) การลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการถ่ายโอนพลังงานตลอด

เส้นทางการถ่ายโอน ดําเนินการเกี่ยวกับป้องกันการรั่วไหลของท่อนําส่ง เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังลดระยะทาง
จากจุดกําเนิดความร้อนและผู้ใช้พลังงานเพื่อลดการสูญเสียความร้อน 

1.4.3 การใช้ประโยชน์พลังงาน (Energy Utilization) หมายถึงการบริโภค/ใช้ประโยชน์ พลังงานในกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่อการผลิต เพื่อพิจารณาการใช้พลังงานได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

1.4.4 การนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) การนําพลังงานที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิตมา
ฟ้ืนฟู ปรับสภาพเพื่อนําเข้าใช้ในกระบวนการได้อีกครั้ง เป็นการลดการสูญเสีย 

1.5 การออกแบบการทดลองแฟกทอเรียล 
การออกแบบการทดลองแฟกทอเรียล การออกแบบการทดลองเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมเชิง

สถิติท่ีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การทําการทดลอง การวิเคราะห์และการแปรผล 
การนําไปประยุกต์ ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อศึกษาผลของปัจจัยนําเข้า (Input) ต่อผลลัพธ์ท่ีสนใจคุณลักษณะทางคุณภาพ โดยการ
เปลี่ยนระดับของปัจจัยนําเข้าตาม 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
สภาพทั่วไปของโรงงานและกระบวนการผลิตโพลียูรีเทน พบว่าของเสียเกิดข้ึนที่กระบวนการเทโฟมมากที่สุดและการ

สูญเสียพลังงานของทั้งโรงงาน มีการดําเนินการตามหลักของการจัดการของเสียตามแนวคิดของผลิตภาพสีเขียวและการผลิตแบบลีน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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2.1 วิเคราะห์ของเสียจากกระบวนการผลิตโดยใช้ Green Value Stream Mapping 

 

รูปที่ 1 แสดง Green Value Stream Mapping 
 

2.2 รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการเพื่อทําการประเมิน 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณของเสียต่อเดือน 

ลําดับ ของเสีย ปริมาณ / เดือน หน่วย 
1 สารเคมีที่มาจากล้างเครื่อง 450 กิโลกรัม 
2 สารเคมีจากการเร่ิมผลิต 1,200 กิโลกรัม 
3 สารเคมีจากการตรวจสอบป๊ัม 310 กิโลกรัม 
4 ไอโซโพรพิลจากห้องทดลอง 3,000 ลิตร 
5 โฟมโพลียูรีเทนเสีย 493,313 ลูกบาศก์ฟุต 
6 พลังงานไฟฟ้า 162,500 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

 
2.3 ระบุเทคนิคและวิธีการบริหารของเสียที่เกิดขึ้น 
ตารางที่ 2 แสดงเทคนิค 3R ในการลดปริมาณของเสีย 

เทคนคิ 3R ลําดับ ประเภท 
Reduce Reuse Recycle 

1 สารเคมีจากการทดลอง (-) นํากลับไปใช ้ (-) 
2 สารเคมีปนเปื้อน (-) (-) ผลิตใหม่ 
3 ชิ้นงานเสีย DOE (-) (-) 
4 การใช้พลังงานไฟฟ้า ปรับแรงดนัไฟฟ้า (-) (-) 

 

2.4 ดําเนินการออกแบบ สร้างมาตรฐานและบริหารเพื่อลดของเสีย 
1.) การลดของเสียขณะทําการเริ่มต้นการผลิต จะพบปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเริ่มต้นการผลิต 20% พบว่าไม่สามารถ

ผลิตโพลียูรีเทนให้มีขนาดของเซลล์ 50ppi, พบปัญหามีรอยต่อของการทําปฏิกิริยาเกิดข้ึน และสุดท้ายพบรอยแตกบนโพลียูรีเทน เพื่อ
ลดปัญหาที่เกิดข้ึนได้ออกแบบการทดลอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1.1) ค่าตอบสนอง ขนาดของเซลล์โฟม มีหน่วยเป็น ppi(pore per linear inch) 
 1.2) ตัวแปรอิสระมี 3 ปัจจัย คือ  
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 - ค่าแรงดันของการฉีด TDI มี 3 ระดับ 300, 350, 400 psi 
 - สัดส่วนของ TDI ท่ีเป็น Degass (TDI ท่ีไม่มีแก๊สไนโตรเจนละลายอยู่) มี 3 ระดับ คือ 30%, 50%, 70% 
 - การปรับระดับปริมาตรของหัวผสม มี 3 ระดับ คือ 3, 4, 5 รอบ  
 1.3) Factors Factorial Design 3x3x3 = 27 Factorials 
 1.4) Replication กําหนดให้เท่ากับ 2 ดังนั้นหน่วยการทดลองเท่ากับ 54 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองตามการออกแบบเพื่อการทดลองลดของเสียที่โฟม 
สัดส่วนของ TDI ที่เป็น Degass 30 % สัดส่วนของ TDI ที่เป็น Degass 50 % สัดส่วนของ TDI ที่เป็น Degass 70 % ค่าแรงดัน

ของการ 
ฉีด TDI  ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

44 43 48 30 32 29 7 15 28 
300 

42 46 45 28 29 29 6 14 27 
46 48 55 38 38 40 10 14 29 

350 
45 45 54 35 39 39 8 11 25 
43 50 55 40 45 50 11 17 31 

400 
40 52 54 38 44 47 10 15 30 

 

จากนั้นนําผลการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปจะพบว่าตัวแปรอิสระทั้งสามตัวมีความสัมพันธ์กัน  
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รูปที ่1 กราฟ Residual plots response 

 

 
 

รูปที ่2 กราฟแสดงความสมัพันธข์องตวัแปรอสิระแยกกนั 
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รูปที ่3 กราฟแสดงความสมัพันธข์องตวัแปรอสิระร่วมกัน 

 

2.) การจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานด้วยการลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการถ่ายโอนพลังงาน การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
พลังงานที่ใช้ไป ด้วยการประหยัดพลังงานโดยเทคนิคปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีมีค่าเกินกว่า ให้มีค่าเท่ากับมาตรฐาน (220 Volt/single, 
380 Volt three phase) ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Regulator และจะมีประสิทธิภาพดังตาราง 

 
 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
ลําดับ รายละเอียด หน่วย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1 ระดับแรงดันไฟฟ้า โวลต์ 232.00 220.00 
2 อัตราการใช้พลังงาน กิโลวัตต์ 342.71 310.52 
3 การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน 229,617.64 208,045.36 
4 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า บาท/เดือน 829,586.78 751,648.15 

 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
จากผลการดําเนินการวิจัยสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 447,143.46KgCO2eq/ปี 
3.1 ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตโฟมโพลียูรีเทน โดยการออกแบบการทดลองเพื่อต้ังค่าพารามิเตอร์

ท่ีดีท่ีสุด คือ ต้องปรับแรงดันของการฉีด TDI 300 psi, ส่วนของ TDI ท่ีเป็น Degass (TDI ท่ีไม่มีแก๊สไนโตรเจนละลายอยู่) 70% 
และการปรับระดับปริมาตรของหัวผสมระดับ 3 จะทําให้ได้ขนาดของเซลล์ท่ีดีท่ีสุดของ coarse pore 20ppi ซ่ึงสามารถลดของ
เสียขณะทําการเริ่มต้นการผลิตได้ถึง 15% คิดเป็นการลดการปล่อยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 289,415.53KgCO2eq/ปี 

3.2 การลดปริมาณสารเคมีที่ปนเปื้อน แล้วไปผลิตเป็นฟองน้ําอัดใหม่ พบว่าสามารถลดปริมาณของการนําสารเคมี ไป
บําบัดได้และลดค่าใช้จ่าย 20,000 บาท/เดือน  

3.3 การอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการประหยัดพลังงาน จากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ Voltage regulator ลด
ค่าใช้ไฟฟ้าได้ 8% มีการลงทุนอยู่ท่ี 2,600,000 บาท จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 2.8 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 935,263 บาท/ปี ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 157,727.88 KgCO2eq/ปี 

3.4การลดปริมาณการสั่งซ้ือไอโซโพรพิล ด้วยการนําน้ํายาไอโซโพรพิลจากห้องทดลองที่ใช้ในการกลั่นเพื่อหา
สารประกอบ มาใช้ในกระบวนการผลติเพื่อทําความสะอาดและอื่นๆได้ ลดค่าใช้จ่ายได้ 40,000 บาท/เดือน 
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4. สรุปผล 
จากผลการวิจัยนี้ได้นําแนวคิดทางด้านผลิตภาพสีเขียวและการผลิตแบบลีนเข้ามาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน โดยใช้เคร่ืองมือ

ของลีนเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในส่วนของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังกระบวนการ ทําให้รู้ถึงปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังองค์กรในแต่ละสถานีของ
การทํางานควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ทําให้เกิดคุณค่า และกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าอันเนื่องมาจาก 7 waste ท่ีเกิดข้ึน จากน้ันนํามา
วิเคราะห์ต่อถึงเพื่อหาวิธีการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ ด้วยการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง, หลักการ 3R 
และหลักการอนุรักษ์พลังงาน เข้ามาทําให้สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้ และยังนําของเสียกลับเข้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ขึ้นด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนขณะทําการผลิตโฟมโพลียูรีเทนด้วยการทดลองเพื่อหาค่าปัจจัยท่ี
เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตโฟมโพลียูรีเทน ให้ใช้ปัจจัยนี้ตั้งต้นในการผลิตแต่ละครั้งก็พบว่าสามารถลดปริมาณของเสียได้ และใน
เรื่องของพลังงานที่ได้ทําการปรับลดแรงดันไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานโดยที่จะให้กําลังไฟฟ้าประสิทธิภาพเท่าเดิมทําให้ลดค่าใช้จ่าย
ในเรื่องของค่าไฟฟ้าได้ 
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การประยุกตว์ิธีการของผลิตภาพสีเขยีวในโรงงานผลิตไมโครเวฟ 
Application of Green Productivity Methodology in Microwave Oven Industrial 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์แนวคิดของผลิตภาพสีเขียวสําหรับการผลิตเตาอบไมโครเวฟ การลดการใช้ทรัพยากรและ

การลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตได้ถูกนํามาศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตและการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ หลักการ 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ การใช้ซํ้าและการนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถูกนํามาปฏิบัติเพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วหลักการออกแบบการทดลองได้ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึ้นภายในกระบวนการอบ
สีและลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ผลจากการวิจัยพบว่าสามารถลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ประมาณ 9,738,295 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 
537,424 KgCO2e ต่อปี ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่าการนําแนวคิดของผลิตภาพสีเขียวสามารถประยุกต์ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
เพิ่มกําไรให้กับองค์กรอีกท้ังยังช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
คําสําคัญ: ผลิตภาพสีเขียว คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทคนิค 3Rs เตาอบไมโครเวฟ  

Abstract 
 The objective of this research is to apply the green productivity concept for microwave oven 
manufacturing. The reduction of resource consumption and defects from manufacturing process were studied to 
investigate the effect o the production cost and carbon dioxide emissions into the atmosphere. The 3R’s principle, 
which includes “reducing, reusing and recycling”, was implemented for highest resource utilization. In addition, the 
design of experiment was developed to reduce the defect from color baking process and reduce the resource 
consumption. The results show that the resource utilization can be reduced and the defect can be recycled. The 
production cost was reduced approximately by 9,738,295 baht/year, whereas the carbon dioxide emissions into the 
environment were reduced approximately by 537,424 KgCO2e per year. It can be concluded that the green 
productivity concept can be applied in the industry to increase the organization profit and develop the sustainable 
environment. 
Keywords: Green Productivity, Carbondioxide emission, 3Rs for environment, Microwave Oven 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยล้วนมีการปล่อยมลพิษทาง

สิ่งแวดล้อมออกสู่ภายนอก ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากการปลดปล่อยมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อมของที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่น มลพิษทางน้ํา มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ เป็นต้น   

การบริหารการจัดการผลิตภาพสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่าง
มากการให้ความสําคัญกับเกี่ยวกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยใช้แนวคิดหรือองค์ความรู้ต่างเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการปัญหามลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่น แนวคิด 6 ขั้นตอนในการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) การ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbondioxide emission) การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมให้
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (3Rs) การนําแนวความคิดในด้านผลิตภาพสีเขียวมาใช้ในการพิจารณาและใช้เป็นกรอบการบริหารองค์กร 
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เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน (Sustainability) หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างก็ได้ว่า องค์กรควรมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน
โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการสีเขียว (Green Management) เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนในองค์กรเพื่อยึดเอา”
สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง”ของการบริหารจัดการ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและ
การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Emission) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของผลิตภาพสีเขียวในการจัดการ 
 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ทําการศึกษาการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตไมโครเวฟแห่งหนึ่งซ่ึงนําทฤษฏี

หลักการพื้นฐานที่สําคัญมาประยุกต์ใช้ดังนี้ 
2.1 แนวคิดของผลิตภาพสีเขียว 

แนวคิดของผลิตภาพสีเขียวถือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านกิจกรรมผลิตภัณฑ์
และการบริการขององค์กรนั้นๆ เมื่อนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
ด้วยกันทั้งหมด 3 ประเด็นได้แก่ สิ่งแวดล้อมความสามารถในการทํากําไรและคุณภาพการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวในองค์กรเป็นการมอง
ภาพรวมในเรื่องของปัจจัยนําเข้า ผลผลิตและรวมถึงกระบวนการระหว่างดําเนินการด้วยซ่ึงเป็นการให้ความสําคัญในส่วนของการปรับปรุง
กิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ [2] 

2.2 การจัดการของเสียภายในโรงงานด้วยหลัก 3Rs 
หลัก3Rs ประกอบด้วยการลดการใช้ (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับใช้

หลัก3Rsในภาคอุตสาหกรรมนอกจากช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถช่วยให้เกิดผลคุ้มค่าทางด้านต้นทุนในการผลิต โดย
เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการจัดการของเสียภายในโรงงานที่นําหลัก3Rs เข้ามาสมผสานจะต้องประกอบด้วย
แนวคิดในการจัดการตั้งแต่การลดการเกิดของเสียที่แหล่งหรือกระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดของเสียเพื่อเป็นการแก้ต้นตอของปัญหา 
ปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโรงงาน ดังนั้นการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นการลดการเกิดของเสียหรือจากกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานอีกด้วย[4] 

2.3 การปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
การคํานวณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก 

กระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กร ซ่ึงสามารถคํานวณเป็นค่าของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออก
จากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบออกมาในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคํานวณได้จากมวลของ
ก๊าซเรือนซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลทรัพยากรที่ใช้คูณด้วยค่าศักยภาพในการทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเภทวัสดุซ่ึงใช้หน่วยวัด
เป็น KgCO2e [5] 

2.4 การออกแบบการทดลอง  
เป็นกระบวนการวางแผนการทดลองและนําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติเพื่อตรวจสอบดูว่า

ปัจจัยใดหรือตัวแปรใดที่มีผลต่อค่าตอบสนองที่สนใจและหาข้อสรุปว่าปัจจัยใดมีผลต่อค่าตอบสนอง โดยท่ัวไปการออกแบบการทดลองจะ
ถูกใช้เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการที่มีปัจจัยนําเข้าเชน เครื่องจักร คน วิธีการและทรัพยากรที่ผ่านเข้ามาในกระบวนการ
และถูกแปรรูปออกมาเป็นผลลัพธ์ [6] 

 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
3.1 การสํารวจและศึกษาการใช้ทรัพยากร ของเสียในสภาพปัจจุบัน 

การใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมของการผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์นั้น มีการคาดหวังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องการจาก
กิจกรรมนั้นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในการปฏิบัติจริงนั้นไม่สามารถควบคุมในทุกๆ กิจกรรมท่ีทําให้เกิดผลลัพธ์ได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ผลิต โดยพบว่าภายในโรงงานตัวอย่างปริมาณชิ้นงานเสียท่ีมากท่ีสุดคือโครงตู้ไมโครเวฟสีแตก การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
คือหัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 1 ภาพรวมกระบวนการผลิตไมโครเวฟและทรัพยากรเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
 

3.2 การเก็บข้อมูลและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายในการผลิต 
จากการสํารวจภายในโรงงานพบว่าทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายของทรัพยากรท่ีสูญเสีย

จากการการใช้ทรัพยากรในการผลิตมีดังนี้  
 

ตารางที่ 1 ปรมิาณการใช้ทรพัยากรและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในสภาพปัจจุบนั 
ลําดับ ประเภททรัพยากร ปริมาณ ค่าใช้จ่าย การปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  
1 โครงตู้ไมโครเวฟสีแตก 36,421 Kg/ปี 4,149,135 บาท/ป ี 97,344 KgCO2e 
2 หัวเชื่อมทองแดงสึกหรอ 2,994 Kg/ป ี 3,483,045 บาท/ป ี 10,392 KgCO2e 
3 พลังงานไฟฟ้า 10,758,426 kWh 40,911,627 บาท/ปี 6,035,476 KgCO2e 

รวม 48,543,807 บาท/ปี 6,143,212 KgCO2e 
 

3.3 กําหนดทางเลือกในการดําเนินงานตามแนวทางผลิตภาพสีเขียว 
จากการรวบรวมปัญหาที่ส่งผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมภายและค่าใช้จ่ายในการผลิตภายในโรงงานตัวอย่างจึงทํา

การนําเสนอแนวทางต่อผู้บริหารเพื่อให้รับรู้ถึงปัญหา พร้อมทั้งนําเสนอแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาโดยมีการนําเครื่องมือทางสถิติ 
เครื่องมือคุณภาพและหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาชิ้นงานเสีย  
ตารางที่ 2 แนวทางในการจัดการทรัพยากรแต่ละชนิดตามหลักการผลิตภาพสีเขียว 

ลําดับ ประเภททรัพยากร วิธีการในการจัดการทรัพยากร แนวทางในการดําเนินตามผลิตภาพสีเขียว 

1 โครงตู้ไมโครเวฟสีแตก 
หาแนวทางในการลดปัญหาสีแตกและหา
แนวทางในการนํากลับมาใช้ 

การออกแบบการทดลอง (DOE) และการ 
ใช้ซ้ํา (Reuse) 

2 หัวเชื่อมทองแดงสึกหรอ 
ออกแบบให้สามารถเปลี่ยนหัวเชื่อมทองแดง
เฉพาะจุดที่สึกหรอ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร (Reduce) 

3 พลังงานไฟฟ้า หาจุดที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร (Reduce) 
 

3.4 การนําทางเลือกไปปฏิบัติตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว 
1). การออกแบบการทดลอง(DOE) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการอบสีอีนาเมล โดยใช้โปรแกรม Minitab 

มาช่วยในการวิเคราะห์การทดลอง 
 - ค่าตอบสนอง : ความหนาสี (หน่วย: ไมครอน) 
 - ตัวแปรอิสระ : มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 

A = อุณหภูมิในการอบสีท่ี 3 ระดับคือ 810°C, 830°C และ 850°C 
B = ความเร็วของสายพานลําเลียงที่ 3 ระดับคือ 6 ม./นาที, 8 ม./นาที และ10 ม./นาที 
C = ระยะห่างของขดลวดกับชิ้นงานที่ 3 ระดับคือ 10 ซม., 20 ซม. และ 30 ซม.  

 - Factorial Design : 3x3x3 = 27 Factorial  
 - Replication : 2  

กระบวนการผลิตไมโครเวฟ 

ชิ้นงานเสียท่ีไม่ได้มาตรฐาน, หัวเชื่อมทองแดง
ท่ีสึกหรอ, ลมรั่วภายในกระบวนการผลิต

วัตถุดิบ สินค้าสําเร็จรูป 

พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักร, คน, วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 
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การนําเสนอแนวทางต่อผู้บริหารเพื่อให้รับรู้ถึงปัญหา พร้อมทั้งนําเสนอแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาโดยมีการนําเครื่องมือทางสถิติ 
เครื่องมือคุณภาพและหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาชิ้นงานเสีย  
ตารางที่ 2 แนวทางในการจัดการทรัพยากรแต่ละชนิดตามหลักการผลิตภาพสีเขียว 

ลําดับ ประเภททรัพยากร วิธีการในการจัดการทรัพยากร แนวทางในการดําเนินตามผลิตภาพสีเขียว 

1 โครงตู้ไมโครเวฟสีแตก 
หาแนวทางในการลดปัญหาสีแตกและหา
แนวทางในการนํากลับมาใช้ 

การออกแบบการทดลอง (DOE) และการ 
ใช้ซ้ํา (Reuse) 

2 หัวเชื่อมทองแดงสึกหรอ 
ออกแบบให้สามารถเปลี่ยนหัวเชื่อมทองแดง
เฉพาะจุดที่สึกหรอ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร (Reduce) 

3 พลังงานไฟฟ้า หาจุดที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร (Reduce) 
 

3.4 การนําทางเลือกไปปฏิบัติตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว 
1). การออกแบบการทดลอง(DOE) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการอบสีอีนาเมล โดยใช้โปรแกรม Minitab 

มาช่วยในการวิเคราะห์การทดลอง 
 - ค่าตอบสนอง : ความหนาสี (หน่วย: ไมครอน) 
 - ตัวแปรอิสระ : มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 

A = อุณหภูมิในการอบสีท่ี 3 ระดับคือ 810°C, 830°C และ 850°C 
B = ความเร็วของสายพานลําเลียงที่ 3 ระดับคือ 6 ม./นาที, 8 ม./นาที และ10 ม./นาที 
C = ระยะห่างของขดลวดกับชิ้นงานที่ 3 ระดับคือ 10 ซม., 20 ซม. และ 30 ซม.  

 - Factorial Design : 3x3x3 = 27 Factorial  
 - Replication : 2  

กระบวนการผลิตไมโครเวฟ 

ชิ้นงานเสียท่ีไม่ได้มาตรฐาน, หัวเชื่อมทองแดง
ท่ีสึกหรอ, ลมรั่วภายในกระบวนการผลิต

วัตถุดิบ สินค้าสําเร็จรูป 

พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักร, คน, วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 
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 - จํานวนหน่วยทดลอง E.U. = 54  
 

 
รูปที่ 2 แสดงการประมวลขอ้มูลโดยใชF้actorial Design 

 

 
รูปที่ 3 แสดง Residual Plot ของคา่ตอบสนอง 

 

 
รูปที่ 4 แสดงตัวแปรที่มีผลกระทบร่วมกัน (Interaction) 

 

จากผลการประมวลข้อมูลจากโปรแกรม Minitab แสดงกราฟ Interaction และ Main Effect ทําการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
อุณหภูมิของเตาอบ x ความเร็วของสายพานมีผลกระทบร่วม (interaction) โดยมีค่า P-value เท่ากับ 0.013 
< 0.05 (Significant) ดังรูปท่ี 2 
พิจารณาการแจกแจงของข้อมูลสามารถยอมรับได้ว่าเป็นNormal Distribution เป็นอิสระต่อกันและมีการ
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กระจายตัวแบบ Random ดังรูปท่ี 3 
กําหนค่าการตั้งพารามิเตอร์ของเครื่องจักร ดังรูปท่ี 5 

อุณหภูมิของขดลวดตั้งที่ 810 °C 
ความเร็วของสายพานลําเลียงตั้งที่ 6  ม./นาที 
ระยะห่างของขดลวดกับชิ้นงานตั้งที่ 20 ซม. 

สาเหตุท่ีเลือกการตั้งอุณหภูมิท่ี 810°C และความเร็วของสายพานลําเลียงที่ 6 ม./นาที โดยท่ีระยะห่างของขดลวดกับ
ชิ้นงานไม่ส่งผลต่อความหนาสีเนื่องจากค่าท่ีวัดได้จากผลการทดลองมีความหนาสนี้อยและอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

จากการทดลองในการปรับต้ังค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอบสีพบว่าควรเว้นช่วงในการตั้งค่าเครื่องอบสีในทุกๆ การทดลอง
ถัดไปเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิภายในเครื่องอบสีลดลงจากนั้นจึงค่อยปรับให้เป็นไปตามที่ตั้งค่าตามพารามิเตอร์ในการทดลองถัดไป 

2). การนําโครงตู้ไมโครเวฟสีแตกกลับมาใช้ซํ้า (Reuse) มีแนวทางปฏิบัติดังรูปท่ี5 โดยชิ้นงานที่ผ่านการนํากลับมาใช้ซํ้า
พบว่าไม่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้งานของลูกค้าและกระบวนการประกอบในสายการผลิตซ่ึงมีการตรวจสอบก่อนนําส่งสู่สายการประกอบ
โดยควบคุมความหนาสีท่ีไม่เกิน 200 ไมครอน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนการนาํโครงตู้ไมโครเวฟกลับมาใช้ซ้ํา 

 

3). หัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอ (Reduce) หัวเชื่อมทองแดงเป็นวัสดุท่ีใช้ในการเชื่อมโครงตู้ไมโครเวฟโดยปรกติแล้ว
จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20,000 ครั้งแล้วจึงทําการเปลี่ยนหัวเชื่อมชิ้นใหม่ การนําหัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอกลับมาใช้ใหม่ทํา
ได้โดยการออกแบบลักษณะหัวเชื่อมให้สามารถถอดเปลี่ยนในส่วนที่มีการสึกหรอซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพในการเชื่อมชิ้นงานดังรูปท่ี 6 

 
 
 
 

 
รูปที่ 6 หัวเชือ่มทองแดงใหม่ที่สามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดที่สึก 

 

พบปัญหาสีแตกโครงตู้
ไมโครเวฟสีแตก 

ขัดผิวชิ้นงานในจุดท่ี
พบปัญหาสีแตก 

ตรวจสอบความเรียบ
ของผิว ชิ้นงานในจุดท่ี

ทําการขัดผิว 

นําเข้ากระบวน 
การพ่นสี 

นําเข้ากระบวน 
การอบสี 

ตรวจสอบ 
ความหนาสี 

 
หัวเชื่อมทองแดงที่ 

สึกหรอ 

แนวทางในการ
ออกแบบให้สามารถ
เปลี่ยนเฉพาะจุดท่ีมี

การสึกหรอ

หัวเชื่อมทองแดงแบบ
ใหม่ท่ีสามารถถอด
เปลี่ยนเฉพาะจุดได้ 
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กระจายตัวแบบ Random ดังรูปท่ี 3 
กําหนค่าการตั้งพารามิเตอร์ของเครื่องจักร ดังรูปท่ี 5 

อุณหภูมิของขดลวดตั้งที่ 810 °C 
ความเร็วของสายพานลําเลียงตั้งที่ 6  ม./นาที 
ระยะห่างของขดลวดกับชิ้นงานตั้งที่ 20 ซม. 

สาเหตุท่ีเลือกการตั้งอุณหภูมิท่ี 810°C และความเร็วของสายพานลําเลียงที่ 6 ม./นาที โดยที่ระยะห่างของขดลวดกับ
ชิ้นงานไม่ส่งผลต่อความหนาสีเนื่องจากค่าท่ีวัดได้จากผลการทดลองมีความหนาสนี้อยและอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

จากการทดลองในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอบสีพบว่าควรเว้นช่วงในการตั้งค่าเครื่องอบสีในทุกๆ การทดลอง
ถัดไปเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิภายในเครื่องอบสีลดลงจากนั้นจึงค่อยปรับให้เป็นไปตามที่ตั้งค่าตามพารามิเตอร์ในการทดลองถัดไป 

2). การนําโครงตู้ไมโครเวฟสีแตกกลับมาใช้ซํ้า (Reuse) มีแนวทางปฏิบัติดังรูปท่ี5 โดยชิ้นงานที่ผ่านการนํากลับมาใช้ซํ้า
พบว่าไม่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้งานของลูกค้าและกระบวนการประกอบในสายการผลิตซ่ึงมีการตรวจสอบก่อนนําส่งสู่สายการประกอบ
โดยควบคุมความหนาสีท่ีไม่เกิน 200 ไมครอน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนการนาํโครงตู้ไมโครเวฟกลับมาใช้ซ้ํา 

 

3). หัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอ (Reduce) หัวเชื่อมทองแดงเป็นวัสดุท่ีใช้ในการเชื่อมโครงตู้ไมโครเวฟโดยปรกติแล้ว
จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20,000 ครั้งแล้วจึงทําการเปลี่ยนหัวเชื่อมชิ้นใหม่ การนําหัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอกลับมาใช้ใหม่ทํา
ได้โดยการออกแบบลักษณะหัวเชื่อมให้สามารถถอดเปลี่ยนในส่วนที่มีการสึกหรอซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพในการเชื่อมชิ้นงานดังรูปท่ี 6 

 
 
 
 

 
รูปที่ 6 หัวเชือ่มทองแดงใหม่ที่สามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดที่สึก 

 

พบปัญหาสีแตกโครงตู้
ไมโครเวฟสีแตก 

ขัดผิวชิ้นงานในจุดท่ี
พบปัญหาสีแตก 

ตรวจสอบความเรียบ
ของผิว ชิ้นงานในจุดท่ี

ทําการขัดผิว 

นําเข้ากระบวน 
การพ่นสี 

นําเข้ากระบวน 
การอบสี 

ตรวจสอบ 
ความหนาสี 

 
หัวเชื่อมทองแดงที่ 

สึกหรอ 

แนวทางในการ
ออกแบบให้สามารถ
เปลี่ยนเฉพาะจุดท่ีมี

การสึกหรอ

หัวเชื่อมทองแดงแบบ
ใหม่ท่ีสามารถถอด
เปล่ียนเฉพาะจุดได้ 
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4). พลังงานไฟฟ้า (Reduce) จากการสํารวจในโรงงาน พบว่ามีการรั่วของลมบริเวณข้อต่อเป็นจํานวนหลายจุดส่งผล
ให้ปั๊มลมทํางานอย่างต่อเนื่องจึงได้เริ่มทําการตรวจสอบท่อลมในส่วนอื่นๆ ภายในโรงงาน จากนั้นจึงจัดทําแผนซ่อมบํารุง วางแผน
สั่งซ้ืออุปกรณ์และจึงทําการซ่อมแซมตามจุดท่ีได้ระบุไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซํ้าจึงได้มีการวางแผนบํารุงรักษาและตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดการเกิดปัญหาการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพดังรูปท่ี 7 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนในการลดการสูญเสียพลังงานอย่างสิน้เปลือง 

 

4. ผลการดําเนินงานวิจัย 
จากการดําเนินงานวิจัยตามหลักการของผลิตภาพสีเขียวโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการแก้ปัญหาคุณภาพ

และเทคนิค3Rsในการลดการใช้ทรัพยากรได้ผลดังนี้ 
ตารางที่ 3 ปริมาณการใช้ทรัพยากรและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังดําเนินงานตาม 

   แนวทางผลิตภาพสีเขียว 
ลําดับ ประเภททรัพยากร ปริมาณ ค่าใช้จ่าย การปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  
1 โครงตู้ไมโครเวฟสีแตก 1,216 Kg/ป ี 124,475 บาท/ป ี 2,979 KgCO2e 
2 หัวเชื่อมทองแดงสึกหรอ 30 Kg/ปี 34,830 บาท/ปี 104 KgCO2e 
3 พลังงานไฟฟ้า 9,994,636 kWh 38,646,207 บาท/ปี 5,602,705 KgCO2e 

รวม 38,805,207 บาท/ปี 5,605,788 KgCO2e 
 

จากตารางท่ี 3 ปริมาณการใช้ทรัพยากรทั้ง 3 ประเภทของโรงงานตัวอย่างลดลงหลังจากดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง
ผลิตภาพสีเขียวท่ีกําหนดไว้ โดยหลังทําการปรับปรุงสามารถลดค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของทรัพยากร
ท้ัง3ประเภทเหลือเพียง 5,605,788 KgCO2e ลดลงจํานวน 537,424 KgCO2e เมื่อเทียบกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าก่อนปรับปรุง และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเหลือเพียง 38,805,207 บาทต่อปีลดลงจํานวน
9,738,295 บาทต่อปี  

การนําโครงตู้ไมโครเวฟสีแตกกลับมาใช้ใหม่และการออกแบบหัวเชื่อมทองแดงที่สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะจุดท่ีสึกหรอได้
สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 97% และ 99% ตามลําดับ
โดยสามารถคิดส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้เท่ากับ 4,024,660 บาทต่อปีและ 3,448,215 บาทต่อปีตามลําดับ ในส่วนของการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าหลังจากการซ่อมแซมจุดท่ีมีลมรั่วตามข้อต่อท่ัวท้ังโรงงานพบว่าการทํางานของปั๊มลมลดลงและยังส่งผลให้ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าลดลงอีกด้วยอีกท้ังยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพลังงานไฟฟ้าเป็นจํานวน 2,265,420 บาทต่อปี 

การสํารวจ / 
การสังเกต 

บริเวณหน้างาน
ท่ีรับผิดชอบ 

 
การซ่อมแซม /
การบํารุงรักษา 

 
วางแผนบํารุง
อย่างต่อเนื่อง 
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5. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 
จากงานวิจัยนี้ได้นําระบบการจัดการผลิตภาพสีเขียวเข้ามาดําเนินงานภายในโรงงานผลิตไมโครเวฟเพื่อลดมลภาวะทาง

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวในองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความย่ังยืน โดยจากทรัพยากรทั้ง 3 ชนิด
ท่ีได้ดําเนินการตามแนวคิดของผลิตภาพสีเขียวคือ โครงตู้ไมโครเวฟสีแตก หัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอและการใช้พลังงานไฟฟ้าโดย 
มีการจัดการของเสียภายในโรงงานด้วยหลัก 3Rs เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้แก่ การออกแบบหัวเชื่อมเพื่อ
ลดปริมาณการทิ้งหัวเชื่อมทองแดงที่สึกหรอ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการสํารวจภายในโรงงานสามารถพบจุดที่มีการใช้
พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพทําให้สูญเสียทรัพยากรอย่างสูญเปล่าและการนําโครงตู้ไมโครเวฟสีแตกกลับมาใช้ซํ้าโดยไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนต่อสังคมและโลกโดยเป็นการ ลดปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย  
 

6. เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์. 2554. แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์. 

สํานักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์รีพับลิชชิ่ง จํากัด. กรุงเทพ.; น. 26-30 
ดํารงค์เกียรติ เลี้ยงรักษา. 2556. ผลิตภาพสีเขียวและระบบการจัดการสําหรับอุตสาหกกรรมกลึงโลหะ, วิทยานิพนธ์วิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
ไพรสัณฑ์ จันทโสภณโน. 2553. การศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมสําหรับการเชื่อมกระป๋องบรรจุอาหารโดยวิธีการออกแบบการทดลอง, 

วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย ศิลปากร. 
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. 2554. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีขียว. วารสารของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม. สํานักพิมพ์ บริษัท ซี เอด โปรโมชั่น 

จํากัด. กรุงเทพ.; น. 5-7 
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม. 2555. คู่มือ3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน ปี1.; น. 3-5 
Asian Productivity Organization (APO). 2006. Handbook on Green Productivity.; P. 2-36  
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การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับผู้ท่ีบกพรอ่งทางการได้ยิน 
The Development of a Sound Source Detection Belts for Hearing Impaired  

ศิริวรรณ พลเศษ 
Siriwan Polset 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
E-mail: CheezeCake2529@gmail.com  โทร. 083-8055500 

 

บทคัดย่อ 
 ปกติคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลของสภาพแวดล้อมทางด้านหลังเขาได้ ท้ังนี้เพราะเขาไม่
สามารถได้ยินเสียงนั้นเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเข็มขัดเพื่อบอกทิศทางแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับคนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเพื่อใช้สําหรับการเตือนภัยท่ีมาจากด้านหลัง โดยใช้ไมค์โครโฟน 2 ตัวติดอยู่ด้านหลังของชุดเข็มขัดท่ีทํา
หน้าที่เสมือนหูด้านซ้ายและด้านขวา การวางไมค์โครโฟนด้านซ้ายและด้านขวาจะวางให้เยื้องกันเล็กน้อยและหูซ้ายจะมีใบหูท่ีจะ
เปิดรับเสียงจากทางด้านล่าง ส่วนหูขวาจะมีใบหูท่ีเปิดรับเสียงจากด้านบนโดยจําลองมาจากระบบรับเสียงของทั่วไป โดยหมวกบอก
ทิศทางแหล่งกําเนิดเสียงนี้ถูกออกแบบในการตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียง 2 มิติ เพื่อที่จะให้สามารถรับสัญญาณเสียงจากรอบทิศทาง
ด้านหลังได้การทดสอบระบบจะใช้แหล่งกําเนิดเสียงความถ่ีขนาด 4 กิโลเฮิร์ท ท่ีความเข้มเสียง 90 เดซิเบล เพื่อตรวจจับตําแหน่ง
ของเสียง 9 ตําแหน่ง คือ ทางซ้ายด้านบน, ด้านบนตรงกลาง, ทางขวาด้านบน, ทางซ้ายแนวระนาบ, ตรงจุดกึ่งกลาง, ทางขวาแนว
ระนาบ, ทางซ้ายด้านล่าง, ด้านล่างตรงกลาง และ ทางขวาด้านล่าง โดยจะแสดงผลการตรวจจบัทางระบบสั่นสะเทือน ติดอยู่ท่ีเข็ม
ขัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองจะเป็นคนปกติจํานวน 10 คนเพื่อใช้ในการทดสอบความถูกต้องของการแสดงผลและการ
ตรวจจับทิศทางเมื่อเทียบกับการได้ยินปกติ จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจจับตําแหน่งกําเนิดเสียงได้อย่างถูกต้อง
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และผู้ทดลองมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับ (  = 4.21) 
คําสําคัญ : คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  การรับรู้ตําแหน่งแบบสอง 2 มิติ  แนวระนาบซ้ายขวา  ระดับบนล่าง 

Abstract 
Usually, people who are hearing impaired can not get to know the environment behind him. Because 

he could not hear them. This research aims to develop a belt to the sound source direction for people with 
hearing impairments to use for alarm from behind. Using the microphone and 2 at the back of the belt that 
serves as the left and right ears. Placing the microphone on the left and on the right to place a small 
indentation on the left ear and the ear to exposure to noise from below. The right ear to ear exposure to 
noise from above by the sound of a general model of the system. The surgical navigation audio source is 
designed to detect the audio source 2D in order to be able to receive sound from the surround back to the 
test system uses an audio source frequency of 4 kHz at. Dark noise 90dB to detect the position of the 9th 
position is the top left, top center, right, top, left the plane, at the center, right in the horizontal plane, left, 
top, bottom. lower-middle and lower right. It shows the results of detection of vibration. Attached to the belt 
The samples used in the experiment would be the normal of 10 in order to test the accuracy of the display 
and detection of direction compared with normal hearing. It was found that the system can detect the sound 
correctly, approximately 60 percent of the subjects were satisfied with the system in the (  = 4.21) 
Keywords: People who are deaf, Recognition for two 2D, Plane left, Right on the lower level. 
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1. บทนํา 
การสื่อสารด้วยเสียงเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ใช้สําหรับสื่อสารคามหมาย

ต่างๆ เช่นใช้เสียงในการพูดคุยสื่อสาร ใช้เสียงทางด้านดนตรีเป็นต้น นอกจากนั้นเรายังใช้เสียงเพื่อเตือนภัย เช่น เม่ือมีเสียงไซเรนก็
มีความหมายว่ากําลังมีอันตรายเกิดขึ้น หรือมีเสียงของตกมาจากข้างบนเราก็จะเงยหัวมองและหลบเพื่อป้องกันของนั้นตกมาท่ี
ศีรษะ ลักษณะของการใช้เสียงเพื่อป้องกันในลักษณะนี้เราต้องอาศัยหูท้ังสองข้างในการแยกแยะทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงการ
แยกแยะทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียง โดยใช้หูมนุษย์จะสามารถทําได้เพียงซ้ายหรือขวา ส่วนการหาทิศทางด้านบนและด้านล่าง 
เราจะใช้การเงยหน้าข้ึนและลงเพื่อหาแหล่งกําเนิดเสียง 

ปัญหาในการรับรู้ของแหล่งกําเนิดของเสียง ความบกพร่องในการรับรู้ด้วยเสียงของคนพิการทางด้านการได้ยินนั้น อาจจะ
นําไปสู่อุบัติเหตุต่างๆได้ เช่นถ้ายืนหันหลังให้กับรถยนต์ท่ีเคลื่อนที่เข้ามาหาอย่างรวดเร็ว และคนขับรถให้สัญญาณโดยการกดแตร
เตือนแล้ว แต่ในเมื่อเขาไม่ได้ยินเสียงจึงไม่มีการระวังตัว คนขับรถก็นึกว่าเขาจะหลบไปจึงไม่ทันระวังเช่นกัน จึงอาจทําให้เกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ ตัวอย่างเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการรับรู้ตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงซ่ึงผู้พิการจะไม่สามารถรู้
ถึงตําแหน่งเสียงที่มาใกล้กับตัวหรือไม่สามารถรับรู้เสียงอันตรายท่ีมาใกล้ได้ จึงได้คิดค้นงานชุดควบคุมทางด้าน Hardware เพื่อ
ช่วยเตือนภัยอันตรายต่อผู้พิการทางหู 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเขม็ขัดตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับผู้ท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 
คือรับรู้ตําแหน่งกําเนิดเสียงแบบ 2 มิติท่ีเลียนแบบการค้นหาตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงของนกเค้าแมว โดยรับสัญญาณเสียงได้
โดยใช้ไมล์เพียง 2 ตัว วางไมล์ติดไว้ท่ีด้านหลังของเข็มขัด ทําการเปรียบเทียบความดังของเสียงท่ีมาจากหูท้ังสองด้าน ท่ีใช้การเปิด
ช่อง โดยด้านซ้ายจะทําการเปิดรับเสียงจากด้านล่างเพื่อรับเสียงจากด้านล่าง ส่วนด้านขวาจะเปิดรับเสียงด้านบนเพื่อรับเสียงจาก
ด้านบน และเมื่อได้รับสัญญาณเสียงระบบประมวลผลหาทิศทางได้แล้วระบบก็จะแสดงผลโดยระบบสั่นสะเทือนมาที่ระดับช่วงเอว
ตามทิศทางของเสียง 

 
รูปที่ 1 ผู้ทีบ่กพร่องทางการได้ยิน สวมเขม็ขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียง 

เมื่อคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสวมใส่เข็มขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงเดินตามท้องถนนและถ้ามีรถยนต์มา
ทางด้านหลังของคนๆนั้น คนขับอาจจะเตือนโดยการกดแตร เพื่อให้คนๆนั้นเดินหลบออกจากทางของรถ ชุดเข็มขัดบอกทิศทางของ
แหล่งกําเนิดเสียงก็จะสามารถตรวจจับสัญญาณเสียงและทําการประมวลผลว่าเสียงนั้นมาจากทางด้านไหนของข้างหลังเขา หลังจากที่
ระบบประมวลผลหาทิศทางได้แล้วระบบก็จะแสดงผลผ่านทางระบบสั่นสะเทือนที่ติดอยู่ส่วนของเข็มขัดซ่ึงคนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินสวมใส่อยู่เพื่อบอกว่ามีวัตถุมาทางด้านหลังของเขา แล้วเขาอาจจะกันหลังไปบอกและหลบเพื่อให้รถขับผ่านไปได้ 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 หลักการทํางานของวงจรหาทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียง 
 เพ่ือให้ระบบสามารถทําได้ตามแนวคิดท่ีกล่าวไว้ในข้างต้นระบบท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 2 จึงถูกออกแบบเพื่อใช้สําหรับตรวจจับ
แหล่งกําเนิดเสียง โดยมีหลักการทํางานดังนี ้
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รูปที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานของวงจรหาทศิทางของแหล่งกําเนิดเสียง 

 แสดงหลักการทํางานพื้นฐานของเข็มขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียง โดยมีไมค์โครโฟน 2 อันทําหน้าท่ีเป็นตัวรับ
สัญญาณเสียงที่มาจากทางด้านหลังโดยมีใบหูท่ีถูกออกแบบโดยอาศัยหลักการของหู โดยใบหูซ้ายจะเปิดรับสัญญาณเสียงทางด้านล่างและ
ใบหูขวาจะรับสัญญาณเสียงทางด้านบน เมื่อมีสัญญาณเสียงมาจากทางด้านหลังไมค์โครโฟนทั้งสองก็จะได้รับสัญญาณเสียงดังกล่าวและ
ถูกส่งต่อไปให้ไมโครคอนโทลเลอร์(Mico Controller Unit, MCU)ซ้ายและขวา(Left MCU และ Right MCU)เพื่อประมวลผลข้อมูล
เบื้องต้น โดยข้อมูลท่ีประมวลได้จะเป็นขนาดของเสียง(Left and Right Intensity Data)และเวลาที่ไมค์โครโฟนสามารถตรวจจับ
สัญญาณเสียงได้ (Left and Right Sound TRiggers) และจะถูกส่งไปให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก (Main MCU) ตัว Main MCU จะ
ทําการตรวจสอบและเปรียบเทียบขนาดของเสียงและเลาที่ไมค์โครโฟนตัวหนึ่งตัวใดสามารถตรวจจับสัญญาณเสียงได้ก่อน โดนถ้าขนาด
ของเสียงที่มากกว่ามาจากไมค์โครโฟนด้านขวึ่งมีใบหูเปิดรับสัญญาณเสียงมาจากด้านบนก็จะแสดงว่าแหล่งกําเนิดเสียงมาจากด้านบนและ
ในทางตรงกันข้ามถ้าไมค์โครโฟนด้านซ้ายกังกล่าวก็แสดงว่าสัญญาณเสียงมาจากทางด้านล่าง ดังนั้นด้วยวิธีนี้ระบบจึงสามารถแยกแยะ
ทิศทางของสัญญาณเสียงที่มาจากด้านบนหรือล่างได้ 
 2.2 ชุดเข็มขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสยีงสําหรับคนที่มีความบกพร่องการได้ยิน 
 ชุดเข็มขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับคนที่มีความบกพร่องการได้ยินแบบสมบูรณ์ ตามที่ได้ออกแบบชุดเข็ม
ขัดบอกทิศทางแหล่งกําเนิดเสียงและชุดการแสดงผล(ระบบสั่นสะเทือน) ดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ชุดเขม็ขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับคนที่มีความบกพร่องการได้ยิน 

2.3 การทดลองระบบ 
 หลังจากท่ีเข็มขัดได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการทดสอบระบบดังแสดงใน รูปท่ี 4 โดยใช้ผู้ทดสอบสวมใส่เข็ม
ขัดและแว่นตาจากนั้นใช้เครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่เสียง(Function Generator) วางไว้หลังผู้ทดสอบ โดยจะทําการทดสอบทัง้หมด 9 
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ตําแหน่ง คือ ซ้ายด้านบน(UL) ตรงกลางด้านบน(UC) ขวาด้านบน(UR) ตรงกลางด้านซ้าย(ML) ตรงกลาง(MC) ตรงกลางดานขวา(MR) 
ซ้ายด้านล่าง(LL) ตรงกลางด้านล่าง(LC) และ ขวาด้านล่าง(LR) ดังรูปท่ี 4 โดยการทดสอบตําแหน่งละ 10 คร้ัง 

 
รูปที่ 4 การทดสอบระบบเพื่อตรวจจับแหล่งกําเนิดเสยีงทั้ง 9 ตําแหน่ง 

  

โดยเคร่ืองกําเนิดสัญญาณความถี่เสียงจะถูกตั้งค่าไว้ท่ี 4 กิโลเฮิร์ทซ์ ท่ีความเข้มเสียง 90 เดซิเบล เม่ือวัดห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 
1 เมตร เมื่อระบบสามารถตรวจจับสัญญาณเสียงได้ท่ีติดต้ังที่เข็มขัด และผู้ทดสอบจะได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานระบบ 

3. ผลการทดลอง 
 การทดสอบระบบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเข็มขัด ทําการทดลองโดยใช้แหล่งกําเนิดเสียงที่ผลิตความถี่เสียงขนาด 4 
กิโลเฮิร์ทซ์ ท่ีความเข้มเสียง 90 เดซิเบล เมื่อวัดห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 1 โดยแหล่งเสียงจะถูกวางไว้ห่างจากระบบ 1 เมตร และ 
ทดสอบทั้ง 9 เขต เขตละ 10 รอบรวมเป็น 90 รอบ ให้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการค้นหาตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียง 

ทิศทางของแหล่งกาํเนิดเสียง จํานวนครัง้ในการ
ทดลอง 

จํานวนครัง้ที่ถูกต้อง จํานวนครัง้ที่ผิด เปอร์เซ็นความ
ถูกต้อง 

ทางซ้ายด้านบน (UL) 10 6 4 60.00% 
ทางด้านบน (UC) 10 5 5 50.00% 
ทางขวาด้านบน (UR) 10 6 4 60.00% 
ทางซ้ายแนวระนาบ (ML) 10 8 2 80.00% 
ตรงกลาง (MC) 10 6 4 60.00% 
ทางขวาแนวระนาบ (MR) 10 8 2 70.00% 
ทางซ้ายด้านล่าง (LL) 10 7 3 70.00% 
ทางด้านล่าง (LC) 10 8 2 80.00% 
ทางขวาด้านล่าง (LR) 10 7 3 70.00% 
ผลรวมทั้งหมด 90 61 29 60% 
 

 จากตารางที่ 1 ผลที่ได้คือสามารถบอกตําแหน่งได้ถูกต้องจํานวน 80 ครั้ง จากทั้งหมด 90 ครั้งผิดพลาดหรือไปบอกตําแหน่ง
ข้างเคียง เป็นจํานวน 10 ครั้ง ดังผลการทดสอบในตารางที่ 1 สามารถคิดค่าประสิทธิ์ภาพในการตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงได้ 66.66 
เปอร์เซ็นต์ ทิศทางท่ีผิดพลาดมากที่สุดคือทางขวาแนวระนาบ (MR) ผิดพลาดไป 3 ครั้งจาก 10 คร้ัง และทางซ้ายแนวระนาบ (ML) 
ผิดพลาดไป 2 คร้ังจาก 10 คร้ัง ส่วนด้านที่สามารถบอกทิศทางได้ถูกต้องมากที่สุดคือตําแหน่งตะรางกลาง (MC) และตําแหน่งทางด้าน
ล่าง (LC) คือ ไม่ผิดพลาด จาก 10 ครั้ง หลังจากการทดสอบและได้ผลการทดสอบการค้นหาตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงทุก
กระบวนการแล้ว และได้ผลตามข้างต้นจะได้การแสดงผล(สั่นสะเทือน) ท้ัง 9 ทิศทาง 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ท่ีมีต่อชุดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับ
คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
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ตําแหน่ง คือ ซ้ายด้านบน(UL) ตรงกลางด้านบน(UC) ขวาด้านบน(UR) ตรงกลางด้านซ้าย(ML) ตรงกลาง(MC) ตรงกลางดานขวา(MR) 
ซ้ายด้านล่าง(LL) ตรงกลางด้านล่าง(LC) และ ขวาด้านล่าง(LR) ดังรูปท่ี 4 โดยการทดสอบตําแหน่งละ 10 คร้ัง 

 
รูปที่ 4 การทดสอบระบบเพื่อตรวจจับแหล่งกําเนิดเสยีงทั้ง 9 ตําแหน่ง 

  

โดยเคร่ืองกําเนิดสัญญาณความถี่เสียงจะถูกตั้งค่าไว้ท่ี 4 กิโลเฮิร์ทซ์ ท่ีความเข้มเสียง 90 เดซิเบล เมื่อวัดห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 
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3. ผลการทดลอง 
 การทดสอบระบบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเข็มขัด ทําการทดลองโดยใช้แหล่งกําเนิดเสียงที่ผลิตความถี่เสียงขนาด 4 
กิโลเฮิร์ทซ์ ท่ีความเข้มเสียง 90 เดซิเบล เมื่อวัดห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 1 โดยแหล่งเสียงจะถูกวางไว้ห่างจากระบบ 1 เมตร และ 
ทดสอบท้ัง 9 เขต เขตละ 10 รอบรวมเป็น 90 รอบ ให้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการค้นหาตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียง 

ทิศทางของแหล่งกาํเนิดเสียง จํานวนครัง้ในการ
ทดลอง 

จํานวนครัง้ที่ถูกต้อง จํานวนครัง้ที่ผิด เปอร์เซ็นความ
ถูกต้อง 

ทางซ้ายด้านบน (UL) 10 6 4 60.00% 
ทางด้านบน (UC) 10 5 5 50.00% 
ทางขวาด้านบน (UR) 10 6 4 60.00% 
ทางซ้ายแนวระนาบ (ML) 10 8 2 80.00% 
ตรงกลาง (MC) 10 6 4 60.00% 
ทางขวาแนวระนาบ (MR) 10 8 2 70.00% 
ทางซ้ายด้านล่าง (LL) 10 7 3 70.00% 
ทางด้านล่าง (LC) 10 8 2 80.00% 
ทางขวาด้านล่าง (LR) 10 7 3 70.00% 
ผลรวมทั้งหมด 90 61 29 60% 
 

 จากตารางที่ 1 ผลที่ได้คือสามารถบอกตําแหน่งได้ถูกต้องจํานวน 80 ครั้ง จากทั้งหมด 90 ครั้งผิดพลาดหรือไปบอกตําแหน่ง
ข้างเคียง เป็นจํานวน 10 ครั้ง ดังผลการทดสอบในตารางท่ี 1 สามารถคิดค่าประสิทธิ์ภาพในการตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงได้ 66.66 
เปอร์เซ็นต์ ทิศทางท่ีผิดพลาดมากที่สุดคือทางขวาแนวระนาบ (MR) ผิดพลาดไป 3 ครั้งจาก 10 คร้ัง และทางซ้ายแนวระนาบ (ML) 
ผิดพลาดไป 2 คร้ังจาก 10 คร้ัง ส่วนด้านที่สามารถบอกทิศทางได้ถูกต้องมากที่สุดคือตําแหน่งตะรางกลาง (MC) และตําแหน่งทางด้าน
ล่าง (LC) คือ ไม่ผิดพลาด จาก 10 ครั้ง หลังจากการทดสอบและได้ผลการทดสอบการค้นหาตําแหน่งของแหล่งกําเนิดเสียงทุก
กระบวนการแล้ว และได้ผลตามข้างต้นจะได้การแสดงผล(สั่นสะเทือน) ท้ัง 9 ทิศทาง 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ท่ีมีต่อชุดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับ
คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อชุดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ผลการประเมิน ข้อ รายการประเมิน 

 S.D. ความหมาย 
1 ความเหมาะสมในการแสดงผลการตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียง 4.3 1.39 ดี 
2 ความเร็วในการแสดงผลของชุดเข็มขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียง 4.4 0.69 ดี 
3 ท่านสามารถหันไปตามทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงได้ 3.9 0.73 ดี 
4 ท่านสามารถท่ีจะใส่เข็มขัดได้ด้วยตัวเอง 4.4 0.69 ดี 
5 มีความเสถียรภาพในการตรวจจับสัญญาณเสียงอย่างต่อเนื่อง 4.1 0.87 ดี 
6 นําเทคโนโลยีมาช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4.4 0.69 ดี 
7 ความง่ายของการใช้งาน 4.1 0.56 ดี 
8 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับใด 3.8 0.78 ดี 

ผลรวมการประเมินรวม 4.21 0.78 ดี 
 

4. สรุปผล 
ผลการหาประสิทธิภาพการทดลองโดยใช้แหล่งกําเนิดเสียงที่ผลิตความถี่เสียงขนาด 4 กิโลเฮิร์ทซ์ ท่ีความเข้มเสียง 90 เดซิเบล 

โดยวางชุดอุปกรณ์ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 1 เมตร และทดสอบทั้ง 9 เขต เขตละ 10 รอบ รวมเป็น 90 รอบ ซ่ึงให้ผลการทดลองใน
ภาพรวม คือ ความถูกต้องจํานวน 80 ครั้ง ผิดจํานวน 10 ครั้ง โดยคิดค่าประสิทธ์ิภาพในการตรวจจับแหล่งกําเนิดเสียงได้ 60 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการทดลองวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามการทดลองสวมใส่เข็มขัดบอกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงสําหรับคนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าผู้ทดลองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (  = 4.21) และ (S.D. = 0.78)  
แนวทางในการพัฒนาต่อ 
 1) การใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เป็นอุปกรณ์แสดงผลการสั่น 
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การเลี้ยงและการกระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.Pluvialis  
โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในสภาวะกลางแจ้ง 

Cultivation and Astaxanthin Induction in H.Pluvialis  
Using Photobioreactor in Outdoor Conditions 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาการเพาะเลี้ยงและการกระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.Pluvialis โดยการเพาะเลี้ยงจะศึกษาใน
สภาวะในร่มในเคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหออากาศและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบ จากผลการศึกษาพบว่าเคร่ือง
ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบขนาด 17 ลิตร สามารถเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย H.Pluvialis ได้ดีท่ีสุดโดยมีความหนาแน่นของ
เซลล์เท่ากับ 3.24 x105เซลล์ต่อมิลลิลิตร ในเวลา 7 วัน ส่วนการกระตุ้นแอสตาแซนทินจะทําการศึกษาในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ
อากาศยกชนิดแบนราบในระบบกลางแจ้ง จากผลการศึกษาพบว่าสภาวะกลางแจ้งพบว่าการใช้ตาข่ายกรองแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 3 วัน 
สามารถกระตุ้นแอสตาแซนทินได้ดีท่ีสุดโดยสมารถกระตุ้นแอสตาแซนทินได้เท่ากับ 20.9 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากวิธีการนี้เซลล์มีการ
สร้างสภาวะการป้องกันตนเองกับความเข้มแสงท่ีสูงใน 3 วันแรกของการทดลอง 
คําสําคัญ: จุลสาหร่าย รงควัตถุ แคโรทีนอยด์ แอสตาแซนทิน ฮีมาโตคอคคัสพลูวิเอลิส 
 

Abstract 
 This research studied cultivation and astaxanthin induction from H. pluvialis  (NIES-144). Cultivation 
studied in flat panel airlift and bubble column photo bioreactors in indoor conditions. The 17 L airlift 
exhibited a better cultivation with the highest cell density of 3.24 x105 cell mL-1 (in 7 days). Astaxanthin 
induction studied in flat panel airlift photo bioreactor in outdoor conditions. The best outdoor performance 
was obtained with the flat panel airlift photo bioreactor covered with 1-layer shading net on the first few 
days (1-3 days) where 20.9 mg L-1of astaxanthinwas resulted. This was because during the first three days, 
cells needed some shelter to protect themselves against the high light intensity. 
Keywords: Microalgae, Pigment, Carotenoid, Astaxanthin, Haematococcus pluvialis 

1. บทนํา 
แอสตาแซนทิน (3, 3/-dihydroxy-crotene-4, 4/-dione) เป็นรงควัตถุสีแดงในธรรมชาติท่ีอยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์ มี

คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนใหญ่พบในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง โดยความสามารถในการทํา
หน้าท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารแอสตาแซนทินมีค่าสูงกว่าสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดอ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก จากการศึกษาพบว่า
สารชนิดนี้สามารถต้านอนูมูลอิสระได้มากกว่า 6,000 เท่าเมื่อเทียบกับวิตามินซี 550 เท่าเมื่อเทียบกับวิตามินอี 500 เท่าเมื่อเทียบกับ
สารสกัดจากชาเขียวและ 40 เท่าเมื่อเทียบกับสารสกัดจากเบต้าเคโรทีน นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยว่าแอสตาแซนทินยังมีคุณสมบัติ
สามารถต่อต้านโรคมะเร็ง ยับย้ังโรคหัวใจ และช่วยยับยังโรคที่เกี่ยวกับเส้นโลหิตอีกด้วย (He et al. 2007, Harker et al. and Lorenz 
et al. 2008) ด้วยเหตุนี้เองจึงนับว่าเป็นสารที่มีคุณค่าทางเวชศาสตร์และนับว่าเป็นสารที่มีมูลค่าสูง (US$2, 500-3,000/kg)  (Kang et 
al. 2006) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตสารนี้ในระดับอุตสาหกรรมและยังคงต้องพึ่งพาการนําเข้าของสารนี้ มีรายงานว่า
ภายใต้สภาวะการกระตุ้นที่เหมาะสมจุลสาหร่าย H.pluvialis สามารถผลิตสารแอสตาแซนทินได้สูงถึง 2-5% ของน้ําหนักแห้งของเซลล์ 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 

 25

(Lorenz et al. 2008, Kang et al. 2006 and Suh, 2006) และการสะสมสารแอสตาแซนทินนี้เกิดข้ึนในสภาวะกระตุ้นบางประการ อาทิ
เช่น สภาวะที่ขาดแคลนสารอาหาร สภาวะท่ีความเข้มแสงมากเกินไป สภาวะที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสม เป็นต้น โดยสภาวะเหล่านี้จะ
เหนี่ยวนําให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเซลล์สีเขียวขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-20 µm) ซ่ึงมีแฟรคเจลลาช่วยใน
การเคลื่อนที่ (ซ่ึงสภาวะนี้เรียกว่าสภาวะเวเจทเตทีฟเซลล์) เข้าสู่เซลล์ในระยะซีส (cyst) โดยในระยะนี้เซลล์จะมีผนังเซลล์หนาขึ้น (เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 50-60 µm) พร้อมกันนั้นเซลล์จะสลัดแฟรคเจลลาทิ้งไป รวมท้ังจะมีการสังเคราะห์รงควัตถุสีแดงแอสตาแซนทินภายใน
เซลล์ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าสารแอสตาแซนทินที่ผลิตได้จากจุลสาหร่าย H. pluvialis มีประสิทธิภาพดีกว่าท่ีได้จากการผลิตด้วยวิธีอ่ืนๆ 
(เช่น สกัดจากเปลือกของสัตว์ทะเลประเภทกุ้ง หรือปู) เนื่องจากแอสตาแซนทินที่สะสมในจุลสาหร่าย H. pluvialis ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้าง
โมเลกุลเป็นแบบเอสเทอร์ซ่ึงมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าแบบที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบอิสระที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี 
(Lorenz et al. 2008) อย่างไรก็ตาม H.pluvialis เป็นจุลสาหร่ายท่ีค่อนข้างบอบบางไม่สามารถทนต่อสภาวะการกระตุ้นที่มากเกินไปจนเป็น
ผลทําให้เซลล์เกิดการตายได้ นอกจากนี้น้ําหนักเซลล์ท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเซลล์เข้าสู่ระยะซีสจะส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของเซลล์ทําให้เกิดการ
ตกตะกอนภายในเครื่องปฏิกรณ์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการกระตุ้นแอสตาแซนทินจากจุลสาหร่าย H.pluvialis โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบ เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่ออกแบบง่าย ราคาไม่แพง ให้การผสมผสานการไหลวนที่ค่อนข้างดีและมี
แรงเฉือนต่ําเหมาะกับการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย H.pluvialis ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีไม่ทนต่อแรงเฉือนและสามารถป้องกันการตกตะตอนเซลล์ท่ีหนัก
ขึ้นในระยะชีส นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของการกระตุ้นแอสตาแซนทินในสภาวะกลางแจ้งเพื่อเป็นการลด
ต้นทุนของการผลิตแอสตาแซนทินจากจุลสาหร่าย H.pluvialis เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตแอสตาแซนทินในอุตสาหกรรมต่อไปอีกด้วย 

 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 วิธีการเลี้ยงจุลสาหร่าย H.pluvialisในสภาวะเวเจทเตทีฟเซลล์ 
 จุลสาหร่าย H.pluvialis (NIES-144) ถูกเลี้ยงในขวดแก้วขนาด 250 มิลลิลิตร โดยใช้สารอาหารสูตร F1-medium 

(สําหรับสารอาหารสูตร F1-medium ได้แสดงในตารางท่ี 1 ที่สภาวะความเข้มแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2,000 ลักซ์ อุณหภูมิ 
25±2 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเมื่อจุลสาหร่ายโตเต็มที่แล้วเซลล์ท้ังหมดจะถูกนําไปเลี้ยงต่อในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหออากาศ
ขนาด 5 และ 10 ลิตรเพื่อนําไปขยายขนาดต่อไปยังเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบขนาด 17 ลิตร ท่ีสภาวะเดียวกัน 
โดยอัตราการให้อากาศและสัดส่วนของการให้คาร์บอนไดออกไซด์โดยปริมาตรจะมีค่าเท่ากับ 0.4 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที และ 1 
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรตามลําดับ หลังจากนั้นเมื่อเซลล์มีความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้วจะทําการแยกเซลล์ออกจากสารอาหารด้วย
เครื่องแยกที่ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที (2,054 xg) อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เซลล์หัวเชื้อท่ีปราศจากสารอาหาร
จะถูกนําไปทดลองเลี้ยงเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการกระตุ้นแอสตาแซนทินในเครื่องปฏิกรณ์แบบอากาศยกขนาด 17 ลิตร ต่อไป 
ท้ังนี้ความหนาแน่นเซลล์ท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองจะถูกนับผ่านกล้องจุลทรรศน์และปริมาณเซลล์เริ่มต้นที่ใช้ทําการทดลองจะมีค่าเท่ากับ 
1x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตรในทุกๆ การทดลอง 
 

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของสารอาหาร F1-medium 
ส่วนประกอบ ความเข้มขน้ (มิลลกิรัมต่อลิตร) 
CaCl2.H2O 9.87 

KNO3
 410 

Na2HPO4
 300 

C6H5FeO7
.H2O 2.22 

MgSO4
.7H2O 16.41 

CUSO4
.5H2O 0.008 

Na2MoO4
.2H2O 0.08 

MoO3 0.66 
Cr2O3 0.05 
SeO2 0.036 

CoCl2.6H2O 0.0078 
NH4Fe(C6H5O7) 6 
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2.2 วิธีการวิเคราะห์น้ําหนักแห้ง 
 ในการวิเคราะห์น้ําหนักแห้งจะทําการเก็บเกี่ยวเซลล์ในวันสุดท้ายของการทดลองโดยจะทําการแยกเซลล์ออกจาก
สารอาหารด้วยเครื่องแยกที่ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที (2054 xg) อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เซลล์ ท่ีได้จะถูก
นําไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -2 0C หลังจากนั้นเซลล์แช่แข็งที่ได้จะถูกทําให้แห้งด้วยเครื่องทําแห้งแบบระเหิดน้ํา (Freeze-Dry) ท่ีอุณหภูมิ -
420C และความดัน 1.58 x 105 บาร์ ก่อนนําไปชั่งน้ําหนัก 

2.3 วิธีการกระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.pluvialis 
 การกระตุ้นแอสตาแซนทินในงานวิจัยนี้ทําการจะทดลองในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบ โดยรูปท่ี 
1 แสดงลักษณะรูปร่าง ขนาดและมิติของเครื่องปฏิกรณ์ โดยอากาศที่ให้ในระบบการทดลองจะทําการกรองผ่านเครื่องกรองขนาด 0.45 
ไมโครเมตรก่อนนํามาผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ในขวดผสมและทําการปรับสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 3 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตรก่อนเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ สําหรับสภาวะท่ีใช้กระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.pluvialisในระบบกลางแจ้งจะประกอบไป
ด้วยสภาวะการทดลอง 4 สภาวะคือ สภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 
1 ชั้น สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 2 ชั้น และสภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายคลุมแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 3 วัน 

 
รูปที่ 1 ลักษณะรปูรา่ง ขนาดและมิติของเครื่องปฏิกรณ์ชวีภาพแบบอากาศยก 

 

2.4 วิธีการสกัดและการวิเคราะห์แอสตาแซนทิน 
 ในกระบวนการวิเคราะห์แอสตาแซนทินจําเป็นต้องทําลายผนังเซลล์เพื่อให้แอสตาแซนทินที่อยู่ภายในเซลล์ออกมาละลาย
ในตัวทําละลายก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยนําสารตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์แอสตาแซนทิน โดยในกระบวนการทําให้เซลล์แตกจะใช้เซลล์
ตัวอย่างปริมาณ 1 มิลลิลิตร มาทําการแยกสารอาหารออกจากเซลล์ด้วยเคร่ืองแยกท่ีความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที (1,048 xg) เป็นเวลา 
15 นาที หลังจากนั้นทําการเติมเมทานอลเพื่อใช้เป็นตัวทําละลายลงไปในเซลล์และใช้เครื่องปั่นเซลล์บดให้ผนังเซลล์แตก (สังเกตว่าเม็ด
เซลล์เริ่มเป็นสีขาวแสดงว่าเซลล์แตกออกหมดแล้วจึงหยุดปั่น) แอสตาแซนทินท่ีอยู่ภายในเซลล์จะแตกออกมาและละลายในเมทานอล 
หลังจากนั้นจึงทําการแยกกากเซลล์ออกจากสารละลายด้วยเครื่องแยกอีกคร้ังที่ความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที (1048 xg) เป็นเวลา 15 นาที 
นําสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณแอสตาแซนทินด้วยเครื่อง HPLC (High-performance liquid chromatography) โดยใช้คอลัมน์ 
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C-18 ขนาด 4.6x150 มิลลิเมตร โดยสภาวะที่ใช้ทําการวิเคราะห์จะใช้ความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที 
และเวลาในการวิเคราะห์ 5 นาที สําหรับสัดส่วนโดยปริมาตรของโมบายเฟส (Mobile phase) ท่ีใช้สําหรับการวิเคราะห์จะใช้ 79.9 
เปอร์เซ็นต์อะซิโตไนไตรล์ (Acetonenitrite) 10 เปอร์เซ็นต์เมทานอล (Methanol) 10 เปอร์เซ็นต์ของไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ของน้ํา นอกจากนี้ในทุก ๆ ขั้นตอนของสกัดและวิเคราะห์จะทําการทดลองในที่มืดเนื่องจาก
แอสตาแซนทินเป็นสารแคโรทีนอยด์ท่ีมีความไวต่อแสง 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
3.1 ผลของการเลี้ยงเซลล์จุลสาหร่าย H.pluvialisในสภาวะเวเจทเตทีฟเซลล์ 

 การเลี้ยงจุลสาหร่าย H.pluvialisในสภาวะเวเจทเตทีฟเซลล์ในเครื่องเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหออากาศขนาด 5 
และ 10 ลิตร กับเครื่องปฏิกรณ์แบบชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบขนาด 17 ลิตร โดยความหนาแน่นเซลล์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ต่อวัน ของเครื่องปฏิกรณ์ท้ังสองชนิดจะแสดงดังรูปท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่าเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบ
ขนาด 17 ลิตรจะให้ความหนาแน่นเซลล์สูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 3.24x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตรในวันที่ 7 ของการทดลอง ส่วนเครื่อง
ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหออากาศขนาด 5 และ 10 ลิตร จะให้ความหนาแน่นเซลล์น้อยกว่าเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิด
แบนขนาด 17 ลิตร โดยความหนาแน่นเซลล์ท่ีได้รับในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหออากาศขนาด 5 และ 10 ลิตร จะมีค่าเท่ากับ 
2.2 x105 และ 1.6 x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตรในวันที่ 8 และ 11 ของการทดลองตามลําดับ 

 
รูปที่ 2 ความหนาแนน่เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อวันในเครื่องปฏิกรณแ์บบอากาศยกชนิดแบนขนาด 17 ลิตร 

และเครื่องปฏกิรณ์ชีวภาพแบบหออากาศขนาด 5 และ 10 ลิตร 
 

 3.2 การกระตุ้นแอสตาแซนทินโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบในสภาวะกลางแจ้ง 
สภาวะที่ใช้กระตุ้นแอสตาแซนทินในจุลสาหร่าย H.pluvialis ในระบบกลางแจ้งจะประกอบไปด้วยสภาวะการทดลอง 4 

สภาวะคือ สภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 1 ชั้น สภาวะการกระตุ้น
แบบใช้ตาข่ายกรองแสง 2 ชั้น และสภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายคลุมแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 3 วัน โดยในการทดลองจะทําการวัด
ความเข้มแสงและอุณหภูมิในทุกๆ 15 นาที โดยผลของการวัดความเข้มแสงและอุณหภูมิของสภาวะดังกล่าวจะแสดงดังรูปท่ี 3 – 5 
ตามลําดับ จากผลการทดลองพบว่าในสภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง เซลล์จะเกิดการตายเกิดข้ึนในช่วง 3 วัน
แรกของการทดลองเหตุผลท่ีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าในช่วง 3 วันแรกของการทดลองเซลล์จะมีการปรับตัวจากระยะเวเจทเตทีฟเซลล์
ไปสู่ระยะซีส โดยในช่วงนี้เองเซลล์จะยังไม่ได้สร้างสภาวะการปอ้งกันตนเองจากความเข้มแสงที่สูง อย่างไรก็ตามเมื่อเซลล์เข้าสู่ระยะซีส
แล้วเซลล์จะไม่เกิดการตายเกิดขึ้นเลยเนื่องจากเซลล์สร้างสภาวะการป้องกันตนเองเรียบร้อยแล้วแตกต่างกับสภาวะที่ใช้ตาข่ายกรอง
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แสง 1 และ 2 ชั้น ท่ีจะไม่พบการตายของเซลล์เกิดขึ้นเลย ดังนั้นความเข้มข้นของแอสตาแซนทินของสภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่าย
กรองแสง 1 ชั้นจึงมีค่ามากกว่าสภาวะการกระตุ้นแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง โดยสภาวะการใช้ตาข่ายคลุมแสงดังกล่าวสามารถช่วยลด
ความเข้มแสงได้ถึง 48 และ 77 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับสําหรับการทดลองการเพิ่มตาข่ายกรองแสงเป็น 2 ชั้น จะพบว่าความเข้มข้นของ
แอสตาแซนทินมีค่าน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับการทดลองอื่น ๆ เนื่องจากความเข้มแสงที่ได้รับมีค่าน้อยเกินไปดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการ
ทดลองการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายคลุมแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 3 วัน เพื่อช่วยให้เซลล์ได้มีการสร้างสภาวะการป้องกันตนเองก่อนใน 3 
วันแรก หลังจากนั้นจึงนําตาข่ายคลุมแสงออกเพื่อเพิ่มความเข้มแสงในการการผลิตแอสตาแซนทินให้มากขึ้นสําหรับความเข้มข้นของ
แอสตาแซนทินในวันที่ 14 ของการทดลองและน้ําหนักแห้งของเซลล์ของ สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายคลุมแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 
3 วัน สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 1 ชั้น สภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง และสภาวะการกระตุ้น
แบบใช้ตาข่ายกรองแสง 2 ชั้น 1.47 (0.47 กรัมต่อลิตร) 1.42 (0.45 กรัมต่อลิตร) 1.21 (0.40 กรัมต่อลิตร) 1.05 (0.39 กรัมต่อลิตร) 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และสําหรับผลของความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเกิดข้ึนกับเวลา น้ําหนักแห้งเซลล์ของสภาวะดังกล่าว
จะแสดงในรูปท่ี 6 และตารางท่ี 2 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 3 ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงของสภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง 

 
รูปที่ 4 ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงของสภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 2 ช้ัน 
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แสง 1 และ 2 ชั้น ท่ีจะไม่พบการตายของเซลล์เกิดข้ึนเลย ดังนั้นความเข้มข้นของแอสตาแซนทินของสภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่าย
กรองแสง 1 ชั้นจึงมีค่ามากกว่าสภาวะการกระตุ้นแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง โดยสภาวะการใช้ตาข่ายคลุมแสงดังกล่าวสามารถช่วยลด
ความเข้มแสงได้ถึง 48 และ 77 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับสําหรับการทดลองการเพิ่มตาข่ายกรองแสงเป็น 2 ชั้น จะพบว่าความเข้มข้นของ
แอสตาแซนทินมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการทดลองอื่น ๆ เนื่องจากความเข้มแสงที่ได้รับมีค่าน้อยเกินไปดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการ
ทดลองการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายคลุมแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 3 วัน เพื่อช่วยให้เซลล์ได้มีการสร้างสภาวะการป้องกันตนเองก่อนใน 3 
วันแรก หลังจากนั้นจึงนําตาข่ายคลุมแสงออกเพื่อเพิ่มความเข้มแสงในการการผลิตแอสตาแซนทินให้มากขึ้นสําหรับความเข้มข้นของ
แอสตาแซนทินในวันท่ี 14 ของการทดลองและน้ําหนักแห้งของเซลล์ของ สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายคลุมแสง 1 ชั้นในระยะเวลา 
3 วัน สภาวะการกระตุ้นแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 1 ชั้น สภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง และสภาวะการกระตุ้น
แบบใช้ตาข่ายกรองแสง 2 ชั้น 1.47 (0.47 กรัมต่อลิตร) 1.42 (0.45 กรัมต่อลิตร) 1.21 (0.40 กรัมต่อลิตร) 1.05 (0.39 กรัมต่อลิตร) 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และสําหรับผลของความเข้มข้นของแอสตาแซนทินที่เกิดขึ้นกับเวลา น้ําหนักแห้งเซลล์ของสภาวะดังกล่าว
จะแสดงในรูปท่ี 6 และตารางท่ี 2 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 3 ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงของสภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบไม่ใช้ตาข่ายกรองแสง 

 
รูปที่ 4 ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงของสภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 2 ชั้น 
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รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงของสภาวะการกระตุ้นกลางแจ้งแบบใช้ตาข่ายกรองแสง 1 ชั้น  

ในระยะเวลา 3 วัน 
 

 
รูปที่ 6 ความเข้มข้นของแอสตาแซนทินทีเ่กิดขึ้นกับเวลา 

 

ตารางที่ 2 น้ําหนักแห้งเซลล์ในวันที่ 14 ของการทดลอง 
สภาวะ น้ําหนักแหง้ (กรัมต่อลิตร) 

ไม่คลุมตาข่ายกรองแสง 0.40 
คลุมตาข่ายกรองแสง 1 ชั้น 0.45 
คลุมตาข่ายกรองแสง 2 ชั้น 0.39 

คลุมตาข่ายกรองแสง 1 ชั้น ใน 3 วัน 0.47 
 

4. สรุปผล 
การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย H.pluvialis ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหออากาศและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิด

แบนราบ พบว่าเคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกชนิดแบนราบขนาด 17 ลิตรจะให้ความหนาแน่นของเซลล์มากที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 
3.24x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตรในวันที่ 7 ของการทดลอง สําหรับการกระตุ้นแอสตาแซนทินในระบบกลางแจ้งพบว่าการใช้ตาข่ายกรองแสง 
1 ชั้นในช่วง 3 วันแรกของการทดลองจะสามารถกระตุ้นแอสตาแซนทินได้มากท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากับ 1.47 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจาก
วิธีการนี้เซลล์จะสามารถปรับตัวโดยการสร้างสภาวะการป้องกันตนเองจากความเข้มแสงที่สูงได้โดยท่ีเซลล์ไม่เกิดการตายเกิดข้ึนเลย 
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บทคัดย่อ 
 การหาลักษณะสําคัญของมนุษย์เพื่อระบุตัวตนภายในรูปภาพโดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นอยู่เสมอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการหาลักษณะสําคัญของมนุษย์เพื่อการตรวจจับมนุษย์ 
อีกหนึ่งวิธี โดยในการเตรียมข้อมูลภาพใช้การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT, HOG, CT ร่วมกับ HOG, CT ร่วมกับ PCA และ CT ร่วมกับ 
PCA ร่วมกับ HOG จากนั้นนําข้อมูลภาพเข้าสู่ตัวแบบการเรียนรู้ เครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมสําหรับเรเดียลเบสิสท่ัวไป รุ่นปรับปรุง 
(MELM-GRBF) เพื่อทําการจําแนกส่วนที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ภายในรูปภาพในการทดลองใช้ข้อมูล INRIA Person Dataset ผลการ
ทดลองพบว่าวิธีการCT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG ให้ความถูกต้องของการจําแนกมากสุดอยู่ท่ีร้อยละ 98.18 
คําสําคัญ: การตรวจจับมนุษย์ การจําแนกมนุษย์ HOG Census Transforms MELM-GRBF  
 

Abstract 
 The main characteristic of the human to confirm the identity of the man in the image by using image 
processing. Is developed to even more effective. The objective of this research is to  present the methods for 
increasing the efficiency of  Human detection, Another way, by using the image feature extraction used of CT, HOG, 
CT with HOG, CT with PCA and CT with PCA with HOG. The above image feature extraction that can be used to 
provide visual information then insert the image data into the form of learning. A modified version of the extreme 
learning machine for generalized radial basis function neural networks (MELM-GRBR) to identify the human or non-
human in the image by trying data INRIA Person Dataset. The results showed that the CT method with PCA with 
HOG. The accuracy of the classification at 98.78 percent. 
Keywords: Human detection, Human identification, HOG, Census Transforms, MELM-GRBF 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หนึ่งในเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้านั้นคือ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ โดย

เทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ มากมาย การตรวจจับมนุษย์คืออีกหนึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการ
ประมวลผลภาพ ในการตรวจจับมนุษย์ต้องอาศัยการหาลักษณะสําคัญเพื่อนําลักษณะนั้นมาระบุหรือยืนยันว่าบริเวณนั้นๆ ในรูปภาพเป็น
มนุษย์หรือไม่ ซ่ึงในการหาคุณลักษณะภาพนั้นต้องอาศัยวิธีการ กระบวนการ และตัวแบบต่างๆ ในลักษณะเชิงวิชาการเข้ามาช่วย โดย
วิธีการที่ถูกนําเข้ามาใช้สําหรับการตรวจจับมนุษย์ คือวิธีการสกัดคุณลักษณะภาพ ในการสกัดคุณลักษณะภาพต้องอาศัยองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของภาพ อย่างเช่น พ้ืนผิว รูปทรง สี แสง เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลจากการสกัดคุณลักษณะภาพแล้วก็จะนําข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ตัว
แบบการเรียนรู้เพื่อทําการจําแนกว่าบริเวณใดมีมนุษย์บริเวณใดไม่มีมนุษย์ แต่การตรวจจับมนุษย์นั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การตรวจจับมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการพัฒนาในแต่ละยุคนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และองค์ความรู้ จึงมีการออกแบบอัลกอริทึมใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน MELM-
GRBF เป็นหนึ่งตัวแบบการเรียนรู้ได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยมีการนําตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ไปประยุกต์ใช้ในการจําแนก
หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือการจําแนกมนุษย์สําหรับการตรวจจับมนุษย์ และด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาจึงมีผู้สนใจพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการในการตรวจจับมนุษย์โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ให้มีความถูกต้องแม่นยําและน่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 
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   ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการสกัดคุณลักษณะภาพซึ่งเป็นการเตรียม
ข้อมูลก่อนเข้าตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF เพื่อเพิ่มความแม่นยําและน่าเชื่อถือของตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ในการตรวจจับ
มนุษย์ โดยการสกัดคุณลักษณะภาพที่นํามาใช้ในการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF มี 5 แบบคือ การสกัด
คุณลักษณะภาพแบบ CT, HOG, CT ร่วมกับ HOG, CT ร่วมกับ PCA และ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG จากนั้นนําผลลัพธ์ท่ีได้มา
วิเคราะห์เพื่อหาความถูกต้องและแม่นยําของการสกัดคุณลักษณะภาพแต่ละแบบ ว่าแบบใดให้ความถูกต้องและความแม่นยําของการ
ตรวจจับมนุษย์มากที่สุดเพื่อให้ได้การสกัดคุณลักษณะภาพที่เหมาะสมท่ีสุดในการนําไปกับตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF เพื่อการ
ตรวจจับมนุษย์ท่ีถูกต้องแม่นยําและน่าเชื่อถือที่สุด 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
บทความนี้นําเสนอวิธีการสกัดคุณลักษณะภาพในการตรวจจับมนุษย์ด้วยเทคนิคการสกัดภาพแบบ  CT, HOG,  CT ร่วมกับ 

HOG, CT ร่วมกับ PCA และ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้แบบ MELM-GRBF ในการจําแนกมนุษย์ เพื่อหา
วิธีการสกัดคุณลักษณะภาพที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB ในการทดลอง ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการทดลองมี 1 ชุดข้อมูล เป็นชุดข้อมูล INRIA Person Dataset สามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://pascal.inrialpes.fr/data/human/ โดยชุดข้อมูลดังกล่าวจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนหลัก คือส่วนที่เป็นข้อมูลภาพที่เป็น
มนุษย์ (Positives) และส่วนที่เป็นข้อมูลภาพท่ีไม่เป็นมนุษย์ (Negatives) แสดงรายละเอยีดของชุดข้อมูลดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลและลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง 
Dataset Positive Negative Train Test 

test_64x128_H96 1,126 453 - 1,579 
train_64x 128_H96 2,416 1,218 3,634 - 

 

 
(ก)                                                              (ข) 

ภาพที่ 1 (ก) ภาพตัวอยา่งมนุษย์ (Positives) (ข) ภาพตวัอย่างที่ไม่ใชม่นุษย์ (Negatives) 
 

ขั้นตอนการการสกัดคุณลักษณะภาพแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ 
 2.1ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการแปลงรูปภาพ จากภาพ RGB ซ่ึงเป็นภาพข้อมูลท่ีจะใช้ในขั้นตอนการสร้างคําอธิบายภาพ ให้
เป็นภาพ Gray scale  
 2.2 ขั้นตอนการสร้างPCA Feature  

 เป็นการสร้าง Feature สําหรับขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะภาพ ซ่ึง Feature ท่ีได้จากขั้นตอนนี้จะถูกนําไปลดมิติของ
ข้อมูลในขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะภาพ Census Transform โดยทําการเลือกข้อมูลจากชุดข้อมูลTrain ของ INRIA Person Dataset
เพื่อนํามาใช้ในขั้นตอนสร้าง PCA Featureสามารถอธิบายขั้นตอน PCA ได้ดังนี้ (ทรงพล, 2551)  
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ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการทํางานของ PCA 

 2.3 ขั้นตอนการสร้างคําอธิบายภาพ 
 ขั้นตอนนี้จะทําการสร้างคําอธิบายภาพเพื่อดึงคุณลักษณะเด่นของวัตถุภายในรูปภาพโดยกระบวนการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลัก คือ 1) ขั้นตอนการแปลงภาพด้วย Census Transform (CT) โดยการกําหนดพื้นที่ 3x3 พิกเซลเพื่อทําการเปรียบเทียบพิกเซล
รอบๆ ข้าง8 พิกเซลกับพิกเซลตรงกลาง ถ้าค่าพิกเซลตรงกลางมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับพิกเซลที่นํามาเปรียบเทียบจะทําการเปลี่ยนค่า
พิกเซลตําแหน่งนั้นเป็น 1 และถ้าค่าพิกเซลตรงกลางมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับพิกเซลตรงกลางจะเปลี่ยนค่าพิกเซลตําแหน่งนั้นเป็น 0 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

  

   (1) 
 

เม่ือ P คือ พิกเซลรอบข้าง 
 P’ คือ พิกเซลศูนย์กลาง 
 

ค่าพิกเซลท่ีได้จากการเปรียบเทียบความเข้มแสงทั้ง 8 บิต จะถูกนํามาเรียงต่อกันให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง หลังจากนั้นทํา
การแปลงหน่วยจากเลขฐานสองไปเป็นเลขฐานสิบโดยจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 ค่าท่ีได้จากการแปลงหน่วยเป็นเลขฐานสิบจะถูกแทนลง 
ในพิกเซลศูนย์กลางหรือ CT แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3การเปรียบเทยีบค่า 8 พิกเซลกบัค่า CT และการแปลงคา่เลขฐานสองใหเ้ปน็ฐานสบิ 
 

 
(ก)               (ข) 

 

ภาพที่ 4 (ก) ภาพดั้งเดิม  (ข) ภาพที่ผา่นการแปลงด้วย Census Transform 
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นําค่าพิเซลของรูปภาพท่ีผ่านขั้นตอน Census Transform มาทําให้อยู่ในรูปของฮิสโตรแกรม ซ่ึงค่า CT แต่ละค่าท่ีได้จาก
การแปลงภาพ Gray Scale ด้วย Census Transform จะมีค่าระหว่าง 0- 255 จึงทําให้ได้ผลลัพธ์ของฮิสโตรแกรมมีค่า 256 ค่า 
(Jianhao และคณะ, 2011) (Jianxin และคณะ, 2011) (Ramin และคณะ, 1994) 

 

 
 

ภาพที่ 5 ฮสิโตรแกรมของ Census Transform 
 

2) ขั้นตอนการลดมิติโดย Principal Component Analysis (PCA) เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จากการทํา Census Transform นั้น
มีท้ังข้อมูลส่วนท่ีสําคัญและไม่สําคัญ ดังนั้นจําเป็นต้องใช้ Principal Component Analysis เพื่อคัดกรองเอาเฉพาะส่วนของข้อมูลที่
สําคัญ โดยทําลดจํานวนมิติข้อมูลของ Census Transform จาก 256  มิติให้เหลือจํานวน 40 มิติโดยใช้ PCA Feature (Jianhao และ
คณะ, 2011) (Jianxin และคณะ, 2011) 

 

 
(ก)                                                                            (ข)  

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบความเข้มของพิกเซลภายในรูปภาพ (ก) ภาพที่มีมนุษย์ (ข) ภาพที่ไม่มีมนุษย์ 
 

3) ขั้นตอนการแปลงภาพโดย Histogram of Oriented Gradients (HOG)เป็นวิธีการดึงคุณลักษณะของวัตถุในท้องถิ่น และ
สามารถดึงรูปร่างภายในภาพโดยใช้การกระจายตัวของความเข้มเกรเดียนท์ หรือทิศทางของเส้นขอบ การทํางานของการดึงคุณลักษณะ 
HOG จะแบ่งภาพในพื้นที่ออกเป็นส่วนเล็กๆ โดยจะเรียกพื้นที่เหล่านั้นว่า เซลล์ และแต่ละเซลล์จะรวบรวมฮีสโตรแกรมของทิศทางเกร
เดียนท์หรือทิศทางของขอบภายในเซลล์ ของฮิสโตรแกรมนั้นจะแสดงถึงคุณลักษณะของวัตถุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความถูกต้อง
สามารถนําฮิสโตรแกรมมาทํานอร์มอลไลซ์ โดยการคํานวณตัวชี้วัดของค่าความเข้มท่ัวท้ังพื้นที่ขนาดใหญ่ของภาพ เรียกพื้นที่เหล่านั้นว่า 
บล็อก และใช้การทํานอร์มอลไลซ์กับทุกๆ เซลล์ภายในบล็อกผลลัพธ์จากการทํานอร์มอไลซ์จะทําให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
แสงสว่างและเงาน้อยลงการรวมกัน (Oswaldo และคณะ, 2009) 
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ภาพที่ 7 ขัน้ตอนการทํางานของ HOG 

 
 

ภาพที่ 8 เซลลแ์ละบล็อกภายในหน้าตา่งการตรวจจบั 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 ถังเก็บทศิทาง 9 ถังแบ่งออกเปน็ชว่ง ช่วงละ 20 องศา 
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ภาพที่ 10 การทํานอร์มอลไลซ์ฮิสโตรแกรมของเซลล ์

หลังจากการทํา Histogram of Oriented Gradients 1 รูปภาพจะได้ฮิสโตรแกรมมา 1 ฮิสโตรแกรม ซ่ึงประกอบไปด้วยมิติ 81 
มิติ โดย 81 มิติได้มาจากจํานวนเซลล์ย่อยภายใน Block คูณกับถังเก็บทิศทาง (3x3x9) 

หลังจากทํากระบวนการสกัดคุณลักษณะภาพด้วยวิธีการ Census Transform ร่วมกับ PCA และวิธีการ Histogram of 
Oriented Gradientsแล้วจะนําข้อมูลที่ได้จากท้ัง 2 วิธีการ มาเชื่อมต่อกันดังสมการ 

 

(2) 
 

เมื่อ  CT คือ ค่าของ Census Transform ท่ีได้จากการลดมิติด้วย PCA 
   H คือ ค่าของ Histogram of Oriented Gradients 
 

 
(ก)                                                                                  (ข) 

 

ภาพที่ 11 การเปรียบเทียบคา่ของทศิทางเกรเดียนท์ ของรูปภาพ (ก) ภาพที่มีมนษุย์ (ข) ภาพที่ไม่มีมนุษย์  
 

2.4 A modified version of the extreme learning machine for generalized radial basis 
function neural networks (MELM-GRBF) 

 ตัวแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF เป็นตัวแบบท่ีปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความถูกของ ELM โดย ELM นั้นจะเป็น
วิธีการสําหรับการสอนข่ายงานชนิด SLFN ( Single-Hidden Layer Feed Forward Neural Network ) ซึ่งประกอบด้วยชั้นนําเข้า ( 
Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นของผลลัพธ์ (Output Layer) การทํางานของ SLFN ในขั้นตอน ELM จะเริ่มจากการ
สุ่มค่าถ่วงน้ําหนัก และค่าเอนเอียงของโหนด หลังจากน้ัน หาค่าถ่วงน้ําหนักในชั้นผลลัพธ์ β โดยข้ันตอนวิธีของ ELM จะเป็นการหาเมท
ริกซ์ผกผันแบบ Moore-Penrose เพื่อแก้สมการที่มี m ตัวแปรและมี n สมการ ซ่ึงลดเวลาในการฝึกสอนข่ายงานประสาทเทยีมไดอ้ย่าง
มาก (Huang และคณะ, 2006) แต่ข้อด้อยของตัวแบบการเรียนรู้ ELM คือความถูกต้อง ดังนั้นจึงมีการพัฒนา ELM ให้มีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น โดยใช้การแจกแจงของเกาส์เซียนทั่วไป (generalized Gaussian Distribution) โดยพารามิเตอร์ของการแจกแจงเกาส์เซียน
ได้มีการเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่คือ τ และในเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่น (radial basis function) อนุญาตให้ ฟังก์ชั่นเรเดียลเบสิส อ่ืนๆ ปรับปรุง
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ค่าของ τใหม่ได้ โดยโครงสร้างของพารามิเตอร์ดังกล่าวจะถูกนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงอัลกอริทึมของเครื่องจักรเรียนรู้
เอ็กซ์ทีม (ELM) โดยกระบวนการนี้จะถูกเรียกว่า MELM-GRBF โดยมีขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้ (Francisco และคณะ, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการทาํงานของตวัแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF 

 
 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนโดยรวมของการดาํเนนิการ 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
ผลของการดําเนินงานของงานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT, HOG, CT ร่วมกับ 

HOG, CT ร่วมกับ PCA และ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF โดยการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพใช้ค่าเฉลี่ยของความถูกต้อง (Average accuracy) สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 

1. ทําการสุ่มคา่ศูนย์กลางของ GRBF
2. คํานวณค่าระยะห่างที่น้อยที่สุดของการกระจายซึ่งจะเป็นการจับคู่ไปยังค่าสูงสุดของฟังก์ช่ันเบสิส
จากสมการ  
3. คํานวณค่าระยะห่างที่มากที่สุดซึ่งจะเป็นการจับคู่ไปยังค่าที่น้อยที่สุดของฟังก์ช่ันเบสิสจากสมการ 

 

4. คํานวณหาค่า ซึ่งเป็นค่าความกว้างของฟังก์ช่ันจากสมการ RBF คือ  

5. คํานวณหาค่า จากสมการ  
6. คํานวณเมตริกซ์ผลลัพธ์ของโหนดซ่อน H 
7. คํานวณค่าน้ําหนัก  จากสมการ  



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 38

                        (3) 
 

เม่ือ  R คือ จํานวนรอบในการทดสอบในแต่ละครั้ง 
 

ในขั้นตอนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดคุณลักษณะภาพในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF 
จะใช้จํานวนการทดสอบซ้ําจํานวน 100 รอบ และกําหนดโหนดของตัวแบบการเรียนรู้ 100 โหนด ให้คงท่ีตลอดการทดสอบจากนั้นหา
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแต่ละแบบในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF แสดงใน
ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความถูกต้องของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแต่ละแบบในการตรวจจับ
มนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF 

Feature Extraction Time Average accuracy (%) 
CT 17.1894 97.56 
HOG 13.0633 94.54 
CT+ HOG 31.3748 50.39 
CT+ PCA 11.8481 93.43 
CT + PCA + HOG 14.2867 98.18 
 

ผลจากการทดลองโดยใช้ชุดข้อมูลของ INRIA Person Dataset พบว่าการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA 
ร่วมกับ HOGในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBFให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการตรวจจับมนุษย์สูงที่สุดคือร้อย
ละ 98.18การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBFให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการ
ตรวจจับมนุษย์รองลงมาคือร้อยละ97.56 และการสกัดคุณลักษณะภาพแบบHOG,  CT ร่วมกับ PCA และCT ร่วมกับ HOGในการ
ตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการตรวจจับมนุษย์เป็นร้อยละ94.54, ร้อยละ93.43
และร้อยละ50.39 ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพที่ 14เปรยีบเทียบคา่ความถูกต้องในการทดสอบซ้ํา 100 รอบ ของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแตล่ะ
แบบในการตรวจจับมนุษย์ดว้ยแบบการเรยีนรู้ MELM-GRBF 

 

จากภาพท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องในการทดสอบซ้ํา 100 รอบ ของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแต่
ละแบบในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF โดยกําหนดโหนดคงที่ตลอดการทดสอบจํานวน 100 โหนด ซ่ึงการ
สกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOGให้ความถูกต้องมากท่ีสุดคือร้อยละ 98.80 และให้ความถูกต้องน้อยที่สุด
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                        (3) 
 

เมื่อ  R คือ จํานวนรอบในการทดสอบในแต่ละครั้ง 
 

ในขั้นตอนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดคุณลักษณะภาพในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF 
จะใช้จํานวนการทดสอบซ้ําจํานวน 100 รอบ และกําหนดโหนดของตัวแบบการเรียนรู้ 100 โหนด ให้คงท่ีตลอดการทดสอบจากนั้นหา
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแต่ละแบบในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF แสดงใน
ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความถูกต้องของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแต่ละแบบในการตรวจจับ
มนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF 

Feature Extraction Time Average accuracy (%) 
CT 17.1894 97.56 
HOG 13.0633 94.54 
CT+ HOG 31.3748 50.39 
CT+ PCA 11.8481 93.43 
CT + PCA + HOG 14.2867 98.18 
 

ผลจากการทดลองโดยใช้ชุดข้อมูลของ INRIA Person Dataset พบว่าการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA 
ร่วมกับ HOGในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBFให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการตรวจจับมนุษย์สูงที่สุดคือร้อย
ละ 98.18การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBFให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการ
ตรวจจับมนุษย์รองลงมาคือร้อยละ97.56 และการสกัดคุณลักษณะภาพแบบHOG,  CT ร่วมกับ PCA และCT ร่วมกับ HOGในการ
ตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ให้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการตรวจจับมนุษย์เป็นร้อยละ94.54, ร้อยละ93.43
และร้อยละ50.39 ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพที่ 14เปรยีบเทียบคา่ความถูกต้องในการทดสอบซ้ํา 100 รอบ ของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแตล่ะ
แบบในการตรวจจับมนุษย์ดว้ยแบบการเรยีนรู้ MELM-GRBF 

 

จากภาพท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องในการทดสอบซ้ํา 100 รอบ ของตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแต่
ละแบบในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF โดยกําหนดโหนดคงที่ตลอดการทดสอบจํานวน 100 โหนด ซ่ึงการ
สกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOGให้ความถูกต้องมากท่ีสุดคือร้อยละ 98.80 และให้ความถูกต้องน้อยที่สุด
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คือร้อยละ 97.66 การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CTให้ความถูกต้องมากที่สุดคือร้อยละ 98.04 และให้ความถูกต้องน้อยที่สุดคือ
ร้อยละ 96.77 การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ HOGให้ความถูกต้องมากท่ีสุดคือร้อยละ 95.69 และให้ความถูกต้องน้อยที่สุดคือร้อย
ละ 93.10  การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA ให้ความถูกต้องมากที่สุดคือร้อยละ 95.31 และให้ความถูกต้องน้อย
ท่ีสุดคือร้อยละ 90.25 และการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ HOGให้ความถูกต้องมากที่สุดคือร้อยละ 53.01 และให้ความ
ถูกต้องน้อยที่สุดคือร้อยละ 46.74 

จากการทดลองกับชุดข้อมูลของ INRIA Person Dataset พบว่าการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ HOGให้ผล
การตรวจจับมนุษย์ท่ีต่ํากว่าตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแบบอื่นๆ คือให้ความถูกต้องร้อยละ 53.01 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า 
การสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ HOG นั้นไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-
GRBFและในทางตรงกันข้ามพบว่าการสกัดคุณลักษณะภาพแบบCT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG ให้ผลการตรวจจับมนุษย์สูงกว่าตัว
แบบการสกัดคุณลักษณะภาพแบบอื่นๆ คือให้ความถูกต้องมากที่สุดคือร้อยละ 98.80 สามารถอธิบายได้ว่าการสกัดคุณลักษณะ
ภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG มีความความเสถียรและความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการ
เรียนรู้ MELM-GRBF มากกว่าตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพแบบอ่ืนๆ 
 

4. สรุปผล 
บทความนี้ได้นําเสนอ วิธีการสกัดคุณลักษณะภาพแบบต่างๆ เพื่อหาตัวแบบการสกัดคุณลักษณะภาพที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้

ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF โดยบทความนี้ใช้วิธีการสกัดคุณลักษณะภาพ 5 แบบ คือ CT, HOG,  CT ร่วมกับ 
HOG, CT ร่วมกับ PCA และ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความถูกต้องของตัวแบบการสกัด
คุณลักษณะภาพแต่ละแบบในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF ในตารางที่ 2 พบว่า วิธีการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ 
CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG มีความเสถียรและความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในการตรวจจับมนุษย์ด้วยแบบการเรียนรู้ MELM-GRBF 
มากท่ีสุด ดังนั้นจากการทดลองในครั้งนี้สามารถนําวิธีการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOG ไปประยุกต์ใช้ในงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจจับมนุษย์ได้ เนื่องจากการสกัดคุณลักษณะภาพแบบ CT ร่วมกับ PCA ร่วมกับ HOGในการตรวจจับมนุษย์ด้วย
แบบการเรียนรู้ MELM-GRBF มีประสิทธิภาพในการตรวจจับมนุษย์สูง แต่อย่างไรก็ดีควรมีการทดลองซ้ํากับชุดข้อมูลอื่นๆ ท่ีมีความ
หลากหลายของภาพมากย่ิงขึ้นเพื่อดูแนวโน้มของประสิทธิภาพในการตรวจจับมนุษย์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการนําเสนอการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จํานวน 30
คนเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ชุดสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยชุดควบคุม
การทํางานด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ET-MEGA2560-ADK เป็นส่วนท่ีทําหน้าท่ีเชื่อมต่อกับสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะจํานวน 12 ชุด ได้แก่ เคสซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ ดีวีดีไดร์ฟ การ์ดลีดเดอร์เมนต์บอร์ด พาวเวอร์ซัพพลาย 
จอแสดงผล เมาส์ คีย์บอร์ดและลําโพง ซ่ึงสื่อผสมแต่ละตัวจะถูกติดตั้งเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดเมื่อผู้เรียนทําการเลือกสื่อผสม
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โดยการสัมผัสที่เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด  จะทําการส่งค่าให้ส่วนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อ
สั่งให้ส่วนซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แสดงผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรูปแบบภาพนิ่ง ตัวอักษร และเสียงบรรยาย
ประกอบตามส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ชนิดนั้นๆ ส่วนที่2เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้สื่อผสมกับการเรียนโดยใช้รูปแบบเดิม จํานวน 30 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน 
ผลการวิจัยจากการทดลองพบว่า มีประสิทธิภาพการทํางานสามารถทํางานได้ 98.75เปอร์เซ็นต์และในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อผสมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์มีผลการเรียนสูงมากกว่าร้อยละ 80 
คําสําคัญ: สื่อผสมส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were design and find out the efficiency of The Create multimedia by 
microcontroller of the computer components using tries out and to compare learning achievement between 
multimedia by microcontroller and traditional. There were 2parts of research tool. Part 1: multimedia by 
microcontroller of the computer components. There was microcontroller in a part of hardware (ET-MEGA2560-ADK) 
Its part connected with multimedia of desktop computer; Case, CPU, Ram, Hard disk, DVD drive, Card Reader, Main 
board, Power supply, Monitor, Mouse, Keyboard , Speaker. The students are able to select the multimedia by 
touching photo sensor, CAI lesson will appear automatically. Part 2: learning achievement between multimedia by 
microcontroller and the traditional. A sample was selected from the students in Department of Computer 
Engineering, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Isan Khonkaen Campus, year 1. 
There were 30 participants and separated in 2 sample groups; each group has 15 people. The results of the study 
were as follows: multimedia by microcontroller of the computer components. Thecompetancy 98.75% and 
learning achievement using multimedia by microcontroller was better than the traditional 80 %. 
Keywords: Multimedia Main parts of private computer, Microcontroller application. 
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1. บทนํา (Introduction) 
เนื่องจากปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล

โดยเฉพาะทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้มีการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเนื่องจากระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีความสามารถในการประมวลผลเพื่อตัดสินใจในกระบวนการทํางานต่างๆ ตามชุดคําสั่งแบบฝังตัวรวมถึงสามารถ
เชื่อมประสานกับอุปกรณ์ภายนอกและติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์วัดค่าพารามิเตอร์ของเซลล์
แสงอาทิตย์และศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง (อนุรักษ์, 2553) การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 ใน
การควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กโดยเน้นการศึกษาในด้านการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์มีจุดประสงค์เพื่อสร้างหุ่นยนต์สําหรับการแข่งขัน
ฟุตบอลและพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ให้มีความสามารถเท่ากับมนุษย์ (เจนศึก, 2547) ทางด้านการศึกษาการสร้างและทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ (อนิวรรตน์และสมศักดิ์, 2556) และในด้านอื่นๆ อีกมากมาย 

การนําไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษาเป็นอีกด้านที่ช่วยส่งผลให้การเรียนการสอน  เป็นการบูรณาการ
เทคโนโลยีการศึกษาในการสอนและการเรียนรู้  ซ่ึงหมายถึงกระบวนการกําหนดวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิควิธีการตา่งๆ 
เพ่ือนํามาใช้การแก้ไขปัญหาและสถานการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม (Roblyer,  2003) ซ่ึงสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของไมเคิล ดี วิลเลียมส์ (Michael, 2000) ท่ีอธิบายความหมายของการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอนว่าหมายถึง การใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อนําเสนอสารสนเทศ  กระตุ้นความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะเพิ่มมากขึ้นซ่ึงการ
ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสการเรียนรู้โดยตรงด้วยการมองเห็น สัมผัสพร้อมเสียง
บรรยายและการเรียนรายวิชาที่เหมาะสมกับการใช้สื่อประเภทนี้จึงเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(Computer technology) และการฝึกอบรมเรื่องระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อลดระยะเวลาในการ
อบรม ท่ีต้องมีการสัมผัส ท้ัง หู ตา มือ เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ท่ีแท้จริงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  โดยมีคําอธิบายที่เกิดจาก
สื่อนั้นทั้งภาพและเสียง เมื่อผู้เรียนสัมผัสที่ตัวอุปกรณ์จะแสดงผลทางด้านมัลติมีเดีย ออกทางหน้าจอและลําโพง ทําให้ผู้ใช้งานนั้น
สามารถใช้งานและเรียนรู้ได้สะดวก 

ดังนั้น  คณะผู้ วิ จัยไ ด้ เล็ ง เ ห็นปัญหาดั งกล่าว  จึง มีแนวคิดในการสร้างและหาประสิทธิภาพ  การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา Computer 
Technology และการบริการวิชาการสําหรับบุคคลท่ีสนใจต่อไป 
 

2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods) 
 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  ใช้ในการควบคุมการทํางานของระบบโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ET-MEGA2560-ADK ทําหน้าท่ีในการรับค่า
จากเซนเซอร์แสงอินฟราเรด เมื่อมีการสัมผัสท่ีเซ็นเซอร์ซ่ึงแต่ละตัวจะถูกเชื่อมต่อเข้าท่ีพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงค่าท่ีตําแหน่งพอร์ตนั้น ส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นําค่าดังกล่าวไปประมวลผลและส่งค่าให้คอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ต 
USB เพ่ือให้คอมพิวเตอร์แสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นั้นๆ ดังรูปท่ี 1 
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หน่วยรับ
ข้อมูล

หน่วยประมวลผล พอร์ต
เชื่อมต่อ

หน่วย
แสดงผล

พอร์ต USB หน่วยความจํา

Microcontroller 

CPU Mainboard

Case

Mouse

Keyboard

Power Supply

Monitor

ลําโพง

Hard disk

RAM

DVD Drive

Card Reader

Computer CAI

แสดงผลทางหน้าจอเสียง

 
รูปที่ 1 การทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร ์

 2.2 เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด 
  ติดต้ังบนกล่องบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จํานวน 12 ชุดได้แก่ ซีพียู (CPU) เมนบอร์ด (Mainboard) แรม (RAM) 
ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ดีวีดีไดร์ฟ (DVD drive) การ์ดรีดเดอร์ (Card Reader) พาวเวอร์ซับพลาย (Power Supply) เคส (Case) เมาส์ 
(Mouse) คีย์บอร์ด (Keyboard) จอแสดงผล (Monitor) และลําโพง (Speaker) เพื่อทําหน้าท่ีส่งค่าให้สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อมี
การสัมผัสที่เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด ดังรูปท่ี 2 

24 cm

13cm 28.5 cm
1

2 3

 
รูปที่ 2 กล่องบรรจุอุปกรณค์อมพิวเตอร ์

 

2.2.1 หมายเลข 1 พอร์ตสําหรับเชื่อมต่อโฟโต้เซ็นเซอร์เพื่อเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2.2.2 หมายเลข 2 น็อตสําหรับยึดอุปกรณ์ 
2.2.3 หมายเลข 3 เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด   

 2.3 คอมพิวเตอร์ 
  ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์และเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมท้ังแสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เม่ือได้รับค่าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

2.3.1 ส่วนโปรแกรมอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์ ทําหน้าท่ีติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ว่ามีการส่งค่า
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดใดและทําการเรียกไฟล์การแสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของคอมพิวเตอร์ชุดนั้นซ่ึงเขียนขึ้นด้วย
VB.6.0 ดังรูปท่ี 3 

 
 

 
 
รูปที่ 3 ไดอะแกรมการทํางานของโปรแกรมอินเตอรเ์ฟสไมโครคอนโทรลเลอร ์
 

Infrared sensor  
12 ตัว

Microcontroller เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

ส่ือ CAI 
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2.3.2 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction)  หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะจํานวน  12 ชุดได้แก่เคสซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ ดีวีดีไดร์ฟ การ์ดลีดเดอร์เมนต์บอร์ด พาวเวอร์
ซัพพลาย จอแสดงผล เมาส์ คีย์บอร์ดและลําโพงท่ีแสดงผลลัพธ์ในรปูแบบภาพนิ่ง ข้อความเสียงบรรยายประกอบเมื่อมีการเลือกสื่อ
จริงที่เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์   
 2.4 การประเมินสื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทําการประเมินความเหมาะสมของสื่อจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC : Index of Item Objective Congruence)  โดยผู้เชี่ยวชาญ3 ท่านในแต่ละด้านดังนี้ 

  2.4.1 ด้านความเหมาะสมของตัวอักษร รูป เสียงบรรยาย และ เนื้อหาประกอบมีหัวข้อย่อย ดังนี้  
   1) ขนาดของตัวอักษร 
   2) สีของตัวอักษร 
   3) สีของพื้นหลัง 
   4) ภาพสัญลักษณ์ประกอบ 
   5) รูปแบบเมนูใช้งาน 
  2.4.2 ด้านรูปแบบการใช้งานสื่อผสม 
   1) ความเร็วในการทํางานของโปรแกรม 
   2) ความสะดวกในการสั่งการทํางาน 
   3) ความง่ายต่อการรับรู้ 
   4) ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโปรแกรมสะดวก 
   5) ตรงตามความต้องการในการใช้งาน 
  2.4.3 ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
   1) มีความสวยงามน่าใช้งาน 
   2) การจัดวางตําแหน่งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
   3) สะดวกในการใช้งาน 
   4) ความคงทนแข็งแรง 
   5) ความเหมาะสมในการใช้งาน 
2.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
 ระหว่างการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ กับการเรียนโดยใช้รูป

แบบเดิม เพื่อทดสอบความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะการทํางานที่สําคัญของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  โดยกลุ่ม
ประชากรในครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีท่ี  1 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จํานวน 30 คน โดยการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (SRS :  Simple Random Sampling) 

 ซ่ึงจะทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน โดยกลุ่มท่ี 1 ใช้การเรียนการสอนรูปแบบเดิมและทํา
แบบทดสอบ  กลุ่มท่ี 2  ใช้การเรียนโดยการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และ
ทําแบบทดสอบ และนําผลคะแนนมาเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

3. ผลการวิจัย (Results) 
จากการออกแบบการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

ตามที่ออกแบบ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
3.1 ผลการสร้างฮาร์ดแวร์ 
 ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดที่ถูกติดต้ังบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซน็เซอร์แสงอินฟราเรดบนอุปกรณค์อมพิวเตอร ์

 

3.2 ส่วนของคอมพิวเตอร์ 
 การผลการออกแบบในส่วนโปรแกรมอินเตอร์เฟสเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับชุดไมโครคอนโทรลเลอร์และทําการคลิกเลือก

พอร์ตท่ีเชื่อมต่อแล้วทําการคลิกปุ่ม Start ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้จะแสดงคําว่า Ready ดังรูปท่ี 5 

 

รูปที ่5 โปรแกรมอินเตอรเ์ฟส 
 

 3.3 ส่วนการแสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 เมื่อทําการสัมผัสที่เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด  บนกล่องอุปกณ์คอมพิวเตอร์ตัวใดจะแสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องนั้น  เช่นสัมผัสท่ีเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด  บนกล่องซีพียูจะแสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องซีพียูดังรูปท่ี 6 

 
รูปที่ 6 การแสดงผลสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
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4. ผลการทดลองการทํางาน 
จากการทดลองการทํางานการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์จํานวน 

12 ชุด เพ่ือให้แสดงผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นๆ จํานวนชุดละ 100 คร้ัง ซ่ึงได้ผลลัพธ์ดังตาราง 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองการทํางาน 

ผลการทดลอง สื่อผสมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวนครัง้ 
การทดลอง ทํางานได้ ทํางานไม่ได้ 

ค่าผิดพลาด  
(เปอร์เซ็นต์) 

1.  ซีพียู(CPU) 100 98 2 2 
2.  เมนบอร์ด(Mainboard 100 99 1 1 
3.  แรม(RAM) 100 99 1 1 
4.  ฮาร์ดดิสก์(Hard disk) 100 97 3 3 
5.  ดีวีดีไดร์ฟ(DVD Drive) 100 98 2 2 
6.  การ์ดลีดเดอร์(Card Reader)  100 99 1 1 
7. เพาเวอร์ซับพลาย(Power Supply) 100 98 2 2 
8.  เมาส์(Mouse) 100 98 2 2 
9.  คีย์บอร์ด(Keyboard) 100 98 2 2 
10. จอแสดงผล (Monitor) 100 99 1 2 
11. ลําโพง 100 98 2 2 
12. เคส(Case) 100 99 1 1 

ค่าผิดพลาด 1.25 
 

4.1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของสื่อผสม 
 จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence)   จากการออกการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 15 ข้อโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน กําหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ  

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน   +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน     0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  -1 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  คํานวณค่าตามสูตร 

N
RIOC ∑=  

     ∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N      =   จํานวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
 จากการประเมินพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในระดับ 0.67 - 1.00 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่4.2 
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ตารางที่  4.2 ผลการหา IOC จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน 
1. ด้านความเหมาะสมของตัวอักษร รูป เสียงบรรยาย และ เนื้อหาประกอบ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
1) ขนาดของตัวอักษร 0.67 
2) สีของตัวอักษร 1 
3) สีของพื้นหลัง 1 
4) ภาพสัญลักษณ์ประกอบ 1 
5) รูปแบบเมนูใช้งาน 0.67 

2. ด้านรูปแบบการใช้งานสื่อผสม 
1) ความเร็วในการทํางานของโปรแกรม 0.67 
2) ความสะดวกในการส่ังการทํางาน 1 
3) ความง่ายต่อการรับรู้ 1 
4) ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโปรแกรมสะดวก 1 
5) ตรงตามความต้องการในการใช้งาน 1 
3. ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์
1) มีความสวยงามน่าใช้งาน 1 
2) การจัดวางตําแหน่งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 1 
3) สะดวกในการใช้งาน 1 
4) ความคงทนแข็งแรง 0.67 
5) ความเหมาะสมในการใช้งาน 1 

 
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  ระหว่างสื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่อง

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์กับการเรียนโดยใช้รูปแบบเดิมโดยผลการวิจัยนําเสนอดังนี้  
ตอนที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์ไมโครคอน -  

โทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และเปรียบเทียบผลคะแนนกับการเรียนโดยใช้รูปแบบเดิมโดยในการ
วิจัยผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ 

X  แทนค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2.1 ผลจากการวิจัยตอนที่ 1ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มท่ี 1  คือนักศึกษาท่ีเรียนในรูปแบบเดิม จํานวน 
15 คน เป็นเพศชาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ53.33เพศหญิง  7 คนคิดเป็นร้อยละ 46.67และกลุ่มท่ี 2 คือนักศึกษาที่ใช้สื่อผสมที่ได้
จากส่ือผสมการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์จํานวน15คน เป็นเพศชาย 8คน 
คิดเป็นร้อยละ53.33 เพศหญิง  7 คนคิดเป็นร้อยละ 46.67 

 4.2.2 ผลจากการวิจัยตอนที่2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้การเรียนการสอนรูป
แบบเดิมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าเดิม ร้อยละ 68และหลังใช้สื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้าง
สื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าเดิม ร้อยละ 80  
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15 คน เป็นเพศชาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ53.33เพศหญิง  7 คนคิดเป็นร้อยละ 46.67และกลุ่มที่ 2 คือนักศึกษาที่ใช้สื่อผสมที่ได้
จากส่ือผสมการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์จํานวน15คน เป็นเพศชาย 8คน 
คิดเป็นร้อยละ53.33 เพศหญิง  7 คนคิดเป็นร้อยละ 46.67 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของสื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ระหว่างการใช้สื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์กับการเรยีนโดยใช้รูปแบบเดิม สรุปได้ดังนี้ 

5.1 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางาน 
 จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบสัมผัส

เซ็นเซอร์แสงอินฟราเรด  ท่ีติดต้ังบนกล่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จํานวน 12 ชุด เพื่อให้แสดงผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นๆ  จํานวนชุดละ 100 คร้ัง มีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 98.75มีค่าผิดพลาดร้อยละ  1.25 

5.2 ผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ระหว่างการใช้สื่อผสมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์กับการเรียนโดยใช้รูปแบบเดิม สรุปผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 ความเหมาะสมของค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการสร้างสื่อผสมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ เรื่อง 

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทุกข้ออยู่ในช่วง 0.65-1.00 ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ได้ทุกข้อ 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้การเรียนการสอนรูปแบบเดิมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่าเดิม ร้อยละ 68และหลังใช้สื่อผสมที่ได้จากการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสื่อผสมเรื่อง
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าเดิม ร้อยละ 80  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ตามหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือครูและสื่อการเรียนการสอน คู่มือ ประกอบด้วย ใบเนื้อหา แบบฝึกหัดหลัง
บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับสื่อการเรียนการสอนจะเป็นตัวอักษรและรูปภาพท่ีสร้างด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point โดยได้นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จํานวน 27 คน เม่ือนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เรียนด้วยชุดการ
สอนแล้วจึงทําการทดสอบด้วยแบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดการ
สอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ท่ีสร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ 83.09/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 
คําสําคัญ: ชุดการสอน การพัฒนาวัสดุช่วยสอน ประสิทธิภาพ คู่มือครู   
 

Abstract 
 The purpose of this study was to construction and validates the Efficiency of Instructional Package for 
Instructional Material Development, Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering, 
Rajamangala University of Technology Lanna of 2005. The Instructional Package consisted of teacher manual, 
media by program Microsoft power point and test. The samples used in this study were twenty-seven second 
students in the Electrical Education Field of Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The instrument used 
in this study were exercise and achievement test. The result of this study revealed that Instructional Media have 
the efficiency of 83.09/81.11 which higher than the criteria 80/80. 
Keywords:  Instructional Package, Instructional Material Development, efficiency, teacher manual. 
 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการพัฒนาไปอย่างกว้างไกล มีการนําความทันสมัยของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาปรับใช้กับการศึกษา 
ทําให้ผู้สอนมีความสะดวกสบายในการสอนมากย่ิงขึ้น ส่วนผู้เรียนก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทางด้านครุศาสตร์
ได้มีการบรรจุวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน รหัสวิชา 30021303 ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มีคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและความสําคัญของวัสดุช่วยสอนทางช่าง
อุตสาหกรรม ประเภทของเอกสารการพิมพ์ การวิเคราะห์อาชีพเพื่อการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ปฏิบัติการจัดทําใบวิเคราะห์งานเอกสารใบ
ความรู้ ใบงาน ใบสั่งงาน ใบประลอง ใบปฏิบัติ ใบมอบงาน เอกสารการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบบันทึกผลความก้าวหน้า
ทางการเรียนและโครงการสอนวิชาปฏิบัติ (นิพนธ์, 2555) จากการศึกษาพบปัญหา คือ ขาดรายละเอียดท่ียังไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาวิชา วิธี
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สอน สื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงทําให้แนวทางการสอนและการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแตกต่างกัน ยังจะส่งผลทําให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่เหมือนกัน  

จากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางการสอนของอาจารย์ให้มี
จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน และจะเป็นผลทําให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในจุดเดียวกัน การพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ใบเนื้อหา 
แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสม โดยนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชุด
การสอน (เสาวนีย์, 2528) จากผลการวิจัยที่ผ่านมาสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ ชุดการสอนได้ผลดีกว่าการสอนแบบปกติท่ีปฏิบัติกันอยู่ 
นอกจากนี้ชุดการสอนยังจะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนอยู่ตลอดเวลาขณะที่ทําการสอน 
ส่งผลทําให้การดําเนินการสอนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและทําให้ช่วยลดเวลาในการเตรียมการสอนของอาจารย์
ผู้สอนอีกด้วย (สันติ, 2550) 
 ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่สร้างชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน รหัสวิชา 30021303 ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2555 ซ่ึงจะทําให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้โดยมีมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน  รหัสวิชา  30021303 

ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

2.1 การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ท่ีลงทะเบียนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 27 คน ท่ีลงทะเบียนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
กลุ่มที่ใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ นักศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน มาแล้ว จํานวน 28 คน 

สําหรับใช้ในการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คู่มือครู, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการสร้างแต่ละส่วน
ดังต่อไปนี้ 

1. คู่มือครู ท่ีจัดสร้างขึ้นมานี้ ประกอบด้วย  
1.1 ใบเนื้อหามีท้ังหมด 5 บทเรียน คือ ชนิดและความสําคัญของวัสดุช่วยสอนทางช่างอุตสาหกรรม, ประเภทของสื่อ

สิ่งพิมพ์, การวิเคราะห์อาชีพเพื่อพัฒนาวัสดุช่วยสอน, การจัดทําใบวิเคราะห์งานเอกสารและการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และใบบันทึกความก้าวหน้าทางการเรียนและโครงการสอนวิชาปฏิบัติ 

1.2 สื่อการเรียนการสอน โดยยึดจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหาและข้อดีข้อจํากัดของสื่อการเรียนการสอนแต่
ละชนิดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนมากที่สุด สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนท่ีแสดงด้วยคําอธิบายท่ี
เป็นตัวอักษรและรูปภาพ ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft power point 

1.3 แบบฝึกหัดหลังบทเรียน จํานวนทั้งหมด 99 ข้อ โดยมีจํานวนของแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทางด้านการฟื้นคืนความรู้ 
จํานวน 26 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จํานวน 73 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์ออกแบบฝึกหัดหลังบทเรียน (สุราษฎร์, 2530) ซ่ึง
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เป็นใบประเมินผลวัดความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละหัวข้อเรื่อง มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ซ่ึง
สร้างให้ครอบคลุมและระดับของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน พร้อมใบเฉลย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวนทั้งหมด 60 ข้อ โดยมีจํานวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จํานวน 17 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จํานวน 43 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์ออก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สุราษฎร์, 2530) ซ่ึงเป็นใบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่
ละหัวข้อเรื่อง มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซ่ึงสร้างให้ครอบคลุมและระดับของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้และ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน พร้อมใบเฉลย 

3. แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน สําหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (พิสฐ, 2529) ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา
เป็นแบบประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านใบเนื้อหา แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และสื่อการเรียนการสอน 

2.3 ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
         การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One–Short Case Study (ล้วน, 2538) การ
ทดลองในลักษณะนี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดลองเพียงกลุ่มเดียวแล้วทําการทดลอง เม่ือทําการทดลองแล้วก็ทําการทดสอบเพื่อดู
ผลการทดลองได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จากตํารา หนังสือ หลักสูตร บทความ งานวิจัย และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางต่างๆ ในการกําหนดรูปแบบของชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน 

2. สร้างชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
3. นําชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
4. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีใช้หาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. ทดลองและเก็บข้อมูลชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา         

ครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 27 คน ท่ีลงทะเบียนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทําแบบฝึกหัดหลังบทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

6. นําผลที่ได้จากการทดลองและเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน  
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน สําหรับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย 
2. การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
2.1 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน, 2538) โดยค่าของความยาก

ง่ายของแบบทดสอบที่ใช้ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.8 
2.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน, 2538) โดยค่าอํานาจ

จําแนกท่ีถือว่าจําแนกคนเก่งและอ่อนได้จะใช้ค่าอยู่ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (ล้วน, 2538) 

โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 
3. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ตามเกณฑ์กําหนด 80/80 โดยใช้สูตรสําหรับการหา

ประสิทธิภาพทางการเรียน (เสาวนีย์, 2528) 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
ชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน รหัสวิชา 30021303 ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ประกอบไปด้วย ใบเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน ดังรูปที่ 1 
แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     
รูปที่ 1 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน 

 
 

ผู้วิจัยทําการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 
แสดงความคิดเห็น ผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ดังต่อไปนี้ 

ด้านใบเนื้อหา อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.85 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยกับใบเนื้อหาที่จัดทําข้ึน 
ด้านแบบฝึกหัดหลังบทเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.00 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยกับ

แบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่จัดทําข้ึน 
ด้านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.00 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับ

เห็นด้วยกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดทําข้ึน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.70 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยกับสื่อการ

เรียนการสอนที่จัดทําข้ึน 
จากผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญยอมรับชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ท่ี

สร้างขึ้นมานี้ สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ 
การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จ

สิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนที่จะนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาค่า
ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดลอง พบว่า จะได้
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.43-0.79 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.64 และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.71 เม่ือผ่านการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วปรากฏว่าได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จํานวน 60 ข้อ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้นําชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน ไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาสามารถตอบคําถามในแบบฝึกหัดหลังบทเรียนได้ถูกต้อง มีค่า
เท่ากับร้อยละ 83.09 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนจากการหาค่าคะแนน
เฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนได้ถูกต้อง มีค่าเท่ากับร้อยละ 81.11 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 80  

จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถ
ตอบคําถามในแบบฝึกหัดหลังบทเรียนจะมีค่าสูง เป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระทําแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทันทีเม่ือผ่านกระบวนการ
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เรียนการสอนเสร็จสิ้น ทําให้มีความรู้ ความจํา และความเข้าใจในเนื้อหาวิชามีความแม่นยําสูง ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภายหลังการเรียนของการหาค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนจะมี
ค่าตํ่ากว่าเป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่กระบวนการเรียนการสอนผ่านไปนาน
แล้ว อาจจะทําให้มีความรู้ ความจําและความเข้าใจในเนื้อหามีความแม่นยําลดลงหรือถูกลืมไปบ้าง แต่ก็สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 

4. สรุป ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน รหัสวิชา 30021303 ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2555 ท่ีสร้างขึ้นมามี
ประสิทธิภาพ 83.09/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 แสดงว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนด้วยชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีความรู้ ความจํา ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายและชัดเจนข้ึน มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช้เป็นสื่ออีกรูปแบบ
หนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยเป็นอย่างดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ 

และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนให้ทุนวิจัย และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ ในการจัดทําและเก็บข้อมูลในการทําวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดีย่ิง 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
นิพนธ์ เรืองวิริยะนันท์. 2555. โครงการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน. ตาก : อัดสําเนา. 
พิสิฐ  เมธาภัทร และธีระพล  เมธีกุล. 2529. ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ.  
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์สุวีริยาสาส์น.  
สันติ หุตะมาน. 2550. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาระบบควบคุมป้อนกลับ 2 ตามหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พุทธศักราช 2544). 
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

สุราษฎร์ พรมจันทร์. 2530. การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต. 2528. เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  



รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8       วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 

  53

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สมัผัส 
Electrical Equipment Control with Leap Motion 

 

ศิรประภา นะคะจัด และ ปฏิวัติ แก้วสิทธิ ์
Siraprapha Nachachat and Patiwat Kaewsit 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

E-mail: aj.pkone.ka@gmail.com โทร 087-8562883 
 

บทคัดย่อ 
 ระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สัมผัสเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีการสั่งงานผ่านอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้
สัมผัสโดยมีบอร์ดควบคุมท่ีเชื่อมต่อผ่านพ็อตยูเอสบี เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การทํางานของโปรแกรม โปรแกรมจะ
รอรับคําสั่งที่สั่งงานจากผู้ใช้ด้วยวิธีทําท่าทางในลักษณะต่างๆ เช่น แสดงจํานวนนิ้วมือเพื่อทําการเลือกอุปกรณ์ แสดงการหมุนนิ้ว
มือแบบตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์ตามลําดับและท่าทางการปัดมือเพื่อกลับมาขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์
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Abstract 
 Electrical equipment controlled with Leap Motion is software development for controlled via a wireless 
controller. System have control board is connected via USB port for turn on/off to devices. The functional 
specification is user represent to gestures such as, Shows the number of fingers to select the device, Show 
fingerprint rotation clockwise or counter-clockwise for turn on/off to device and hand gesture to swipe for return to 
choose devices mode etc. The results of the test program operation there are two parts to the program. First part 
is test performance of the gesture and finally part is control devices requiring. The result is the appearance of the 
program can be used to process and control the device to change the status to turn on/off to accurate and 
complete in all devices. 
Keywords: Gesture control, Leap Motion Controller 
 

1. บทนํา 
  1.1 ความสําคญัและที่มาของงานวิจัย 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากและมนุษย์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาให้ประชากรหลายประเทศได้ใช้
ประโยชน์จากแนวคิดหลักการท่ีเป็นนามธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลงานอื่นๆ ได้
หลากหลายสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อลดเวลาการทํางาน ลดค่าใช้จ่ายรวมท้ังยังช่วย
ให้การดํารงชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น  
  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกรควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามีมีหลายวิธีการ เช่นควบคุมท่ี
ตัวเคร่ืองโดยตรง ควบคุมท่ีอุปกรณ์ควบคุมไร้สาย (Remote Control) ควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน เป็นต้น Leap Motion Controller 
เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์แบบไร้การสัมผัส โดยใช้วิธีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้ว
มือและอุปกรณ์ทรงกระบอกเช่น ปากกา ดินสอ พู่กัน ทําให้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ได้ 
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  งานวิจัยนี้ได้นําเสนอระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมทําหน้าท่ีแสดง
ขั้นตอนปัจจุบันของการทํางานและโมเดลห้องเพื่อจําลองการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการควบคุมผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้การ
ตรวจจับของการแสดงมือด้วยท่าทางต่างๆ ท่ีกําหนดขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อนําเสนอรูปแบบการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่ง
และเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น ฝึกการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของบุคคลออทิสติก
หรือผู้พิการ 
  1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  Leap Motion Controller คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์แบบไร้การสัมผัส โดย
ใช้วิธีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือและอุปกรณ์ทรงกระบอกเช่น ปากกา ดินสอ พู่กัน 

 
รูปที่ 1 Leap Motion Controller 

 

  Leap Motion มีอุปกรณ์ตรวจจับสองชิ้นที่อยู่ภายในสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วหรือวัตถุทรงกระบอก
ได้ 3 แกนคือ X หมายถึงแกนในนอนแนว Y หมายถึงแกนในแนวตั้งและ Z หมายถึงแกนทางด้านความลึก โดยมีรายละเอียดทาง
กายภาพในการวัดดังนี้ ระยะ (distance) ในการตรวจจับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (millimeters),ช่วงเวลา (time) ในการตรวจจับมี
หน่วยเป็นไมโครวินาที (microseconds),ความเร็วในการตรวจจบัมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (millimeters per second),และ
มุม (angle) มีหน่วยเป็นเรเดียน (radians) 

 
รูปที่ 2 การตรวจจับการเคลือ่นไหวตามแกน X-Y-Z 

 

 Leap Motion มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือท้ังสองข้างและนิ้วมือท้ังสิบนิ้ว ซ่ึงท่าทางท่ีถูกกําหนดไว้แต่ละท่าทางจะมี
คุณสมบัติย่อยแตกต่างกันออกไป มีความละเอียดในการตรวจจับมากกว่า 100 เท่า สามารถตรวจจับได้ทุกข้อนิ้วและข้อมือ มีอัตราการส่ง
ข้อมูลท่ีสูงถึง 120 fps และมีความแม่นยําในระดับ 0.01 มิลลิเมตร Leap Motion Controller สามารถตรวจจับตําแหน่งของวัตถุต่างๆ 
เป็นสามมิติ อ้างอิงตามแกนแนวยาว (X) แกนความสูง (Y) และแกนแนวขวาง (Z) มีจุด origin อยู่ตรงกลางของตัวอุปกรณ์ ตรวจจับท่าทาง
ได้หลายแบบหลายทิศทาง เช่น วาดนิ้วเป็นวงกลมตามหรือทวนเข็มนาฬิกา (Circle) การแตะ (Tap) การเลื่อนหรือปัด (Scroll, Swipe) แบ
หรือกํามือ (Open, Close Hand) เชิดมือขึ้นหรือคว่ํากดมือลง (Inline Upward/Downward) เป็นต้น 
  อ็อปเจ็คท่ีเป็นส่วนประสานในการพัฒนาโปรแกรมในการตรวจจับถูกมองเป็นเฟรมภายในเฟรมจะประกอบไปด้วย
จํานวนมือภายในมือจะประกอบไปด้วยจํานวนนิ้วและเครื่องมือรวมทั้งจํานวนท่าทาง (Andrew, 2013)   
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รูปที่ 3 มุมมองของอ็อปเจค็ภายในเฟรม 

 

 ท่าทางท้ังหมดมีดังนี้  
  - วงกลม (Circle) การใช้นิ้วโดยเคลื่อนไหวนิ้วในลักษณะวงกลมมีคุณสมบัติย่อย เช่น ความเร็วของแต่ละรอบเมื่อครบหนึ่งรอบ 
มุมของการหมุนนิ้ว ตําแหน่งของจุดเริ่มต้นของการหมุน 
  - การปัด (Swipe) การใช้มือปัดโดยเคลื่อนไหวของแขนในทิศทางต่างๆ ลักษณะการปัดมีคุณสมบัติย่อยเช่น จากซ้ายไปขวา 
ขวาไปซ้าย บนลงล่าง ล่างขึ้นบน ความเร็วในการปัด ตําแหน่งเริ่มต้นของการปัด 
  - การกด (Key Tap) การใช้นิ้วกดในลักษณะใช้นิ้วกดปุ่มคีย์บอร์ด การกดมีคุณสมบัติย่อยเช่น ตําแหน่งการกด จํานวนนิ้วมือ
ในการกด  
  - การแตะ (Screen Tap) การใช้นิ้วแตะในลักษณะใช้นิ้วแตะที่หน้าจอ การแตะมีคุณสมบัติย่อย เช่น ตําแหน่งการแตะ  
สถานะการแตะ เป็นต้น 
 

    
ก. ข. ค. ง. 

รูปที่ 4 แสดงท่าทางตา่งๆ ก. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบหมุนนิ้ว ข. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบปัด 
ค. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบกด ง. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบแตะ 

 

  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ JX-Mega128 คุณสมบัติทางเทคนิค ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega128 ของ Atmel มี
หน่วยความจําโปรแกรมแบบแฟลช 128 กิโลไบต์ เขียน-ลบได้ 10,000 ครั้ง มีหน่วยความจําข้อมูลอีอีพรอม 4 กิโลไบต์ สามารถ
เขียน-ลบได้ 100,000 คร้ัง และมีหน่วยความจําข้อมูลแรม 4 กิโลไบท์ สัญญาณนาฬิกาจากคริสตอลความถี่ 16MHz 
 1.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 Danilo Avola และคณะได้นําเสนอการวาดภาพลักษณะสองมิติด้วยการรับรู้ท่าทางจากมือ ในรูปร่างปลายเปิดและปลายปิด 
เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นตรง เส้นโค้ง โดยใช้อุปกรณ์ Leap motion controller ท่ีมีการตรวจจับแบบสามมิติ โปรแกรม
ทําการตรวจจับมือและนิ้วมือรวมทั้งตําแหน่งการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือนิ้วมือ โดยงานวิจัยได้ทําการทดสอบให้เห็นถึงประโยชน์การใช้
งานและความถูกต้องของอุปกรณ์ตรวจจับของ Leap motion controller (Danilo, et al., 2014) 
 Eduardo S. Silva และคณะ ได้นําเสนอการประเมินผลเบื้องต้นของตัวตรวจจับบนอุปกรณ์ Leap motion controller จาก
การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมเครื่องดนตรีเปียโนแบบดิจิตอลผ่านโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน โดยทําการศึกษาผลของข้อมูลแฝงที่อุปกรณ์ Leap 
motion controller ตรวจจับท่าทางได้ ผลของการใช้โปรแกรมเล่นเปียโนเองและมีผู้เล่นเล่นเปียโนผ่านกระจกที่ถูกวาดให้เป็นตัวกด
เสมือนเปียโน รวมทั้งส่วนประสานงานของโปรแกรม ซ่ึงผลที่ได้จากการรับท่าทางมีความแม่นยํามาก แต่ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แสดงให้เห็น
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การหน่วงของข้อมูลที่มีความล่าช้าจาก 5 ถึง 20 มิลลิวินาทีมี โดยส่วนใหญ่อยู่ในเวลาที่ 10 มิลลิวินาที ถึงแสดงผลลัพธ์ออกมา 
(Eduardo, et al., 2013) 
 Ishan Nigam และคณะ ได้นําเสนอการรับรู้ลายเซ็นผ่านอุปกรณ์ Leap motion controller โดยใช้ลายเซ็นเป็นการยืนยัน
ตัวตน ซ่ึงมีข้อมูลท่ีเป็นลายเซ็นดิจิตอลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและใช้ลายเซ็นที่ได้จากการตรวจจับผ่านอุปกรณ์ Leap motion 
controller เป็นข้อมูลยืนยันในการระบุตัวตน ใช้อัลกอริทึม 3D HOOF (Histogram of Oriented 3D Optical Flows) และ 
HOT (Histogram of Oriented Trajectories) ในการจับคู่ลายเซ็นที่ได้มาเปรียบเทียบ ซ่ึงผลการทําลองที่ได้คือการตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างลายเซ็นดิจิตอลในฐานข้อมูลกับลายเซ็นที่ได้จากการตรวจจับผ่านอุปกรณ์ Leap motion controller เป็นข้อมูลยืนยันใน
การระบุตัวตนความถูกต้องอยู่ท่ีร้อยละ 90 (Ishan, et al., 2014) 
 

2. วิธีการทดลอง 
  การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส ได้ทําตามขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) สรุปได้ดังนี้ 
  2.1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส แบ่งกระบวนการทํางานออกเป็นสอง
ส่วนคือซอฟต์แวร์ท่ีใช้แสดงข้ันตอนของการทํางานและโมเดลท่ีแสดงผลลัพธ์การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทํางานของระบบดังนี้ 

Start

Initialization

Connection

Standby mode

Set device on target

Choose to the device ?

Swipe ?

Set device to on ?

Set device on target Turn off the device

Exit program ?

Start  
รูปที่ 5 ผังงานขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 

2.2 การพัฒนาระบบ 
     งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ Sharp Developer รุ่น 4.4 ซ่ึงเป็นโอเพ่นซอร์ส ใช้ภาษา C# และใช้โปรแกรม 
Wiring ใช้ภาษา C ในการเขียนบอร์ดควบคุม Mega128โดยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้แรงดัน 12 โวลท์ มีส่วนของการรับข้อมูลเข้า
และแสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 Input / Output Specification 

Group control Input Output 
both hands and handful From standby mode to choose mode. 
fingers From choose mode to execute mode. 

Gesture 

circle Control device on target. 
Turn on To turn on the device. Devices 
Turn off To turn off the device. 
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การหน่วงของข้อมูลที่มีความล่าช้าจาก 5 ถึง 20 มิลลิวินาทีมี โดยส่วนใหญ่อยู่ในเวลาที่ 10 มิลลิวินาที ถึงแสดงผลลัพธ์ออกมา 
(Eduardo, et al., 2013) 
 Ishan Nigam และคณะ ได้นําเสนอการรับรู้ลายเซ็นผ่านอุปกรณ์ Leap motion controller โดยใช้ลายเซ็นเป็นการยืนยัน
ตัวตน ซ่ึงมีข้อมูลท่ีเป็นลายเซ็นดิจิตอลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและใช้ลายเซ็นที่ได้จากการตรวจจับผ่านอุปกรณ์ Leap motion 
controller เป็นข้อมูลยืนยันในการระบุตัวตน ใช้อัลกอริทึม 3D HOOF (Histogram of Oriented 3D Optical Flows) และ 
HOT (Histogram of Oriented Trajectories) ในการจับคู่ลายเซ็นที่ได้มาเปรียบเทียบ ซ่ึงผลการทําลองที่ได้คือการตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างลายเซ็นดิจิตอลในฐานข้อมูลกับลายเซ็นที่ได้จากการตรวจจับผ่านอุปกรณ์ Leap motion controller เป็นข้อมูลยืนยันใน
การระบุตัวตนความถูกต้องอยู่ท่ีร้อยละ 90 (Ishan, et al., 2014) 
 

2. วิธีการทดลอง 
  การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส ได้ทําตามขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) สรุปได้ดังนี้ 
  2.1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส แบ่งกระบวนการทํางานออกเป็นสอง
ส่วนคือซอฟต์แวร์ท่ีใช้แสดงข้ันตอนของการทํางานและโมเดลท่ีแสดงผลลัพธ์การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทํางานของระบบดังนี้ 

Start

Initialization

Connection

Standby mode

Set device on target

Choose to the device ?

Swipe ?

Set device to on ?

Set device on target Turn off the device

Exit program ?

Start  
รูปที่ 5 ผังงานขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 

2.2 การพัฒนาระบบ 
     งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ Sharp Developer รุ่น 4.4 ซ่ึงเป็นโอเพ่นซอร์ส ใช้ภาษา C# และใช้โปรแกรม 
Wiring ใช้ภาษา C ในการเขียนบอร์ดควบคุม Mega128โดยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้แรงดัน 12 โวลท์ มีส่วนของการรับข้อมูลเข้า
และแสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 Input / Output Specification 

Group control Input Output 
both hands and handful From standby mode to choose mode. 
fingers From choose mode to execute mode. 

Gesture 

circle Control device on target. 
Turn on To turn on the device. Devices 
Turn off To turn off the device. 
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รูปที่ 6 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส 

 

จากรูปท่ี 6 เป็นขั้นตอนการสั่งงานเพื่อทําการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดพร้อมกันทุกอุปกรณ์ 
 

 
รูปที่ 7 หมายเลขของอปุกรณ์ในโมเดลห้อง 

 

จากรูปท่ี 7 แสดงลําดับและตําแหน่งของอุปกรณ์ท่ีถูกควบคุมด้วยโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมายเลข 1 ตราสัญลักษณ์ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้แสงไฟสีขาว 
หมายเลข 2 ชื่อภาษาอังกฤษสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้แสงไฟสีชมพู 
หมายเลข 3 ฝ้าหลุมเพดาน โดยใช้แสงไฟสีขาว 
หมายเลข 4 ฝ้าระดับด้านบน โดยใช้แสงไฟสีน้ําเงนิ 
หมายเลข 5 ฝ้าระดับด้านล่าง โดยใช้แสงไฟสีน้ําเงิน 
หมายเลข 6 โคมไฟกําแพง โดยใช้แสงไฟสีส้ม 

 
รูปที ่8 บอร์ดควบคุม 

 

จากรูปท่ี 8 บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยจะควบคุมหลอดไฟท้ังหมด 6 หลอด  
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
  ขั้นตอนการทดสอบระบบหลังจากพัฒนาซอฟต์แวรแ์ละโมเดลเสร็จสิน้นั้นเริ่มจากการตรวจสอบการรบัท่าทางผ่านอุปกรณ์
สั่งงานและสถานะที่ได้จากสั่งงานรวมทั้งการแสดงผลทางหลอดไฟในตําแหน่งตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 การทดสอบระบบ 
  การทดสอบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัสจะทําการทดสอบในระดับหน่วย (Unit testing) โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Testing or Black Box Testing) กับการรับท่าทางของคําสัง่ที่กําหนดขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลพัธข์องโปรแกรมที่สั่งงานด้วยท่าทางจากผู้ใช้ 
คร้ังที่ ท่าทาง จํานวน มือ/นิ้ว ผลลัพธ์ คร้ังที่ ท่าทาง จํานวน มือ/นิ้ว ผลลัพธ์ 

คําส่ัง พร้อมทํางาน คําส่ัง กลับสู่ขั้นตอนเลือกอุปกรณ์ 

1 
 

2 มือ / 0 นิ้ว ผ่าน 1 
 

2 มือ / 10 นิ้ว ผ่าน 

2 
 

2 มือ / 0 นิ้ว ผ่าน 2 
 

2 มือ / 10 นิ้ว ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 0 นิ้ว ไม่ผ่าน 3 
 

2 มือ / 10 นิ้ว ผ่าน 

คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 1 คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 2 

1 
 

1 มือ / 1 นิ้ว ผ่าน 1 
 

1 มือ / 2 นิ้ว ผ่าน 

2 
 

1 มือ / 1 นิ้ว ผ่าน 2 
 

1 มือ / 3 นิ้ว ไม่ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 1 นิ้ว ผ่าน 3 
 

1 มือ / 2 นิ้ว ผ่าน 

คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 3 คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 4 

1 
 

1 มือ / 3 นิ้ว ผ่าน 1 
 

1 มือ / 4 นิ้ว ผ่าน 

2 
 

2 มือ / 3 นิ้ว ไม่ผ่าน 2 
 

1 มือ / 4 นิ้ว ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 4 นิ้ว ไม่ผ่าน 3 
 

1 มือ / 5 นิ้ว ไม่ผ่าน 

คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 5 คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 6 

1 
 

1 มือ / 5 นิ้ว ผ่าน 1 
 

2 มือ / 6นิ้ว ผ่าน 

2 
 

1 มือ / 3 นิ้ว ไม่ผ่าน 2 
 

2 มือ / 6นิ้ว ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 5 นิ้ว ผ่าน 3 
 

2 มือ / 6นิ้ว ผ่าน 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
  ขั้นตอนการทดสอบระบบหลังจากพัฒนาซอฟต์แวรแ์ละโมเดลเสร็จสิน้นั้นเริ่มจากการตรวจสอบการรบัท่าทางผ่านอุปกรณ์
สั่งงานและสถานะที่ได้จากสั่งงานรวมทั้งการแสดงผลทางหลอดไฟในตําแหน่งตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 การทดสอบระบบ 
  การทดสอบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัสจะทําการทดสอบในระดับหน่วย (Unit testing) โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Testing or Black Box Testing) กับการรับท่าทางของคําสัง่ที่กําหนดขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลพัธข์องโปรแกรมที่สั่งงานด้วยท่าทางจากผู้ใช้ 
คร้ังที่ ท่าทาง จํานวน มือ/นิ้ว ผลลัพธ์ คร้ังที่ ท่าทาง จํานวน มือ/นิ้ว ผลลัพธ์ 

คําส่ัง พร้อมทํางาน คําส่ัง กลับสู่ขั้นตอนเลือกอุปกรณ์ 

1 
 

2 มือ / 0 นิ้ว ผ่าน 1 
 

2 มือ / 10 นิ้ว ผ่าน 

2 
 

2 มือ / 0 นิ้ว ผ่าน 2 
 

2 มือ / 10 นิ้ว ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 0 นิ้ว ไม่ผ่าน 3 
 

2 มือ / 10 นิ้ว ผ่าน 

คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 1 คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 2 

1 
 

1 มือ / 1 นิ้ว ผ่าน 1 
 

1 มือ / 2 นิ้ว ผ่าน 

2 
 

1 มือ / 1 นิ้ว ผ่าน 2 
 

1 มือ / 3 นิ้ว ไม่ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 1 นิ้ว ผ่าน 3 
 

1 มือ / 2 นิ้ว ผ่าน 

คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 3 คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 4 

1 
 

1 มือ / 3 นิ้ว ผ่าน 1 
 

1 มือ / 4 นิ้ว ผ่าน 

2 
 

2 มือ / 3 นิ้ว ไม่ผ่าน 2 
 

1 มือ / 4 นิ้ว ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 4 นิ้ว ไม่ผ่าน 3 
 

1 มือ / 5 นิ้ว ไม่ผ่าน 

คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 5 คําส่ัง เลือกอุปกรณ์ที่ 6 

1 
 

1 มือ / 5 นิ้ว ผ่าน 1 
 

2 มือ / 6นิ้ว ผ่าน 

2 
 

1 มือ / 3 นิ้ว ไม่ผ่าน 2 
 

2 มือ / 6นิ้ว ผ่าน 

3 
 

1 มือ / 5 นิ้ว ผ่าน 3 
 

2 มือ / 6นิ้ว ผ่าน 
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  จากตารางที่ 2 เป็นตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรมที่สั่งงานด้วยท่าทางจากผู้ใช้งานจริงด้วยท่าทางต่างๆ เช่น การกํามือทั้ง
สองข้าง การแสดงจํานวนมือและนิ้วมือตามที่กําหนดรวมท้ังการปัดและการใช้นิ้วหมุนเป็นวงกลม ส่วนการทดสอบการแสดงผลท่ีได้
ออกทางโมเดลที่สร้างขึ้นนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนตามจํานวน 
 

 
ก.การสั่งงานเพื่อเปลี่ยนโหมดทํางาน ข.การเลือกอุปกรณ์เพ่ือควบคุม ค.การส่ังงานเพื่อเปิด-ปิดอุปกรณ์ 

รูปที ่9 ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
 

  จากรูปท่ี 9 ขั้นตอนการใช้งานระบบเมื่อผู้ใช้สั่งงานด้วยท่าทางเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่กําหนด โดยแสดงผลลัพธ์
ผ่านทางโปรแกรมแสดงสีเขียวและสีเทาเพื่อแจ้งผู้ใช้งานว่าอุปกรณท่ี์ทําการควบคุมนั้นถูกเปิด-ปิดตามลําดับได้อย่างสมบูรณ์ 
 

  3.2 การประเมินผลระบบ 
  งานวิจัยนี้ ได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัสนั้น จะทําการทดสอบกับประชากรที่
เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และให้กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 
100 คน ทําการทดลองใช้งานระบบโดยมีเครื่องมือการวิจัยคือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ มีผลสรุปได้ดงันี้ 

ตารางที่ 3 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 

 
50 
50 

 
50.00 
50.00 

2. ระดับปีที่ศึกษา 
2.1 ปี 1 
    2.2 ปี 2 
    2.3 ปี 3 
    2.4 ปี 4 

 
10 
30 
40 
20 

 
10.00 
30.00 
40.00 
20.00 

   

  จากตารางที่ 3 เป็นผลจากการสาํรวจผู้ทดสอบและตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน จําแนกตามเพศและระดับปีท่ี
ศึกษา พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามถูกแบ่งเป็นชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นปี
ท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 40.00 และส่วนน้อยที่สุดเป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลโดยภาพรวมการแสดงความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ รายการ  S.D. ความหมาย 

1 ความถูกต้องของการประมวลผล 3.03 0.771 มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 ความง่ายของการใช้งานของระบบ 3.26 0.642 มีความพึงพอใจปานกลาง 
3 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.60 0.826 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4 ความสวยงามในการออกแบบโปรแกรม 3.88 0.614 มีความพึงพอใจมาก 
5 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 4.50 0.766 มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.85 0.723 มีความพึงพอใจมาก 
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 จากตารางที่ 4 ผลการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบหลังจากได้ทดลองใช้โปรแกรมควบคมุอุปกรณไ์ฟฟ้า
แบบไร้สัมผัส สามารถหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และแปลความหมาย ซ่ึงพบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.60 รองลงมาคือความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบและความสวยงามในการออกแบบโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.50 และ 3.88 ตามลําดับ ความง่าย
ของการใช้งานของระบบและความถูกต้องของการประมวลผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.26 และ 3.03 ตามลําดับ 
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สัมผัสนั้นพบว่า การตรวจจับการรับรู้ท่าทางของอุปกรณ์ leap motion ท่ี
ได้จากผู้ใช้งานนั้น ระยะห่างของมือ นิ้วมือและข้อต่อของนิ้วมือมีผลต่อการตรวจจับในการนับจํานวนของนิ้วมือเพื่อสั่งงานควบคุม
ตามที่กําหนดรวมทั้งการใช้งานของตัวอุปกรณ์ leap motion ท่ีผู้ใช้ต้องมีความคุ้นเคยกับการทํางานในการตรวจจับท่าทางจึงจะ
สามารถสั่งงานได้ตามที่โปรแกรมกําหนดไว้ โดยความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบค่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีเฉลี่ยเท่ากับ 
4.60 ซ่ึงบ่งบอกถึงความเร็วของอุปกรณ์ leap motion และการสั่งงานออกไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโมเดล และผลจากการ
สํารวจความพึงพอใจค่าเฉลี่ยโดยรวม มีความพึงพอใจมาก มีเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้นําเสนอระบบคัดแยกวัตถุด้วยวิธีการฮัฟทรานฟอร์ม บนพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิตอล โดยใช้

อุปกรณ์กล้องเว็บแคม สายพานลําเลียง และแขนกลแบบ Revolute ร่วมกับการจัดทําซอร์ฟแวร์ โดยใช้ไรบาลี OpenCV ร่วมกับ
Visual Studio 2005 ด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล โดยใช้หลักการฮัฟทรานฟอร์ม เพื่อบ่งบอกถึงคุณลักษณะของวัตถุท่ีเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม และทรงกระบอก ซ่ึงจากการทดลองคัดแยกวัตถุทรงสี่เหลี่ยม 100 คร้ัง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 98% คัดแยก
วัตถุทรงกระบอก 100 คร้ัง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 99% 
คําสําคัญ: ฮัฟทรานฟอร์ม คัดแยกวัตถุ การประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
 This paper presents Object Classified system by using Hough Transform Base on Image Processing. Our 
proposed method, Hough Transform for classified rectangle and circle object. The process starts from imported 
images into the system by webcam, detect object by Hough Transform, and Separated object by the robot arm. 
Two object types; rigid circle and rectangular are used. The results showed that the objects can be isolated 98%, 
99% correct for rectangular and rigid circle respectively. 
Keywords: Hough Transform, Object Classified, Image Processing 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันนี้การคัดแยกวัตถุหรือสิ่งของ ถือได้ว่ามีความจําเป็นอย่างมากทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาค

การเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยมีท้ังการใช้แรงงานคน และใช้เครื่องจักรในการคัดแยกวัตถุ ซ่ึงปัญหาที่พบเจอในกรณีท่ีใช้
แรงงานคน คือ ในการคัดแยกวัตถุในเวลานานๆ อาจทําให้เกิดความเมื่อยล้าของร่างกายส่งผลให้การคัดแยกเกิดข้อผิดพลาดได้ 
ส่วนในกรณีท่ีใช้เครื่องจักรปัญหาที่พบ คือ เครื่องจักรมีราคาค่อนข้างสูงจึงทําให้ไม่คุ้มค่าท่ีจะลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก 

งานวิจัยหลายบทความได้นําเสนอการคัดแยกวัตถุด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล (สิมิลันและฐิติวรรณ, 2550) พัฒนาระบบคัด
แยกขนาดปลาอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวิดีโอเป็นระบบที่ใช้ในการการวิเคราะห์ภาพเพื่อหาความยาวของปลา และนํา
ค่าความยาวท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล (วิชิตและนิติพงษ์, 2552) สร้างเครื่องมือคัดแยกผลสับปะรดโดยวิธีการคัดแยกด้วย
ภาพ (ปริศนา, 2553) พัฒนาระบบวิเคราะห์และคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวด้วยวิธีการเก็บภาพโดยใช้เครื่องสแกนภาพที่มีขนาดใหญ่ (อนลและ
ธีรสิทธิ์, 2554) ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ปนในถั่วเขียว (ณัฐพล, 2555) นําเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
มาตรวจสอบตําหนิบนฝักมะขามเพื่อคัดแยกฝักมะขามเสียออกจากฝักมะขามดี โดยใช้ค่าของแสงสว่างจากภาพถ่ายฝักมะขามในการคัดแยก 

บทความวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิตอลมาใช้ในการคัดแยกวัตถุทรง
สี่เหลี่ยม และวัตถุทรงกระบอก ด้วยวิธีการฮัฟทรานฟอร์ม 
2. วิธีการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุ ดัง
แสดงในรูปท่ี 1 
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ซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ                    เคร่ืองคอมพิวเตอร์                    ชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุ 

รูปที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัย 
2.1ซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ 
ใช้ไรบาลี OpenCV ร่วมกับโปรแกรม visual studio 2005 ด้วยภาษา C++ เพื่อจัดทําซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ ซ่ึงมีขั้นตอน

การประมวลผล แสดงดังรูปท่ี 2 

 
(a)   (b)                                           (c) 

 
  (d)     (e)                                             (f) 

 
                         (g)                                         (h)                                             (i) 

รูปที ่2  (a)  ภาพต้นฉบบั (b)  ตัดภาพสว่นเกิน (c)  ปรบัความสวา่งและคอนทราสต ์
(d)  เปลีย่นภาพสเีปน็ภาพสีเทา (e)  Hough Circle Transform  (g)  ปรบัความคมชัด 
(f)  ลดสญัญาณรบกวนจากภาพ (h)  หาขอบภาพ  (i)  Hough LineTransform 

 
1)  ตัดภาพส่วนเกิน 
กระทําโดยการกําหนดจุด 4 จุด ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อกําหนดบริเวณที่ต้องการ จากนั้นทําการคัดลอกข้อมูล

จากภาพต้นฉบับเฉพาะบริเวณท่ีต้องการได้ภาพใหม่ขึ้นมา แสดงดังรูปท่ี 1(a) และ (b) 
      2)  ปรับความสว่างและคอนทราสต์ของภาพ 
การปรับค่าความสว่างของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดโดยนําค่า b ไปบวกหรือลบกับภาพต้นฉบับ ส่วนค่าคอน 

ทราสต์ของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดโดยนําค่า a ไปคูณหรือหารกับภาพต้นฉบับ ดังสมการท่ี 1 
( ) ( )( ) byxfayxg +⋅= ,,              (1) 

เม่ือ ( )yxf , คือค่าระดับความเข้าเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใด ๆ ของภาพต้นฉบับ 

+ + 
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ซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ                    เคร่ืองคอมพิวเตอร์                    ชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุ 

รูปที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัย 
2.1ซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ 
ใช้ไรบาลี OpenCV ร่วมกับโปรแกรม visual studio 2005 ด้วยภาษา C++ เพื่อจัดทําซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุ ซ่ึงมีขั้นตอน

การประมวลผล แสดงดังรูปท่ี 2 

 
(a)   (b)                                           (c) 

 
  (d)     (e)                                             (f) 

 
                         (g)                                         (h)                                             (i) 

รูปที ่2  (a)  ภาพต้นฉบบั (b)  ตัดภาพสว่นเกิน (c)  ปรบัความสวา่งและคอนทราสต ์
(d)  เปลีย่นภาพสเีปน็ภาพสีเทา (e)  Hough Circle Transform  (g)  ปรบัความคมชัด 
(f)  ลดสญัญาณรบกวนจากภาพ (h)  หาขอบภาพ  (i)  Hough LineTransform 

 
1)  ตัดภาพส่วนเกิน 
กระทําโดยการกําหนดจุด 4 จุด ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อกําหนดบริเวณที่ต้องการ จากนั้นทําการคัดลอกข้อมูล

จากภาพต้นฉบับเฉพาะบริเวณท่ีต้องการได้ภาพใหม่ขึ้นมา แสดงดังรูปท่ี 1(a) และ (b) 
      2)  ปรับความสว่างและคอนทราสต์ของภาพ 
การปรับค่าความสว่างของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดโดยนําค่า b ไปบวกหรือลบกับภาพต้นฉบับ ส่วนค่าคอน 

ทราสต์ของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดโดยนําค่า a ไปคูณหรือหารกับภาพต้นฉบับ ดังสมการท่ี 1 
( ) ( )( ) byxfayxg +⋅= ,,              (1) 

เมื่อ ( )yxf , คือค่าระดับความเข้าเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใด ๆ ของภาพต้นฉบับ 

+ + 
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( )yxg , คือค่าระดับความเข้าเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใด ๆ ของภาพผลลัพธ์ 
a  คือตัวแปรสําหรับใช้ปรับค่าคอนทราสต์ 
b  คือตัวแปรสําหรับใช้ปรับค่าความสว่าง 

โดยท่ี 

 
3)  เปลี่ยนภาพสเีป็นภาพสีเทา 
           แปลงภาพสีเป็นภาพสีเทา โดยหาได้ดังสมการที่ (2) 

        (2) 
4)  Hough Circle Transform 
เป็นวิธีการหาส่วนของวงกลมจากภาพที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพสีเทา เพื่อใช้ระบุวัตถุทรงกระบอก ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นวงกลมเมื่อถ่ายภาพจากด้านบนของวัตถุซ่ึงหาได้จากสมการที่ 3 
222 b)(ya)(xr −+−=          (3) 

เมื่อ a, b คือ จุดกึ่งกลางของวงกลม และ r คือรัศมีของวงกลม 
5)  ลดสัญญาณรบกวน 
ใช้ตัวกรองแบบเกาส์เซียน (Gaussian filter) กระทํากับภาพที่ผ่านกระบวนการปรับความสว่างและคอนทราสต์ซ่ึงหาได้ดัง

สมการท่ี 4 

(4) 
โดย µ เป็นค่าเฉลี่ย และ เป็นค่าความแปรปรวน 

6)  ปรับความคมชัดของภาพ 
ใช้หลักการคํานวณผลรวมถ่วงน้ําหนักของภาพต้นฉบับกับภาพที่ผา่นกระบวนการลดสัญญาณรบกวน เพื่อให้ได้ภาพใหม่

ขึ้นมา ดังแสดงรูปท่ี 1 (g) ซ่ึงหาได้ดังสมการที่ 5 
       (5) 

เมื่อ   src1 – ภาพต้นฉบับ 
alpha– ค่าถ่วงน้าํหนักของภาพตน้ฉบับ 
src2 – ภาพที่ผา่นกระบวนการลดสัญญาณลบกวน 
beta– ค่าถ่วงน้ําหนักของภาพที่ผ่านกระบวนการลดสัญญาณลบกวน 
gamma– ผลรวมในแต่ละ Scalar 
dst – ภาพผลลัพธ์ 

7)  หาขอบภาพ 
ใช้วิธีการ Canny Edge Detector ในการหาขอบภาพโดยกระทํากับภาพที่ผ่านกระบวนการปรับความคมชัด ซ่ึงมีขั้นการ

ทํางานเริ่มจากการปรับภาพให้เรียบ (smoothing) ด้วยตัวกรองเกาเซียน (Gaussian Filter) เพื่อกําจัดสัญญาณรบกวน หลังจากนั้น 
คํานวณคา่ขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Orientation) ของ Gradient โดยใช้การหาอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ในขั้นตอนถัดมาจงึใช้ 
Non-maxima suppression กับ Gradient Magnitude เพื่อทําให้ได้ขอบที่บางลง และในขั้นตอนสดุท้ายใช้ Double Thresholding 
Algorithmเพ่ือระบุพิกเซลท่ีเป็นขอบและช่วยเชื่อมต่อขอบภาพ 

8)  Hough Line Transform 
เป็นวิธีการหาส่วนของเสน้ตรงจากภาพที่ผ่านกระบวนการหาขอบภาพ เพื่อใช้ระบลุักษณะของวัตถุทรงสี่เหลี่ยม ซ่ึงมีลักษณะ

ของเส้นตรง 4 เส้น ซ่ึงหาได้ดังสมการที่ 6 
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sinθyθcosxρ +=            (6) 
เม่ือ x, y คือ พิกัดของจุดภาพบนระนาบภาพ x, y 

คือ ระยะทางที่ตั้งจากเส้นตรงถึงจุดกําเนิดในระนาบภาพ x, y 
คือ มุมจากแกน x ถึงเส้นตั้งฉาก  

(http://docs.opencv.org/doc/tutorials/imgproc/imgtrans/hough_lines/hough_lines.html) 
 

 2.2 ชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุ 
      การทํางานเริ่มจากสายพานลําเลียงเคลื่อนที่ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาตรงกับตําแหน่งของเซ็นเซอร์อินฟาเรดสายพาน

จะหยุดเคลื่อนที่ จากนั้นซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุท่ีทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําการถ่ายภาพวัตถุแล้วนําภาพท่ีได้ไปประมวลผล 
เพื่อระบุลักษณะรูปร่างของวัตถุ และทําการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการคัดแยกวัตถุ เพื่อส่งค่าไปควบคุมให้ชุดฮาร์ดแวร์ทํางาน ถ้า
เงื่อนไขเป็นจริง แขนกลจะทําการหยิบจับวัตถุไปวางไว้ท่ีกล่องรับวัตถุ ซ่ึงชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุถูกควบคุมด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์JX-Mega128 โดยองค์ประกอบต่างๆ ของชุดฮาร์ดแวร์แสดงดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุ 

 

3. ผลการทดลอง 
ในการทดลองปล่อยวัตถุทรงสี่เหลี่ยม และวัตถุทรงกระบอกไปตามสายพานลําเลียง เพื่อคัดแยกวัตถุทรงสี่เหลี่ยมจาก

ภาพต้นฉบับ 100 ภาพ และวัตถุทรงกระบอกจากภาพต้นฉบับ 100 ภาพ ผลท่ีได้แสดงดังตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของการทดลองจาก
ภาพตัวอย่างบางส่วน แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 

วัตถุ การระบุรูปร่าง การคัดแยก 
ทรงสีเหลี่ยม 98% 98% 
ทรงกระบอก 99% 99% 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการประมวลผล 

ภาพต้นฉบับ 

  

ตัดภาพส่วนเกิน 

  

ปรับความสว่างและคอนทราสต์ 

  

เปลี่ยนภาพสีเป็นภาพสีเทา 

  

Hough Circle Transform 

  

ลดสัญญาณรบกวน 

  

ปรับความคมชัด 

  

หาขอบภาพ 

  

Hough Line Transform 
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4. สรุปผล 
จากการทดลองคัดแยกวัตถุทรงสี่เหลี่ยม 100 ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 98% คัดแยกวัตถุทรงกระบอก 100 

ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 99% ซ่ึงความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากในบางช่วงการเคลื่อนที่ของสายพานลําเลียงมีการกระตุก 
ทําให้ตําแหน่งการหยุดของวัตถุไม่คงที่ ส่งผลให้มุมของแสงที่ตกกระทบวัตถุแตกต่างกัน และในกรณีท่ีวัตถุวางตรงกับบริเวณรอยต่อ
ของสายพานลําเลียงซ่ึงทําให้เห็นเป็นเส้นตรง จึงทําให้การประมวลผลเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้นําเสนอ การคัดแยกวัตถุจากการวิเคราะห์สี ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ โดยใช้วิธีการ ตรวจสอบสีของวัตถุ
และคัดแยกวัตถุท่ีตรวจสอบได้ไปยังตําแหน่งที่กําหนดไว้ด้วย Revolution Robot หลังจากได้ภาพต้นฉบับจากกล้องเว็บแคมแล้ว 
นํามาผ่านกระบวนการปรับแต่งภาพ โดยการตัดภาพส่วนเกินออก จากนั้นลดสญัญาณรบกวน ปรับความสว่างและคอนทราสต์ เพื่อ
เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการอ่านค่าสีของวัตถุในภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบสี ผลของการวิจัยการคัดแยกวัตถุสีแดงและวัตถุสีเขียว จาก
ภาพต้นฉบับ 200 ภาพคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการตรวจสอบสี 98% และการคัดแยกวัตถุจาก Revolution Robot มี
ความถูกต้อง 97% 
คําสําคัญ:  การประมวลผลภาพ Revolution Robot การตรวจสอบสี 

Abstract 
This article presents a method for analyzing a standard color image to classified object by revolution 

robot. The images are processed with image adjustment from original image, reduce noise, image brightness 
and contrast after that classified object by revolution robot. The Result of the research shown that a standard 
color image processing to Classified get accurate 98% and the revolution robot  to Classified get accurate 97% 
 Keywords:  Image Processing, Revolution Robot, Color Image Processing 
 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบันนี้การคัดแยกวัตถุหรือสิ่งของ ถือได้ว่ามีความจําเป็นอย่างมากทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาค
การเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยมีท้ังการใช้แรงงานคน และใช้เครื่องจักรในการคัดแยกวัตถุ ซ่ึงปัญหาที่พบเจอในกรณีท่ีใช้
แรงงานคน คือ ในการคัดแยกวัตถุในเวลานานๆ อาจทําให้เกิดความเมื่อยล้าของร่างกายส่งผลให้การคัดแยกเกิดข้อผิดพลาดได้ 
ส่วนในกรณีท่ีใช้เครื่องจักรปัญหาที่พบ คือ เครื่องจักรมีราคาค่อนข้างสูงจึงทําให้ไม่คุ้มค่าท่ีจะลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก 
 งานวิจัยหลายบทความได้นําเสนอการคัดแยกวัตถุด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล ณัฐพล (2555) นําเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพมาตรวจสอบตําหนิบนฝักมะขามเพื่อคัดแยกฝักมะขามเสียออกจากฝักมะขามดี โดยใช้ค่าของแสงสว่างจาก
ภาพถ่ายฝักมะขามในการคัดแยก งานวิจัยของอนลและธีรสิทธิ์ (2554) ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ปนในถั่ว
เขียว งานวิจัยของ Soumya and Bidyut (2009) ใช้การคัดแยกสีโดยการหาของภาพของวัตถุเพื่อทําการคัดแยกสีของวัตถุเมื่อมี
การทับซ้อนกัน 
 
 

2. วิธีการศึกษา 
 การคัดแยกวัตถุจากสายพานลําเลียงด้วยวิธีการประมวลผลภาพ โดยใช้วิธีการตรวจสอบสี แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 2.1  ส่วนการเตรียมข้อมูล 

1)  การตัดภาพส่วนเกิน 
 กระทําโดยการกําหนดจุด 4 จุด ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อกําหนดบริเวณท่ีต้องการ จากนั้นทําการคัดลอกข้อมูล
จากภาพตน้ฉบับเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งการได้ภาพใหม่ขึ้นมา แสดงดงัรูปท่ี 1 (a) และ (b) 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้นําเสนอ การคัดแยกวัตถุจากการวิเคราะห์สี ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ โดยใช้วิธีการ ตรวจสอบสีของวัตถุ
และคัดแยกวัตถุท่ีตรวจสอบได้ไปยังตําแหน่งที่กําหนดไว้ด้วย Revolution Robot หลังจากได้ภาพต้นฉบับจากกล้องเว็บแคมแล้ว 
นํามาผ่านกระบวนการปรับแต่งภาพ โดยการตัดภาพส่วนเกินออก จากนั้นลดสญัญาณรบกวน ปรับความสว่างและคอนทราสต์ เพื่อ
เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการอ่านค่าสีของวัตถุในภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบสี ผลของการวิจัยการคัดแยกวัตถุสีแดงและวัตถุสีเขียว จาก
ภาพต้นฉบับ 200 ภาพคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการตรวจสอบสี 98% และการคัดแยกวัตถุจาก Revolution Robot มี
ความถูกต้อง 97% 
คําสําคัญ:  การประมวลผลภาพ Revolution Robot การตรวจสอบสี 

Abstract 
This article presents a method for analyzing a standard color image to classified object by revolution 

robot. The images are processed with image adjustment from original image, reduce noise, image brightness 
and contrast after that classified object by revolution robot. The Result of the research shown that a standard 
color image processing to Classified get accurate 98% and the revolution robot  to Classified get accurate 97% 
 Keywords:  Image Processing, Revolution Robot, Color Image Processing 
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ประมวลผลภาพมาตรวจสอบตําหนิบนฝักมะขามเพื่อคัดแยกฝักมะขามเสียออกจากฝักมะขามดี โดยใช้ค่าของแสงสว่างจาก
ภาพถ่ายฝักมะขามในการคัดแยก งานวิจัยของอนลและธีรสิทธิ์ (2554) ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ปนในถั่ว
เขียว งานวิจัยของ Soumya and Bidyut (2009) ใช้การคัดแยกสีโดยการหาของภาพของวัตถุเพื่อทําการคัดแยกสีของวัตถุเมื่อมี
การทับซ้อนกัน 
 
 

2. วิธีการศึกษา 
 การคัดแยกวัตถุจากสายพานลําเลียงด้วยวิธีการประมวลผลภาพ โดยใช้วิธีการตรวจสอบสี แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 2.1  ส่วนการเตรียมข้อมูล 

1)  การตัดภาพส่วนเกิน 
 กระทําโดยการกําหนดจุด 4 จุด ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อกําหนดบริเวณท่ีตอ้งการ จากนั้นทําการคัดลอกข้อมูล
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    (a)     (b) 

รูปที่ 1   (a)  ภาพต้นฉบบั (b)  ตัดภาพสว่นเกิน 
 
2)  ลดสัญญาณรบกวน 

 ใช้ตัวกรองแบบเกาส์เซียน (Gaussian Filter)  กระทําโดยการ convolution กับภาพต้นฉบับ จากสมการท่ี 1 

          (1) 
โดย µ เป็นค่าเฉลี่ย และ เป็นค่าความแปรปรวน 

3)  ปรับความสว่างและคอนทราสต์ 
การปรับค่าความสว่างของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดโดยนําค่า b ไปบวกหรือลบกับภาพต้นฉบับ ส่วนค่าคอน 

ทราสต์ของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดโดยนําค่า a ไปคูณหรือหารกับภาพต้นฉบับ ดังสมการท่ี 2 
( ) ( )( ) byxfayxg +⋅= ,,              (2) 

                           เมื่อ ( )yxf , คือค่าระดับความเข้าเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใด ๆ ของภาพต้นฉบับ 
( )yxg , คือค่าระดับความเข้าเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใด ๆ ของภาพผลลัพธ์ 

a  คือตัวแปรสําหรับใช้ปรับค่าคอนทราสต์ 
b  คือตัวแปรสําหรับใช้ปรับค่าความสว่าง 

โดยท่ี 

 
 

 
รูปที่ 2 ปรับความสวา่งและคอนทราสต ์

 
2.2  ส่วนการอ่านคา่ส ี
1)  แบบจําลองสี RGB 

 แบบจําลองสีนี้เป็นแบบจําลองของแม่สีหลัก 3 สี (Primary Color) ซ่ึงเป็นสีท่ีเกิดจากการรวมกันของแสง (Additive 
Color) ประกอบด้วยสีท่ีสําคัญ 3 สีด้วยกันได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ําเงิน (Blue) ถูกนํามาใช้งานในด้านการ
แสดงผลข้อมูลบนจอภาพ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลภาพในระบบคอมพิวเตอร์ 
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แบบจําลองสีชนิดนี้สามารถทําให้เกิดสีได้จํานวนมากที่สุดใกล้เคียงกับสีท่ีตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้ แต่มีข้อเสีย
ตรงที่จํานวนสีท้ังหมดที่สร้างขึ้นมาจะมีบางส่วนเท่านั้นที่จะสามารถพิมพ์ออกทางงานพิมพ์จริงได้ เนื่องจากสีบางสีไม่สามารถสร้าง
ขึ้นได้จริงๆ โดยใช้หมึกพิมพ์ได้ 

เราสามารถแสดงคุณสมบัติในการผสมสีของแบบจําลองสีนี้ได้ดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยที่จุดกําเนิด (R, G, B) = (0, 0, 0) จะ
เป็นสีดํา ส่วนที่ตําแหน่ง (1, 1, 1) จะเป็นสีขาว ขณะที่ค่าตัวเลขในแต่ละแกนก็จะแสดงปริมาณความเข้มของสีแต่ละสี สําหรับการ
แสดงระดับสีท่ีเรียกว่าระดับเทา (Gray Scale) จะสามารถแสดงได้ในเส้นทแยงมุมจากจุดกําเนิด (0, 0, 0) ท่ีมีสีดํามาท่ีตําแหน่ง (1, 
1, 1) ท่ีมีสีขาว 

 

 
รูปที่ 3 แบบจาํลองสี RGB 

 
2) การระบุค่าสี RGB 

 การหาค่าสีนั้น จะเป็นการแยกสีออกมาเป็น 3 เลเยอร์ R G B จากนั้นทําการตรวจสอบหาค่า R และ G โดยการกําหนด
ระยะความกว้างของสี ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 255 

หลังจากนั้นทําการตรวจสอบสีแดง หากมีค่า R ระหว่าง 100 ถึง 255และค่า G ระหว่าง 0 ถึง 50 และค่า B ระหว่าง 0 
ถึง 50เม่ือตรวจสอบตรงตามเงื่อนไขถึงให้ค่า R มีค่าเท่ากับ 255 
 การตรวจสอบสีเขียว หากมีค่า R ระหว่าง 0 ถึง 95 และค่า G ระหว่าง 115 ถึง 255 และค่า B ระหว่าง 0 ถึง 130เมื่อ
ตรวจสอบตรงตามเงื่อนไขถึงให้ค่า Gมีค่าเท่ากับ 255 
 หากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุมา ค่า R G และ B จะถูกกําหนดเป็น 0 แล้วออกจากเงื่อนไข 

2.3  ชุดฮาร์ดแวร์คัดแยกวัตถุ 
การทํางานเริ่มจากสายพานลําเลียงเคลื่อนที่ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาตรงกับตําแหน่งของเซ็นเซอร์อินฟาเรดสายพานจะ

หยุดเคลื่อนที่ จากนั้นซอฟต์แวร์ที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําการถ่ายภาพวัตถุแล้วนําภาพที่ได้ไปประมวลผล เพื่อระบุ
ลักษณะรูปร่างของวัตถุจากภาพและทําการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการคัดแยกวัตถุ เพื่อส่งค่าไปควบคมุให้ชุดฮาร์ดแวร์ทํางาน ซ่ึง
ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง แขนกลจะทําการหยิบจับวัตถุไปวางไว้ท่ีกล่องรับวัตถุ โดยลักษณะของชุดฮาร์ดแวร์ท่ีใช้แสดงดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 ชุดฮาร์ดแวร์ในการคัดแยกวัตถุ 

 
3. ผลการทดลอง 
  ในการทดลองปล่อยวัตถุสีแดง และวัตถุสีเขียว ไปตามสายพานลําเลียง เพื่อคัดแยกวัตถุสีแดงจากภาพต้นฉบับ 100 
ภาพ และวัตถุสีเขียวจากภาพต้นฉบับ 100 ภาพ ผลท่ีได้แสดงดังตารางต่อไปนี ้

วัตถุ ตรวจสอบสี %ความถูกต้อง คัดแยกวัตถุ %ความถูกต้อง 
แดง 100 98 100 97 
เขียว 100 98 100 97 
 

จากการทดลองคัดแยกวัตถุพบว่า ในการคัดแยกตามสีของวัตถุ โดยคัดแยกวัตถุสีแดง 100 ครั้ง และคัดแยกวัตถุสีเขียว 
100 ครั้ง มีความถูกต้อง 98% และการคัดแยกวัตถุจาก Revolution Robot มีความถูกต้อง 97% 

 

4. สรุปผล 
 จากอัลกอริทึ่มการตรวจสอบสีที่ใช้ในการทดลอง สําหรับสีแดงที่มีความกว้างของสีประกอบด้วย R=100-255 G=0-
50  B=0-50 และสีเขียว มีความกว้างของสีประกอบด้วย R=0-95  G=115-255  B=0-130      

ทําให้การตรวจสอบสามารถระบุสีได้ถูกต้องถึง 98% หากแหล่งกําเนิดแสงมีความสว่างมากเกินไป เมื่อแสงตก
กระทบกับวัตถุ จะทําให้ค่าของสีผิดเพี้ยนไป จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และส่วนของฮาร์ดแวร์ในการคัดแยกวัตถุก็สามารถ
นําวัตถุไปวางไว้ ณ ตําแหน่งที่ระบุไว้ได้ถูกต้อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 97% เนื่องจากการเคลื่อนที่ของสายพาน
ลําเลียง เคลื่อนที่วัตถุ แล้วหยุดไม่ตรงตําแหน่ง จึงทําให้ Revolution Robot หยิบจับวัตถุผิดพลาด และเมื่อใช้งานต่อเนื่อง
เป็นเวลานานๆ จะทําให้มอเตอร์เกิดการล้า ทําให้หยิบจับวัตถุผิดพลาด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกและเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร โดยใช้เครื่องมือคําถามแบบ
เจาะลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) พนักงานที่ลาออก 2) ผู้บริหาร และ 3) ลูกค้ารายใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกประกอบด้วย ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด ในส่วนของปัจจัยผลักประกอบด้วย (1) แรงกดดันจาก
เป้า (เงินฝาก สินเชื่อ ประกันฯ) (2) ความเครียดในงาน (3) ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน (4) ไม่มีความก้าวหน้าท่ีชัดเจนใน
อาชีพ (5) เวลางานเบียดบังเวลาส่วนตัว (6) ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด ส่วนปัจจัยผลักท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน 
ประกอบด้วย (1) ไม่พึงพอใจในผู้บริหาร (2) งานไม่เหมาะกับบุคลิกภาพ, ไม่ตรงกับท่ีคาดหวัง (3) ภูมิลําเนาที่แตกต่างและการเดินทาง
ห่างไกล (4) ปัญหาครอบครัวและคู่สมรส (5) ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีไม่เพียงพอ สําหรับปัจจัยดึงดูดประกอบด้วย (1) ได้งานใหม่ (2) 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (3) ศึกษาต่อ (4) ความก้าวหน้าในอนาคต ผลการศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร
ประกอบด้วย (1) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและระบบงานให้มีมาตรฐานที่ดีท่ัวท้ังองค์การ (2) ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรม (3) สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ดี (4) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และผลการศึกษาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร ประกอบด้วย (1) กําหนดเป้าท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ (2) ระบุภาระงานและ
ลําดับขั้นการเติบโตในอาชีพที่ชัดเจน (3) มีการวัดและการประเมินผลท่ีเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
คําสําคัญ: การลาออก พนักงานธนาคาร 
 

Abstract 
 This study uses a qualitative approach in an attempt to identify common factors that contribute to the 
resignation of bank employees. The purpose of the study is to recognize and prevent the causes of these resignations. 
In-depth questions were used to gather information from three groups of key informants including former employees, 
bank managers, and major clients of the bank. This study indicates that several push and pull factors influence the 
employee s’ decision to resign. The push factors include: (1) pressure from meeting specific targeted goals (deposits, 
loans, insurance, electronic cards); (2) stress from work; (3) feeling unsatisfied and miserable at work; (4) career 
stagnation; (5) work bleeds over into personal time, and; (6) current position does not meet the ability and expertise 
of employees. The push factors which don’t relate to the job are: (1) it does not satisfy the organizational executive; 
(2) job does not fit their personalities and does not meet expectations; (3) the work place is far away from their home 
town; (4) family Issues, and; (5) compensation and benefits are unsatisfactory. The pull factors include: (1) getting a 
new job; (2) open their own business; (3) continue their education, and; (4) Career. The results to prevent the 
resignations of employees are: (1) development organization; (2) welfare and proper compensation; (3) better 
recruitment and employee selection; (4) choose the suitable position for employee, and; (5) build workplace 
relationships and create a positive workplace environment. The resignation solutions are: (1) determine reasonable 
target goals (2) set the progress of job, and (3) identify performance measures and evaluate performance. 
Keywords: Resignation, Banker  
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1. บทนํา  
 ปัจจุบันสถาบันการเงินมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ท้ังการแข่งขันจากธนาคารภายในประเทศ และธนาคารของต่างประเทศ
การที่ธนาคารของต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการบริหาร ทุนทางปัญญา คือ
อาวุธท่ีทรงพลังที่จะทําให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างความโดดเด่นให้กับองค์การ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2556) ดังนั้นธนาคารจึงต้องอาศัยความสามารถและทักษะของพนักงานในการดึงดูดลูกค้าให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รักษาลูกค้ากลุ่มเดิม
เพ่ือร่วมลงทุนกับธนาคารในรูปแบบต่างๆ ท้ังการฝากเงิน การกู้เงิน และการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ของธนาคาร ธนาคารที่ได้การศึกษา
ในครั้งนี้ มีการประกาศเปิดรับพนักงานใหม่ในปี 2554-2556 เป็นจํานวนมาก เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายสาขา การ
เพิ่มธุรกิจของธนาคารและทดแทนจํานวนพนักงานที่ลาออกประมาณ 6-8% และธนาคารยังต้องการพนักงานจํานวนมากเพื่อการ
แข่งขันในอนาคต การลาออกของพนักงานธนาคารในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมามีพนักงานลาออกทั้งสิ้น 1,570 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ 1 ท่าน ประมาณ 17,000 บาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน
ใหม่ทดแทนพนักงานเดิมในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีต้นทุนสูงถึง 26,690,000 บาท 
 การลาออกของพนักงานธนาคารเป็นปัญหาสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะส่งผลกระทบต่อธนาคารทั้งทางตรง
และทางอ้อม การบริหารให้มีอัตราการลาออกที่เหมาะสม เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เพราะอัตราการลาออกเป็น
ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลายประเด็น การวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคาร 
นับว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและควรให้ความสําคัญในอันดับต้นๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและมีทิศทางในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้บริหารทุกท่าน เพื่อลด
ปริมาณการลาออกของพนักงานธนาคารได้ในอนาคต 
วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง และเพื่อศึกษาแนวทาง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้เทคนิควิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. พนักงานที่ลาออก 2. ผู้บริหารของธนาคาร 3. ลูกค้ารายใหญ่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในความหมายหรือคําจํากัดความของคําท่ีควรทราบ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอกําหนดความหมายและขอบเขตของคําต่างๆ ดังนี้ 
 ปัจจัยผลัก (ปัจจัยภายใน) หมายถึง เหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากธนาคาร ได้แก่ ความเครียด ความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันต่อองค์การ   
 ปัจจัยดึงดูด (ปัจจัยภายนอก) หมายถึง การแสวงหาโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพอื่นๆ ระหว่างการทํางาน หรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีมีความน่าสนใจ ปัญหาครอบครัว การเดินทาง และการศึกษาต่อ 
 พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของธนาคารแห่งหนึ่ง ท่ีลาออกจากการทํางาน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2555 จนถึง เมษายน พ.ศ. 2557 
 ลูกค้ารายสําคัญ หมายถึง ลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการของธนาคารสม่ําเสมอ ใช้บริการของธนาคารเกิน 10 ปีขึ้นไป 
หรือมีพนักงานดูแลเป็นกรณีพิเศษ 
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 ปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออก หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจนําไปสู่การตัดสินใจลาออกจากองค์การของพนักงาน 
ประกอบด้วยความเครียดในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ และ
ปัจจัยด้านอื่นๆ 
 เป้า หมายถึง เกณฑ์ในการปฏิบัติงานของสาขาที่กําหนดขึ้น เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์การ เช่น ยอดเงินฝาก ยอดการทํา
บัตรเครดิต ยอดการขายประกัน จํานวนลูกค้าด้านสินเชื่อ และยอดการปล่อยสินเชื่อ 
ประเด็นสําคัญในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาภายใต้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลาออกจากองค์การ โดยนําแนวคิดของ 
Mobley, Homer and Hollingworth, Lawler, Price และ Rober and Rousscau มาใช้เป็นกรอบความคิดในการทําวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยประเด็นสําคัญในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยผลัก (ปัจจัยภายใน) หมายถึง เหตุผลท่ีตัดสินใจลาออกจากธนาคาร ได้แก่ ความเครียดในการทํางาน ความพึง
พอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ   
 ปัจจัยดึงดูด (ปัจจัยภายนอก) หมายถึง การแสวงหาโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพอื่นๆ ระหว่างการทํางาน หรือ
งานอื่น ๆ ท่ีมีความน่าสนใจ ปัญหาครอบครัว การเดินทาง และการศกึษาต่อ 
 

 
 

2. วิธีการศึกษา 
 1. วิธีการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล 
โดยใช้คําถามแบบปลายเปิด   
 2. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) โดยใช้เทคนิควิธีการ
แบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  กลุ่มท่ี 1 พนักงานที่ลาออกจากการทํางานที่ธนาคาร จํานวน 10 ท่าน  
  กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารของธนาคาร จํานวน 3 ท่าน 
  กลุ่มท่ี 3 ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร จํานวน 6 ท่าน  
 3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล มีวิธีการในการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
  3.1 พนักงานที่ลาออกจากการทํางานธนาคาร  

   พนักงานที่ลาออก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 และปฏิบัติงานอยู่ใน
พ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสมุทรปราการ ท่ีสามารถติดต่อได้ และมีความพร้อม
สําหรับการให้ข้อมูล 
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  3.2 ผู้บริหารของธนาคาร 
   เป็นผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติ มีหน้าท่ีวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยระดับ 
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร/ ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/ ผู้อํานวยการเขต/ ผู้อํานวยการภาค ซ่ึงผ่านการทํางานในตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป และเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชาลาออกมาก่อน 
  3.3 ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร 
   ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารอย่างสม่ําเสมอ สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับธนาคาร พอใจ และประทับใจใน
ผลิตภัณฑ์ และการบริการของธนาคาร 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนวคําถามที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data) 
         6. ระยะเวลาในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการในช่วง ระหว่าง เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวม
ท้ังสิ้น 2 เดือน 
 

3. ผลการศึกษา 
        ผลการศึกษาจากการปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 2. สภาพปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 3. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออก
ของพนักงานธนาคาร ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการศึกษาแต่ละส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่ลาออกส่วนใหญ่ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย คืออายุการทํางาน 1-5 ปี เป็นพนักงานที่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และมีตําแหน่งงานที่หลากหลายกันออกไปทั้งผู้ท่ีทํางานในส่วนกลางและทํางานที่สาขา 
ส่วนผู้บริหารนั้นจะเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูงและจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ส่วนที่ 2.  สภาพปจัจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด 
ส่งผลให้พนักงานลาออกจากงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานและปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมีรายละเอียดดังข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
ปัจจัย เก่ียวกับงาน ไม่เก่ียวกับงาน 
ปัจจัยผลัก 1.  แรงกดดันจากเป้าที่ได้รับ 

2.  ความเครียดในงาน 
3. ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน 
4.  เวลางานเบียดบังเวลาส่วนตัว 
5.  ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด 

1.  ไม่พึงพอใจในผู้บริหาร 
2. งานไม่เหมาะกับบุคลิกภาพ ไม่ตรงกับที่คาดหวัง 
3.  ห่างไกลภูมิลําเนาและการเดินทาง 
4.  ปัญหาครอบครัวและความจําเป็นของคู่สมรส 
5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต 

 

 ปัจจัยผลักในส่วนที่เก่ียวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยในส่วนท่ีเกี่ยวกับงาน
ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ซ่ึงประกอบด้วย  
     1. แรงกดดันจากเป้า (เงินฝาก สินเชื่อ ประกัน บัตรอิเล็กทรอนิกส์) เป็นปัญหาใหญ่ของพนักงาน เพราะรู้สึกว่างาน
นี้ไม่อยู่ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ และด้วยจํานวนเป้าท่ีพนักงานต้องเร่งสร้างผลงาน จนทําให้เกิดความกดดัน และนําไปสู่
ความเครียดและส่งผลให้พนักงานลาออกในที่สุด 
  2. ความเครียดในงาน ความเครียดในงานนั้นส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน เพราะปริมาณงานที่มากและงานเร่ง
รีบท้ังสิ้น เพราะพนักงานนั้นต้องเร่งทํางานให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนดหรือปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด เพื่อสร้าง
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  3.2 ผู้บริหารของธนาคาร 
   เป็นผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติ มีหน้าท่ีวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยระดับ 
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร/ ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/ ผู้อํานวยการเขต/ ผู้อํานวยการภาค ซ่ึงผ่านการทํางานในตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป และเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชาลาออกมาก่อน 
  3.3 ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร 
   ลูกค้าท่ีมาใช้บริการของธนาคารอย่างสม่ําเสมอ สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับธนาคาร พอใจ และประทับใจใน
ผลิตภัณฑ์ และการบริการของธนาคาร 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนวคําถามที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดแ้บ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data) 
         6. ระยะเวลาในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการในช่วง ระหว่าง เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวม
ท้ังสิ้น 2 เดือน 
 

3. ผลการศึกษา 
        ผลการศึกษาจากการปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 2. สภาพปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 3. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออก
ของพนักงานธนาคาร ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการศึกษาแต่ละส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่ลาออกส่วนใหญ่ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย คืออายุการทํางาน 1-5 ปี เป็นพนักงานที่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และมีตําแหน่งงานที่หลากหลายกันออกไปทั้งผู้ท่ีทํางานในส่วนกลางและทํางานที่สาขา 
ส่วนผู้บริหารนั้นจะเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูงและจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ส่วนท่ี 2.  สภาพปจัจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด 
ส่งผลให้พนักงานลาออกจากงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานและปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมีรายละเอียดดังข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
ปัจจัย เก่ียวกับงาน ไม่เก่ียวกับงาน 
ปัจจัยผลัก 1.  แรงกดดันจากเป้าที่ได้รับ 

2.  ความเครียดในงาน 
3. ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน 
4.  เวลางานเบียดบังเวลาส่วนตัว 
5.  ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด 

1.  ไม่พึงพอใจในผู้บริหาร 
2. งานไม่เหมาะกับบุคลิกภาพ ไม่ตรงกับที่คาดหวัง 
3.  ห่างไกลภูมิลําเนาและการเดินทาง 
4.  ปัญหาครอบครัวและความจําเป็นของคู่สมรส 
5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต 

 

 ปัจจัยผลักในส่วนที่เกี่ยวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ซ่ึงประกอบด้วย  
     1. แรงกดดันจากเป้า (เงินฝาก สินเชื่อ ประกัน บัตรอิเล็กทรอนิกส์) เป็นปัญหาใหญ่ของพนักงาน เพราะรู้สึกว่างาน
นี้ไม่อยู่ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ และด้วยจํานวนเป้าท่ีพนักงานต้องเร่งสร้างผลงาน จนทําให้เกิดความกดดัน และนําไปสู่
ความเครียดและส่งผลให้พนักงานลาออกในที่สุด 
  2. ความเครียดในงาน ความเครียดในงานนั้นส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน เพราะปริมาณงานที่มากและงานเร่ง
รีบท้ังสิ้น เพราะพนักงานนั้นต้องเร่งทํางานให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนดหรือปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด เพื่อสร้าง

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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ความพึงพอใจและความประทับใจให้เกิดกับลูกค้า พร้อมกันนี้พนักงานยังต้องมีความรอบคอบในการทํางาน และต้องบริการลูกค้าท่ี
มีความหลากหลายด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ต้องรู้จักระงับสติอารมณ์เม่ืออยู่สภาวะการท่ีกดดัน จึงเกิดเป็นความเครียดสะสม จน
เป็นสาเหตุทําให้พนักงานลาออก เนื่องจากความเครียดในงาน 
  3.  ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน งานธนาคารนั้น ลักษณะของงานเป็นงานที่น่าเบื่อ ไม่มีสิ่ง
แปลกใหม่ ทําตามระบบ บรรทัดฐานเดิมๆ ซ่ึงทําให้พนักงานรู้สึกว่างานท่ีทําน้ันน่าเบื่อหน่าย เครียด กดดันและมองไม่เห็น
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้เต็มท่ี จากความรู้สึกท่ีเบื่อหน่ายและไม่ได้พัฒนา
ทักษะ เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ทําให้พนักงานที่เก่งลาออก เพราะไม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงสาเหตุนี้ทําให้
ธนาคารต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพของธนาคารไป 
  4.  เวลางานเบียดบังเวลาส่วนตัว งานธนาคารนั้นเวลาเลิกงานไม่เป็นเวลา ในช่วงที่งานมีปริมาณมากทําให้พนักงาน
ต้องทํางานล่วงเวลาจนทําให้ไม่มีเวลาส่วนตัว และไม่มีเวลาให้แก่ครอบครัว ปริมาณงานที่มาก และชั่วโมงการทํางานที่มากส่งผลให้
พนักงานเกิดความเหนื่อยล้า เหนื่อยหน่ายในการทํางาน เพราะไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ทําให้ไม่มีเวลาว่างสําหรับทํากิจกรรมต่างๆ 
ท่ีตนเองชอบ นานไปจึงเกิดการสะสมและทําให้ไม่มีกําลังใจในการทํางานต่อไป จนทําให้ตัดสินใจลาออกจากธนาคารในที่สุด 
  5.  ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด การบริหารจัดการคนที่ไม่มีประสิทธิภาพและการเลือกใช้
คนไม่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด ทําให้พนักงานเกิดความเบื่อและไม่มีความสุขในงาน จนทําให้ตัดสินใจลาออกใน
ท่ีสุด เพราะพนักงานไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 
 ปัจจัยผลักในส่วนที่ไม่เก่ียวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงาน
ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ซ่ึงประกอบด้วย  
  1.  ไม่พึงพอใจในผู้บริหาร ภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชามีส่วนอย่างมากในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้คงอยู่
กับองค์การ หรือผลักดันพนักงานให้ลาออก การท่ีผู้บริหารไม่มีความสามารถ มีการบริหารงานที่ล้มเหลวและการเลือกใช้คนไม่
เหมาะกับงาน ส่งผลให้พนักงานไม่มีความศรัทธา ไม่เชื่อมั่น จนทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ ต่อต้านเกิดข้ึน ซ่ึงทําให้การทํางาน
เป็นไปอย่างไม่มีความสุขและไม่มีคุณภาพและอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นจนกลายเป็นปัญหาท่ียากต่อการแก้ไข ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่ละเอียดอ่อนซ่ึงส่งผลทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้ในที่สุด 
  2.  งานไม่เหมาะกับบุคลิกภาพ, ไม่ตรงกับท่ีคาดหวัง ผลการศึกษาพบว่าพนักงานใหม่ มีอัตราการลาออกที่สูงกว่า
พนักงานที่ทํางานกับธนาคารมานาน ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญนั้น มาจากงานไม่ตรงกับท่ีคิดไว้ก่อนหน้า เม่ือเข้ามาสัมผัสกับงานจริง ๆ ทําให้
รับสภาพการทํางานไม่ไหว และรู้สึกว่างานนั้นไม่เหมาะกับตนเอง จนทําให้ตัดสินใจลาออกจากธนาคารจนทําให้ตัดสินใจลาออกในที่สุด 
  3.  ภูมิลําเนาที่แตกต่างและการเดินทาง การต้องทํางานในสาขาที่ไกลบ้าน ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าเดินทาง ฯลฯ ทําให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย และการเดินทางไกลทําให้เสียเวลาระหว่างการเดินทางนาน ทําให้เกิด
ความอ่อนเพลียและเบื่อหน่ายจากการเดินทาง หากพนักงานตัดสินใจเช่าท่ีอยู่ท่ีใกล้สถานที่ทํางาน ผลท่ีตามมาคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น และต้องอยู่ห่างจากครอบครัว ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลให้พนักงานลาออกธนาคารได้อย่างง่ายดาย  
  4.  ปัญหาครอบครัวและความจําเป็นของคู่สมรส การเดินทางตามคู่สมรส และการไม่มีเวลาดูแลครอบครัวอย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้พนักงานตัดสินใจลาออกเพราะต้องการให้ความสําคัญกับครอบครัว 
  5.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เพียงพอ สวัสดิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัว ส่งผลต่อการลาออก
เพ่ือมองหาโอกาสอื่น ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ 
 
ปัจจัย เก่ียวกับงาน ไม่เก่ียวกับงาน 
ปัจจัยดึงดูด 1.  ได้งานใหม่ 

 
1.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
2.  ศึกษาต่อ 
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 ปัจจัยดึงดูดในส่วนท่ีเก่ียวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่เกี่ยวกับ
งานส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน คือ 
  1.  ได้งานใหม่ ลาออกเพื่อไปทํางานที่อ่ืนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ได้มากกว่า ท้ังด้านค่าจ้าง
สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่ไม่เก่ียวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับงานส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ประกอบด้วย 
  1.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพราะงานที่ทําให้เกิดความเครียดและเบื่อหน่าย ไม่มีเวลาส่วนตัวและเวลาให้ครอบครัว 
จนทําให้ต้องการทําธุรกิจท่ีเป็นของตัวเอง ท่ีสามารถ 
  2.  ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพของตนเอง และเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 
ส่วนที่ 3.  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร 
 ผลการศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวทาง
ป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 2) แนวทางแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มี
รายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แนวทางป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
แนวทางป้องกันปัญหาการลาออก 
1.  พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีมาตรฐานท่ีดีทั่วทั้งองค์การ  
2.  ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
3.  สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้มขันตั้งแต่แรกเร่ิม 
4.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
 
 

 ผลการศึกษาแนวทางป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญท้ัง 3 กลุ่มได้
เสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาการลาออกที่ตรงกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1.  พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีมาตรฐานที่ดีทั่วทั้งองค์การ ปัญหาเรื่องการเบื่องานนั้นเป็นปัญหาที่
แก้ไขได้ยาก เพราะด้วยเนื้องานธนาคารงานมันเป็นเช่นนั้น ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารควรเร่งดําเนินการแก้ไขจะอยู่ในส่วนของการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถทํางานของตนได้อย่างชํานาญและมี ทักษะการทํางานที่ดี เยี่ยม  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ 
ในการทํางาน ท้ังนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังนี้ธนาคารควรมีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยผ่านการจัดโครงการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ KM ภายในของธนาคาร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ และเกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ซ่ึงกันและกัน พร้อมกันควรให้ความสําคัญกับฝ่ายพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถดูแลและพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนักงาน  
  2.  ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม งานธนาคารนั้นเป็นงานที่น่าเบื่อและจําเจ จึงทําให้มี
อัตราการ Turn over สูง แต่สิ่งที่ทําให้พนักงานหลายท่านยังคงอยู่ เป็นเพราะค่าตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจ และไม่แตกต่างกับสถาบัน
การเงินอื่น ๆ ดังนั้นถ้าต้องการให้พนักงานคงอยู่กับองค์การ หรือดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาร่วมงานนั้น นอกจาก
ค่าตอบแทนที่ไม่แตกต่าง สิ่งที่ธนาคารควรดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัส เพราะหากธนาคารมี
สวัสดิการที่ครอบคลุม ดูแลพนักงานและครอบครัวได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้จะเป็นจุดแข็งที่ทําให้พนักงานยังคงอยู่ และจงรักภักดี 
กับองค์การต่อไป 
  3.  สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้มขันต้ังแต่แรกเริ่ม การเลือกคนเข้าไปควรเลือกคนให้ตรงงาน put the 
right man in the right job ให้ถูกต้องแต่แรก พนักงานใหม่ควรจะทราบว่าลักษณะของงานธนาคารเป็นเช่นไร อะไรคือสิ่งที่ต้อง
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 ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่เกี่ยวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญท่ีเป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่เกี่ยวกับ
งานส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน คือ 
  1.  ได้งานใหม่ ลาออกเพื่อไปทํางานที่อ่ืนท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการด้านต่างๆ ได้มากกว่า ท้ังด้านค่าจ้าง
สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงาน 
 ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญท่ีเป็นสาเหตุทําให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารพบว่า ปัจจัยดึงดูดในส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับงานส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ประกอบด้วย 
  1.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพราะงานที่ทําให้เกิดความเครียดและเบื่อหน่าย ไม่มีเวลาส่วนตัวและเวลาให้ครอบครัว 
จนทําให้ต้องการทําธุรกิจท่ีเป็นของตัวเอง ท่ีสามารถ 
  2.  ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพของตนเอง และเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 
ส่วนที่ 3.  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร 
 ผลการศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวทาง
ป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 2) แนวทางแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มี
รายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แนวทางป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
แนวทางป้องกันปัญหาการลาออก 
1.  พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีมาตรฐานที่ดีทั่วทั้งองค์การ  
2.  ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
3.  สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้มขันตั้งแต่แรกเร่ิม 
4.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
 
 

 ผลการศึกษาแนวทางป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญทั้ง 3 กลุ่มได้
เสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาการลาออกที่ตรงกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1.  พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีมาตรฐานที่ดีทั่วท้ังองค์การ ปัญหาเรื่องการเบื่องานนั้นเป็นปัญหาที่
แก้ไขได้ยาก เพราะด้วยเนื้องานธนาคารงานมันเป็นเช่นนั้น ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารควรเร่งดําเนินการแก้ไขจะอยู่ในส่วนของการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถทํางานของตนได้อย่างชํานาญและมี ทักษะการทํางานที่ดี เยี่ยม  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ 
ในการทํางาน ท้ังนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังนี้ธนาคารควรมีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยผ่านการจัดโครงการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ KM ภายในของธนาคาร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ และเกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ซ่ึงกันและกัน พร้อมกันควรให้ความสําคัญกับฝ่ายพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถดูแลและพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนักงาน  
  2.  ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม งานธนาคารนั้นเป็นงานที่น่าเบื่อและจําเจ จึงทําให้มี
อัตราการ Turn over สูง แต่สิ่งท่ีทําให้พนักงานหลายท่านยังคงอยู่ เป็นเพราะค่าตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจ และไม่แตกต่างกับสถาบัน
การเงินอื่น ๆ ดังนั้นถ้าต้องการให้พนักงานคงอยู่กับองค์การ หรือดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาร่วมงานนั้น นอกจาก
ค่าตอบแทนที่ไม่แตกต่าง สิ่งท่ีธนาคารควรดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัส เพราะหากธนาคารมี
สวัสดิการที่ครอบคลุม ดูแลพนักงานและครอบครัวได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้จะเป็นจุดแข็งที่ทําให้พนักงานยังคงอยู่ และจงรักภักดี 
กับองค์การต่อไป 
  3.  สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้มขันต้ังแต่แรกเริ่ม การเลือกคนเข้าไปควรเลือกคนให้ตรงงาน put the 
right man in the right job ให้ถูกต้องแต่แรก พนักงานใหม่ควรจะทราบว่าลักษณะของงานธนาคารเป็นเช่นไร อะไรคือสิ่งที่ต้อง
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รับผิดชอบ และควรมีการสรรหาพนักงานใหม่ให้เป็นไปอย่างเข้มข้นและยุติธรรม รับพนักงานที่มีความสามารถและมีแนวโน้มที่ดีใน
การคงอยู่กับองค์การ 
  4.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ธนาคารควรปลูกฝังให้พนักงานรักใน
องค์การ รู้สึกเป็นส่วนสําคัญในการทํางาน สร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานทุกระดับ เพราะจะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมี
ความสุข ความผูกพันในองค์การเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสามารถทําให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์การ ธนาคารควรทําให้พนักงานรู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนที่สําคัญในองค์การ มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
องค์การ  
 

ตารางที่ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 
แนวทางแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร 
1.  กําหนด “เป้า” ที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้  
2.  ระบุภาระงานและลําดับขั้นการเติบโตในอาชีพที่ชัดเจน 
3.  มีการวัดผลและการประเมินผลที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

 ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญท้ัง 3 กลุ่มได้
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลาออกตรงกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1.  กําหนด “เป้า” ที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เป้าท่ีมากเกินกําลังความสามารถในการทําได้ เป็นการบั่น
ทอนกําลังใจในการทํางาน และทําให้เกิดภาวะกดดันที่สูง เพราะงานธนาคารนั้นพนักงานมีงานที่ต้องรับผิดชอบคืองานหลักในการ
ดูแลลูกค้า ท้ังฝาก ถอน กู้ ฯลฯ และงานเป้าท้ังบัตรเครดิตและประกันนั้นเป็นงานที่อยู่นอกเหนือการทํางาน ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีหลัก ควรตั้งเป้าให้น้อยลงและมีความเป็นไปได้ ธนาคารควรแข่งขันด้วยการประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมชั่นเงินฝากที่มีดอกเบี้ย
สูงๆ และเน้นเรื่องบริการที่ดี 
  2.  ระบุภาระงานและลําดับขั้นการเติบโตในอาชีพที่ชัดเจน ธนาคารควรมีลําดับข้ัน การเติบโตในหน้าท่ีการงาน
อย่างชัดเจน ควรระบุและแบ่งหน้าท่ีให้ชัดเจน เพราะงานสาขานั้น มีอัตราการลาออกที่สูงมาก สาเหตุนั้นสืบเนื่องมาจากการที่คน
หนึ่งคนต้องรับผิดชอบในหลาย ๆ หน้าท่ี ซ่ึงทําให้ไม่ชํานาญในด้านใด ด้านหนึ่ง และงานที่รับผิดชอบนั้นมีปริมาณมากเกินไป ส่วน
งานในตําแหน่งสนับสนุนนั้น ไม่มีตัววัดความสําเร็จในงานท่ีชัดเจน ธนาคารควรสร้างเกณฑ์การวัดผลท่ีเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 
การที่ต้องทํางานหลาย ๆ อย่างท่ีทับซ้อนกับคนอ่ืน และยังไม่มีความแน่นอนในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งเป็นการบั่นทอนขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน 
  3.  มีการวัดผลและการประเมินผลที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ควรมีการประเมินผลงานที่เป็น
มาตรฐาน และมีการวัดผลที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ท้ังนี้ควรประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดรับกับอัตราเงินเดือน การวัดผล
การปฏิบัติงานนั้น ควรพิจารณาจากงานหลักท่ีทํา เช่น Teller ควรวัดจากการทํางานที่ไม่ผิดพลาด ยอดหรือเป้านั้นเป็นเรื่องเสริม
ลงมา จึงไม่ควรนําเอาส่วนนี้ไปประเมินผล เพราะมันไม่ยุติธรรมสําหรับคนทํางาน ส่วนงานในตําแหน่ง สนับสนุนนั้น ไม่มีตัววัด
ความสําเร็จในงานที่ชัดเจน ดังนั้นธนาคารควรมีความชัดเจน หากพนักงานรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการประเมินผลอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นทํา จะก่อให้เกิดความเคลือบแครงสงสัยและนําไปสู่การตัดสินใจลาออกในที่สุด ดังนั้นธนาคารมีเกณฑ์การวัดผลท่ี
เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ท้ังนี้การประเมนิผลงานควรเป็นไปโดยครอบคลุมทุกๆ ด้าน และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
 

4. อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบในประเด็นสําคัญของแต่ละวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาสภาพปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคาร พบว่า ปัจจัยท่ีทําให้พนักงานลาออกนั้นมาจาก
ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด ท้ังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน ซ่ึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้พนักงาน
ลาออกคือ  
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 แรงกดดันจาก “เป้า” ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารโดยตรง เพราะความเครียดท่ีพนักงานธนาคารพบนั้น
มาจาก “เป้า” และปริมาณงานที่มาก และพนักงานต้องอาศัยความชํานาญในการทํางาน พร้อมกันนี้พนักงานยังต้องเร่งทํางาน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย ซ่ึงงานธนาคารนั้นเป็นงานบริการ ย่อมได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของลูกค้าท่ีไม่พึง
พอใจในงานอยู่เสมอ และอีกเหตุผลท่ีทําให้พนักงานประสบภาวะความเครียดมาจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีภาวะผู้นําท่ีดี หรือไม่มี
วิธีการพัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพนั้นเอง ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ความเครียดท่ีเกิดขึ้นน้ันมาจาก 2 ส่วนด้วยกันคือ ในส่วนของงานและ
ในส่วนของคน ซ่ึงความเครียดดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน ยังสอดคล้องกับ สุพรรณี (2554) 
ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการศึกษาพบว่า แรงกดดันจากผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ สภาพการแข่งขันภายในที่ทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่ได้รับ และการบรรลุ
เป้าหมายเสมอและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารอยู่เสมอ ล้วนแต่ส่งผลต่อความเครียดในการทํางานและส่งผลในการลาออกของ
พนักงานทั้งสิ้น 
 ปัญหาครอบครัวหรือความจําเป็นในการใช้ชีวิตสมรส เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ซ่ึงผล
การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ Mowday (1981) ท่ีได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกนั้น ปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน ความจําเป็นในชีวิตสมรส เป็นสิ่งท่ีสามารถเพิ่มหรือลดความตั้งใจท่ีจะลาออก หรือคงอยู่
ต่อไปของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ปกรณ์ (2555) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออก
จากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความสมดุลของชีวิตกับงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจลาออก
จากงาน โดยเฉพาะกลุ่มของพนักงาน 
 ความไม่พึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร จนทําให้พนักงานไม่มีความศรัทธาในการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชา 
ส่งผลทําให้พนักงานลาออกจากองค์การ ความศรัทธาในผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความต้ังใจลาออก หัวหน้างานเป็นสาเหตุหลักท่ี
ทําให้พนักงานหลายคนให้เหตุผลในการลาออกจากองค์การ เพราะหัวหน้าไม่ดี ไม่เป็นธรรม เข้ากันไม่ได้และไม่ใส่ใจจนทําให้พนักงาน
ลาออกในที่สุด ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร (2554) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องจิตวิทยาการบริหารงาน
บุคคล ผลการศึกษาพบว่าเมื่อผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารท่ีดีจะทําให้พนักงานเกิดความศรัทธาในความสามรถและความตั้งใจ
ของผู้บริหาร จะทําให้พนักงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจในงานเพราะมีความชื่นชมในความสามารถของผู้บริหาร 
และเกิดขวัญกําลังใจในการบริหาร ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจและความคงอยู่ในองค์การ 
 2.  ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการป้องกันปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) 
พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีมาตรฐานที่ดีท่ัวท้ังองค์การ 2) ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 3) สรรหา
และคัดเลือกพนักงานที่เข้มขันตั้งแต่แรกเริ่ม 4) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์การและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
 ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ Huse and Cummings (1985) ผลการศึกษาพบว่า เมือ
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีย่อมส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทําให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ และ
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การและบุคคล นอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การที่มีต่อ
สมาชิกและสังคม อันจะส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดน้อยลง ซ่ึงธนาคารควรพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มี
ลักษณะดังนี้ 
  1.  ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) 
  2.  สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Save and healthy environment) 
  3.  สังคมสัมพันธ์ (Social integration) 
 3.  ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร มีแนวทางและการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
1) กําหนด “เป้า” ท่ีเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ 2) ระบุภาระงานและลําดับข้ันการเติบโตในอาชีพที่ชัดเจน 3) มีการวัดผลและ
การประเมินผลท่ีเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
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 ผลการศึกษาพบว่าการกําหนดเป้าท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ จะส่งผลให้พนักงานเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ลด
ภาวะความตึงเครียดและความกดดันในการทํางาน และยังสามารถแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารได้อีกด้วย ซ่ึงผล
การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐพร (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน กรณีศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประโทน นครปฐม) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า
ความเครียด และความกดดันจากการทําเป้าให้ได้ตามที่กําหนดส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ 
 ภาระงานและลําดับขั้นการเติบโตท่ีชัดเจนมีผลต่อการลาออกของพนักงาน ดังนั้นการที่ธนาคารสามารถระบุภาระงานที่
ชัดเจนและมีลําดับขั้นการเติมโตที่ชัดเจนนั้น สามารถแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานได้ ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สินีนาฏ (2552) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเจ้าหน้าท่ี ศึกษาเฉพาะ
กรณีศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาความสําเร็จด้านอาชีพของ
เจ้าหน้าท่ีในองค์การให้ชัดเจน และการท่ีเจ้าหน้าท่ีรู้สึกม่ันใจว่าตนสามารถเติบโตในสายงาน และมีความก้าวหน้าในองค์การได ้จะ
ทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและลดความรู้สึกต้องการลาออกจากงาน  
 การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นธรรม ส่งผลทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และทําให้พนักงานยังคงอยู่กับ
องค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชูชัย (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่องจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผลการศึกษาพบว่าการ
มีอิสระในการทํางานและมีการวัดผลท่ีดีและมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินและปรับปรุงผลงาน
ของตนเอง จะส่งผลให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน และช่วยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เม่ือพนักงานพนักงาน
ได้รับการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลตอบกลับเพื่อสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้จะทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
และมีแนวโน้มท่ีดีในการคงอยู่กับองค์การ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อมูลในประเด็นสภาพปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ท่ีนําเสนอไปในข้างต้น สามารถ
นํามากําหนดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนําเอาข้อมูลจากบทความน้ีไปใช้ขยายผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงาน
ธนาคาร ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันการเงิน หรือองค์การอื่นๆ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลโดยตรงต่อการลาออกของพนักงานธนาคาร คือ ความเครียดจากแรง
กดดันของ “เป้า” และแรงกดดันจากผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ รวมท้ังสภาพการแข่งขันภายในที่ทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารธนาคารควรดูแลเรื่องการกําหนดเป้า ควรประเมินระดับความสามารถของสาขาและแนวโน้มของพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบ ให้มีความเป็นไปได้ของ “เป้า” อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมอยู่เสมอ 
  1.2 ผลการศึกษาพบว่าหัวหน้างานเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความศรัทธา
ในการบริหารงานของผู้บริหาร ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรจัดอบรมและพัฒนาหัวหน้างาน เพื่อให้มีความสามารถในการบรหิารงาน
และมีภาวะผู้นําท่ีดี ส่วนการพิจารณาผู้ท่ีเข้ารับตําแหน่งผู้บริหารสาขานั้น ผู้อํานวยการภาคควรคัดเลือกผู้บริหารที่มีความสามรถโดย
ประจักษ์และมีแนวโนม้ได้รับการยอมรับจากพนักงานภายในสาขา  
  1.3 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีทําให้พนักงานลาออกมาจากค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมและมีความ
แตกต่างกันระหว่างพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ดังนั้นผู้บริหารธนาคารควรจัดสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีและเพียงพอต่อ
การดําเนินชีวิต พร้อมกันนี้ธนาคารควรให้สวัสดิการที่ไม่แตกต่างกับสถาบันการเงินอื่นๆ และควรมีความเทา่เทียมกันภายในองค์การ 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 ผลการศึกษาพบว่าลักษณะงานของธนาคารทําให้พนักงานเบื่อหน่าย ดังนั้นผู้จัดการสาขาควรออกแบบ
ลักษณะงานให้พนักงานได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เพื่อลดความเบื่อหน่ายและ
สร้างความพึงพอใจในงาน   
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  2.2 ผลการศึกษาพบว่างานที่ไม่ชัดเจนทําให้พนักงานเกิดความสับสนและไม่เกิดความชํานาญด้านใดด้านหนึ่ง
และทําให้พนักงานต้องรับผิดชอบปริมาณงานที่เยอะเกินไป ดังนั้นผู้จัดการสาขาควรระบุภาระงานให้ชัดเจนและมีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2.3 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานรู้สึกว่างานไม่เหมาะสมกับตนเอง ไม่ได้ใช้ความรู้จากการศึกษา ดังนั้นผู้จัดการ
สาขาควรแต่งตั้ง มอบหมายตําแหน่งงานให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและความสามารถของพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึง
กระบวนการสุดท้าย และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพนักงานจะได้สามารถประเมินผลงานของตนเอง และปรับปรุงงานของตนเองได้   
  2.4 ผลการศึกษาพบว่าระยะทางในการเดินทางและภูมิลําเนาส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ธนาคาร ดังนั้นผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจควรพิจารณาให้พนักงานสามารถย้ายสาขาไปทํางานตามภูมิลําเนาของตนเองได้
อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์การต่อไป 
 3.  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ในการศึกษาสภาพปัจจัยที่นําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ผู้ท่ีสนใจที่จะศึกษาครั้งต่อไปควรดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยศึกษาเฉพาะกรณีของธนาคารแห่งหนึ่งเท่านั้น จึงควรทําวิจัยเกี่ยวกับองค์การ
หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ท่ีมีลักษณะของงานและการดําเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อยืนยันผลการวิจัย หรือทําให้ได้ข้อสรุปท่ี
เกี่ยวกับสภาพปัจจัยการลาออกของพนักงานที่ละเอียด และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  3.2 เผื่อผลการวิจัยที่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีนั้น อาจต้องใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed method 
research) แบบเริ่มต้นด้วยวิธีคุณภาพก่อนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีความสอดคล้อง รวมทั้งการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (Leader-member exchange) และความยุติธรรมของผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ (Distributive 
justice) หากนํามาปรับใช้ในงานหรือตัวแบบในการตรวจสอบ จะทําให้ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องและกลมกลืนมากข้ึน 
  3.3 ศึกษาตัวแบบความตั้งใจท่ีจะทํางานต่อไปเปรียบเทียบกับตัวแบบความต้ังใจท่ีจะลาออก เพื่อมาเปรียบเทียบ
ทิศทางของอิทธิพลของแต่ละตัวแปร เพื่อนําผลที่ได้รับไปพัฒนาหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารต่อไป 
 

5. สรุปผล 
 จากเนื้อหาทั้งหมดของบทความนี้ตามท่ีได้เสนอไปทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงานธนาคารลาออก
นั้น ประกอบด้วย ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด ในส่วนของปัจจัยผลัก ประกอบด้วย (1) แรงกดดันจากเป้า (เงินฝาก, สินเชื่อ, 
ประกันฯ, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ความเครียดในงาน (3) ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน (4) ไม่มีความก้าวหน้าท่ี
ชัดเจนในอาชีพ (5) เวลางานเบียดบังเวลาส่วนตัว (6) ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด ส่วนปัจจัยผลักที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบด้วย (1) ไม่พึงพอใจในผู้บริหาร (2) งานไม่เหมาะกับบุคลิกภาพ, ไม่ตรงกับท่ีคาดหวัง (3) ภูมิลําเนาที่
แตกต่างและการเดินทางห่างไกล (4) ปัญหาครอบครัวและความจําเป็นของคู่สมรส (5) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ 
สําหรับปัจจัยดึงดูด ประกอบด้วย (1) ได้งานใหม่ (2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (3) ศึกษาต่อ  
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความเครียดท่ีเกิดข้ึนจาก “เป้า” ท่ีได้รับ และมีผลต่อการลาออก เนื่องจากงานมีปริมาณ
มากขึ้น และยังต้องรับผิดชอบงานในหลายส่วน พนักงานต้องเร่งทํางานให้ทันตามกําหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
จึงส่งผลทําให้พนักงานเกิดความกดดัน และเครียดในที่สุด ซ่ึงความเครียดจากเป้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
และจิตใจ ทําให้พนักงานไม่มีความสุขในการทํางาน รู้สึกเหนื่อยล้า และงานบดบังการใช้ชีวิตเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการ
ทํางาน ท้ังนี้ลักษณะงานที่ซํ้าเดิม จําเจและไม่แปลกใหม่เครื่องใช้สํานักงานและระบบการทํางานที่ไม่อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ และไม่มีความสุขในการทํางาน จนเป็นสาเหตุหนึ่งของการลาออก ส่วนความผูกพัน
ในองค์การนั้นจากการศึกษาพบว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกหรือคงอยู่ของพนักงาน และโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ หรือลาออกไปทํางานที่อ่ืนนั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกในกรณีท่ีพนักงานมองหางานใหม่ระหว่างการทํางานที่ธนาคาร  
และเมื่อได้รับโอกาสจากท่ีใหม่จึงทําให้พนักงานลาออกจากธนาคารทันที 
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  2.2 ผลการศึกษาพบว่างานที่ไม่ชัดเจนทําให้พนักงานเกิดความสับสนและไม่เกิดความชํานาญด้านใดด้านหนึ่ง
และทําให้พนักงานต้องรับผิดชอบปริมาณงานที่เยอะเกินไป ดังนั้นผู้จัดการสาขาควรระบุภาระงานให้ชัดเจนและมีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2.3 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานรู้สึกว่างานไม่เหมาะสมกับตนเอง ไม่ได้ใช้ความรู้จากการศึกษา ดังนั้นผู้จัดการ
สาขาควรแต่งตั้ง มอบหมายตําแหน่งงานให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและความสามารถของพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึง
กระบวนการสุดท้าย และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพนักงานจะได้สามารถประเมินผลงานของตนเอง และปรับปรุงงานของตนเองได้   
  2.4 ผลการศึกษาพบว่าระยะทางในการเดินทางและภูมิลําเนาส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ธนาคาร ดังนั้นผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจควรพิจารณาให้พนักงานสามารถย้ายสาขาไปทํางานตามภูมิลําเนาของตนเองได้
อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์การต่อไป 
 3.  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ในการศึกษาสภาพปัจจัยท่ีนําไปสู่การลาออกของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ผู้ท่ีสนใจที่จะศึกษาครั้งต่อไปควรดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยศึกษาเฉพาะกรณีของธนาคารแห่งหนึ่งเท่านั้น จึงควรทําวิจัยเกี่ยวกับองค์การ
หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ท่ีมีลักษณะของงานและการดําเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อยืนยันผลการวิจัย หรือทําให้ได้ข้อสรุปท่ี
เกี่ยวกับสภาพปัจจัยการลาออกของพนักงานที่ละเอียด และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  3.2 เผื่อผลการวิจัยที่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีนั้น อาจต้องใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed method 
research) แบบเริ่มต้นด้วยวิธีคุณภาพก่อนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีความสอดคล้อง รวมทั้งการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (Leader-member exchange) และความยุติธรรมของผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ (Distributive 
justice) หากนํามาปรับใช้ในงานหรือตัวแบบในการตรวจสอบ จะทําให้ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องและกลมกลืนมากขึ้น 
  3.3 ศึกษาตัวแบบความต้ังใจท่ีจะทํางานต่อไปเปรียบเทียบกับตัวแบบความต้ังใจท่ีจะลาออก เพื่อมาเปรียบเทียบ
ทิศทางของอิทธิพลของแต่ละตัวแปร เพื่อนําผลท่ีได้รับไปพัฒนาหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารต่อไป 
 

5. สรุปผล 
 จากเนื้อหาทั้งหมดของบทความนี้ตามท่ีได้เสนอไปทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงานธนาคารลาออก
นั้น ประกอบด้วย ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด ในส่วนของปัจจัยผลัก ประกอบด้วย (1) แรงกดดันจากเป้า (เงินฝาก, สินเชื่อ, 
ประกันฯ, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ความเครียดในงาน (3) ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน (4) ไม่มีความก้าวหน้าท่ี
ชัดเจนในอาชีพ (5) เวลางานเบียดบังเวลาส่วนตัว (6) ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด ส่วนปัจจัยผลักที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบด้วย (1) ไม่พึงพอใจในผู้บริหาร (2) งานไม่เหมาะกับบุคลิกภาพ, ไม่ตรงกับท่ีคาดหวัง (3) ภูมิลําเนาที่
แตกต่างและการเดินทางห่างไกล (4) ปัญหาครอบครัวและความจําเป็นของคู่สมรส (5) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ 
สําหรับปัจจัยดึงดูด ประกอบด้วย (1) ได้งานใหม่ (2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (3) ศึกษาต่อ  
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความเครียดท่ีเกิดข้ึนจาก “เป้า” ท่ีได้รับ และมีผลต่อการลาออก เนื่องจากงานมีปริมาณ
มากขึ้น และยังต้องรับผิดชอบงานในหลายส่วน พนักงานต้องเร่งทํางานให้ทันตามกําหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
จึงส่งผลทําให้พนักงานเกิดความกดดัน และเครียดในที่สุด ซ่ึงความเครียดจากเป้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
และจิตใจ ทําให้พนักงานไม่มีความสุขในการทํางาน รู้สึกเหนื่อยล้า และงานบดบังการใช้ชีวิตเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการ
ทํางาน ท้ังนี้ลักษณะงานที่ซํ้าเดิม จําเจและไม่แปลกใหม่เครื่องใช้สํานักงานและระบบการทํางานที่ไม่อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ และไม่มีความสุขในการทํางาน จนเป็นสาเหตุหนึ่งของการลาออก ส่วนความผูกพัน
ในองค์การนั้นจากการศึกษาพบว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกหรือคงอยู่ของพนักงาน และโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ หรือลาออกไปทํางานที่อ่ืนนั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกในกรณีท่ีพนักงานมองหางานใหม่ระหว่างการทํางานที่ธนาคาร  
และเมื่อได้รับโอกาสจากท่ีใหม่จึงทําให้พนักงานลาออกจากธนาคารทันที 

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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การจัดการผลกระทบจากนโยบายคา่แรงขั้นต่ํา 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในจังหวัดชลบุร ี

Management of Effect on Minimum wage 300 Baht Policy for Small and Medium 
Entrepreneurs in Chonburi Province 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจาก
นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาการจัดการ
ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาจากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรผู้ใช้แรงงาน ผล
การศึกษาพบว่า ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุร ี
ประกอบด้วยผลกระทบในด้าน 1) ต้นทุนค่าจ้างสูงขึ้น 2) เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต 3) สินค้ามีคุณภาพลดลง 4) ต้นทุนในการ
สั่งซ้ือสูงขึ้น 5) ขาดแคลนแรงงานในกิจการขนาดเล็ก 6) กระทบต่อต้นทุนค่าจ้างแรงงานแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่สามารถ
ขึ้นราคาค่าบริการได้ 7) รัฐบาลประสบความยากลําบากในการกํากับดูแลและต้องนํางบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหารจัดการ 8) 
แรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ค่าครองชีพก็สูงขึ้นเช่นกัน ส่วนผลการศึกษาการจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท 
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรีพบว่า 1) ผู้ประกอบการต้องลดต้นทุนค่าจ้างโดยปรับเปลี่ยนการ
ใช้กําลังคนและลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ เช่น กรมสรรพากร ประกันสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 2) ลดข้ันตอนการผลิตและ
กระบวนการทํางานให้กระชับขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมควรช่วยเหลือผู้ประกอบการในการมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ความรู้และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในการวางแผนการผลิตและวิธีการทํางานที่ถูกต้อง 3) ผู้ประกอบการต้องควบคุมต้นทุนการสั่งซ้ือ
สินค้าโดยการวางแผนสั่งซ้ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ควรเข้ามาควบคุมราคาสินค้าอย่างสม่ําเสมอ 4) รัฐบาลควรมี
การกระจายงานในระดับภูมิภาคเพ่ือการควบคุมดูแลการดําเนินงานตามโครงการนี้อย่างทั่วถึง 5) มีโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและมี
มาตรการด้านการดูแลแรงงานต่างชาติ ซ่ึงกระทรวงแรงงานควรส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องและกําหนดนโยบายด้าน
แรงงานต่างชาติไม่ให้เกิดปัญหาต่อสังคมโดยรวม 6) เข้มงวดในการจัดเก็บภาษีเพื่อชดเชยรายได้ของรัฐบาล 7) แรงงานควรมีการวาง
แผนการใช้เงินอย่างประหยัดแม้ค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ตาม 
คําสําคัญ: ผลกระทบ นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา การจัดการ 

 

Abstract 
Qualitatively, this study aims to investigate the effect of the minimum wage 300 Baht policy toward 

small and medium entrepreneurs in Chonburi and Chonburi small and medium entrepreneurs’management 
to the effect of the minimum wage 300 Baht policy. For the effect of the minimum wage 300 Baht policy 
toward small and medium entrepreneurs in Chonburi, three keys informants - entrepreneurs, government 
sectors, and trade unions reveal that they have been influenced by the minimum wage 300 Baht policy as 
follows: 1. Cost increased, 2. Production process delayed, 3. Product’s high quality lower down, 4. Higher 
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purchasing cost increased, 5. Small entrepreneurs labor force shortage, 6. Higher cost increased; neither 
service charge nor product price increased, 7. Government’s difficulty in monitoring and controlling, and 8. 
Better life quality; higher living cost. For the Chonburi small and medium entrepreneurs’ management to 
the effect of the minimum wage 300 Baht policy, it is found that 1. They reduce the expenses, saving cost, 
change human power management plan, and they suggest that Office of Small and Medium Enterprises 
Promotion (OSMEP) should cooperate with Revenue Department, Department of public Welfare, Bank of 
Thailand, etc., 2. They reduce production process and they suggest that Ministry of Industry should provide 
the expert for knowledge, production planning, and proper working process., 3. They control cost and 
budget by arranging more effective purchasing plan and they suggest that Ministry of Commerce should 
regularly control the raw material price., 4. Government should decentralize to provincial sectors., 5. 
Ministry of Labor should promote the labor skill development and alien labor control measure to prevent 
the possible problems., 6. Tax collection should be more strictly performed to compensate government’ 
income and 7. Even though the labor has increasing income, they should have financial plan.       
Keywords: Effect, Minimum wage of policy, Manage 
 

1. บทนํา 
รัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2557) ได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงขั้น

ต่ํา โดยได้กําหนดรายละเอียดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ข้อ 1.8.2 ของคําแถลงนโยบายนี้ ได้กําหนดว่าจะดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวัน
ละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
มหภาค ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับท่ี 7) ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําวันละ 300 บาท ท่ัวประเทศ โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา หลายฝ่ายได้คาดการณ์ถึงผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ ในระยะสั้นพบว่าทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 
(หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย, 2554) ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้และในระยะยาว เมื่อค่าจ้างแรงงานของไทยสูง
อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ นอกจากนี้ส่งผลให้ธุรกิจ SMEs ร้อยละ 80 ประสบภาวะขาดทุน ร้อยละ 23.33 
ขาดสภาพคล่อง และร้อยละ 10.42 อาจถึงขั้นปิดกิจการ (ไทยรัฐ, 2556) ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีได้วิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวาง ยังไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีชัดเจนได้ และในปัจจุบันผลงานวิจัยทางด้านนี้ยังมีน้อยมาก ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในเร่ือง
ดังกล่าวเพื่อสามารถนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึนได้  

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดชลบุรี เนื่องจากชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการจ้างงานในอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 8 แห่ง มีท่าเรืออุตสาหกรรมนานาชาติ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับโลก มีสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จํานวน 85,842 ราย (สสว., 2556) และมีจํานวนการจ้างงานเป็นลําดับ 3 ของประเทศ
เช่นกัน อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ เหตุการณ์น้ําท่วมนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางหลายแห่ง เมื่อ พ.ศ. 2554 เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นต้น ทําให้ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความเชื่อม่ัน จึงย้ายสถานประกอบการ
มาจังหวัดชลบุรี โดยกระจายไปตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการและแรงงานเพิ่มข้ึนเป็นจํานวนมาก 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบจาก
การนํานโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท มาปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี 
สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการนํานโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท มาปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงข้อมูลจากการศึกษานี้ 
จะเป็นประโยชน์ท้ังต่อผู้ประกอบการและลูกจ้าง ในการอยู่ร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นรากฐานที่สําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชลบุรี 
         2. เพ่ือศึกษาการจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดชลบุรี  
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาจากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

สําคัญจากบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี จํานวน 8 ท่าน บุคลากรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 2 ท่าน และบุคลากรจากองค์กรผู้ให้แรงงานในจังหวัดชลบุรี (สหภาพแรงงาน) จํานวน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น
เป็นจํานวน 12 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่ม 
ดังกล่าวข้างต้น 
 

3. ผลการศกึษา 
1. ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี 

 

ตารางที่ 1 ผลกระทบจากนโยบายคา่แรงขัน้ต่ํา 300 บาท ที่มีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
   ขนาดย่อมในจังหวัดชลบรุี  

ประเภทกิจการ ผลกระทบ 
1.กิจการประเภทการผลิต      - นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น 

     - เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต 
     - นโยบายนี้ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพลดลง 

2. กิจการประเภทการค้าส่ง      - นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า 
       จึงทําให้บางกิจการขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินสด 

3. กิจการประเภทการค้าปลีก      - การประกาศใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการขาดแคลน 
        แรงงานในกิจการขนาดเล็ก 

4. กิจการประเภทการบริการ      - นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  
        ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นราคาค่าบริการได้ 

 

        ผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ชลบุรี พบว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือ ผลกระทบด้านต้นทุนการจ้างแรงงาน รองลงมาคือต้นทุนการสั่งซ้ือสินค้าและวัตถุดิบสูงขึ้น
ทําให้กระทบต่อการหมุนเวียนกระแสเงินสดของกิจการ มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นกับกิจการขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตท่ีล่าช้ากว่าเดิม รายละเอียดผลการศึกษาแยกตามประเภทของกิจการ ดังนี้ 
    1.1 ผลกระทบต่อกิจการประเภทการผลิต      
          1.1.1 จากนโยบายการข้ึนค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดคือ ผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น
ในทันที โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนน้อยและกิจการที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักซ่ึงไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ เช่น 
หัตถกรรมจักสาน สิ่งทอ ก่อสร้าง โดยมีกิจการขนาดเล็กบางแห่งได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานเพิ่มข้ึนจากเดิมเดือนละ
แสนบาทซ่ึงหมายถึงบริษัทมีกําไรลดลงเดือนละหนึ่งแสนบาท เป็นอัตราท่ีมากพอสมควรสําหรับกิจการขนาดเล็ก 
          1.1.2 นโยบายนี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต เนื่องจากบางกิจการไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ผู้ประกอบการจึง
ต้องลดจํานวนพนักงานในบางขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลให้การผลิตล่าช้ากว่าเดิมบ้างในบางขั้นตอน 
          1.1.3 นโยบายนี้ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพลดลงเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยังขายสินค้าได้ใน
ราคาเท่าเดิมและไม่สามารถข้ึนราคาได้อันเนื่องมากจากการแข่งขันที่รุนแรงผู้ผลิตจึงต้องลดคุณภาพวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเพื่อลดต้นทุน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชลบุรี 
         2. เพื่อศึกษาการจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดชลบุรี  
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาจากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

สําคัญจากบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี จํานวน 8 ท่าน บุคลากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ท่าน และบุคลากรจากองค์กรผู้ให้แรงงานในจังหวัดชลบุรี (สหภาพแรงงาน) จํานวน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น
เป็นจํานวน 12 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่ม 
ดังกล่าวข้างต้น 
 

3. ผลการศกึษา 
1. ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี 

 

ตารางที่ 1 ผลกระทบจากนโยบายคา่แรงขัน้ต่ํา 300 บาท ที่มีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
   ขนาดย่อมในจังหวัดชลบรุี  

ประเภทกิจการ ผลกระทบ 
1.กิจการประเภทการผลิต      - นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น 

     - เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต 
     - นโยบายนี้ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพลดลง 

2. กิจการประเภทการค้าส่ง      - นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า 
       จึงทําให้บางกิจการขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินสด 

3. กิจการประเภทการค้าปลีก      - การประกาศใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการขาดแคลน 
        แรงงานในกิจการขนาดเล็ก 

4. กิจการประเภทการบริการ      - นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  
        ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นราคาค่าบริการได้ 

 

        ผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ชลบุรี พบว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือ ผลกระทบด้านต้นทุนการจ้างแรงงาน รองลงมาคือต้นทุนการสั่งซ้ือสินค้าและวัตถุดิบสูงขึ้น
ทําให้กระทบต่อการหมุนเวียนกระแสเงินสดของกิจการ มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นกับกิจการขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตท่ีล่าช้ากว่าเดิม รายละเอียดผลการศึกษาแยกตามประเภทของกิจการ ดังนี้ 
    1.1 ผลกระทบต่อกิจการประเภทการผลิต      
          1.1.1 จากนโยบายการข้ึนค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดคือ ผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น
ในทันที โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนน้อยและกิจการที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักซ่ึงไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ เช่น 
หัตถกรรมจักสาน สิ่งทอ ก่อสร้าง โดยมีกิจการขนาดเล็กบางแห่งได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานเพิ่มข้ึนจากเดิมเดือนละ
แสนบาทซ่ึงหมายถึงบริษัทมีกําไรลดลงเดือนละหนึ่งแสนบาท เป็นอัตราท่ีมากพอสมควรสําหรับกิจการขนาดเล็ก 
          1.1.2 นโยบายนี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต เนื่องจากบางกิจการไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ผู้ประกอบการจึง
ต้องลดจํานวนพนักงานในบางขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลให้การผลิตล่าช้ากว่าเดิมบ้างในบางขั้นตอน 
          1.1.3 นโยบายนี้ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพลดลงเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยังขายสินค้าได้ใน
ราคาเท่าเดิมและไม่สามารถขึ้นราคาได้อันเนื่องมากจากการแข่งขันที่รุนแรงผู้ผลิตจึงต้องลดคุณภาพวัตถุดิบท่ีนํามาผลติเพื่อลดต้นทุน 

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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     1.2 ผลกระทบต่อกิจการประเภทการค้าส่ง 
          เม่ือค่าแรงขึ้นสินค้าส่วนใหญ่มีการปรับราคาขึ้นเช่นกัน ทําให้มูลค่าในการสั่งซ้ือสินค้าต่อชิ้นสูงข้ึนจึงต้องใช้เงินมากกว่าเดิมใน
การสั่งซ้ือสินค้าแต่ละคร้ัง แต่ในขณะเดียวกันยังได้กําไรเท่าเดิม เมื่อต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเดิมแต่รายได้เท่าเดิมจึงส่งผลต่อสภาพ
คล่องของกิจการ ในบางช่วงเกิดการติดขัดในการหมุนเวียนเงินสด 
     1.3 ผลกระทบต่อกิจการประเภทค้าปลีก 
          การประกาศใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท เท่ากันท่ัวประเทศ ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกในด้านแรงงานเพราะกิจการค้า
ปลีกส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็กมีเงินลงทุนน้อยไม่สามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราสูงได้ รวมถึงไม่มีศักยภาพในการให้สวัสดิการท่ีดีเท่า
กิจการขนาดใหญ่ จึงทําให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแรงงานส่วนหนึ่งจะลาออกและไปทํางานกับบริษัทใหญ่
ท่ีได้ผลตอบแทนมากกว่า สวัสดิการดีกว่าและมีชื่อเสียงมากกว่า 
     1.4 ผลกระทบต่อกิจการประเภทบริการ 
          นโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ส่งผลกระทบต่อกิจการบริการในด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องจ่ายค่าจ้าง
เพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ไม่สามารถขึ้นราคาค่าบริการได้ เพราะเกรงว่าลูกค้าจะ
ไม่กลับมาใช้บริการอีก      
     2. การจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี 
 

ตารางที ่2 การจัดการผลกระทบของผู้ประกอบการ รัฐบาลและแรงงาน จากนโยบายค่าแรงขั้นต่าํ 300 บาท  
การจัดการผลกระทบ ผลการศึกษา 

1. การจัดการผลกระทบของผู้ประกอบการ      - ลดต้นทุนค่าจ้างโดยปรับเปลี่ยนการใช้กําลังคน 
     - ลดขั้นตอนการผลิต 
     - ปรับปรุงวิธีการส่ังซื้อสินค้าและการบริหารวัตถุดิบ 
     - ลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านที่สามารถลดได้ 

2. การจัดการผลกระทบของภาครัฐ      - การกระจายงานสู่ภูมิภาคเพ่ือการกํากับดูแลอย่างทั่วถึง 
     - การจัดการด้านแรงงานต่างชาติที่อาจเกิดปัญหาสังคมได้ 
     - การควบคุมราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด 
     - เข้มงวดในการจัดเก็บภาษีเพ่ือชดเชยรายได้ของรัฐบาล 

3. การจัดการผลกระทบของแรงงาน      - แรงงานมีการวางแผนการใช้เงินอย่างประหยัด 
 

        การประกาศใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท เท่ากันท่ัวประเทศส่งผลกระทบในหลายด้าน ท้ังผู้ประกอบการ รัฐบาล และ
แรงงาน จึงต้องมีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนํานโยบายมาปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. การจัดการผลกระทบของผู้ประกอบการ 
        1.1 ต้นทุนค่าจ้างเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนการใช้กําลังคน โดยคัดเลือกพนักงานที่มี
ความสามารถและความประพฤติดีมาฝึกทักษะเพิ่มเติมและให้ผลตอบแทนมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ลดพนักงานที่ไม่มีคุณภาพและงด
รับพนักงานใหม่ ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถลดจํานวนพนักงานได้แต่จะใช้วิธีการลดการทํางานล่วงเวลา ลดพนักงานฝ่าย
สนับสนุนโดยคงไว้เฉพาะฝ่ายท่ีจําเป็นจริงๆ เท่านั้น 
        1.2 การลดขั้นตอนการผลิตให้กระชับมากย่ิงขึ้น ลดขั้นตอนการทํางานเพื่อลดการใช้แรงงานคน เช่น งานไหนที่ต้องใช้
แรงงาน 2 คน ก็พยายามลดให้เหลือคนเดียวในการทํางานชิ้นนั้น ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บางกิจการแก้ปัญหา
ด้านกระบวนการผลิตด้วยการนําเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น หมู่บ้านจัดสรรบางโครงการได้เปลี่ยนมาใช้ผนังสําเร็จรูป
ในการก่อสร้างบ้านแทนการก่อสร้างแบบเดิมเพื่อลดกระบวนการในการผลิต นอกจากลดปัญหาด้านแรงงานยังทําให้การผลิตมี
ความสะดวกรวดเร็วไม่ประสบปัญหาล่าช้า สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา 
        1.3 ปรับปรุงวิธีการสั่งซ้ือสินค้า เมื่อค่าแรงขึ้นสินค้าต่างๆ ก็มีการปรับราคาข้ึนเช่นกัน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกิจการค้าส่งค้า
ปลีกเพราะต้องใช้เงินลงทุนในการสั่งซ้ือสินค้ามากข้ึนในขณะที่ได้กําไรเท่าเดิม ผู้ประกอบการแก้ปัญหานี้โดยการปรับแผนในการ
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ควบคุมการสั่งซ้ือโดยมีการประมาณการยอดขายและสั่งซ้ือไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพื่อควบคุมการไหลเวียนของกระแสเงินสด 
ส่วนในด้านวัตถุดิบผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดซ้ือสรรหาวัตถุดิบทดแทนท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าท่ีใช้ แต่มีราคา
ลดลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ 
        1.4 ผู้ประกอบการพยายามลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทุกด้านท่ีสามารถลดได้ เช่น ลดการใช้น้ําใช้ไฟโดยการกําหนดเวลาในการ
เปิด-ปิดไฟ เป็นช่วงๆ เปิดเพียงบางจุดท่ีจําเป็น และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบที่ประหยัดมากข้ึน รวมถึงการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ เท่าท่ีจําเป็น การลดงบประมาณบางส่วนในการทําตลาดโดยหาวิธกีารทําตลาดด้วยวิธีท่ีประหยัดกว่า เช่น การใช้สื่อออนไลน์ 
    2. การจัดการผลกระทบของภาครัฐ 
        2.1 การบังคับใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ทําให้รัฐบาลต้องประสบปัญหาในการกํากับดูแลเพื่อให้สามารถนํานโยบาย
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกระจายการบริหารงานสู่ภูมิภาคโดยมุ่งเน้นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ซ่ึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติมีหลายหน่วยงาน เช่น สํานักงานแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงาน
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น 
        2.2 เม่ือมีการขึ้นค่าแรง ผู้ประกอบการจํานวนมากจําเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน รัฐบาลจึงต้อง
บริหารจัดการด้านแรงงานต่างชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและลดปัญหาสังคม โดยการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นสิ่ง
สําคัญเพราะแรงงานต่างชาติอาจนําโรคร้ายมาแพร่ระบาดได้ การดูแลด้านอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้
เกิดปัญหาต่อสังคมโดยรวม  
        2.3 การควบคุมราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพราะเมื่อค่าแรงขึ้นสินค้าส่วนใหญ่มักปรับราคาขึ้นด้วย ทําให้ประชาชนต้องใช้
สินค้าในราคาแพงโดยไม่สมเหตุสมผล และผู้ประกอบการก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อสินค้าและ
วัตถุดิบมากข้ึนกว่าปกติ 
        2.4 รัฐบาลต้องเข้มงวดด้านการจัดเก็บภาษีมากย่ิงขึ้น เนื่องจากต้องนํางบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การนํานโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท มาปฏิบัติ เพื่อบรรเทาผลกระทบในการแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการ 
    3. การจัดการผลกระทบของแรงงาน 
        การขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะมีเงินในการซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
มากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันค่าครองชีพก็สูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายมีปัญหาหนี้สินตามมา แรงงานจึงต้องวาง
แผนการใช้เงินอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
       จากผลการศึกษาตามที่ได้สรุปไว้ข้างต้น สามารถนํามาอภิปรายผลในแต่ละประเด็นได้ ดังนี้ 
       1. ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี มี
ดังต่อไปน้ี 
           ผลการศึกษาพบว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบต่อกิจการประเภทการผลิตมากท่ีสุด และผลกระทบที่รุนแรง
ท่ีสุดคือ ผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น เป็นภาระของผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีเงินลงทุนน้อย
และธุรกิจท่ีต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักไม่สามารถใช้เครื่องจักรมาทดแทนได้ สอดคล้องกับบทความวิเคราะห์ธุรกิจดาวร่วงกับผลกระทบ
การขึ้นค่าแรงในคอลัมน์ปฏิวัติคนปฏิวัติงาน (2556) จากรายงานการจัดอันดับธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการประกอบการที่ตกตํ่าลงประจําปี 
พ.ศ.2556 ธุรกิจท่ีติดอันดับตกตํ่าลง 10 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจฟอกย้อม ผลิตรองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ธุรกิจเครื่องหนัง ผักและ
ผลไม้อบแห้ง สิ่งทอ ธุรกิจหัตถกรรมจักสาน ร้านโชห่วย โฮมสเตย์ และธุรกิจของเด็กเล่น จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทการ
ผลิต มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและสินค้ามีมูลค่าเพิ่มน้อย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายบุญ
ชัย ปัณฑูรอัมพร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทซาบีน่า จํากัด กล่าวว่านโยบายค่าแรงข้ันต่ํา 300 บาท มีผลให้การดําเนินงานในปี 
2556 มีต้นทุนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทมีพนักงานประมาณ 4,500 คน และโรงงานเย็บ 5 แห่ง ทําให้ภาวะต้นทุนขยับเพิ่มข้ึนถึง 25% 
และนางชูรักษ์ ผลม่วง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทมิเรเคิล อินทิเมทส์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เป็นโรงงานผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดังส่งออก
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ควบคุมการสั่งซ้ือโดยมีการประมาณการยอดขายและสั่งซ้ือไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพื่อควบคุมการไหลเวียนของกระแสเงินสด 
ส่วนในด้านวัตถุดิบผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดซ้ือสรรหาวัตถุดิบทดแทนท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าที่ใช้ แต่มีราคา
ลดลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ 
        1.4 ผู้ประกอบการพยายามลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทุกด้านท่ีสามารถลดได้ เช่น ลดการใช้น้ําใช้ไฟโดยการกําหนดเวลาในการ
เปิด-ปิดไฟ เป็นช่วงๆ เปิดเพียงบางจุดท่ีจําเป็น และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบที่ประหยัดมากข้ึน รวมถึงการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ เท่าท่ีจําเป็น การลดงบประมาณบางส่วนในการทําตลาดโดยหาวิธกีารทําตลาดด้วยวิธีท่ีประหยัดกว่า เช่น การใช้สื่อออนไลน์ 
    2. การจัดการผลกระทบของภาครัฐ 
        2.1 การบังคับใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ทําให้รัฐบาลต้องประสบปัญหาในการกํากับดูแลเพื่อให้สามารถนํานโยบาย
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกระจายการบริหารงานสู่ภูมิภาคโดยมุ่งเน้นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ซ่ึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติมีหลายหน่วยงาน เช่น สํานักงานแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงาน
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น 
        2.2 เมื่อมีการข้ึนค่าแรง ผู้ประกอบการจํานวนมากจําเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน รัฐบาลจึงต้อง
บริหารจัดการด้านแรงงานต่างชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและลดปัญหาสังคม โดยการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นสิ่ง
สําคัญเพราะแรงงานต่างชาติอาจนําโรคร้ายมาแพร่ระบาดได้ การดูแลด้านอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้
เกิดปัญหาต่อสังคมโดยรวม  
        2.3 การควบคุมราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพราะเมื่อค่าแรงขึ้นสินค้าส่วนใหญ่มักปรับราคาขึ้นด้วย ทําให้ประชาชนต้องใช้
สินค้าในราคาแพงโดยไม่สมเหตุสมผล และผู้ประกอบการก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อสินค้าและ
วัตถุดิบมากข้ึนกว่าปกติ 
        2.4 รัฐบาลต้องเข้มงวดด้านการจัดเก็บภาษีมากย่ิงขึ้น เนื่องจากต้องนํางบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การนํานโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท มาปฏิบัติ เพื่อบรรเทาผลกระทบในการแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการ 
    3. การจัดการผลกระทบของแรงงาน 
        การขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะมีเงินในการซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันค่าครองชีพก็สูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายมีปัญหาหนี้สินตามมา แรงงานจึงต้องวาง
แผนการใช้เงินอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
       จากผลการศึกษาตามที่ได้สรุปไว้ข้างต้น สามารถนํามาอภิปรายผลในแต่ละประเด็นได้ ดังนี้ 
       1. ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ท่ีมีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี มี
ดังต่อไปนี้ 
           ผลการศึกษาพบว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท ส่งผลกระทบต่อกิจการประเภทการผลิตมากท่ีสุด และผลกระทบที่รุนแรง
ท่ีสุดคือ ผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างที่สูงข้ึน เป็นภาระของผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีเงินลงทุนน้อย
และธุรกิจท่ีต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักไม่สามารถใช้เครื่องจักรมาทดแทนได้ สอดคล้องกับบทความวิเคราะห์ธุรกิจดาวร่วงกับผลกระทบ
การขึ้นค่าแรงในคอลัมน์ปฏิวัติคนปฏิวัติงาน (2556) จากรายงานการจัดอันดับธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการประกอบการที่ตกตํ่าลงประจําปี 
พ.ศ.2556 ธุรกิจท่ีติดอันดับตกตํ่าลง 10 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจฟอกย้อม ผลิตรองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ธุรกิจเครื่องหนัง ผักและ
ผลไม้อบแห้ง สิ่งทอ ธุรกิจหัตถกรรมจักสาน ร้านโชห่วย โฮมสเตย์ และธุรกิจของเด็กเล่น จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทการ
ผลิต มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและสินค้ามีมูลค่าเพิ่มน้อย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายบุญ
ชัย ปัณฑูรอัมพร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทซาบีน่า จํากัด กล่าวว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท มีผลให้การดําเนินงานในปี 
2556 มีต้นทุนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทมีพนักงานประมาณ 4,500 คน และโรงงานเย็บ 5 แห่ง ทําให้ภาวะต้นทุนขยับเพิ่มข้ึนถึง 25% 
และนางชูรักษ์ ผลม่วง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทมิเรเคิล อินทิเมทส์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เป็นโรงงานผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดังส่งออก

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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ต่างประเทศ มีลูกจ้างรวม 300 คน ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มวันละ 13,500 บาท หรือกว่า 
400,000 บาทต่อเดือน หรือต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 25% (บริษัทดอกเบี้ย จํากัด, “ค่าแรง 300 แรงส์,” ดอกเบี้ย 31, 380 (มกราคม 
2556): 30.) จะเห็นว่าการประกาศใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท เท่ากันท่ัวประเทศ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการแบกรับ
ต้นทุนค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจทําให้ผู้ประกอบการในกิจการขนาดเล็กประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนได้ในบางครั้ง แต่ถึงแม้
ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้โดยการพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ รวมถึงการยอมรับผลกําไรที่น้อยลงกว่าในอดีต ในอีกด้านหนึ่งนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น 300 บาท เท่ากันทั่ว
ประเทศ เป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
แรงงานมีโอกาสในการเลือกทํางานที่ตนเองถนัดและได้ผลตอบแทนมากย่ิงขึ้น แต่อาจมีปัญหาหนี้สินตามมาได้ในภายหลัง เนื่องจาก
แรงงานบางส่วนอาจเกิดความประมาทใช้จ่ายเกินตัวเพราะเห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น 
         2. ผลการศึกษาการจัดการผลกระทบ จากการปรับข้ึนค่าแรง 300 บาท โดยแบ่งการจัดการผลกระทบออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
การจัดการผลกระทบในด้านของผู้ประกอบการ การจัดการผลกระทบในด้านของรัฐบาล และการจัดการผลกระทบในด้านแรงงาน  
             2.1 การจัดการผลกระทบของผู้ประกอบการ มีดังต่อไปนี้ 
                   ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบด้านต้นทุนเป็นผลกระทบที่รุนแรงที่สุด ซ่ึงผู้ประกอบการต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุก
ด้านที่สามารถทําได้ ท้ังลดจํานวนพนักงาน ลดการทํางานล่วงเวลา ลดค่าน้ํา ค่าไฟ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
สํารวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2556) ระบุถึงแนวทางในการแก้ไขและปรับตัวของธุรกิจ ได้แก่ ลดจํานวนพนักงานหรือ
แรงงานลดการทํางานล่วงเวลา ลดสวัสดิการ และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นกรณีผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลใหม่ท่ีมีต่อ SMEs ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ จากผลสํารวจผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวทาง
ในการปรับตัวคือ ลดต้นทุนทั้งในด้านการผลิตสินค้าและในด้านการดําเนินงานทางธุรกิจ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
41.17 รองลงมาคือ ลดจํานวนพนักงาน จัดหาแรงงานต่างด้าวท่ีสามารถจ่ายค่าแรงได้ในอัตราท่ีถูกกว่ารัฐบาลกําหนด รับพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานทํางานเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิมและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพคุ้มค่า
กับแรงงานที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 14.17 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 : ออนไลน์) และ นางชูรักษ์ ผลม่วง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิเรเคิล 
อินทิเมทส์ กล่าวว่า บริษัทใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกจ้าง เช่น ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น น้ํา ไฟ ลดระยะเวลาการ
ทํางาน ไม่มีโอทีเหมือนเมื่อปีก่อนๆ (บริษัทดอกเบี้ย จํากัด, “ค่าแรง 300 แรงส์,” ดอกเบี้ย 31, 380 (มกราคม 2556): 30.) 
                   ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการต้องควบคุมการหมุนเวียนของเงินสดในกิจการโดยการวางแผนการสั่งซ้ือสินค้าและ
วัตถุดิบ อาจมีการสรรหาวัตถุดิบทดแทนท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงเพื่อลดต้นทุนในการจัดซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับผลสํารวจของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2556) ระบุถึงแนวทางในการแก้ไขและปรับตัวของธุรกิจ โดยการใช้วัสดุน้อยลงหรือใช้วัสดุท่ีมีต้นทุนต่ํา              
             2.2 การจัดการผลกระทบของภาครัฐ มีดังต่อไปนี้ 
                   ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมีการขึ้นค่าแรงผู้ประกอบการจําเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากข้ึนเพื่อลดต้นทุนในการจ้าง
แรงงาน รัฐบาลจึงต้องบริหารจัดการด้านแรงงานต่างชาติอย่างจริงจัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและลดปัญหาสังคมทัง้ในดา้น
สุขอนามัยและอาชญากรรมต่าง ๆ ในส่วนของแรงงานไทย รัฐบาลควรส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและทักษะในการทํางานของแรงงาน เพื่อ
การจ้างงานที่คุ้มค่ามากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็น : กรณีผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลใหม่ท่ีมีต่อ SMEs ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) พบว่ารัฐบาลควรจัดทํานโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรอง
คุณภาพและความสามารถของแรงงาน นอกจากด้านแรงงานจากการศึกษาพบว่า รัฐบาลควรควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเพราะมี
ผลต่อราคาวัตถุดิบและรัฐต้องเข้ามากําหนดราคากลางของวัตถุดิบอย่างจริงจัง สอดคล้องกับรายงานจากศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
กระทรวงแรงงาน (2556) จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านวัตถุดิบโดยการเข้ามา
กําหนดราคากลางของวัตถุดิบและลดอัตราเรียกเก็บภาษีวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ  
              2.3 การจัดการผลกระทบในด้านแรงงาน มีดังต่อไปนี้ 
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                    ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น 300 บาท ช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นบ้างเพียงส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งอาจมีคุณภาพชีวิตท่ีด้อยกว่าเดิมเพราะสินค้าข้ึนราคาในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงที่เพิ่มข้ึน ทําให้รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนไม่เพียงพอกับ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557) จากการศึกษาผลของค่าจ้างท่ีปรบั
ขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานโดยเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของวัยแรงงานและครอบครัว ก่อนการปรับค่าจ้างคือปี พ.ศ. 2554 
และหลังการปรับค่าจ้าง คือปี พ.ศ. 2556 พบว่าในภาพรวมรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นดังท่ีได้คาดหวังไว้ เม่ือรายได้ยัง
โตไม่ทันรายจ่าย และประเมินว่าในปี 2558  อํานาจซ้ือหรือมูลค่าของเงิน 300 บาท จะลดลงเหลือเพียง 274 บาท  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
        จากเน้ือหาทั้งหมดของบทความนี้ตามท่ีได้นําเสนอไปทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้น
ต่ํา 300 บาท ที่รุนแรงมากที่สุดคือผลกระทบในด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นทันที รวมถึงต้นทุนในการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ท้ังการสั่งซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิต การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยได้รับผลกระทบ
มากที่สุดเนื่องจากมีเงินลงทุนน้อยไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้เพราะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันรายได้ยังมีเท่า
เดิม ผู้ประกอบการจึงต้องมีการจัดการผลกระทบโดยการปรับตัวเพื่อให้สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ด้วยการใช้วิธีต่าง ๆ 
ได้แก่ ลดพนักงานเดิมงดรับพนักงานใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ใช้วัตถุดิบทดแทนที่มีราคาถูกกว่าเดิม ลดกระบวนการ
ผลิต วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ นโยบายนี้มีผลกระทบต่อรัฐบาลทําให้เกิดความยากลําบากในการ
กํากับดูแลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งรัฐบาลก็ได้กระจายงานสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง และนโยบายนี้ยังส่งผล
กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนที่สูงขึ้นใน
ส่วนของแรงงาน การขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาท ทําให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
เม่ือค่าแรงเพิ่มค่าครองชีพก็สูงขึ้นเช่นกันทําให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย แรงงานบางส่วนอาจมีปัญหาหนี้สินตามมาเนื่องจากคิด
ว่ามีรายได้มากขึ้นจึงมีความประมาทในการใช้จ่าย ซึ่งแรงงานควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบก็จะช่วยลดปัญหาหนี้สินได้ 
และผู้ประกอบการอาจมีการลดสวัสดิการบางอย่างเพื่อลดต้นทุนในการดําเนินงาน เช่น เปลี่ยนรถรับส่งพนักงานจากรถบัส
เป็นรถสองแถว ทําให้คุณภาพชีวิตของแรงงานลดลง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีน้อยลง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษาปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้ภูมิปัญญาการ
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งโดยเลือกพื้นที่ศึกษาตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ดําเนนิการศึกษาโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก4 กลุ่ม 
คือผู้ริเริ่มโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นฯ อบต.โคกขาม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 2 (ทช.) จังหวัดสมุทรสาคร 
และชาวบ้านในตําบลโคกขาม ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์จะนํามาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการ
พรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า ชายฝั่งทะเลตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม3.42กิโลเมตร จาก
ความยาวทั้งหมด 7.91กิโลเมตร ผู้นําชุมชนในขณะนั้นดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ตําบลโคกขามได้ริเริ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเริ่มทดลองใช้ท่อพีวีซีและพัฒนาเป็นไม้ไผ่ในท่ีสุด ปัจจัยหลักแห่ง
ความสําเร็จของการใช้ภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดการบริหารองค์กรให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นเล ิศ  (High 
Performance organization: HPO) 5 ด้าน คือ 1)ภาวะผู้นํา 2)การสร้างความสํานึกของการอยู่ร่วมกัน 3) การยอมรับ
ความแตกต่าง 4) การคงสิ่งดีๆ ในอดีตไว้ 5) การจัดการกับความหลากหลายและปัจจัยเสริม3 ด้าน คือ 1)การสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก 2) การสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ 3)การสนับสนุน
การเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนจากบุคคลท่ัวไป ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการคือ 1) การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 2) ขาดการประชาสัมพันธ์ 3) การกําหนดยุทธศาสตร์ของตําบลไม่สอดคล้องกับปัญหา 
 

1. บทนํา  
 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวมประมาณ 830 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมดประมาณ 3,148
กิโลเมตร ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังในระดับครัวเรือนและระดับประเทศเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
ป้องกันสิ่งก่อสร้าง การสูญเสียรายได้จากอาชีพประมงชายฝั่ง ฯลฯ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการสูญเสียตะกอนดินริมชายฝั่ง 
ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมถึงผลกระทบทางสังคมจากการย้ายถิ่นและการถอยร่นของ
บ้านเรือน เป็นต้น 
 การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมาดําเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่างๆ เช่น การวางแนวไส้กรอกทรายริมชายฝั่งการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น แนวหินทิ้ง ฯลฯ
ซ่ึงพบว่าวิธีการดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากมาตรการดังกล่าวได้ถูกกําหนดขึ้นโดยองค์กรที่มีการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตนเองแบบแยกส่วนโดยมิได้มีการบูรณาการข้อมูลจากท้องถิ่นผนวกกับหลักการทางวิชาการจากแต่ละหน่วยงาน และ
มิได้เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนทั้งท่ีคนในชุมชนเป็นผู้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาสภาพแวดล้อมและสภาพทรัพยากรในชุมชนเป็นอย่างดี ทําให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ไม่ประสบ
ความสําเร็จ  
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 ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ 1 ใน 8 ตําบล ของอําเภอเมืองสมุทรสาครท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยมีสาเหตุมาจากทรุดตัวของแผ่นดินจากการสูบน้ําบาดาลและการขุดลอกตะกอนดินในบ่อกุ้งร้างเพื่อขายหน้าดินและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเลี้ยงกุ้งชาวบ้านในชุมชนดําเนินการป้องกันตามศักยภาพความพร้อมของตนเองทั้งด้าน
ความรู้และงบประมาณ เช่น การวางแนวหินทิ้งริมชายฝั่ง การใช้เขื่อนกันคลื่นจากแท่งคอนกรีต และที่สําคัญคือการใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
เพ่ือลดการกัดเซาะชายฝั่ง นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่
ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาสู่การจัดต้ังเป็น “ศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร”และขยายผลเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในชื่อ “กลุ่มเครือข่าย
รักษ์อ่าวไทยตอนบน”ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษาปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อ
ลดการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนอื่นที่มีบริบทชุมชนใกล้เคียงกันนําไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง 
3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตเชิงเนื้อหาของการวิจัยโดยศึกษาภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษา
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งโดยอ้างอิงจากแนวคิดการบริหารองค์กรให้มีผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performanceorganization: HPO) ซ่ึงเน้นการเรียนรู้และการสร้างความรู้และปัจจัยเสริมท่ีเป็นแรง
ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จของภูมิปัญญาดังกล่าวรวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภูมิปัญญาดังกล่าว โดยเลือกพื้นที่ศึกษาตําบลโคก
ขาม จังหวัดสมุทรสาคร 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย  
2.1 วิธีการวิจยั 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับทฤษฎีปัจจัยแห่งความสําเร็จข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของ

ประเทศไทย วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ ข้อมูลพื้นที่ศึกษาและข้อมูล
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากแหล่งเอกสารและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีได้ คัดเลือกแบบเจาะจง 4 กลุ่ม คือ ผู้
ริเริ่มโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นฯ อบต.โคกขาม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ทช.) จังหวัดสมุทรสาคร และ
ชาวบ้านในตําบลโคกขาม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคของภูมิปัญญาดังกล่าว 

2.2 เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่มีการกําหนดแนวคําถามไว้ล่วงหน้าในประเด็นที่

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา 
 

3. สรุปผลการศึกษา  
3.1 ภูมิปัญญาการปักไม้ไผช่ะลอคลืน่เพือ่ลดการกัดเซาะชายฝั่ง 
จุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งในตําบลโคกขามเกิดจากแนวความคิดของ

ผู้ใหญ่วรพล ดวงล้อมจันทร์ ในฐานะผู้นําชุมชนและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  ตําบลโคกขามในขณะนั้น มองว่าการประกอบอาชีพเลี้ยง
หอยแมลงภู่ตามธรรมชาติซ่ึงใช้วิธีการปักหลักท่ีทําด้วยไม้ไผ่ลงในทะเลเป็นแนวระยะห่างตามความเหมาะสมเพื่อให้พันธุ์
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หอยแมลงภู่ตามธรรมชาติมาเกาะและเลี้ยงจนได้ขนาดตามต้องการจึงเก็บขึ้นมาขาย ซ่ึงนอกจากจะได้หอยแมลงภู่แล้วบริเวณท่ีมี
การปักไม้ไผ่ยังเกิดการตกสะสมของตะกอนดินเนื่องจากความเร็วในการไหลของน้ําช้ากว่าบริเวณอ่ืน จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้
ประยุกต์สู่การปักไม้ไผ่เพื่อประโยชน์ 2 ประการคือ 1) การชะลอความแรงของคลื่นลมและกระแสน้ํา โดยการปักไม้ไผ่เรียง
ติดต่อกันเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งเพื่อเป็นกําแพงช่วยในการชะลอความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้ําท่ีกระทบชายฝ่ังและ
ลดการหลุดลอยของตะกอนดินออกจากฝั่ง 2) การดักและกักเก็บตะกอนดิน โดยอาศัยช่องว่างระหว่างแนวไม้ไผ่ช่วยทําให้ตะกอน
ดินมาตกทับถมเป็นหาดเลนงอกใหม่ และจะทําการปลูกต้นไม้จําพวกแสมและโกงกางซึ่งเป็นไม้ท่ีมีระบบรากยาว หนาและยึดเกาะ
ดินได้ดีไว้หลังแนวไม้ไผ่ให้เพื่อยึดเกาะดินและเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลนอีกด้วย อีกท้ังลําต้นไม้ไผ่ยังใช้ประโยชน์เป็นที่ยึดเกาะของ
หอยแมลงภู่และเมื่อผุกร่อนก็สามารถย่อยสลายได้เองโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยในระยะแรกได้มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้านในพื้นท่ี โดยใช้ท่อพีวีซี ความยาว 5 
เมตรปักเป็นแนวขนานไปกับชายฝั่ง แต่ประสบปัญหาท่อพีวีซีมีน้ําหนักเบาทําให้ลอยน้ําได้ง่าย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาใช้ไม้สนและไม้ยูคา
ลิปตัส ซ่ึงก็ไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน ต่อมาได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
อาจารย์สุพล สุดารา ทดลองใช้ไม้ไผ่รวกหรือไผ่ตงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-4 นิ้ว ยาวท่อนละ 4 เมตร ปักลงในน้ําลึกประมาณ 
1.5 เมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 5 เมตรในแนวขนานไปกันแนวชายฝั่งโดยเมื่อน้ําข้ึนสูงสุดยอดไม้ไผ่ต้องโผล่พ้นน้ําไม่ต่ํากว่า 0.5 เมตร ซ่ึง
พบว่าไม้ไผ่เป็นไม้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากคุณสมบัติของไม้ไผ่เป็นไม้เนื้ออ่อนสามารถใช้เป็นท่ียึดเกาะสัตว์น้ําชนิดต่างได้ ปลายยอดไม้
ใช้เป็นที่ยึดเกาะของนกน้ําและเมื่อปักเรียงต่อกันเป็นแนวกําแพงจะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย
ต่อการสัญจรของเรือเวลาค่ําคืนดังเช่นการใช้แท่งคอนกรีต อีกทั้งเมื่อใช้เป็นเวลานานจะเกิดการผุกร่อนตามธรรมชาติไม่เปน็อนัตรายตอ่
สิ่งแวดล้อม  

ภูมิปัญญาดังกล่าวประสบความสําเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2549 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครใน “โครงการอยู่ดีมีสุข” เพื่อใช้ในกิจกรรมการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อ
ลดการกัดเซาะชายฝั่งและกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน อีกท้ังยังได้จัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ชื่อ “กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน” ประกอบด้วยสมาชิก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี ปัจจุบันดําเนินการปักไม้ไผ่เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลโคกขาม ตําบลพัน
ท้ายนรสิงห์ ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลบางโทรัดและตําบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร 

การดําเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมา เช่น  การวางไส้กรอกทรายริมชายฝั่งในเขต
ตําบลบางหญ้าแพรกและตําบลโคกขาม ซ่ึงดําเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อปี 2551 นับว่าช่วยลดปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งได้ในระยะแรกแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถุงทรายเกิดการแตกทําให้ระบบนิเวศหาดเลนถูกเปล่ียนเป็นหาดทรายส่งผล
กระทบต่อสัตว์น้ําวัยอ่อนและสัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง หอยแครง ปู เป็นต้น นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งตามศักยภาพความพร้อมด้านการเงินและองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 1) กําแพงกันคลื่นแบบหินเรียง 
โดยการวางเรียงก้อนหินขนาดใหญ่ในแนวขนานไปกับชายฝั่งเพื่อลดความแรงของคลื่นท่ีกระทบชายฝั่ง2) กําแพงกันคลื่นแบบอิฐ
บล็อกโดยการก่ออิฐบล็อกเป็นกําแพงความสูงประมาณ 50 เซนติเมตรในแนวขนานไปกับชายฝั่งและฉาบทับด้วยปูนซีเมนต์ 3) 
กําแพงกันคลื่นแบบเสาหรือแท่งคอนกรีต โดยการปักเสาคอนกรีตความยาว 6-8 เมตรหรือแท่งคอนกรีตความยาว 3-4 เมตร 
บริเวณริมชายฝั่งหรือใกล้ชายฝั่งในลักษณะเรียงติดกันเป็นกําแพงหรือเว้นระยะตามความเหมาะสม วิธีการนี้มีความแข็งแรงทนทาน
และมีอายุการใช้งานที่นานและสามารถดักตะกอนได้อีกด้วย และ 4) การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพ่ือลดการกัดเซาะชายฝั่ง 

3.2 ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง 
จากการศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะของตําบลโคกขาม มีจุดเด่น

สําคัญคือกระบวนการเรียนรู้และการสร้างการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากการนําเอาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มาปรับใช้เพื่อการดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวัน ดังเช่นองค์ความรู้การปักไม้ไผเ่พื่อประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแมลงภู่ และได้เกิดกระบวนการพัฒนา  การเรียนรู้ การสั่งสม
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และได้ประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภายในชุมชนจนประสบผลสําเร็จซ่ึงเป็นไปแนวคิดของการบริหารองค์กรให้มี
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performance organization: HPO) ซ่ึงพบว่ามีปัจจัยท่ีทําให้ชุมชนโคกขามประสบความสําเร็จ ดังนี้  
 1) ภาวะผู้นําจากการศึกษาพบภาวะผู้นําใน 4 ลักษณะ คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้
ความรู้ท่ีสั่งสมในตนเอง  ความอดทนต่อการลองผิดลองถูกในการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการต่างๆซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล
เป็นรูปธรรม ความเสียสละงบประมาณส่วนตัวในระยะแรกและความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และการสื่อสารอย่างเปิดเผยและ
จริงใจแก่สมาชิกในชุมชนอันนําไปสู่การทํางานเป็นทีม 
 2) การสร้างความสํานึกของการอยู่ร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบได้มี
โอกาสนําเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง  
 3) การยอมรับความแตกต่างจากการศึกษาจะเห็นความแตกต่างในด้านความคิดของสมาชิกในชุมชนทั้งฝ่ายที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยกับการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพราะเห็นว่าไม้ไผ่เป็นวัสดุท่ีไม่คงทนถาวรดังเช่นแท่งคอนกรีตทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซมบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปได้รู้ถึงเห็นผลของการใช้วัสดุท่ีเป็นไม้ไผ่เพราะใช้งบประมาณ
น้อยและไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือที่อาจเฉี่ยวชนเป็นอันตราย เมื่อทุกฝ่ายยอมรับในความแตกต่าง มีความเคารพในเหตุผลซ่ึง
กันและกันทําให้วิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
 4) การคงสิ่งดีๆ ในอดีตไว้โดยเฉพาะองค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การสร้างการ เรียนรู้ การสั่งสมและ
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพื่อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิตประจําวัน 
 5) การจัดการกับความหลากหลาย  ในเรื่องของความหลากหลายทางความคิดของคนในชุมชน ซ่ึงอาจนําไปสู่
ความขัดแย้งและแตกแยกได้  ในชุมชนพยายามบริหารจัดการความหลากหลายโดยการให้เกียรติบุคคลอ่ืนท่ีคิดต่างจากตนเองและ
ลดความเป็นปัจเจกบุคคล 
 นอกจากนี้ความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งยังมาจาก ปัจจัยเสริม 3 
ประการ คือ 1) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ใน “โครงการอยู่ดีมีสุข” ในปี พ.ศ. 2549 2) การสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับอัตรา
การสะสมของตะกอนดินเมื่อมีการปักไม้ไผ่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นท่ีศึกษา 3) การสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนจากกลุ่มคนต่างๆ เช่น นักเรียน นักศกึษา พนักงานบริษัท สถาบันและองค์กรทั่วไป  
 ปัจจุบันภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งของตําบลโคกขาม เป็นต้นแบบโครงการปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร” และเกิดเครือข่ายสมาชิกชื่อว่า “กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน” ประกอบด้วย
สมาชิก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี 

3.3 ปัญหาและอุปสรรคของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ 
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของตําบลโคกขามมี 2 ประการ คือ 1) การมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อทําบ่อเลี้ยงกุ้งและหอยแครง เจ้าของบางส่วน
เป็นนายทุนต่างถิ่นจึงไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของชุมชน2) ขาดการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นมิได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชุมชน แต่เมื่อระยะเวลานานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชาวบ้านจึงให้ความสนใจและร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ3)การกําหนดยุทธศาสตร์ของตําบลไม่สอดคล้องกับปัญหาซ่ึงจากการศึกษาแผนพัฒนาตําบลโคกขาม ในระยะสาม
ปี พ.ศ. 2555-2557พบว่าการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเน้นกิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา
และการควบคุมน้ําเสีย การจัดการขยะและการจัดการป่าชายเลน เนื่องจากที่ผ่านมามีการบุกรุกทําลายป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็น
บ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ตําบลโคกขามเป็นจํานวนมากทําให้ป่าชายเลนเกิดความเสื่อมโทรม ส่วนกิจกรรมด้านการจัดการปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งไม่ได้มีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาตําบลในระยะสามปี พ.ศ. 2555-2557 ทําให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
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และได้ประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภายในชุมชนจนประสบผลสําเร็จซ่ึงเป็นไปแนวคิดของการบริหารองค์กรให้มี
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performance organization: HPO) ซ่ึงพบว่ามีปัจจัยที่ทําให้ชุมชนโคกขามประสบความสําเร็จ ดังนี้  
 1) ภาวะผู้นําจากการศึกษาพบภาวะผู้นําใน 4 ลักษณะ คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้
ความรู้ท่ีสั่งสมในตนเอง  ความอดทนต่อการลองผิดลองถูกในการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการต่างๆซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล
เป็นรูปธรรม ความเสียสละงบประมาณส่วนตัวในระยะแรกและความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และการสื่อสารอย่างเปิดเผยและ
จริงใจแก่สมาชิกในชุมชนอันนําไปสู่การทํางานเป็นทีม 
 2) การสร้างความสํานึกของการอยู่ร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบได้มี
โอกาสนําเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง  
 3) การยอมรับความแตกต่างจากการศึกษาจะเห็นความแตกต่างในด้านความคิดของสมาชิกในชุมชนทั้งฝ่ายที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยกับการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพราะเห็นว่าไม้ไผ่เป็นวัสดุท่ีไม่คงทนถาวรดังเช่นแท่งคอนกรีตทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซมบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปได้รู้ถึงเห็นผลของการใช้วัสดุท่ีเป็นไม้ไผ่เพราะใช้งบประมาณ
น้อยและไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือที่อาจเฉี่ยวชนเป็นอันตราย เมื่อทุกฝ่ายยอมรับในความแตกต่าง มีความเคารพในเหตุผลซ่ึง
กันและกันทําให้วิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
 4) การคงสิ่งดีๆ ในอดีตไว้โดยเฉพาะองค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การสร้างการ เรียนรู้ การสั่งสมและ
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพื่อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิตประจําวัน 
 5) การจัดการกับความหลากหลาย  ในเรื่องของความหลากหลายทางความคิดของคนในชุมชน ซ่ึงอาจนําไปสู่
ความขัดแย้งและแตกแยกได้  ในชุมชนพยายามบริหารจัดการความหลากหลายโดยการให้เกียรติบุคคลอ่ืนที่คิดต่างจากตนเองและ
ลดความเป็นปัจเจกบุคคล 
 นอกจากนี้ความสําเร็จของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งยังมาจาก ปัจจัยเสริม 3 
ประการ คือ 1) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ใน “โครงการอยู่ดีมีสุข” ในปี พ.ศ. 2549 2) การสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับอัตรา
การสะสมของตะกอนดินเมื่อมีการปักไม้ไผ่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา 3) การสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนจากกลุ่มคนต่างๆ เช่น นักเรียน นักศกึษา พนักงานบริษัท สถาบันและองค์กรทั่วไป  
 ปัจจุบันภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งของตําบลโคกขาม เป็นต้นแบบโครงการปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร” และเกิดเครือข่ายสมาชิกชื่อว่า “กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน” ประกอบด้วย
สมาชิก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี 

3.3 ปัญหาและอุปสรรคของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ 
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภูมิปัญญาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของตําบลโคกขามมี 2 ประการ คือ 1) การมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อทําบ่อเลี้ยงกุ้งและหอยแครง เจ้าของบางส่วน
เป็นนายทุนต่างถ่ินจึงไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของชุมชน2) ขาดการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นมิได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชุมชน แต่เมื่อระยะเวลานานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชาวบ้านจึงให้ความสนใจและร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ3)การกําหนดยุทธศาสตร์ของตําบลไม่สอดคล้องกับปัญหาซ่ึงจากการศึกษาแผนพัฒนาตําบลโคกขาม ในระยะสาม
ปี พ.ศ. 2555-2557พบว่าการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเน้นกิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา
และการควบคุมน้ําเสีย การจัดการขยะและการจัดการป่าชายเลน เนื่องจากที่ผ่านมามีการบุกรุกทําลายป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็น
บ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ตําบลโคกขามเป็นจํานวนมากทําให้ป่าชายเลนเกิดความเสื่อมโทรม ส่วนกิจกรรมด้านการจัดการปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งไม่ได้มีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาตําบลในระยะสามปี พ.ศ. 2555-2557 ทําให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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ตามลําดับความต้องการของชุมชนมากกว่าความสําคัญของปัญหา การดําเนินกิจกรรมการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจึงไม่ได้
งบประมาณสนับสนุน 
 

4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
การกัดเซาะชายฝั่งเกิดข้ึนทุกจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดทะเล แต่ความรุนแรงของจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีความรุนแรง

มากกว่าชายฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งและกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี (สุว
ลักษณ์, 2554) ส่วนวิธีการป้องกันและแก้ไขจะมีแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ท้ังที่เป็นชายฝั่งทะเลหาดหิน หาดทรายหรือ
หาดโคลน ดังนั้นการเรียนรู้สภาพทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานชายฝั่ง ตลอดจนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของชุมชนชายฝั่งจะช่วย
ทําให้การดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ชุมชนชายฝั่งทะเลหลายแห่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวพยายามปรับตัวในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่ง อาทิเช่น ชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชแก้ปัญหาโดยใช้กําแพง
กันคลื่นริมชายฝั่งร่วมกับการถมชายหาดและการถอยร่นบ้านเรือนเข้าสู่ฝั่งมากขึ้น (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2550 และ ธวัต, 2549) จังหวัดเพชรบุรีใช้แนวหินทิ้งและกําแพงกันคลื่นริมชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้
กล่องกระชุ ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะธรณีสัณฐานเป็นหาดทราย ส่วนชุมชนชายฝั่งทะเลในตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครเป็น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการทุนในชุมชนทั้งทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรและทุนภูมิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ตามแนวคิดการบริหารองค์กรให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performanceorganization: HPO) ซึ่งพบว่าใน
ชุมชนมีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ด้าน ภาวะผู้นํา การสร้างความสํานึกของการอยู่ร่วมกัน การยอมรับความแตกต่าง การคงสิ่ง
ดีๆในอดีตไว้ และการจัดการกับความหลากหลายโดยมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
นําเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาใช้ในการกําหนดแนวทางการจัดการชายฝั่งของชุมชนตําบลโคก
ขาม เช่นเดียวกันกับในประเทศไอร์แลนด์ (Hegarty,A., 1997)   

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากคนในชุมชนเป็นผู้เข้าใจถึงสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมและสภาพทรัพยากรในชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้
ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอปัญหาและความ
ต้องการเป็นการบูรณาการข้อมูลของชุมชนร่วมกับนักวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการกําหนดนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองแบบแยกส่วน ทําให้การดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ไม่ประสบความสําเร็จ  
 ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรต้ังอยู่บนหลักการจัดการชายฝั่งเชิงบูรณาการ (Integrated 
Coastal Zone Management: ICZM)ท้ังในเชิงของการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากชุมชน
ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการบูรณา
การความร่วมมือจากองค์กรชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน ความร่วมมือจากองค์กร
ภาครัฐในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง ความร่วมมือจากองค์กรเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ผ่านรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การ
จัดการชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็น และความสนใจของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 
ต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจภายในตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 3) 
เพื่อศึกษาความสนใจในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey research) ทําการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ผลการศึกษาใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยสถิติ T-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ ((One way anova) (F-test)) และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผล
การศึกษามีดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบเป็นเพศชาย และเพศหญิงในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 38.75 เป็นนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 29.00 มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 10,000 บาท และต่ํากว่า ร้อยละ 
35.00 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.00 สําหรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนใหญมี่ภูมิลําเนาอยู่ภาค
กลาง ร้อยละ 33.50 ร่วมเดินทางกับเพื่อน ร้อยละ 40.50 พาหนะในการเดินทางมายังตลาดเป็นรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 58.50 
ระยะเวลาที่ใช้เที่ยวชม ½ - 1 ชั่วโมง ร้อยละ 47.50 การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตลาดร้อยปีสามชุก พบว่า ส่วนใหญ่จากโฆษณา 
(โทรทัศน์/นิตยสาร) ร้อยละ 36.00 2. ข้อมูลความคิดเห็นของชาวชุมชนต่อการฟื้นฟู และการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ทุกประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดในทุกด้านโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ การสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะที่ทันสมัย สวยงาม (Χ = 4.47) รองลงมา คือ การคงสถาปัตยกรรมเดิมไว้แต่ใช้วัสดุใหม่ (Χ = 4.46) การสร้าง
ห้องน้ําสําหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ (Χ = 4.46) ลานจอดรถทัวร์ (Χ = 4.44) 3. ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากท่ีสุดต่อการพัฒนา 18 ด้าน และเห็นด้วยในระดับมากต่อการพัฒนาใน 
2 ด้าน เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของชาวชุมชนกับนักท่องเที่ยวพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านของการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้
แข็งแรง การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชํารุด การจัดให้มีรถรับจ้างท่ีเข้าถึงได้ การจัดให้มีลานจอดรถ การเพิ่มโต๊ะ เก้าอ้ี ซ่ึงชาวชุมชนให้
ความสําคัญมากกว่านักท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญต่อประเด็นของการปรับภูมิทัศน์โดยรวมของตลาด ความสะอาด
ของบริเวณ จุดถ่ายภาพ และการจัดให้มีงานประจําปี 4. ในด้านของการจัดกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวชาวชุมชนให้ความสนใจใน
ระดับมากที่สุดในทุกด้าน แต่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจต่อกิจกรรมทุกด้านเพียงแค่ในระดับมากเท่านั้น ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .005 และต่ํากว่า 
คําสําคัญ : ความคิดเห็นของชุมชน ความสนใจของนักท่องเที่ยว ตลาดร้อยปีสามชุก 
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Abstract 
This research aimed 1) to study the opinions of the local people and the tourists towards the 

development of Samchuk Old Market in Suphanburi Province 2) to develop interesting tourism activities to tourists 
visiting the market and 3) to study the interest of the tourists in participating in these activities. The tools used for 
collecting the data in this survey research were questionnaires. The samples consisting of 400 people were the 
residents of the Samchuk District and the tourists who were visiting the Samchuk Old Market. Descriptive statistics 
that were used in the data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were 
tested by T-test and F-test. Correlations between variables were tested by Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient at 0.05 significant level. The research findings are as follow :  

1. Demographically, the percentages of gender of the respondents are equal. Most of them or 
38.75 percent are in the age group of 25-34. Most of them or 29 percent are students or studying. 35 percents 
earn 10,000 baht per month or less. 30 percent are university graduates. 33.50 percent reside in the central 
region of Thailand. 40.50 percent travel with friends. They travel to Samchuk Market in private cars (58.50 
percent). 47.50 percent spend between 30 minutes to 1 hour touring the market. 36.00 percent have learnt 
about the market from advertisements in media such as television and magazines. 

2. As to the development of tourism facility and infrastructure of Samchuk Old Market the local 
residents strongly agree with every aspect of development, such as building modern and pleasing toilets (Χ = 
4.47), retaining the original architectural style of the market building using new building material, building 
toilets for the disabled and senior tourists and provided parking space for tourist coaches. 

3. From the point of view of the tourists regarding the development of tourism facility and 
infrastructure, the tourists strongly agree with 18 aspects of development and only agree with 2 aspects of 
development. The local residents tend to place more importance than the tourists in the aspects of restoring 
the buildings and renovating decayed  buildings, providing transportation, providing parking space, providing 
more benches and chairs. On the contrary tourists place higher emphasis on the attractiveness of the market, 
the cleanliness of the market compound, photography spots, and yearly events 

4. With regards to the tourism activities, there are marked differences between the interest of the 
local residents and that of the tourists. The local residents express highest interest in the 19 types of 
activities, while the tourists express lower level of interest. The significant level is at .005 or lower. 
Keywords: Study of the Opinions Local People, the Interest of the Tourists, Samchuk Old Market 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก รัฐบาลได้

สนับสนุนให้ประชาชนหันมาให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อลดการขาดดุลการค้าและเป็นการปลุกกระแสการ
ท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและสามารถนําเงินเข้าสู่ประเทศได้ตลอดไป รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ วางแผน และดําเนินการอย่างจริงจังโดยมีการดําเนินการแบบบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงความมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้าง พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ให้กับพื้นที่ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ท่ีจะสามารถบริหารจัดการได้ 
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รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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ตลาดร้อยปี สามชุก นับเป็นตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งริมแม่น้ําสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ท่ียังมีภาพบรรยากาศของบ้านเรือน
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ในอดีตท่ีตลาดสามชุกเฟื่องฟู ชาวบ้านจะนําของพื้นเมืองมาแลกเปลี่ยนซ้ือขายให้กับพ่อค้าชาวเรือ 
ต่อมาเมื่อบริเวณริมแม่น้ําสุพรรณบุรีมีการทํานากันมากข้ึน ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นตลาดข้าวท่ีสําคัญ มีโรงสีไฟเกิดข้ึนหลายแห่ง 
การค้าขายเริ่มคึกคักและมีการขยายพื้นที่เพิ่มข้ึน ดังจะเห็นได้จากนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ นิทานย่านสุพรรณซึ่งสุนทรภู่เขียนไว้ 
ครั้งเดินทางมาสุพรรณบุรี ในปีพุทธศักราช 2385 เพื่อมาหาเหล็กไหลที่เชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ  

สามชุกในอดีตเป็นแหล่งรวมของการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยชาวกะเหรี่ยง ลาว ละว้า จะนําเกวียนบรรทุกของป่ามา
แลกกับสินค้าท่ีชาวเรือนํามาจากทางใต้ ท่ีบริเวณท่าน้ําเป็นตลาดมีเรือมาจอดมากมายเพื่อรับส่งข้าวสารจากโรงสีต่าง ๆ สินค้าที่
ชาวบ้านนํามานั้นบรรจุอยู่ใน “กระชุก” ซ่ึงทําจากไม้ไผ่ จึงเป็นที่มาหนึ่งของชื่อสามชุกด้วยความท่ีตลาดสามชุกมีเอกลักษณ์
เฉพาะที่ยากจะหาท่ีอ่ืนได้ทัดเทียม ตลาดสามชุกยังเป็นแหล่งทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีมีชีวิตสัมผัสได้ และเห็นเป็นประจักษ์
แก่คนในปัจจุบันที่ได้มาเยือน ด้วยตัวบ้านและอาคารในตลาดสามชุกท่ีสร้างมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 มีศิลปะการแกะสลักไม้ท่ีงดงาม
เรียงรายเป็นย่านการค้าท่ีมีความงดงามและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและยังคงทําหน้าท่ีเป็นตลาดอย่างสมบูรณ์ให้กับชุมชน แม้ว่า
จะทรุดโทรมทางกายภาพไปตามกาลเวลาส่วนท่ีเป็นศูนย์กลางเก่าแก่ของชุมชนนี้คือตลาดสามชุกซ่ึงเป็นตลาดริมแม่น้ําสุพรรณบุรี 
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 หรือมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี ปลูกสร้างเป็นหมู่อาคารไม้สองชั้นเรียงรายกันบนเนื้อท่ี ท่ีกว้างขวางและมีความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงสะท้อนถึงชุมชนที่พัฒนาจากการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายทางน้ําท่ีเคยรุ่งโรจน์แห่งหนึ่ง 
ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตตลาดประมาณ  3,000 คน โดยท่ัวไปถือว่าคนสามชุกในเขตชุมชนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางท่ีมี
อันจะกิน และกลุ่มผู้นําในคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกส่วนใหญ่ก็มาจากชนชั้นกลาง ในปัจจุบันนี้บ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ตาม
ริมแม่น้ําท่าจีนที่ไหลผ่านอําเภอสามชุกนั้น เป็นบ้านเรือนที่มีตัวอาคารแบบเก่าและใหม่ และเป็นที่น่าสนใจสําหรับผู้ท่ีเดินทางผ่าน
ไปมา ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นการนําร่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมา 

จากความสําคัญและที่มาของตลาดร้อยปีสามชุกดังท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลสําคัญ
สําหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปพัฒนาและดําเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน และ
เพ่ือให้ตลาดสามชุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวชุมชน และทักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษาความสนใจในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจภายในตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ชาวชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยประกอบด้วย 

 ตัวแปรอิสระได้แก่  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา) ปัจจัยส่วนบุคคล 
(ภูมิลําเนาผู้ร่วมเดินทาง พาหนะในการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้เที่ยวชม การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตลาดร้อยปีสามชุก) 
 ตัวแปรตามได้แก่ความคิดเห็นของชาวชุมชนต่อการจัดกิจกรรม  และความสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
       3. ขอบเขตด้านสถานที่คือตลาดร้อยปีสามชุกสุพรรณบุรี 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
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2. วิธีการศึกษา 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดโดยการศึกษาความคิดเห็น และความสนใจของชาวชุมชน และ
นักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาสอบถามชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวถึงความ
ต้องการการฟื้นฟู และพัฒนา รวมถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ทําการออกแบบสอบถาม 
เพื่อให้ผู้กอกแบบสอบถาม ท้ังชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตาลดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงกระบวนการใน
การศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในรูปภาพที่1.1 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนจะมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการพัฒนา และฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 

2. ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการจัดการท่องเที่ยวของตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีแตกต่างกัน 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. ระดับความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเท่ียวมีความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของชาวชุมชน 

และนักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกสุพรรณบุรี และ ชาวชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ในตลาดร้อยปีสามชุก สุพรรณบุรี 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวตลาด
ร้อยปีสามชุกสุพรรณบุรีไว้อย่างชัดเจนผู้วิจัยจึงใช้สูตรของคอชแรน (อภินันท์, 2550 อ้างถึงใน Cochran, 1953) ดังนี้ 

 

n = P (1 - P) Z2 

e2 

  

 3. การสุ่มกลุ่มผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident) จากนักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก
สุพรรณบุรี 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยเก็บรวบแบบสอบถามที่กรอกเรียบร้อยแล้วจากนักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกสุพรรณบุรี และชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในตลาดร้อยปีสามชุก สุพรรณบุรีจํานวน 400 คน แล้วนํามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของชุมชน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นของชาวชุมชนต่อการจัด
กิจกรรมแก่นักท่องเที่ยว 

ความสนใจกิจกรรม 
ทางการท่องเที่ยว 
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและค้นคว้ามาจากบุคคล หนังสือเอกสารตํารา
วิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์สํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆและเว็บไซต์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
การใชส้ถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ค่าความถี่และค่าร้อยละเพื่อใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ และตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยว 

2. ค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นในกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาและฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุกและตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจ 
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว ของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการพัฒนาและฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก 

3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้อธิบายความเบี่ยงเบนของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับทัศนคติ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการพัฒนาและฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุกและตอนที่ 
4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจ ในกิจกรรมการท่องเที่ยว ของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการพัฒนาและฟื้นฟู
ตลาดร้อยปีสามชุก 

4. ค่าสถิติ Independent Sample: t-test ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติและระดับความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และชาวชุมชนจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและจําแนกตาม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกรณีตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม 

5. ค่าสถิติ One-way ANOVA: F-test ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับทัศนคติ ในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและระดับความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวกรณีตัวแปรท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไปเมื่อพบว่ามี
นัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบจําแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s LSD procedure (กัลยา, 2548) 

6.  ค่าสถิติχ2 : Test of Independent ใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามตอนที่ 1 
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยว และความ
สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อการฟ้ืนฟูตลาดร้อยปีสามชุก โดยได้ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ถ้าผลการทดสอบมีค่าน้อย
กว่า .05 หรือ ”ไม่เป็นอิสระต่อกัน” สัมพันธ์กันหรือส่งผลต่อกันหรือทัศนคติ และความสนใจของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยว
แตกต่างกันแสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวมีผลต่อทัศนคติ และความสนใจในกิจกรรมแตกต่างกันแต่ถ้า
ผลการทดสอบมีค่ามากกว่า .05 หรือ “เป็นอิสระต่อกัน” หมายความว่าไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ส่งผลต่อกัน หรือไม่แตกต่างกันแสดง
ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวไม่มีผลต่อความคิดเห็น และความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

7. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวซ่ึงได้กําหนดการแปลความหมายค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation) ใช้เกณฑ์วัดระดับความสัมพันธ์ (อภินันท์, 2550) 
 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเที่ยวมีความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของชาว

ชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเที่ยวของตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดําเนินการได้ในระดับมากที่สุด จะส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว (การพัฒนา และการฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) 
มากขึ้นเช่นกันด้วย   
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรตาม 
ความคิดเหน็ และความสนใจของชาว
ชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนา
ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี

(Y) 

ตัวแปรอิสระ 

t F ค่านัยสําคัญ 

แปลความ 
 เป็นไปตาม

สมมติฐาน 
ไม่เป็น 

ไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1ชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการพัฒนา และฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
1. ประเภทบุคคล -3.273 - 0.001* แตกต่างกัน  - 

สมมติฐานที่ 2 ชาวชุมชนที่อาศัยอยูบ่ริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดร้อยปสีามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรทีี่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการจัดการท่องเที่ยวของตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีแตกต่างกัน 
1. เพศ -1.832 - .068 ไม่แตกต่างกัน -  
2. อายุ - .718 .542 ไม่แตกต่างกัน -  

3. อาชีพ - 1.283 .271 ไม่แตกต่างกัน -  
4. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน - 2.866 .0.37* แตกต่างกัน  - 
5. ระดับการศึกษา - 3.454 .005* แตกต่างกัน  - 

สมมติฐานที่ 3ปัจจัยส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี
1.ภูมิลําเนา .440 - .780 ไม่แตกต่างกัน -  
2. บุคคลที่ร่วมเดินทาง 1.534 - .194 ไม่แตกต่างกัน -  
3. พาหนะในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว 

4.195 - .003* แตกต่างกัน  - 

4. ระยะเวลามี่ใช้ในการท่องเที่ยว .706 - .495 ไม่แตกต่างกัน -  
5. การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ตลาดร้อยปีสามชุก 

2.273 - .063 ไม่แตกต่างกัน -  

สมมติฐานที่4 ระดับความคิดเหน็ต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเที่ยวมีความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของชาวชุมชน และ
นักท่องเที่ยวที่มายงัแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี

- ความสัมพันธ์ - .613 0.000* 
มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับปานกลาง  - 

หมายเหตุ. *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4. สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็น และความสนใจของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุก โดย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในตลาดรอ้ยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาความสนใจในการจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ทําการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 200 คน 
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 200 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ ((One way anova) (F-test)) และการ
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ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อมูลส่วนบคุคล ของกลุ่มตัวอย่าง 

เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างชาวชุมชน พบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ มี
อายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 ชาวชุมชนที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 33.00 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 10,000 
บาท และต่ํากว่าคิดเป็น ร้อยละ 35.00 และสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 31.50   

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.00 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 29.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 10,000 บาท และตํ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 35.00 
และสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 28.50 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภูมิลําเนา 

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี  ระยะเวลาที่ใช้เที่ยวชมตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 33.50 ร่วมเดินทางกับเพื่อน ร้อยละ 40.50 พาหนะในการเดินทาง
มายังตลาดเป็นรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 58.50 ระยะเวลาที่ใช้เที่ยวชม ½ - 1 ชั่วโมง ร้อยละ 47.50 การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ตลาดร้อยปีสามชุก พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้โดยการโฆษณา (โทรทัศน์ / นิตยสาร) ร้อยละ 36.00   

3. ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแก่นักท่องเที่ยว(การพัฒนาและการฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี) 
ชาวชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนา และ

การฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวมสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเดน็ 
พบว่า ทุกประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือการสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะท่ีทันสมัย สวยงามเป็นสิ่งที่จําเป็น รองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว้ แต่ใช้วัสดุใหม่ได้ 
หากไม่สามารถหาวัสดุชนิดเดิมในการซ่อมแซม / การสร้างห้องน้ําสําหรับคนพิการ และผู้สูงอายุเพิ่มเติมในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ เพิ่มโต๊ะ-เก้าอ้ี ให้เป็นบริเวณพักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในหลายๆ จุด 

นักท่องเที่ยวพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนา 
และการฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวมสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น  พบว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือสําหรับร้านที่มีผู้มาใช้บริการมากๆ ควรมีการจัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้เพียงพอ มีความคิดเห็นว่าสามารถดําเนินการได้ระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ มียามรักษาความปลอดภัย หรือมีตํารวจรักษาความปลอดภัย ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีความคิดเห็นว่า
สามารถดําเนินการได้ระดับมากท่ีสุดเช่นกัน และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การบูรณะซ่อมแซมอาคารให้ดูใหม่จะทําให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากขึ้น   
 4. ข้อมูลความคิดเห็นต่อความสนใจในกจิกรรมการท่องเที่ยว (การพฒันาและการฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุกจงัหวัดสุพรรณบุรี) 

ชาวชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว (การ
พัฒนา และการฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) ในภาพรวมสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เปน็รายประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรศาลเจ้าพ่อเมืองสามชุก ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือการ
เรียนรู้การทําขนม หรืออาหารของท้องถิ่น/ชมการแสดงศิลปะพื้นถิ่น เช่น ลําตัด เพลงอีแซว ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ระดับมากที่สุด
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เช่นกันและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ เข้าร่วมเวทีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่างนักท่องเที่ยว กับชาวชุมชน ซ่ึง
สามารถดําเนินการได้ระดับมาก  

นักท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว (การ
พัฒนา และการฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี)ในภาพรวมสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสามารถดําเนินการได้อยู่ในระดับมากโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
การศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานง จีนารักษ์ ผู้ก่อตั้ง รองลงมา คือมีการจัดงานแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสในตลาดร้อยปี
สามชุก และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การรับประทานอาหารในท้องถิ่น  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมุติฐานที่ 1 ชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนจะมีความคิดเห็นและความสนใจต่อการพัฒนา และฟื้นฟูตลาดร้อย

ปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กับ

นักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการจัดการท่องเที่ยวของตลาดร้อยปี
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน
ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการจัดการท่องเที่ยวของตลาด
ร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน 

1. เพศ  พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
2. อายุพบว่า ไม่แตกต่างกัน  
3. อาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
4.  รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
5. ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. ภูมิลําเนา พบว่า  ไม่แตกต่างกัน 
2. บุคคลท่ีร่วมเดินทาง พบว่า ไม่แตกต่างกัน     
3. พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
4. ระยะเวลาในการใช้ในการท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน 
5. การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตลาดร้อยปีสามชุก พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเที่ยวมีความสัมพันธ์กับระดับความ

สนใจของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเท่ียวมีความสัมพันธ์

กับระดับความสนใจของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. จากการศึกษาพบว่า ชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนจะมีความคิดเห็น และความสนใจต่อการพัฒนา และฟื้นฟู

ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน และผลการศึกษาพบว่าชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายในตลาดร้อยปีสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น 
และความสนใจต่อการจัดการท่องเที่ยวของตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกันรวมทั้งผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ปัจจัย



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 

103

ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงผลการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี (2542) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันเป็นสิ่ง
สําคัญที่ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจของผู้ซ้ือที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 

2. จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น และความสนใจต่อการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสําหรับนักเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของชาวชุมชน และนักท่องเที่ยวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wallestein (1971) โดยพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยว หรือความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายท่ีได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์   และสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ Krech and Crutcfield (1962) ซ่ึงพบว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง
พร้อมบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goals) ท่ีตั้งไว้ระดับหนึ่งรวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย Tiffin and Mccormic (1965) ท่ีพบว่า ความพึง
พอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีตั้งอยู่บนความต้องการพื้นฐานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ วิมลสิทธ์ิ (2543) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนที่เราสัมพันธ์กับ
ระบบโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อมค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่นความรูส้กึด-ีเลว
พอใจ-ไม่พอใจสนใจ-ไม่สนใจเป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคือความรู้สึกชอบไม่ชอบสนใจไม่สนใจในสิ่งที่ได้
สัมผัสหรือพบเห็นและได้แสดงออกถึงความรู้สึกดังกล่าวออกทางด้านท่าทางและคําพูดต่างๆ และการกลับมาท่องเที่ยวซํ้าเป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามท่ีนักท่องเที่ยวคาดหวัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ควรจัดทําแผนงานฟื้นฟู และพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ กิจกรรมจักรยานแรลลี่ สอนทาํอาหาร
พ้ืนบ้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดงาน "อาหารอร่อยดีท่ีสามชุก" การสืบทอดประเพณีในเทศกาลต่างๆ และสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาสินค้า
ของที่ระลึก มีการพัฒนาแหล่งซ้ือของที่ระสึกที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนถึงตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
จัดสาธิตการทําขนม หรืออาหารของท้องถิ่นรวมทั้งควรให้นักท่องเที่ยวได้มีการเรียนรู้การทําขนม หรืออาหารของท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวสามารถชิมหรือรับประทานอาหารในท้องถิ่นที่หลากหลาย ควรมีการนําชมการแสดงศิลปะพื้นถิ่น เช่น ลําตัด เพลงอีแซว 
ซ่ึงเป็นศิลปะประจําท้องถิ่น  มีการนําชมหรือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงค์จีนารักษ์ ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งตลาดร้อย
ปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในเทศกาลสําคัญต่างๆ ควรจัดกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับเทศกาล เช่น  ปีใหม่ มีการจัดทําบุญตลาดร้อย
ปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เทศกาลวันแห่งความรักมีการจัดงานแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสในตลาดร้อยปีสามชุก เป็นต้น 

2. ควรจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ท่ีหลากหลาย และเผยแพร่ข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่ สื่อ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร ป้ายต่างๆ โดยประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่จัดเป็นประจําทุกปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ การจัดเทศกาล "อาหารอร่อย" ท่ีสามชุก ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม ของทุกปี การจัดกิจกรรมลานโพธิ์ด้าน
วัฒนธรรม การแสดงท้องถิ่นของโรงเรียนต่างๆ จัดเทศกาลกินเจ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้าน สถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอาหาร และอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชน จัดฝึกอบรม "มัคคุเทศก์น้อย" และ
สมาชิกในชุมชนเรื่องประวัติและความเป็นมาของตลาด 100 ปีสามชุกและมีการบํารุงรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด 
ร่มรื่น และอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อเมืองสามชุก เป็นต้น 

3. จัดทําแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในตลาด จัดท่ีนั่ง
พักผ่อนบริการนักท่องเที่ยว หลากหลายจุด มีการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้เป็นบริเวณพักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยวในจุดต่างๆ ตลอดเส้นทาง
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การท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืนมีต้นไม้มากข้ึน จัดการขยะแบบครบวงจร มีระบบการกําจัดของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น น้ําเสีย/
น้ําท้ิงจากร้านค้า ฯลฯ จัดระเบียบร้านค้า การสาธิตการผลิตนํ้าหมักชีวภาพการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การทําถังดักไขมัน และการ
จัดระบบสายไฟฟ้าในตลาด การจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น ได้แก่ มียามรักษาความปลอดภัย หรือมีตํารวจ
รักษาความปลอดภัย ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงจัดให้มีห้องน้ําสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทันสมัย และ
สวยงาม รวมท้ังมีห้องน้ําสําหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น 

4.  ควรจัดทําแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวท่ีโดดเด่น ภายในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ การศึกษา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมในระดับอําเภอสามชุก และระดับจังหวัด เพื่อทําแผนงานร่วมกัน 
จัดทําแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงในระดับอําเภอ และจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ใน

ระยะกลาง - ระยะยาว (5-10 ปี ข้างหน้า) 
2.  การศึกษาครั้งต่อไปควรทําการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เปิดปัญหาในการพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี เพ่ือผลการศึกษาจะใช้เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ต่อไป 

3.  ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยสุ่มสัมภาษณ์เจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าท่ีมีความจงรักภัคดีต่อการท่องเที่ยวตลาด
ร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซํ้าของนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึก สามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ในการทําการตลาดที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีเชื่อมั่นตอ่ตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีมากยิ่งขึ้น 

4.  ควรศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และโครงสร้างตลาด (Market structure) 
ของตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ อันจะนํามาใช้ในการวางแผนการตลาด และช่วยในการปรับปรุง
กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
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แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย นครราชสีมา วิทยาเขต
สุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 186 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) และ
วิเคราะห์ผลโดย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือมีการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์, ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโต ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และมีขนาดการตอบสนอง เท่ากับ 0.379 และ 0.391 ตามลําดับ  
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร  
 

Abstract 
This research aimed to study work incentives that affect the loyalty of support staff in higher education 

institution towards their organization, Rajamangala University of Technology Isan. A questionnaire was used with 
186 samples who were support staff in higher education institution in 5 campuses of Rajamangala University of 
Technology Isan including the main campus in Nakhon Ratchasima, the Surin Campus, the Khon Kaen Campus, the 
Kalasin Campus and the Sakon Nakhon Campus.  Probability sampling method was used to select these samples. 
Multi-stage random sampling was utilized and statistics used for analyzing data were frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Multiple regression analysis was used for testing hypothesis. Research findings showed that 
the opinions of most questionnaire respondents on work incentives and the organizational loyalty were generally 
in the high level. Hypothesis testing revealed that work incentives concerning the need for the relationship and the 
need for professional promotion affected their organizational loyalty in the same direction with the statistical 
significance at the 0.05 level and the response sizes were 0.379 and 0.391 respectively. 
Keywords:  The work incentive, The organizational loyalty 
 

1. บทนํา 
การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบัน ท่ีต้องเผชิญกับสภาวการณ์การแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังภายในและ

ต่างประเทศ องค์กรต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารตลอดเวลา และให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจัย
สําคัญในการบริหารจัดการ เนื่องจากทรัพยากรมีคุณค่าแตกต่างไปจากทุนอื่นๆ เช่น เงินทุน เครื่องจักรซ่ึงเป็นทรัพยากรที่ใช้และหมด
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ไป หรือด้อยค่าไปตามระยะเวลาการใช้งาน แต่ทรัพยากรมนุษย์สามารถเพิ่มคุณค่าได้หากมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสําคัญและเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จในองค์กร (ณัฏฐพันธ์, 2548) ซ่ึง
แรงจูงใจในการทํางาน เป็นความรู้สึกท่ีภาคภูมิใจต่อองค์กร เป็นความรู้สึกท่ีดีต่อการทํางานในองค์กร อันเกิดจากองค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในองค์กรได้ท้ังนี้ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน คือ ความต้องการในการดํารงชีวิต 
(Existence needs: E) เปน็ความต้องการ ทางกายภาพและความต้องการทางวัตถุท่ีช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอดอยู่ได้ เช่น อาหาร น้ํา ท่ีอยู่
อาศัย นอกจากนี้ค่าจ้าง แรงงาน ความม่ังคง สวัสดิภาพ ความต้องการด้านความ สัมพันธ์ (Relatedness needs: R) เป็นความต้องการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ท่ีบุคคลเกี่ยวข้องด้วย เป็นความต้องการที่รวมถึงความต้องการทางสังคมความต้องการความรู้สึกม่ัง
คลและปลอดภัย ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth needs: G) เป็นความต้องการเกี่ยวกับ
การที่บุคคลได้สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สําหรับตัวเขาเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ก้าวหน้าเติบโตย่ิงข้ึนไป ซ่ึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจนการเข้าใจในตนเองและการใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี 
(Alderfer, 1969) และแรงจูงใจในการทํางานนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้บุคลากรทํางาน เป็นการโน้มน้าวให้บุคลากรมีความรู้สึก
จงรักภักดี และผูกพัน มีความพึงพอใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธาทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญาเพื่องาน
และหน่วยงาน เพื่อให้งานนั้นๆ เจริญก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จต่อไป (สุรัตน์, 2541) ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
คุณภาพของบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานให้ไปสู่ความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให้บุคลากรคงอยู่และทํางาน
กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีความเชื่อในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี
ความทุ่มเทความพยายาม เพื่อทําประโยชน์ให้กับองค์กร รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ บุคลากรที่มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรจะเป็นผู้ท่ีมีความพึงพอใจในงาน พยายามท่ีจะทํางานให้ดีท่ีสุด ต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์กร รวมท้ัง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการทํางาน เช่น ทําให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม เอาใจใส่ทุ่มเทการทํางานนอกเหนือจาก
บทบาทหน้าท่ีท่ีองค์กรกําหนดไว้ ซ่ึงความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นความรู้สึกหรือสภาวะทางจิต ของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร มี 4 ด้าน 
คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน และด้านพฤติกรรม (ธนพร, 2550)  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนอยู่ท้ัง 5 วิทยาเขต ซ่ึงทําหน้าท่ี
เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นส่วนสําคัญที่คอยขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปได้ เพื่อไม่ให้การทํางานของพนักงานสายสนับสนุนเกิดความน่าเบื่อในการทํางาน หรือคิดจะลาออกจาก
องค์กรผู้บริหารต้องมีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เมื่อพนกังานมคีวามรูส้กึวา่
องค์กรให้ผลตอบแทน สวัสดิการที่น่าพอใจก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทําให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ตรงกันข้ามหาก
พนักงานไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการทํางานประสิทธิภาพในการทํางานก็จะต่ําลง คุณภาพงานก็ลดลง จึงเห็นได้ว่าแรงจูงใจมี
ความสําคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจอันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานทํางานด้วยความเต็มใจมีความกระตือรือร้น และมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และส่งผลให้พนักงาน
เกิดความจงรักภักดีรู้สึกรักผูกพันต่อองค์กร มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และมีความทุ่มเทความพยายามในการทํางานอุทิศตนให้กับองค์กร 
(ปทิตตา, 2550) ทําประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไปไม่ลาออกจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความสําคัญและสนใจที่จะทําการศึกษา แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จํานวน 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร 
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและมีขวัญใน
การปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นต่อไป 
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1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 1.2 ขอบเขตของการวิจัย 

  1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากร คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 5 

วิทยาเขต ประกอบด้วย นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร จํานวน  
357 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การ
คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากจํานวนประชากรทั้งหมด โดยใช้หลักการคํานวณของ Cochran (บุญใจ, 2553) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 186 คน  

  1.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
     1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ แรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ความต้องการในการดํารง 
ชีวิต ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Alderfer, 1972)  

           2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กรประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมที่แสดง 
ออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ (Hoy and Rees, 1974)  

    1.2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
   1.2.4 การศึกษาครั้งนี้ใช้พ้ืนที่ในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 5 วิทยาเขต คือ 

นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร 
 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม      
 
 
 
 
 
 
 

  1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 แรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
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ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 (Hoy & Rees, 1974)  

แรงจูงใจในการทํางาน 
1. ความต้องการในการดํารงชีวิต 
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ 
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต 

(Alderfer, 1972) 
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2. วิธีการศึกษา 
 2.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
         2.1.1 ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ต่อองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
          2.1.2 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุมเนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามทั้งหมด 4 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน ตอนที่ 3 ข้อมูล
ความจงรักภักดีต่อองค์กรและ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่มีต่อองค์กร 
                2.1.3 นําแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
          2.1.4 นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) 

         2.1.5 ทดสอบความเชื่อถือได้ โดยนําไปทดลองใช้ (Try-out) กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จํานวน 30 ราย และนําแบบสอบถามมา
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha cronbach method) 
          2.1.6 เก็บรวบรวมแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนํามาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล จัดทํารูปเล่ม และ
นําเสนอผลงานวิจัย 
  2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2.2.1 ประชากร  

        ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 357 คน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยา
เขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร  
           2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน จํานวน 357 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) และเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) มีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คํานวณจากสูตร Cochran, 1977 (บุญใจ, 2553)      
ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 186 คน 

    ขั้นที่ 2 ทําการสุ่มโดยจําแนกตามวิทยาเขต 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขต
ขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร 

             ขั้นที่ 3 ทําการสุ่มตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นในแต่ละวิทยาเขต โดยคํานวณขนาดตัวอย่างตาม
สัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้น (Proportionate stratifies random sampling) และทําวิธีการเก็บแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling)  
  2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.3.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง 4 

ส่วน มีคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดโดยใช้แบบสอบถาม
แบบหลายตัวเลือก (Multiple choice questions) 
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2. วิธีการศึกษา 
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    เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง 4 

ส่วน มีคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดโดยใช้แบบสอบถาม
แบบหลายตัวเลือก (Multiple choice questions) 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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      ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert scale) 
    ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
    2.3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            การทดสอบความเที่ยง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

 1) การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้นํา
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบหาความถูกต้อง ความตรงทางเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อคําถาม 
ความเหมาะสมของปริมาณข้อคําถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการวัดรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อคําถาม 
   2) นําแบบสอบถามที่ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของอาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและคํานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : 
Item objective index) จากการคํานวณหาค่าความสอดคล้องที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ได้ค่าความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.95 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 (บุญใจ, 2550) ซ่ึงแสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ซ่ึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

    1) ดร.เมธา สุธีรโรจน์ รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

3) ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

3) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจนและถูกต้องตรงตามเนื้อหา 
   4) นําแบบสอบถามที่ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
   5) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบไปทําการทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จํานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบัค พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.825 โดยค่าความเชื่อมั่น เกี่ยวกับเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทาํงาน 
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เท่ากับ 0.811 และความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเท่ากับ 0.839 ซ่ึงเป็นระดับท่ีสูงกว่า 0.70 เป็นระดับความ
เชื่อม่ันที่ยอมรับได้ (บุญใจ, 2550) 
  2.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

  1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท้ัง 5 วิทยาเขต จํานวน 186 คน 

  2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ 
วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนขนาดแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
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  1) ทําการลงรหัส (Coding) เพื่อทําการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ประมวลผล หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของแบบสอบถามและทดสอบสมมติฐาน 

  2) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้  
   ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

โดยการหาการแจกแจงความถี ่(Frequency) และนําเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบ 
การบรรยายและสรุปผลการวิจัย   

    ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย  

   ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 

   ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงเป็นข้อคําถามที่มีลักษณะปลายเปิดเกี่ยวกับ
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หาสถิติเชิงพรรณนา 
         3) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) (บุญใจ, 2553) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 มีนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึง
เป็นสถิติท่ีใช้เพื่อวิเคราะห์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบบจําลองสมการถดถอยในการทดสอบสมมติฐาน 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 186 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 68 36.56 
หญิง 118 63.44 

อายุ   
ไม่เกิน 30 ป ี 61 32.80 
31-40 ปี 93 50.00 
41-50 ปี 26 14.00 
51 ปีขึ้นไป  6 3.20 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี     154 82.80 
ปริญญาโท 28 15.10 
ปริญญาเอก 4 2.20 
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) (บุญใจ, 2553) ท่ีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 มีนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึง
เป็นสถิติท่ีใช้เพื่อวิเคราะห์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบบจําลองสมการถดถอยในการทดสอบสมมติฐาน 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 186 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 68 36.56 
หญิง 118 63.44 

อายุ   
ไม่เกิน 30 ป ี 61 32.80 
31-40 ปี 93 50.00 
41-50 ปี 26 14.00 
51 ปีขึ้นไป  6 3.20 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี     154 82.80 
ปริญญาโท 28 15.10 
ปริญญาเอก 4 2.20 
 
 
 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 111

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
อายุงาน   

1-2 ปี 84 45.20 
3-4 ปี     54 29.00 
5-6 ปี  31 16.70 
มากกว่า 6 ปี 17 9.10 

หน่วยงานในสงักัด   
นครราชสีมา  75 40.30 
ขอนแก่น 30 16.10 
สุรินทร์ 27 14.50 
กาฬสินธ์ุ 26 14.00 
สกลนคร 28 15.10 
 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 63.44 รองลงมาคือเพศชาย จํานวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 36.56 ตามลําดับ 

 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00รองลงมาคืออายุไม่เกิน 30 ปี 
จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 อายุ 41-50 ปี จํานวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.00 ลําดับสุดท้ายคืออายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน   154 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80 
รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 28 คน คิดเปน็ร้อยละ 15.10 และปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลําดับ 

อายุงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-2 ปี จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาคือ อายุงาน 3-4 
ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุงาน 5-6 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และอายุงาน มากกว่า 6 ปี จํานวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 ตามลําดับ  
 หน่วยงานในสังกัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน่วยงานในสังกัดนครราชสีมา จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 
รองลงมามีหน่วยงานในสังกัดท่ีวิทยาเขตขอนแก่น จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.10 วิทยาเขตสุรินทร์ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
ตามลําดับ 

 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
      ในการศึกษาครั้งนี้แรงจูงใจในการทํางาน มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการในการดํารงชีวิต ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ และความต้องการด้านความเจริญก้าวหน้า โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนําเสนอข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้เป็นลักษณะหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแจงจูงใจในการทํางานในภาพรวม  
แรงจูงใจในการทํางาน Χ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความต้องการด้านความเจริญเตบิโต    3.83 0.784 มาก 
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์    3.75 0.813 มาก 
3. ความต้องการในการดํารงชีวิต   3.73 0.811 มาก 

รวม 3.77 0.802 มาก 
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       จากตารางที่ 3.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตอยู่ในระดับมาก (Χ =3.83) รองลงมา คือ ความต้องการด้านความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.75) และด้านความต้องการในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมาก (Χ =3.73) ตามลําดับ 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ความจงรักภักดีต่อองค์กรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการ

รับรู้ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนําเสนอข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้เป็นลักษณะหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวม 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร   Χ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการรับรู้ 4.06 0.711 มาก 
2. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 3.78 0.820 มาก 
3. ด้านความรู้สึก 3.54 0.93 มาก 

รวม 3.79 0.822 มาก 
  

       จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการรับรู้ (Χ =4.06) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก (Χ =3.78) และด้านความรู้สึก (Χ =3.54) ตามลําดับ 
 

  3.4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
     เร่ือง แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการในการดํารงชีวิต ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ และความต้องการด้านความเจริญเติบโต ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม ท่ีแสดง ออก 
ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้  

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เป็นสถิติท่ีใช้เพื่อวิเคราะห์พยากรณ์การผันแปรของตัวแปร
ตาม โดยมีสมมติฐาน คือ แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงได้ผลจากการทดสอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ตัวแปรพยากรณ์ 

B SEb β t sig 
ค่าคงที่ (Constant)      1.000 0.175 - 5.721 0.000** 
1. ความต้องการในการดํารงชีวิต (X1)             0.061 0.119 0.069 0.509  0.611 
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (X2) 0.324 0.089 0.379 3.656 0.000** 
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (X3)       0.354 0.079 0.391 4.476 0.000** 
R = 0.772, R2= 0.597      
** P<0.05 

จากตารางที่ 3.4 พบว่า แรงจูงใจในการทํางาน มี 2 ด้าน ประกอบด้วย ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (X2) และความ
ต้องการด้านความเจริญเติบโต (X3) ซ่ึงทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
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       จากตารางที่ 3.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตอยู่ในระดับมาก (Χ =3.83) รองลงมา คือ ความต้องการด้านความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.75) และด้านความต้องการในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมาก (Χ =3.73) ตามลําดับ 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ความจงรักภักดีต่อองค์กรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการ

รับรู้ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนําเสนอข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้เป็นลักษณะหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวม 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร   Χ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการรับรู้ 4.06 0.711 มาก 
2. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 3.78 0.820 มาก 
3. ด้านความรู้สึก 3.54 0.93 มาก 

รวม 3.79 0.822 มาก 
  

       จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการรับรู้ (Χ =4.06) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก (Χ =3.78) และด้านความรู้สึก (Χ =3.54) ตามลําดับ 
 

  3.4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
     เร่ือง แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการในการดํารงชีวิต ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ และความต้องการด้านความเจริญเติบโต ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม ท่ีแสดง ออก 
ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้  

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เป็นสถิติท่ีใช้เพื่อวิเคราะห์พยากรณ์การผันแปรของตัวแปร
ตาม โดยมีสมมติฐาน คือ แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงได้ผลจากการทดสอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ตัวแปรพยากรณ์ 

B SEb β t sig 
ค่าคงที่ (Constant)      1.000 0.175 - 5.721 0.000** 
1. ความต้องการในการดํารงชีวิต (X1)             0.061 0.119 0.069 0.509  0.611 
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (X2) 0.324 0.089 0.379 3.656 0.000** 
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (X3)       0.354 0.079 0.391 4.476 0.000** 
R = 0.772, R2= 0.597      
** P<0.05 

จากตารางที่ 3.4 พบว่า แรงจูงใจในการทํางาน มี 2 ด้าน ประกอบด้วย ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (X2) และความ
ต้องการด้านความเจริญเติบโต (X3) ซ่ึงทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 59.70 
(R2=0.597) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

 

    Z = 0.379X2
** + 0.391X3

**   
  

จากการทดสอบสมการพยากรณ์พบว่าแรงจูงใจในการทํางานความต้องการด้านความสัมพันธ์และความต้องการ
ด้านความเจริญเติบโตส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ถ้าแรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะทําให้ความจงรักภักดีต่อองค์กร
เพ่ิมขึ้น 0.379 หน่วย 

ถ้าแรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้น 0.391 หน่วย 

กล่าวโดยสรุปจากผลการศึกษาเรื่อง  แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพบว่า มีแรงจูงใจในการทํางาน ท้ังหมด 2 ด้านได้แก่ ความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการด้านความเจริญเติบโตมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขณะที่แรงจูงใจในการทํางาน
ด้านความต้องการในการดํารงชีวิตไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

จากสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้คือแรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้  

1. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการในการดํารงชีวิต ความต้องการด้านความสัมพันธ์ 
และความต้องการด้านความเจริญเติบโต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีจัด
การศึกษา โดยไม่มุ่งเน้นการหารายได้หรือผลกําไรเข้าองค์กร และองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรัฐบาลเป็น
ประจําทุกปีและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ถูกกดดันในเรื่องของการทํางานและทําหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มใจ จึงทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับกัณณ ์
(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจของพนักงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาพนักงานของบริษัท สายการบินนก
แอร์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) พนักงานส่วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับเย็นตะวัน (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่าในภาพ รวมมี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก นอกจากสามารถแยกเป็นแต่ละด้านดังนี้   

1.1 แรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการในการดํารงชีวิต พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทํางานด้านความต้องการในการดํารงชีวิตโดยรวมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าตอบแทนท่ีได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถซึ่งค่าตอบแทนน้ีเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่มีความสําคัญในการดํารงชีพของพนักงานทุกคนและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของพนักงาน ทําให้เกิดแรงจูงใจในด้านนี้มาก ซ่ึงสอดคล้องกับสุริยา (2549) ศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎ์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการ
บริหารงานและด้านเงินเดือนและสวัสดิการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 

1.2 แรงจูงใจในการทํางานของความต้องการด้านความสัมพันธ์ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทํางานด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการทํางานกับทุกคนเพื่อให้
งานสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานเพื่อองค์กรเพราะการทํางานเป็นทีมน้ันสามารถทําให้งานบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และมีคุณภาพเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์พนักงานทุกคนต้องมีความเป็นมิตร
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ท่ีดีต่อกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเมื่อทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทํางานแล้วสิ่งท่ีเกิดขึ้น คือการลดปัญหาความขัดแย้งและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับเย็นตะวัน (2553) ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน 10 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จ
ในการทํางานด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายของหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านเงินเดือนสวัสดิการและเงิน
รางวัลตามลําดับ 

1.3 แรงจูงใจในการทํางานของความต้องการด้านความเจริญเติบโต โดยรวมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานให้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในทุกองค์กรการที่ผู้บริหาร
ส่งเสริม สนับสนนุให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานนับว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะองค์การที่มีการบริหารงานที่ให้โอกาสแก่บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
อาชีพมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
รัชนี (2552) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 9 
ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ทํา ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน
ก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางานและด้านมั่งคงปลอดภัย
ในการทํางาน 

2. ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก และด้านความรู้สึกเพราะความ
จงรักภักดีเป็นลักษณะที่แสดงออกถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องด้วยกับองค์กร ซ่ึงมีคุณลักษณะคือ ความเชื่อม่ันอย่างแรง
กล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเป็นความเต็มใจที่ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็น
ลักษณะที่บุคคลเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตนพยายามทํางานเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จบรรลุ และเป็นความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นลักษณะที่บุคลากรแสดงความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน
องค์กรนี้ตลอดไป ซ่ึงสอดคล้องกับรัชนี (2552) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร และประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
แบ่งเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ด้านการรับรู้และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร ด้านการมี
ความรู้สึกรักและศรัทธาต่อองค์กร และด้านการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับปทิตตา (2550) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการทํางานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท บีแอนด์อี จํากัด พบว่า พนักงานมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และด้านการรับรู้ 

3. สมมติฐานการวิจัยท่ีว่าแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความ
ต้องการด้านความเจริญเติบโตมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้สึกท่ีภาคภูมิใจและทัศนคติท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย 
ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน จึงทําให้พนักงานทํางานได้
อย่างมีความสุข เต็มใจ และเต็มความสามารถ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้นเมื่อพนักงานมีความสุขใจและเต็มใจ
ทํางาน จึงมีแรงจูงใจในการทํางาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ออกมามีผลสําเร็จ บรรลุเป้าหมายหรือตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานและของหน่วยงานส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับกรองกาญจน์ (2554) 
ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัย
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ท่ีดีต่อกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเมื่อทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทํางานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น คือการลดปัญหาความขัดแย้งและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับเย็นตะวัน (2553) ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน 10 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จ
ในการทํางานด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายของหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านเงินเดือนสวัสดิการและเงิน
รางวัลตามลําดับ 

1.3 แรงจูงใจในการทํางานของความต้องการด้านความเจริญเติบโต โดยรวมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานให้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในทุกองค์กรการที่ผู้บริหาร
ส่งเสรมิ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานนับว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะองค์การที่มีการบริหารงานที่ให้โอกาสแก่บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
อาชีพมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
รัชนี (2552) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 9 
ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ทํา ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน
ก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางานและด้านมั่งคงปลอดภัย
ในการทํางาน 

2. ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และด้านความรู้สึกเพราะความ
จงรักภักดีเป็นลักษณะที่แสดงออกถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องด้วยกับองค์กร ซ่ึงมีคุณลักษณะคือ ความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเป็นความเต็มใจที่ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็น
ลักษณะที่บุคคลเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตนพยายามทํางานเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จบรรลุ และเป็นความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นลักษณะที่บุคลากรแสดงความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน
องค์กรนี้ตลอดไป ซ่ึงสอดคล้องกับรัชนี (2552) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร และประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
แบ่งเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ด้านการรับรู้และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร ด้านการมี
ความรู้สึกรักและศรัทธาต่อองค์กร และด้านการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับปทิตตา (2550) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการทํางานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท บีแอนด์อี จํากัด พบว่า พนักงานมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี ได้แก ่ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และด้านการรับรู้ 

3. สมมติฐานการวิจัยท่ีว่าแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความ
ต้องการด้านความเจริญเติบโตมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้สึกท่ีภาคภูมิใจและทัศนคติท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย 
ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน จึงทําให้พนักงานทํางานได้
อย่างมีความสุข เต็มใจ และเต็มความสามารถ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้นเมื่อพนักงานมีความสุขใจและเต็มใจ
ทํางาน จึงมีแรงจูงใจในการทํางาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ออกมามีผลสําเร็จ บรรลุเป้าหมายหรือตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานและของหน่วยงานส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับกรองกาญจน์ (2554) 
ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัย
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ท่ีมีผลทําให้ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรแตกต่างกันได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการความสําเร็จ แรงจูงใจ
ในการทํางานด้านความต้องการความผูกพัน และแรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการอํานาจ สอดคล้องกับกัณณ์ (2554) ศึกษา
แรงจูงใจของพนักงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาพนักงานของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพนักงานส่วนใหญ่มีระดับ
แรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ สอดคล้องกับรัชนี (2552) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กร และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน
โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

ขณะที่แรงจูงใจในการทํางานท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ แรงจูงใจในการทํางานด้านความต้องการในการดํารงชีวติไม่มี
ผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องจาก
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของกลุ่มข้าราชการหรือองค์กรอื่นๆ ท่ีสามารถเบิกจ่าย สวัสดิการการรักษาพยาบาลของครอบครัว สวัสดิการการศึกษาเล่าเรียนบุตร 
รวมท้ังเงินบําเหน็จบํานาญ เป็นต้นซ่ึงสอดคล้องกับศิวิไล (2552) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานลบริษัทลเอ.เอส.แอสโซซิ
เอทลเอนยิเนียริ่งล(1964)ลจํากัดลพบว่าด้านผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นเนื้อหาในด้านความต้องการในการดํารงชีวิตไม่ส่งผลต่อ 
ความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพราะสวัสดิการในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียงคนเดียวทําให้การพิจารณา
สวัสดิการต่างๆลไม่มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน และเมื่อเทียบสวัสดิการที่ บริษัทจัดให้กับธุรกิจประเภท
เดียวกัน 

 

4. สรุปผล 
 4.1 สรุปผลข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อายุงาน 1-2 ปี และสังกัดศูนย์กลางนครราชสีมา 
 4.2 สรุปผลการวิจัยแรงจูงใจในการทํางาน จากการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการทํางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
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โดยเฉพาะความร่วมมือในการทํางานกับทุกคนเพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และ 3) ความต้องการในการดํารงชีวิต 
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4.3 สรุปผลการวิจัยความจงรักภักดีต่อองค์กร จากการวิเคราะห์ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า ผู้ตอบ
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ของมหาวิทยาลัย และ 3) ด้านความรู้สึกมีความเชื่อมั่นและความเคารพกับผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ 
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ต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการด้านความเจริญเติบโตมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.379 และ 0.391 
ตามลําดับ ขณะที่แรงจูงใจในการทํางานของความต้องการในการดํารงชีวิตไม่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05       
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์สุวัฒนา ตุ้งสวัสด์ิ ประธานกรรมการที่
ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.เมธา สุธีรโรจน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท์ 3. ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน 
พร้อมด้วยอาจารย์เพ็ญพร ปุกหุต ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจทุก
ท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผ่านมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคนในครอบครัว ท่ีกรุณาดูแลอบรมสั่งสอน รวมท้ังให้กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา นางสุมัธยา กิจงาม รักษาการ
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน พ่ีๆ น้องๆ กองนโยบายและแผนทุกท่าน และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้คําแนะนํา พร้อมคํา
เสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณน้องๆ งานงบประมาณและติดตามประเมินผลทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ 
และเป็นกําลังใจตลอดมา   
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ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน พ่ีๆ น้องๆ กองนโยบายและแผนทุกท่าน และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้คําแนะนํา พร้อมคํา
เสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณน้องๆ งานงบประมาณและติดตามประเมินผลทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ 
และเป็นกําลังใจตลอดมา   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยาเขตสกลนคร จํานวน 186 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability 
sampling) เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) และวิเคราะห์ผลหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
มีการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.163 0.206 
และ 0.253 ตามลําดับ   
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองค์กร คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the organizational culture affecting the quality of work life of 

academic supporting staff of Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI). The sample of the study comprised 
186 staff that composed of five campuses: Nakhonratchaisama, Surin, KhonKaen, Kalasin, and Sakonakhon by using 
probability sampling with multi-stage random method, The data was calculated as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis.  The results revealed that organizational culture according to 
the opinion of RMUTI academic supporting staff overall was at high level. The perception of organizational culture 
in constructive styles, passive/defensive styles and aggressive/defensive styles had the relationship with quality of 
work life on the same direction at statistical significance of 0.05 and response coefficient was 0.163, 0.206 and 0.253 
respectively.  
Keywords: Organizational culture, Quality of work life  
 

1. บทนํา 
นับตั้งแต่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ การบริหารงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและการให้บริการอย่าง

มากมายและต่อเนื่องให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนมาโดยตลอด โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
governance) เป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคล่ือนสู่ ความทันสมัย รวดเร็ว เท่ียงธรรม โปร่งใส ชัดเจน ซ่ึงนํามาประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกองค์กร ต้องปรับบทบาทหน้าท่ีของตนให้สอดคล้องกับการทํางานขององค์กร รวมถึง
สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมที่หลากหลายในองค์กร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมทั้งสถาบัน และวิทยาลัยหลาย
แห่งก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการปฏิรูประบบราชการทุกสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้บทบาทการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ทําหน้าท่ีบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ดังนั้นในแต่ละหน่วยงานก็
จะมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ย่อมท่ีจะส่งผลกระทบถึงผลงานขององค์กรและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานองค์กร (วันชัย, 2548) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จัดเป็นส่วนสําคัญในการทํางานที่
จะทําให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่ง
สําคัญสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน เพราะพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท วิริยะอุตสาหะ และเหน็ดเหนื่อย  จากการ
ปฏิบัติงานท่ีมีผลมาจากการปฏิรูประบบราชการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้น ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ผู้บริหารขององค์กรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเรียนรู้บริบทขององค์กรและลักษณะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กรของตนเอง เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และการนําหลักการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตการ
ทํางานเข้าไปในระบบก่อให้เกิดการปรับปรุงองค์กรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการทํางานที่ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซ่ึงจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรงตามเป้าหมายขององค์กร 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา 
วิทยาเขตสุรินทร์วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางของ
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นคงแก่
บุคลากรในองค์กร และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองคก์รเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จํานวน 357 คน การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคํานวณของ Cochran (บุญใจ, 2553) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมดจํานวน 186 คน และเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)   

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
ตัวแปรอิสระ คือ วัฒนธรรมองค์กร  ได้แก่ 1) ลักษณะสร้างสรรค์ ประกอบด้วย เน้นความสําเร็จ เน้นสัจการแห่งตนเน้น

บุคคลและการกระทําเน้นไมตรีสัมพันธ์ 2) ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา ประกอบด้วย เน้นการเห็นพ้องด้วยเน้นกฎระเบียบเน้นการ
พ่ึงพาเน้นการหลีกเลี่ยง 3) ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ประกอบด้วย เน้นการเห็นตรงกันข้ามเน้นอํานาจเน้นการแข่งขันเน้นความ
สมบรูณ์แบบ 
 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการทํางานได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอสภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานโอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึงเมษายน 2558 
 4. สถานที่ท่ีใช้เก็บข้อมูลในการทําวิจัยคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ 
นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตขอนแก่น 
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 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
  1. เพื่อทราบว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบใดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็งและม่ันคง พัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานก่อให้เกิดการปรับปรุงองค์กรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการทํางานที่ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี 
 

2. วิธีการศึกษา 
 2.1 วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จํานวน 357 คน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และวิทยา
เขตสกลนคร  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จํานวน 186 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) มีขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คํานวณจากสูตร Cochran (บุญใจ, 2553) ประชากร 
จํานวน 357 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 186 คน 
  ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่มตัวอย่างจําแนกตามวิทยาเขต แบ่งเป็น 5 วิทยาเขต  ได้แก่  1) นครราชสีมา 2) วิทยาเขต
สุรินทร์ 3) วิทยาเขตขอนแก่น 4) วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 5) วิทยาเขตสกลนคร 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. ลักษณะสร้างสรรค์  
      -เน้นความสําเร็จ 
      -เน้นสัจการแห่งตน 
      -เน้นบุคคลและการกระทํา 
      -เน้นไมตรีสัมพันธ์ 
2. ลักษณะตั้งรับ–เฉ่ือยชา  
      -เน้นการเห็นพ้องด้วย 
      -เน้นกฎระเบียบ 
      -เน้นการพึ่งพา 
      -เน้นการหลีกเลี่ยง 
3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว      
      -เน้นการเห็นตรงกันข้าม 
      -เน้นอํานาจ 
      -เน้นการแข่งขัน 
      -เน้นความสมบูรณ์แบบ 

(Cooke and Lafferty, 1989) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
4. โอกาสในการใช้และพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคคล 
(Walton, 1973) 
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  ขั้นตอนที่ 3 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ในแต่ละวิทยาเขตโดย คํานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร
แต่ละชั้นและวิธีการเก็บแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 186 ชุด 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน มีท้ังคําถามปลายปิดและคําถาม
ปลายเปิด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยการออกแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
จํานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานและสังกัดหน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
questions) 

ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางานเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อองค์กร แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open 
ended question) 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนํามาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล จัดทํารูปเล่ม และนําเสนอผลงานวิจัย 
 

2.2 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและนําแบบสอบถามท่ีได้ทําการปรับปรุงเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
และคํานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่าค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.95 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 (บญุใจ, 2553) ซ่ึงแสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ ไปทําการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค พบว่าค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.817 โดยค่าความเชื่อม่ันเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานนครราชสีมา เท่ากับ 0.823 และด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานนครราชสีมา เท่ากับ 0.811 ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงกว่า 0.70 เป็นระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (บุญใจ, 2553) 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทําการลงรหัส (Coding) เพื่อทําการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยการ

หาการแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย   

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงเป็นข้อคําถามที่มีลักษณะปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติเชิงพรรณนา 
 3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ท่ีระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) (บุญใจ, 2553)  
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  ขั้นตอนที่ 3 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ในแต่ละวิทยาเขตโดย คํานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร
แต่ละชั้นและวิธีการเก็บแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 186 ชุด 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน มีท้ังคําถามปลายปิดและคําถาม
ปลายเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยการออกแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
จํานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานและสังกัดหน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
questions) 

ตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางานเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อองค์กร แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open 
ended question) 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนํามาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล จัดทํารูปเล่ม และนําเสนอผลงานวิจัย 
 

2.2 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและนําแบบสอบถามท่ีได้ทําการปรับปรุงเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
และคํานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่าค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.95 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 (บญุใจ, 2553) ซ่ึงแสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ ไปทําการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค พบว่าค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.817 โดยค่าความเชื่อม่ันเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานนครราชสีมา เท่ากับ 0.823 และด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานนครราชสีมา เท่ากับ 0.811 ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงกว่า 0.70 เป็นระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (บุญใจ, 2553) 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ทําการลงรหัส (Coding) เพื่อทําการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยการ

หาการแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย   

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงเป็นข้อคําถามที่มีลักษณะปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติเชิงพรรณนา 
 3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ท่ีระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) (บุญใจ, 2553)  
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3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ คือ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างเปน็เพศหญิง จํานวน 116 คน มีอายรุะหว่าง อายุ 31-40 ปี จบการศกึษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 154 คน มีอายุงาน 1-2 ปี จํานวน 70 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดที่นครราชสีมา จาํนวน 75 คน 

2. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางาน อภิปรายผลภาพรวม ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของวฒันธรรมองคก์ร โดยภาพรวม 
วัฒนธรรมองค์กร Χ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านลักษณะสร้างสรรค์ 4.02 0.794 มาก 
2. ด้านลักษณะตั้งรับ – ก้าวร้าว 3.93 0.782 มาก 
3. ด้านลักษณะตั้งรับ – เฉ่ือยชา 3.89 0.779 มาก 

รวม 3.95 0.785 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(Χ=3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะ
สร้างสรรค์ (Χ=4.02) รองลงมาคือ ด้านลักษณะตั้งรับ–ก้าวร้าว (Χ=3.93) และด้านลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา (Χ=3.89) ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวม  
คุณภาพชีวิตการทํางาน Χ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4.07 0.697 มาก 
2. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 3.75 0.823 มาก 
3. โอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 3.51 0.916 มาก 
4. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.50 0.916 มาก 

รวม 3.71 0.838 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(Χ=3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในงาน (Χ=4.07) รองลงมาคือ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Χ=3.75) โอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคล (Χ=3.51) และสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Χ=3.50) ตามลําดับ 
 การวิจัยวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีตัวแปรอิสระทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ลักษณะสร้างสรรค์  (X1) ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) และลักษณะตั้ง
รับ-ก้าวร้าว (X3) ทดสอบต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน (Y) จึงวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธีการ 
Enter (Enter method) โดยมีการทดสอบเงื่อนไขการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ ได้ผลดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีค่าต่อเนื่อง 
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ซ่ึงสามารถอธิบายได้

จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้       Ζ  = β1X1+β2 X2+β3X3 
3. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทํางาน 
4. กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 5 เท่าของจํานวนตัวแปรจากการใช้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้น 186 ชุด 
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5. การตรวจสอบการแจงแจกของข้อมูล คุณภาพชวีิตการทํางาน (Y) ลักษณะสร้างสรรค์ (X1) ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) 
และลักษณะตัง้รับ-ก้าวรา้ว (X3) โดยพิจารณา จากแผนภูมิฮิสโตแกรม 

 

            

                
ภาพที่ 1 แผนภูมิฮิสโตแกรมของตัวแปร 

การตรวจสอบการแจงแจกของคุณภาพชีวิตการทํางาน (Y) ลักษณะสร้างสรรค์ (X1) ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) และลักษณะ
ตั้งรับ-ก้าวร้าว (X3) โดยพิจารณา จากแผนภูมิฮิสโตแกรม พบว่าตัวแปรมีลักษณะการกระจายตัว เป็นแบบระฆังคว่ํา และลักษณะของ
ข้อมูลมีการกระจายกับการแจกแจงแบบโค้งปกติและเมื่อทําการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับรูปลักษณะของการแจกแจง โดยใช้การ
ทดสอบ โคลโมโกลอฟ-สเมียร์นอฟ โดยต้ังสมมติฐานดังนี้ H0 = การแจกแจงข้อมูลเป็นโค้งปกติ Ha = การแจกแจงข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ 
และ α = 0.05 พบว่าการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางท่ี 3 มีค่า Asymp.Sig (2 tailed) มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงแบบปกติ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีค่าต่อเนื่อง ภาพที่ 1 และตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3  การทดสอบการแจกแจงโดยวิธี การทดสอบ โคลโมโกลอฟ-สเมียร์นอฟ 
  X1 X2 X3 Y 

N 186 186 186 186 
Mean 4.0121 3.9530 3.9244 3.6850Normal Parametersa 
Std. Deviation .36981 .46076 .51655 .55606
Absolute .088 .087 .108 .081 
Positive .042 .044 .049 .065 

MostExtreme     
Differences 

Negative -.088 -.087 -.108 -.081
Kolmogorov-Smirnov Z 1.196 1.188 1.476 1.110
Asymp. Sig. (2-tailed) .108 .112 .124 .161 
a. Test distribution is Normal. 

6. การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson) รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 4 ด้านล่างนี ้

การทดสอบนี้ใช้ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (บุญใจ, 2553) 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 122
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Std. Deviation .36981 .46076 .51655 .55606
Absolute .088 .087 .108 .081 
Positive .042 .044 .049 .065 

MostExtreme     
Differences 

Negative -.088 -.087 -.108 -.081
Kolmogorov-Smirnov Z 1.196 1.188 1.476 1.110
Asymp. Sig. (2-tailed) .108 .112 .124 .161 
a. Test distribution is Normal. 

6. การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson) รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 4 ด้านล่างนี ้

การทดสอบนี้ใช้ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (บุญใจ, 2553) 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 123

ถ้าค่าสหสัมพันธ์ (r)   ± 1.00 หมายถึง    ความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ 
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ (r)   มากกว่า 0.70 หมายถึง  ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ (r)   ระหว่าง 0.30-0.70 หมายถึง  ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ (r)   น้อยกว่า 0.30 หมายถึง   ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ํา 
ถ้าค่าสหสัมพันธ์ (r)   เท่ากับ 0 หมายถึง   ไม่มีความสัมพันธ์ 

ตารางที่ 4  คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเ์พียร์สันระหวา่งวฒันธรรมองคก์รและคณุภาพชีวิตการทาํงาน 
 X1 X2        X3  Y 

X1  1    
X2 0.507** 1   
X3 0.570** 0.508**        1  
Y 0.395** 0.339**    0.328**  1 

หมายเหตุ**P <0.05 
 

จากตารางท่ี 4 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.328-0.570 เมื่อพิจารณาว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ (ปัญหา 
Multicollinearity) ให้พิจารณาหาค่า VarianceInflation factor (VIF)  
 

ตารางที่ 5 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร VIF 

X1 1.583 
X2 1.478 
X3 1.585 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่า VIF น้อยกว่า 10 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (บุญใจ, 2553) สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญได้ดังนี ้
1. ลักษณะสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.395 ในระดับปานกลาง 
2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.339 ในระดับปานกลาง 
3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.328 ในระดับปานกลาง 
4. การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าคงที่ (Homoscedasticity) 

โดยพิจารณาจากภาพการกระจาย (Scattre plot) 

                
ภาพที่ 2  ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ 
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จากภาพที่  2  พบว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าคงที่ เนื่องจากค่า
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรทุกตัว กระจายบริเวณค่าเท่ากับศูนย์ 

5. การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นอิสระจากกัน โดยพิจารณาค่า Durbin–Watson 
 

ตารางที่ 6 การทดสอบค่า Durbin–Watson 
Change Statistics R R Square Adjusted 

R Square 
Std. Error of 
The Estimate RSquare Change F Change Df1 Df2 Sig. F Change 

Durbin  
– Watson 

.371a .138 .124 .52051 .138 9.712 3 182 .000 1.947 

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีค่า Watson = 1.947 
6. การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเท่ากับศูนย์ พิจารณาจากตาราง Residuals statistics 

ตารางที่ 7 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Predicted Value 2.9848     4.1335    3.6850 .20656 
Residual -1.71949     1.15007    .00000 .51627 
Std Predicted Value -3.390 2.171     .000 1.000 
Std.  Residual -3.303 2.210     .000 .992 

จากตารางที่ 7 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน เม่ือพิจารณาจากตาราง Residuals statistics พบว่าค่า 
Standard predicted value=.000 และค่า Standard residual= .000 ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจึงเท่ากับศูนย์ 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 
คุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวแปรพยากรณ์ B SE β t sig 

ค่าคงที่ (Constant)   1.429 0.430  3.323 0.001 
1. ด้านลักษณะสร้างสรรค์ (X1)  0.246 0.128 0.163 1.923 0.050** 
2. ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา (X2) 0.318 0.152 0.253 2.130 0.003** 
3. ด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (X3)                  0.307 0.132 0.206 2.073 0.002** 
R  = 0.468R2 = 0.236      

   ** P<0.05 
 จากตารางที่ 8 พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย ด้านลักษณะสร้างสรรค์ (X1) ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) ด้าน
ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (X3) ซ่ึงทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทํางาน (Y) โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์คิด
เป็นร้อยละ 23.60 (R2 = 0.236) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถเขียนสมการคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z = 0.163X1
** + 0.253X2

**+ 0.206X3
 ** 

จากการทดสอบคะแนนมาตรฐานพบว่าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ด้านลักษณะตั้ง
รับ-ก้าวร้าวท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.163 หน่วย มีระดับนัยสําคัญ 0.05 กล่าวคือถ้า
วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปลี่ยนแปลงไป 0.163 หน่วย ในทิศทางเดียวกันหมายความว่าหากวัฒนธรรมองค์กรด้าน
ลักษณะสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพิ่มขึ้น 0.163 หน่วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ลดลงจะทําให้คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลดลง 0.163 หน่วย 
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จากภาพที่  2  พบว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าคงที่ เนื่องจากค่า
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรทุกตัว กระจายบริเวณค่าเท่ากับศูนย์ 

5. การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นอิสระจากกัน โดยพิจารณาค่า Durbin–Watson 
 

ตารางที่ 6 การทดสอบค่า Durbin–Watson 
Change Statistics R R Square Adjusted 

R Square 
Std. Error of 
The Estimate RSquare Change F Change Df1 Df2 Sig. F Change 

Durbin  
– Watson 

.371a .138 .124 .52051 .138 9.712 3 182 .000 1.947 

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีค่า Watson = 1.947 
6. การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเท่ากับศูนย์ พิจารณาจากตาราง Residuals statistics 

ตารางที่ 7 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Predicted Value 2.9848     4.1335    3.6850 .20656 
Residual -1.71949     1.15007    .00000 .51627 
Std Predicted Value -3.390 2.171     .000 1.000 
Std.  Residual -3.303 2.210     .000 .992 

จากตารางที่ 7 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน เม่ือพิจารณาจากตาราง Residuals statistics พบว่าค่า 
Standard predicted value=.000 และค่า Standard residual= .000 ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจึงเท่ากับศูนย์ 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 
คุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวแปรพยากรณ์ B SE β t sig 

ค่าคงที่ (Constant)   1.429 0.430  3.323 0.001 
1. ด้านลักษณะสร้างสรรค์ (X1)  0.246 0.128 0.163 1.923 0.050** 
2. ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา (X2) 0.318 0.152 0.253 2.130 0.003** 
3. ด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (X3)                  0.307 0.132 0.206 2.073 0.002** 
R  = 0.468R2 = 0.236      

   ** P<0.05 
 จากตารางที่ 8 พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย ด้านลักษณะสร้างสรรค์ (X1) ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) ด้าน
ลักษณะตัง้รับ-ก้าวร้าว (X3) ซ่ึงทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทํางาน (Y) โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์คิด
เป็นร้อยละ 23.60 (R2 = 0.236) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถเขียนสมการคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z = 0.163X1
** + 0.253X2

**+ 0.206X3
 ** 

จากการทดสอบคะแนนมาตรฐานพบว่าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ด้านลักษณะตั้ง
รับ-ก้าวร้าวท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.163 หน่วย มีระดับนัยสําคัญ 0.05 กล่าวคือถ้า
วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปลี่ยนแปลงไป 0.163 หน่วย ในทิศทางเดียวกันหมายความว่าหากวัฒนธรรมองค์กรด้าน
ลักษณะสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพิ่มขึ้น 0.163 หน่วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ลดลงจะทําให้คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลดลง 0.163 หน่วย 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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2. วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดม ศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.253 หน่วย มีระดับนัยสําคัญ 
0.05 กล่าวคือถ้าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปลี่ยนแปลงไป 0.253 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
หมายความว่า หากวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพิ่มข้ึน 0.253 หน่วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัฒนธรรมองค์กร
ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ลดลง จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลดลง 0.253 หน่วย 

3. วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.206 หน่วย มีระดับนัยสําคัญ 
0.05 กล่าวคือถ้าวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปลี่ยนแปลงไป 0.206 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
หมายความว่าหากวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพิ่มข้ึน 0.206 หน่วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัฒนธรรมองค์กร
ด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ลดลงจะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลดลง 0.206 หน่วย 
3.2 อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงานสายสนับสนุน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยท่ีมากที่สุดคือ วัฒนธรรม
องค์กรลักษณะสร้างสรรค์ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ท้ังนี้เป็นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้
บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจถึงลักษณะการทํางานและเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานร่วมกัน ทําให้เข้าใจ
ถึง ความสําคัญของวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมการแสดงออก และบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร สอดคล้องกับ (กาญจนา, 2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ลัชรี, 2550) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรและสภาพการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานมีความพอใจในด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ โดยเฉพาะพนักงานเห็นว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสม และคิดว่างานที่ตนเองรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ ท่ีได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Umstot 
(1984) กล่าวว่า การให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม จะสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร สร้างขวัญในการทํางาน และมีผลต่อการ
บริหารงานขององค์กร ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบแล้วระบบราชการอาจจะได้รับเงินเดือนไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับระบบเอกชน 
การตัดสินใจของพนักงานซ่ึงเป็นสายสนับสนุนอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก่อนเข้ามาทํางานนั้น ต้องมีความพึงพอใจกับ
ค่าตอบแทนในระดับหนึ่ง เมื่อได้เข้าทํางานจึงพึงพอใจกับรายได้ท่ีได้รับว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วหากคาดหวัง
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นก็ต้องมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากองค์กรราชการนั้น จะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง
เป็นลําดับข้ันตามความสามารถและประสบการณ์การทํางาน ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยเฉพาะพนักงานเห็นว่า สถานที่ทํางานไม่ได้ส่งผลเสียต่อ
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สุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย และมีการสร้างบรรยากาศความเชื่อใจซึ่งกันและกันในการทํางาน สอดคล้องกับเกวลี (2551) ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร กับผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า หากบุคลากรอยู่สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและ
จิตใจแล้ว จะทําให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ อรอุมา (2552) พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการท่ีผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและตําแหน่งที่ได้รับโอกาสในการขยาย
ขีดความสามารถการได้พัฒนาทักษะความรู้โอกาสก้าวหน้าในงานเป็นแรงเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าในการพัฒนางานของตนเองยิ่ง
พนักงานรู้สึกมีโอกาสก้าวหน้าในงานของตนมากองค์กรมีการกําหนดความก้าวหน้าในการทํางานความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานย่อ
มมากข้ึนด้วยและสอดคล้องกับจิระวัฒน์ (2553) กล่าวถึงผลดีของการพัฒนาความสามารถบุคคลไว้ว่า ทําให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรได้อย่างเต็มท่ี เพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังทําให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซ่ึงความรู้สึกนี้
เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความตื่นตัวและเป็นการเร่งพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   การที่วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน  
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กร ท้ัง 3 ลักษณะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เป็นองค์กรที่มีค่านิยมในการทํางาน มุ่งเน้นความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีลักษณะของการทํางานที่ส่งผลให้บุคลากรประสบผลสําเร็จกับการทํางาน ซ่ึงในขณะเดียวกันวัฒนธรรม
องค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรท้ังนี้บุคลากรส่วนใหญ่นั้นมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กรน้อย ซ่ึง
การที่อายุงานน้อยนั้นตําแหน่งงานก็จะไม่สูงมากนัก จึงเกิดความต้องการมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ บุคลากรจึงทุ่มเทและแข่งขันกันทํางาน 
สร้างผลงานที่ดีกว่าเพื่อให้ตนได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้น อันจะเป็นการตอบสนองความปรารถนา  และได้รับการยอมรับนับถือ เกิดความรู้สึก
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตการทํางาน  ซ่ึงเป็นสิ่งที่บุคลากรคาดหวังว่าหากทุ่มเทลงแรงในการทํางานแล้ว จะได้รับการ
ตอบสนองความต้องการที่ตนเองพึงพอใจเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานดังท่ี ณัฏฐพันธ์ (2550) บุญจิรา (2550) และ Rose, et al., 
(2006) กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานจะทําให้สมาชิกในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและดํารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเกิด
ความพึงพอใจ ทําให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สามารถตอบสนองและเอื้อให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง ต่องาน และต่อองค์กร เกิดความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์กรจนนํามาซ่ึงความทุ่มเทในการทํางาน  

 

4. สรุปผล 
1. สรุปข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.37 มีอายุ 31-40 ปี มีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 56.45 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80 มีอายุ
งาน 1-2 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.63 และส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานศูนย์กลางนครราชสีมา จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 

2. สรุปด้านวัฒนธรรมองค์กร จากการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะสร้างสรรค์ 
รองลงมาคือ ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว และลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 

3. สรุปด้านคุณภาพชีวิตการทํางานจากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอด้านโอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
และด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่าวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใน
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สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร้อยละ 23.60 และมีการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัฒนธรรม
องค์กร ด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานในทิศทาง
เดียวกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.163 0.206 และ 0.253 ตามลําดับ   
 

5. กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ทุกท่านท่ีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า 
ตลอดจนให้คําปรึกษาทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน ได้แก่ ดร.เมธา สุธีรโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร ย้ิมประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ พร้อมด้วย
อาจารย์เพ็ญพร ปุกหุต ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย และขอขอบคุณอาจารย์อัญชลี วีระชัยสันติกุล 
ท่ีให้ความกรุณาในการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสัญญา 
คุณแม่น้อย เสมาภักดี และคนในครอบครัว ท่ีกรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั้งให้กําลังใจในทําวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  การค้า คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้คําแนะนํา พร้อมคําเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบคุณเพื่อนๆ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทุกท่าน ท่ีให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ และเป็นกําลังใจตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านมีระดับความพึงพอใจบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านแยกเป็น 4 ด้าน พบว่า 
1) ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 2) ด้านการบริหารจัดการมีระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 3) ด้านการมีส่วนร่วมมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  และ 4) ด้านวินัยทางการเงิน
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามลําดับ ผลการวิจัยของการบริหารการจัดการองค์กรของกองทุนหมู่บ้านของ
กลุ่มตัวอย่างภายในชุมชนนั้นมีปัจจัยนําไปสู่ความสําเร็จสําหรับการบริหารหารกองทุน โดยสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านบริหารด้านการเงินต่อสมาชิกเป็นอย่างดี 
คําสําคัญ: ความสําเร็จ กองทุนหมู่บ้าน และบริหารจัดการ 
 

Abstract 
This propose of this research was to the study of factors affecting the success of village and town 

community fund committee of Tungpong village fund, Kudjit sub-district, Meang district, Nongbualampoo province. 
The population and sample of 250 people. Data analysis of the percentage, average, and standard deviation. The 
results of the studies: The representations on the factors that affect the success of the fund have administration level 
of average satisfaction was high equal 3.68, and the representation on the factors that affect the success of the fund 
consists of 4 departments have : 1) The leadership of administrators have the level of average satisfied was high equal 
3.82., 2) The administration have the level of average satisfied was high equal 3.72., 3) The participation have the level 
of average satisfied was high equal 3.64. and 4) The financial discipline have the level of average satisfied was high 
equal 3.56 respectively. The research of administrative management organization of the village funds of the samples 
interior that community. That the factors leading to the success for the administrative of the fund. The creating a 
processes of motivate and to promote provide knowledge the financial management to the members as well. 
Keywords: Success, Village fund and Administration 
 

1. บทนํา 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในปีพุทธศักราช 2544 สําหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ประชาชนได้นําไปลงทุนสร้างอาชีพหรือขยายกิจการเพิ่มเติมจากเดิมและได้อยู่กับครอบครัวเป็น
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านมีระดับความพึงพอใจบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านแยกเป็น 4 ด้าน พบว่า 
1) ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 2) ด้านการบริหารจัดการมีระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 3) ด้านการมีส่วนร่วมมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  และ 4) ด้านวินัยทางการเงิน
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามลําดับ ผลการวิจัยของการบริหารการจัดการองค์กรของกองทุนหมู่บ้านของ
กลุ่มตัวอย่างภายในชุมชนนั้นมีปัจจัยนําไปสู่ความสําเร็จสําหรับการบริหารหารกองทุน โดยสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านบริหารด้านการเงินต่อสมาชิกเป็นอย่างดี 
คําสําคัญ: ความสําเร็จ กองทุนหมู่บ้าน และบริหารจัดการ 
 

Abstract 
This propose of this research was to the study of factors affecting the success of village and town 

community fund committee of Tungpong village fund, Kudjit sub-district, Meang district, Nongbualampoo province. 
The population and sample of 250 people. Data analysis of the percentage, average, and standard deviation. The 
results of the studies: The representations on the factors that affect the success of the fund have administration level 
of average satisfaction was high equal 3.68, and the representation on the factors that affect the success of the fund 
consists of 4 departments have : 1) The leadership of administrators have the level of average satisfied was high equal 
3.82., 2) The administration have the level of average satisfied was high equal 3.72., 3) The participation have the level 
of average satisfied was high equal 3.64. and 4) The financial discipline have the level of average satisfied was high 
equal 3.56 respectively. The research of administrative management organization of the village funds of the samples 
interior that community. That the factors leading to the success for the administrative of the fund. The creating a 
processes of motivate and to promote provide knowledge the financial management to the members as well. 
Keywords: Success, Village fund and Administration 
 

1. บทนํา 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในปีพุทธศักราช 2544 สําหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ประชาชนได้นําไปลงทุนสร้างอาชีพหรือขยายกิจการเพิ่มเติมจากเดิมและได้อยู่กับครอบครัวเป็น

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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การช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติโดยให้จัดต้ังและคัดเลือกบุคคลภายในหมู่บ้านของตนเอง
ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารทุก 2 ปี ตามระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการสร้างพื้นฐานของการรู้จักคิดเป็น ทําเป็น ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เกิดการ
เรียนรู้ท่ีจะพึ่งพาตนเองในสังคมของชุมชนทําให้สังคมระดับล่างมีความเข้มแข็ง และมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในการดํารง
ชีพของประชาชน ในยุคท่ีสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทําให้ประชาชนต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ (เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2544, 2545 ก-ข ) โดยมีความต้องการให้การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เกิดแหล่งเงินหมุนเวียนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและวิสาหกิจ
ชุมชนเสริมสร้างสํานึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยช่วยกันเป็นผู้กําหนดอนาคตมีการจัดการและเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ชุมชน เอกชนและส่วนราชการ เป็นการเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาส ส่วนกระบวนการที่จะช่วยให้กองทุนหมู่บ้าน
ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วย ความพร้อมของประชาชนในหมู่บ้าน ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของสังคม ส่วนราชการจะ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ ด้านวิธีการปฏิบัติ และประสานงานกํากับดูแลอยู่ภายนอก โดยมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือชี้วัดผลของประสิทธิภาพกองทุน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการพึ่งพาตนเอง (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545 ข)  

จากสภาวะดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านทุ่ง
โปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านท้ังนี้จะเป็น
ข้อมูลสําคัญสําหรับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะได้มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่งตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
1.2 สมมติฐานการวิจัย  

ปัจจัยที่มีความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งโปร่งของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความพึง
พอใจในระดับมาก ในด้านภาระผู้บริหาร ด้านการจัดการของกองทุนหมู่บ้าน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการวินัยทางการเงิน  
1.3 ขอบเขตการวิจัย  

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจซ่ึงมีจุดประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุน
หมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยแบ่งออกดังนี้  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาการในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านทุ่งโปร่ง 5 หมู่ ดังนี้ หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 12 และหมู่ท่ี 13 ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภูเท่าน้ัน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยได้อ้างอิงงานวิจัยของนนทยา สุริมล (2546) เพื่อกําหนดขอบเขตให้ตรงตามงานวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมี 4 ด้าน 
คือ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ วินัยทางการเงิน และภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรของหมู่บ้านทุ่งโปร่ง 5 หมู่ ดังแสดงในตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิงกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างคือจําแนกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามสัดส่วน 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามหมู่บ้าน ดังนี ้
บ้านทุ่งโปร่ง จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

หมู่ที่ 2 142 50 
หมู่ที่ 3 114 50 
หมู่ที่ 11 134 50 
หมู่ที่ 12 105 40 
หมู่ที่ 13 187 60 
รวม 692 250 

 

 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ด 
(Likert scale) 5 ระดับ  
 ส่วนที่ 3 แนวทางในการส่งเสริมพัฒนากองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่งตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
สําหรับการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

นําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลของความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู  
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านทุ่งโปร่งตําบลกุดจิกอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 250 คน พิจารณาทั้ง 5 หมู่บ้านรวมกันหมด โดยจําแนกข้อมูลทั่วไป 
ดังนี้ ระดับตําแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จํานวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.00 ด้านการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ  84.00 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 และระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.80ดังแสดงในตารางที่ 2 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลทั่วไป จํานวน(คน)  ร้อยละ 

สถานภาพ (ตําแหน่ง) 
     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
     สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

  
45 
205 

  
18.00 
82.00 

การศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     ปริญญาตรี ขึ้นไป 

 
210 
38 
2 

  
84.00 
15.20 
0.80 

รวม 250 100 
 

3.2 ผลของความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน นําเสนอผลกรศึกษา 4 ด้าน คือ 
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบริหารจัดการ ด้านวินัยการเงิน และด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร โดยจะนําเสนอผลด้านการมีส่วนร่วมดังนี้  
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ด้านการมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก      

อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ด้านการมีส่วนร่วม 
มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.64x =   เรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจมากไปน้อยดังนี้ ในการประชุม
ทุกคร้ังสมาชิกทุกคนควรเข้าร่วมประชุมเสมอ 3.99x =  สมาชิกควรรู้จักวิธีการขั้นตอนและการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน  

3.76x =  สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้ 3.75x =  กองทุนหมู่บ้านจะสําเร็จได้ถ้าหากสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกครั้ง 3.64x =  การท่ีสมาชิกมีการออมเงินเป็นประจําทุกเดือนทําให้กองทุนมีความ
ม่ันคง 3.62x =  กองทุนหมู่บ้านจะสําเร็จได้ถ้าหากสมาชิกมีส่วนร่วมในการร่างระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 3.57x =  
ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านมีความสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 3.55x = คณะกรรมการมีการจัดเวทีประชาคมให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดทําระเบียบ 3.54x =  สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชี รายรับ-จ่ายและติดตามผล
การบริหารงานของคณะกรรมการ 3.46x =  สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนอาชีพที่เหมือนกันควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรึกษากัน 3.44x =  

จากผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนรวมของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ดังตารางที่ 3 นั้น พบว่าสมาชิกให้ความร่วมมือต่อการประชุมของกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าภายในชุมชุนให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมภายในชุมชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจะพบว่าสมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบัญชี รายรับ-จ่ายและติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ และสมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนอาชีพที่เหมือนกันควรมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษากันนั้นผลอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการประชุมของกองทุน ไม่ได้ให้มีการให้
คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่อสมาชิกกองทุน ซ่ึงด้านนี้ความส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นอย่างเร่งด่วน 
   

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
อันดับที ่ ด้านการมีส่วนร่วม  x  S.D. แปรผล 

1 ในการประชุมทุกคร้ังสมาชิกทุกคนควรเข้าร่วมประชุมเสมอ 3.99 0.61 มาก 
2 สมาชิกควรรู้จักวิธีการขั้นตอนและการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน 3.76 0.72 มาก 
3 สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้ 3.75 0.71 มาก 
4 กองทุนหมู่บ้านจะสําเร็จได้ถ้าหากสมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกคร้ัง 
3.64 0.65 มาก 

5 การที่สมาชิกมีการออมเงินเป็นประจําทุกเดือนทําให้กองทุนมีความมั่นคง 3.62 0.87 มาก 
6 กองทุนหมู่บ้านจะสําเร็จได้ถ้าหากสมาชิกมีส่วนร่วมในการร่างระเบียบข้อบังคบั

ของกองทุนหมู่บ้าน 
3.57 0.67 มาก 

7 ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านมีความสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 3.55 0.56 มาก 
8 คณะกรรมการมีการจัดเวทีประชาคมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดทําระเบียบ 3.54 0.76 มาก 
9 สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชี รายรับ-จ่ายและติดตามผล

การบริหารงานของคณะกรรมการ 
3.46 0.78 ปานกลาง 

10 สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนอาชีพที่เหมือนกันควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรึกษากัน 

3.44 0.83 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.64 0.72 มาก 
 

ด้านการบริหาร 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการ มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 3.72x =  เรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจมากไปน้อยดังนี้ กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จได้ถ้าหากมี
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ความร่วมมือกันทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 4.40x =  คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นคนมีความรู้
ความสามารถ 3.96x = คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน 3.80x =

ประธานและคณะกรรมการกองทุนมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 3.76x =  ในการพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม 3.76x = สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตาม
การชําระหนี้ 3.71x =  การออกระเบียบฯต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 3.70x = คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านต้องมาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิก 3.64x =  สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านสามารถตรวจสอบการดําเนินงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 3.46x = ควรมีการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบจาก
ภายนอกเครือข่ายกองทุนในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 3.42x =  ดังแสดงในตารางที่ 4 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการบริหารของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู ผลการดําเนินการของกองทุนที่ผ่านมามีความประสบความสําเร็จด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิก
กองทุน ซ่ึงผลวิเคราะห์สอดคล้องกับผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน โดยจะส่งเสริมในเกิดการร่วมมือของ
สมาชิกกองทุน ท้ังการให้ความช่วยเหลือของการติดตามการชําระหนี้ ออกกฎระเบียบภายในกองทุน แต่ก็จะพบว่าสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง ต่อการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน การตรวจสอบบัญชีและ
ตรวจสอบจากภายนอกเครือข่ายของกองทุน ซ่ึงสมาชิกกองทุนเห็นว่าควรให้มีการแจ้งผลการดําเนินงานประจําปี ของกองทุน
หมู่บ้านผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอก  
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาด้านการบรหิารจดัการ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเหน็ของ
คณะกรรมการกองทนุหมูบ่้านและสมาชิกกองทนุหมูบ่้านทุ่งโปร่ง ตาํบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาํภู 
อันดับที ่ ด้านการบริหารจัดการ x  S.D. แปรผล 

1 กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จได้ถ้าหากมีความร่วมมือกันทั้งคณะกรรมการและสมาชิก
กองทุน 

4.04 0.49 มาก 

2 คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นคนมคีวามรู้ความสามารถ 3.96 0.85 มาก 
3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน 3.80 0.71 มาก 
4 ประธานและคณะกรรมการกองทุนมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 3.76 0.59 มาก 
5 ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม 3.76 0.66 มาก 
6 สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตามการชําระหนี้ 3.71 0.53 มาก 
7 การออกระเบียบฯต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
3.70 0.62 มาก 

8 คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก 3.64 0.62 มาก 
9 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถตรวจสอบการดําเนินงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 3.46 0.67 ปานกลาง 
10 ควรมีการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบจากภายนอกเครือข่ายกองทุนในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
3.42 0.59 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.72 0.63 มาก 
 

ด้านวินัยทางการเงิน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ด้านวินัยทางการเงิน มีระดับความพึงพอใจ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.56x =  เรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจมากไปน้อยดังนี้ สมาชิกที่กู้เงินต้องมีความซ่ือสัตย์
สุจริตมีวินัยทางการเงินและตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 4.03x =  มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้ เงินให้สมาชิก
ทราบ 4.03x =  การชําระหนี้คืนเงินกู้ของสมาชิกเมื่อครบกําหนดต้องชําระหนี้คืนได้ท้ังหมด 3.96x =  ปัจจุบันดอกเบี้ยท่ีเรียก
เก็บอยู่มีความเหมาะสม 3.66x =  สมาชิกท่ีกู้ยืมเงินต้องนําเงินไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้ 3.51x =  การไม่ชําระหนี้คืน
ของสมาชิกทําให้กองทุนประสบกับปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน 3.40x =  เงื่อนไขการชําระหนี้คืนภายใน 1 ปี มีความเหมาะสม 

3.39x =  สมาชิกท่ีกู้ยืมเงินไปหากไม่สามารถชําระหนี้คืนได้คนค้ําประกันต้องช่วยติดตามและรับผิดชอบแทน 3.30x =  การไม่
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ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต้องเสียค่าปรับตามอัตราท่ีกําหนด 3.28x =  ในกรณีสมาชิกมีปัญหาในการชําระหนี้คืนและมีการทวง
ถามจนถึงที่สุดแล้วต้องฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย 3.05x =  ดังแสดงในตารางที่ 5 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห์ด้านวินัยทางการเงิน พบว่ากรณีท่ีสมาชิกท่ีกู้เงินต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยทางการเงินและตรงต่อ
เวลาอย่างเคร่งครัด มีระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงเป็นข้อดีของการบริหารกองทุนหมู่บ้านที่สมาชิกทราบและเข้าใจบริบทของการมี
ส่วนร่วมของกองทุนด้วยการมีความชื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลาสําหรับชําระหนี้ ส่งผลให้คณะกรรมการกองทุนสามารถที่จะ
ดําเนินการหรือสรุปยอดของแต่ละปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องภายในชุมชนและกองทุนของหมู่บ้านเองเป็นอย่างดีย่ิง  แต่อย่างไรก็ดี
ผลการวิจัยยังพบว่า ปัญหาการไม่ชําระหนี้คืนของสมาชิกทําให้กองทุนประสบกับปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน  เงื่อนไขการชําระหนี้
คืนภายใน 1 ปี มีความเหมาะสม สมาชิกท่ีกู้ยืมเงินไปหากไม่สามารถชําระหนี้คืนได้คนค้ําประกันต้องช่วยติดตามและรับผิดชอบ
แทน การไม่ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กําหนด หรือในกรณีสมาชิกมีปัญหาในการชําระหนี้คืนและมี
การทวงถามจนถึงที่สุดแล้วต้องฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย ในระดับกองทุนหมู่บ้านของบ้านทุ่งโปร่ง ท่ีประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน
นั้น ยังอยู่ระดับของปัญหาที่จะส่งผลที่น่ากังวลอยู่ในระดับปานกลาง  

 

ตารางที่ 5 ผลศึกษาด้านวินยัทางการเงนิค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปรง่ ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาํภู 
อันดับที ่ ด้านวินัยทางการเงนิ x  S.D. แปรผล 

1 สมาชิกที่กู้เงินต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยทางการเงินและตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 4.03 0.70 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้เงินให้สมาชิกทราบ 4.03 0.72 มาก 
3 การชําระหนี้คืนเงินกู้ของสมาชิกเมื่อครบกําหนดต้องชําระหนี้คืนได้ทั้งหมด 3.96 0.54 มาก 
4 ปัจจุบันดอกเบี้ยที่เรียกเก็บอยู่มีความเหมาะสม 3.66 0.70 มาก 
5 สมาชิกที่กู้ยืมเงินต้องนําเงินไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 3.51 0.74 มาก 
6 การไม่ชําระหนี้คืนของสมาชิกทําให้กองทุนประสบกับปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน 3.40 1.45 ปานกลาง 
7 เงื่อนไขการชําระหนี้คืนภายใน 1 ปี มีความเหมาะสม 3.39 0.69 ปานกลาง 
8 สมาชิกที่กู้ยืมเงินไปหากไม่สามารถชําระหนี้คืนได้คนค้ําประกันต้องช่วยติดตามและ

รับผิดชอบแทน 
3.30 1.10 ปานกลาง 

9 การไม่ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กําหนด 3.28 1.39 ปานกลาง 
10 ในกรณีสมาชิกมีปัญหาในการชําระหนี้คืนและมีการทวงถามจนถึงที่สุดแล้วต้องฟ้องร้อง

บังคับคดีตามกฎหมาย 
3.05 1.30 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.56 0.93 มาก 
 

ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
ผลการศึกษามีระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตามลําดับ อยู่ในระดับมาก 3.82x =   เรียงลําดับจากระดับ

ความพึงพอใจมากไปน้อยดังนี้ มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อสมาชิกกองทุนฯ 4.06x =  มีความ
สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 3.92x =  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 3.90x =  มีความยุติธรรมในการพิจารณา
เงินกู้ 3.84x =  มีการแนะนําส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ 3.80x =  มีความเอาใจใส่ต่อสมาชิก 

3.82x =  มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับรู้และเข้าใจระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน 3.80x =  มีความชัดเจนและโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 3.79x =  คณะกรรมการกองทุนฯมีการแบ่งความรับผิดชอบในตําแหน่งชัดเจน 3.64x = มีการติดตามให้
คําแนะนําแก่สมาชิกท่ีมีปัญหาการชําระคืนเงินกู้ 3.60x =  ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห์ของกองทุน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ด้านภาวะผู้นํา  ผลวิจัยจะพบว่าการทํางานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความชัดเจนเข้าใจบทบาท 
หน้าท่ี การดําเนินงาน ในด้านมีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อสมาชิกฯ ความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การแนะนําส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ ซ่ึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านของตนเอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีอาชีพหลักเกษตรกรรม รายได้ไม่
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คงที่ขึ้นอยู่กับผลผลิตท่ีสามารถผลิตได้แต่ละปีหรือฤดูกาลนั้น และข้อดีของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่งพบว่ามีการติดตามให้คําแนะนํา
แก่สมาชิกท่ีมีปัญหาการชําระคืนเงินกู้ ซ่ึงผลการดําเนินการดังกล่าวเกิดจากการร่วมกลุ่มค้ําประกันการกู้เงิน ภายในสมาชิกด้วย
กันเอง ส่งผลให้เกิดการบริหารการจัดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกอย่างต่อเนื่องตามลําดับ 
 

ตารางที่ 6 ด้านภาวะผู้นําของผู้บรหิาร คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปรง่ ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาํภู 
อันดับที ่ ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร x  S.D. แปรผล 

1 มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อสมาชิกฯ 4.06 0.81 มาก 
2 มีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 3.92 0.56 มาก 
3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.90 0.65 มาก 
4 มีความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู้ 3.84 0.58 มาก 
5 มีการแนะนําส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ 3.83 0.63 มาก 
6 มีความเอาใจใส่ต่อสมาชิก 3.82 0.59 มาก 
7 มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับรู้และเข้าใจระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน 3.80 0.61 มาก 
8 มีความชัดเจนและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3.79 0.69 มาก 
9 คณะกรรมการกองทุนฯมีการแบ่งความรับผิดชอบในตําแหน่งชัดเจน 3.64 0.96 มาก 
10 มีการติดตามให้คําแนะนําแก่สมาชิกที่มีปัญหาการชําระคืนเงินกู้ 3.60 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.82 0.70 มาก 
 

สรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่งของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงจะพบเห็นว่าความสําเร็จของ
กองทุนหมู่บ้าน นั้นมีหลายปัจจัยแต่งานวิจัยนี้นาํเสนอผลการศึกษาในด้านความพึงพอใจในภาพรวมของกองทุน ด้านภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารซึ่งหมายถึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการมีวินัย ผลการวิเคราะห์
พบว่าระดับความพึงพอใจ มีลําดับจากมากไปหาน้อยตามลําดับ ดังแสดงตารางที่ 7    

แต่อย่างไรในปัจจัยที่ส่งผลความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู อยู่
ในระดับท่ีมาก ซ่ึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยังย่ืนของกองทุนเป็นอย่างดี แต่ทางผู้วิจัยได้แนะนําผลการวิจัยให้ทางกองทุน
รับทราบเช่น ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยแน่นด้านองค์ความรู้ด้านการ
จัดการบัญชีครัวเรือน เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย  ด้านความรู้ด้านกฎหมายสัญญาค้ําประกันเงินกู้ต่างๆ และด้านการสิ่งเสริมให้เกิดกา
ออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการพิจารณาจํานวนเงินกู้เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงอีกด้วย 
ตลอดจนได้นําเสนอการส่งเสรมิให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาแรงจูงใจให้กับการให้กู้เพิ่มหรือลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิท่ีมี
ประวัติการชําระหนี้ตรงเวลา เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกท่านอื่น หรือแม้แต่การส่งเสริมการเชิดชูสมาชิกดีเด่นที่มีประวัติดี 
เพ่ือให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ดีงามและส่งเสริมขวัญและกาํลังใจภายในกองทุนหมู่บ้าน  

 

ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจในผลรวม อันดับที่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู             

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (n=250)  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทนุ

หมู่บ้านทุ่งโปร่ง 
อันดับที ่ ค่าเฉลี่ย ( x ) 

 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับของปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความสําเร็จ 

1.ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร 1 3.82 0.70 มาก 
2.ด้านการบริหารจัดการ 2 3.72 0.63 มาก 
3.ด้านการมีส่วนร่วม 3 3.64 0.72 มาก 
4.ด้านวินัยทางการเงิน 4 3.56 0.93 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย  3.68 0.74 มาก 
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก  อําเภอเมือง          
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 250 คน โดยจําแนกข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ระดับตําแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00  ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 210 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.00  มัธยมศึกษา จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 และปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.8คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ดังท่ี
ได้นําเสนอ  
 แต่งานวิจัยครั้งนี้ยังเป็นการวิจัยท่ีศึกษาข้อมูลด้านเชิงปริมาณ ซ่ึงได้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน
แบบเจาะจงในแต่ละหมู่บ้านของบ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก และผลท่ีได้ยังต้องควรพิจารณาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนต่อปัจจัยท่ีให้เกิดความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ต่อไป และผลงานวิจัยท่ีได้ความมีการ
นําเสนอให้คณะกรรมกองทุนสมาชิกรับทราบ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน บริหารจัดการในด้านต่างๆ ตามลําดับ  
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
บทความวิจัยนี้ขอขอบคุณ นายวิขัย ศรีแสน กํานันตําบลกุดจิก นายวิชัย ศรีแสน นายภานุวัฒน์ ขําศรีนวล นายมานิต ศรี

แสน นายดนัย สนธิสัมพันธ์ และนายสุกัณฑ์ ศรีภูธร ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโปร่ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภูขอขอบคุณ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 3 11 12 และ 13  สําหรับการให้ความร่วมมือในด้านการออก
สํารวจเก็บข้อมูลของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิก  ขอบขอบคุณอาจารย์สมชาติ โสนะแสง สําหรับการออกพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูล
เก็บข้อมูลในพื้นที่บ้านทุ่งโปร่ง และขอบคุณ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  และสํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ วิทยาลัยพชิญบัณฑิต สนับสนุนทุนวิจัย ประจําปีการศึกษา 2557  

 

6. เอกสารอ้างอิง  
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงาน. 2545 ก. คู่มือการจัดทําบัญชีและรายงานสําหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545. 
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สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุน

หมู่บ้านและชุมชุนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ. สํานักนายกรัฐมนตรี. 
สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545 ข. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุน
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นนทยา  สุริมล. 2546. ประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตําบลม่วงน้อย อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน. 

การค้นคว้าแบบอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2554. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ. สุรีวิยาสาสน์. 
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การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในสังกัดสมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

Marketing strategies Development of Postgraduate Study in Private  
University affiliated with the Association of Private Higher Education  

Institutions of Thailand (APHEIT) 
ณฐาพัชร์ วรพงศพ์ัชร์1  วนิดา วาดเีจรญิ2  ณรงค์ฤทธ์ ธีระเวช1  รังสรรค์ เลิศในสัตย์2  

สมชาย เลศิภิรมย์สุข3 และ สมบัติ ทีฆทรพัย ์4   
1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  

3คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  4ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัด
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษาที่ 
2557 จํานวน 1,000 คน จาก 10 สถาบัน ท่ีมีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ในเชิงลึก จํานวน 10 ท่าน จากท้ังหมด 10 สถาบัน พบว่าการสร้างหลักสูตรที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน และ
มหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังใน และต่างประเทศ จะส่งเสริมให้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีความน่าเชื่อถือ สามารถพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพอันจะเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงสํารวจที่พบว่า กลยุทธ์การตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีความสําคัญ
เป็นอย่างย่ิง และมีอิทธิพลต่อบัณฑิตจบใหม่ท่ีจะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต เพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ
ทํางานได้จริง นอกจากการจัดการหลักสูตรที่มีมาตรฐานแล้ว บัณฑิตยังพิจารณาถึงชื่อเสียงของผู้ก่อตั้งสถาบัน อาจารย์ผู้สอน ภาพลักษณ์
ของสถาบัน อุปกรณ์การเรียนการสอน ความหลากหลายของสาขาวิชาที่สอน กลยุทธ์การตลาดท่ีสําคัญถัดมาคือ กลยุทธ์ด้านสถานที่ตั้ง
ของสถาบัน กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การให้ผ่อนชําระค่าเล่าเรียน ในขณะที่กลยุทธ์ด้าน
ราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
คําสําคัญ: กลยุทธ์การตลาด ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

Abstract 
 This research survey was objective to explore the strategic marketing of postgraduate study in private 
university affiliated with the association of private higher education institutions of Thailand (AFTER). The research 
sampling were 1,000 students graduated from 10 universities in year 2014, who purpose to continue studying in 
postgraduate study at private universities. In-depth interview were applied with 10 universities board of directors are 
also supplemented in this study. The interview found that strong of postgraduate program via collaborated with top 
leading organizations and recognition universities enable to created a credible postgraduate program. This will be 
congruous with labor market demand and finally will contribute to national empowerment. The interview data is 
similarly to survey finding shows that marketing strategy such as product specific which refers to postgraduate program 
management is directly concern to graduate students decision enrollment in master program. Moreover, graduate 
students are also considering on institution recognition, instructor, institution brand image, facilities and several 
disciples. The next important is institution location strategy, promotional strategy such as fellowship and tuition 
installment. Pricing strategy is less concern on graduate student enrollment decision making for master program. 
Keywords : Marketing Strategy, Graduate, Private Higher Education Institutions 
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1. บทนํา 
ธุรกิจการศึกษาค่อยๆ เติบโตขึ้น โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย การแข่งขันมีความรุนแรง ทําให้จํานวน

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนลดลง บางแห่งมาก บางแห่งน้อย เนื่องจากมีสถาบันที่เปิดสอนมากขึ้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต่างเร่งพัฒนาคุณภาพและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา ซ่ึงเห็นได้จากมีการเปิด
หลักสูตรใหม่ๆ ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก สถาบันท่ีเปิดดําเนินการสอนมานานและได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคก็
ย่อมได้เปรียบสถาบันอ่ืนๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดอันดับโดยหน่วยงานต่างประเทศ ก็ย่ิงดึงดูดนิสิตนักศึกษาเข้าไปมากย่ิงข้ึน โดยปัจจัย
ท่ีใช้ในการจัดอันดับก็หนีไม่พ้นความเก่าแก่ ความหลากหลายของสาขาวิชาผลงานวิจัย และการแข่งขันทั้งในประเทศ และจาก
ต่างประเทศ เพราะในโลกแห่งการแข่งขันทุกวันนี้ เวทีการศึกษาได้เปิดกว้างมากขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสโลกไร้พรมแดน และการเปิด
เสรีทางการค้าทําให้ไม่ได้แข่งเฉพาะกับตัวเองอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก ความแตกต่างของการ
เรียนในประเทศที่เคยมีจุดแข็งที่ “กรณีศึกษาภายในประเทศ” ดีกว่าการเรียนในต่างประเทศ หรือการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงไม่ใช่จุด
แข็งของการแข่งขันอีกต่อไป นั่นเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้สถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งต้องเปิดกว้างในด้านความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยระดับโลกหลายแห่งก็มาเปิดสอนอยู่ใกล้ๆ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น (อธิวัฒน์และคณะ, 2556) โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate) ท่ีเน้นการนํา
ทฤษฎีท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากร หรือคณาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ตรง
ตามที่สํานกัคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ด้วยเหตุนี้จึงทําให้มหาวิทยาลัยเอกชนมุ่งสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนํา
ของประเทศเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
รองรับความต้องการของภาคธุรกิจอย่างแท้จริง (ผูจ้ัดการออนไลน์, 14 เมษายน 2557) 

การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือน พฤษภาคม 2556 
จํานวนทั้งสิ้น 5,693 คน ผลการสํารวจพบว่า ร้อยละ 71.33 (3,643 คน) ยังไม่มีงานทํา ร้อยละ 1.53  (78 คน) และศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ร้อยละ 27.14 (1,386 คน) เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า เหตุผลหลักท่ีบัณฑิตตัดสินในศึกษาต่อเนื่องจาก ต้องการ
ทํางานที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40 เหตุผลรองลงมาคือ เป็นความต้องการของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ร้อยละ 27 และเหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 33 (ผู้จัดการออนไลน์, 6 สิงหาคม 2556) 

จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตังของ
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนที่เน้นแรงงานคุณภาพ มีความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็น
ภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารในอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็จะพบกับคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ท่ีมีศักยภาพ และความพร้อมด้านภาษามากกว่า หากสถาบันการศึกษาไม่ปรับหลักสูตรให้ทันต่อแนวโน้มการแข่งขันจากประเทศ
ดังกล่าว อาจทําให้มาตรฐานการศึกษาของไทยต่ํากว่าประเทศคู่แข่ง  คุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีธุรกิจการศึกษาต้องใส่ใจ  และ
หาทางพัฒนา เพราะผลผลิตของสถาบันเหล่านี้ก็คือ บัณฑิตซ่ึงเป็นกําลังสําคัญในอนาคต คุณภาพของบัณฑิตสะท้อนถึงขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน  สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐก็ต้องเผชิญกับการออกนอกระบบ  (Autonomous) โดยต้องบริการแบบกึ่ง
ธุรกิจ เพ่ือความคล่องตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการก็ต้องปรับตัวเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การใช้กลยุทธ์การตลาดเพ่ือดึงดูดกลุ่มบัณฑิต
จบใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีสําคัญของสถาบันการอุดมศึกษาเอกชน และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่สําคัญ   

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา และพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ถึงเหตุผล ความต้องการ และสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการเข้ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ท้ังนี้เพื่อนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการ  ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

ประเด็นที่ศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกันทําให้ความพึงพอใจเข้ามาศึกษาแตกต่างกัน 
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2. กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาของ
นักศึกษาแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาท่ีเข้า

ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

สถาบันการศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํากลยุทธ์ของสถาบัน
เพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  ผู้ประกอบการธุรกิจ หมายถึง เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบต่อการดําเนินงาน และวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาด้านต่างๆ ท้ังด้าน
นโยบาย และเป็นผู้ใช้อํานาจหน้าท่ีในการควบคุมการปฏิบัติงานของธุรกิจให้เป็นไปตามการวินิจฉัยชี้ขาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังโดยเอกชนเพื่อดําเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ดําเนินการสอนถึงระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าและอยู่ในการควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.  กลยุทธ์การตลาด หมายถึง การค้นหาโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจและการพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาดที่สามารถ
สร้างผลตอบแทนได้ซ่ึงได้แก่ 7 ข้อคือส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลผลิต ราคาค่าบริการ กระบวนการ บุคคล  การนาํเสนอ
ทางกายภาพ ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการตลาด   

4.  กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจบริการ หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด ท่ีจําเป็นต้องใช้เพิ่มเติมจากส่วนประสมทาง
การตลาด  สําหรับธุรกิจท่ีมีการให้บริการนั้นๆ ได้แก่ ตลาดภายใน คุณภาพการให้บริการ และการทําให้บริการแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

5.  การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร หรือสถาบันกับกลุ่มประชากร
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
กิจกรรมการเผยแพร่ในรูปนิทรรศการทั้งแบบเฉพาะและแบบมีส่วนร่วม ตามดัชนีตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicator : KPI) 

6.  ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงปัจจัยซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการรับนักศึกษาให้เข้ามาศึกษา  ประกอบด้วย 
6.1 ผลผลิต (Product) หมายถึง การให้ความรู้วิชาการตามหลักสูตรรวมถึงคุณภาพบัณฑิตการให้บริการ ความ

หลากหลายของหลักสูตร บริการการอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ หอพักสําหรับ
นักศึกษา ห้องสมุดทันสมัย บริการคอมพิวเตอร์ทันสมัย ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ความ
เชื่อถือในตัวผู้ประกอบการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอาศัยผลการรายงานการประเมินสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา (สมส.) ความสามารถของบัณฑิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และ
การยอมรับของผู้ประกอบการ 

6.2 ราคาค่าบริการ (Price) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดที่สถาบันการศึกษาจัดเก็บจากนักศึกษา 
6.3 ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (Place) หมายถึง สถานที่สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ รวมท้ังสภาพแวดล้อมรอบๆ 

สถาบันอุดมศึกษา ท่ีจอดรถสะดวกสบายและปลอดภัย 
6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การที่สถาบันอุดม ศึกษาแจ้งกิจกรรม หรือข้อมูลข่าวสารให้

บุคคลภายนอกได้รับรู้ ซ่ึงได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 
6.5 กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความ

ประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า 
6.6 บุคคล (Prepoer) หมายถึงความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลกร 
6.7 การนําเสนอทางกายภาพ หมายถึง สิ่งท่ีปรากฏต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น 

7.  นักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชนในปี พ.ศ. 2557 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย มีการดําเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

- ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบ 
ของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนํามาใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้ท่ีเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

- นําผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2 นํากรอบแนวคิดงานวิจัยใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 5 ทําการสรุปผลงานวจิัย 
ขั้นตอนที่ 6 จัดทํากลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อเผยแพร่และพิจารณารูปแบบกลยุทธ์ท่ีจะนํามาใช้ใน สถาบันศึกษาเอกชน  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร งานวิจัยครั้งนี้แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1)  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 182,216 คน (สกอ. รายงาน ณ. วันที่ 28 มีนาคม 2557) 

2)  บุคคลากรระดับสูงในสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชน  ได้แก่ ผู้บริหาร และอาจารย์จําประจําหลักสูตร 
2. กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยครั้งนี้แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1)  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,000 คน จาก 10 สถาบันการศึกษา ใน
เขตกรุงเทพ และปริมณฑล ใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Antecedent sampling method) 

2)  ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และผู้อํานวยการหลักสูตร 
จํานวน 10 ท่าน จาก 10 สถาบัน ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Specific sampling method) ด้วยการให้ทางสถาบันเป็นผู้ระบุ และ
นําเสนอว่าใครเป็นผู้ท่ีจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ดีท่ีสุด  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซ่ึงภายในแบบสอบถาม แบ่งเป็นคําถามชนิดปลายปิด (Close-ended questionnaires) 

และชนิดเปิด (Open-ended questionnaires) จํานวน 73 ข้อ แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยคําถามดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : คําถามบุคคลผู้มีส่วนในการจัดทํากลยุทธ์ทางการตลาด   จํานวน  9  ข้อ 
ส่วนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์     จํานวน 14 ข้อ 
ส่วนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านราคา    จํานวน  6  ข้อ 
ส่วนที่ 4 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสถานที่    จํานวน 15  ข้อ 
ส่วนที่ 5 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดจํานวน  จํานวน 16 ข้อ 
ส่วนที่ 6 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านกระบวนการ   จํานวน  6 ข้อ 
ส่วนที่ 7 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านบุคคล    จํานวน  4  ข้อ 
ส่วนที่ 8 : คําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านนําเสนอทางกายภาพ   จํานวน  5  ข้อ 
ส่วนที่ 9 : คําถามเกี่ยวกับข้อคิด และคําแนะนําเพิ่มเติม   จํานวน  2  ข้อ 
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3. ผลการวจิัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประจําปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทั้งหมดจํานวน 1,000 คน 10 จากทั้งหมด 10 สถาบัน ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปร
ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับความสําคัญของบุคคลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใน
สถาบันการศึกษาเอกชน และทดสอบสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของระดับความสําคัญของผู้บริหารในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้แก่สถาบันศึกษาเอกชนอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก   
 ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับบุคคลท่ีมีส่วนในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่
สถาบันการศึกษาเอกชน พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ อธิการบดี ส่วน
บุคคลท่ีมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ์น้อยที่สุดคือฝ่ายวชิาการ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
เอกชน และทดสอบสมมติฐานว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความสําคัญในปัจจัยแต่ละกลยุทธ์มีผลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ในสถานศึกษาเอกชน โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงระดับความสําคัญของปัจจัยแต่ละส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันศึกษาเอกชน โดยคาดว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคคล การนําเสนอทางกายภาพจะมีระดับคะแนนความสําคัญมากกว่า ซ่ึงเป็นระดับคะแนนในเกณฑ์ของ
กลุ่มปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับมาก 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มปัจจัยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแบ่งระดับความสําคัญออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ ระดับท่ีมี
ความสําคัญมากที่สุด ชื่อเสียงของผู้ก่อตั้งเป็นปัจจัยที่มีระดบัความสําคัญมากที่สุด และปัจจัยท่ีมีความสําคัญน้อยที่สุด คือ เรื่องของ
การเน้นจํานวนนักศึกษาปริญญาเอก เมื่อทําการทดสอบคะแนนความสําคัญเฉลี่ยของของปัจจัยในกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นมีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มปัจจัยในกลยุทธ์ด้านราคา ปัจจัยเรื่องค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าบริการด้านข้อมูล
สารสนเทศ และ ค่าบริการหอพักนั้นปัจจัยในกลยุทธ์ด้านราคาทั้ง 7 ปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นมีความสําคัญต่อการกําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดมาก ปัจจัยเรื่องค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าบริการอื่นๆ ไม่ได้มีความสําคัญมาก 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเรื่อง ความสะดวกในการเดินทาง ห้องสมุดท่ีทันสมัย สถานที่เรียนมีความสวยงาม สถาบันใน
เครือที่เรียนอยู่ ความสวยงามอาคารเรียนและห้องเรียน ท่ีพักผ่อน ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นมีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดมากคงมีเพียงปัจจัยเรื่องห้องบริกาอินเตอร์เน็ต ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 1 ปัจจัยเรื่องห้องบริการอินเตอร์เน็ต
และสถานที่จอดรถ จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 หมายความว่าปัจจัยเรื่องห้องบริการอินเตอร์เน็ต ความพอเพียงของสถานที่จอด
รถ และสนามกีฬา ไม่ได้มีคะแนนความสําคัญที่มากกว่า 2.51 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยในกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดน้ันมีเพียงปัจจัย ทุนสนับสนุนด้าน
การศึกษา และ ค่าบํารุงการศึกษา เท่านั้นที่มีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยอ่ืนนั้นอยู่ในระดับท่ีมีความสําคัญมาก = 
โดยปัจจัยที่มีความสําคัญน้อยที่สุด คือ การประเมินคุณภาพและจัดอันดับสถาบัน  

ปัจจัยเรื่องผลตอบแทน Commission กับผู้แนะนํา การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ และ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อวารสาร
และปัจจัยเรื่องจ่ายผลตอบแทนค่าแนะนํา Commission กับผู้แนะนําการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
วารสารไม่ได้มีความสําคัญมาก 

ตอนที่ 3 โดยสรุปจะพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาในการให้ระดับความสําคัญของปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน ท่ีจะมสีว่นใน
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละพื้นที่นั้นไม่มีความแตกต่างกันหรืออีกนัยหนึ่งคือ 
นักศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเลือกสถานศึกษาเอกชนเหมือนกัน 
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3. ผลการวจิัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประจําปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทั้งหมดจํานวน 1,000 คน 10 จากทั้งหมด 10 สถาบัน ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปร
ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับความสําคัญของบุคคลแต่ละส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใน
สถาบันการศึกษาเอกชน และทดสอบสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของระดับความสําคัญของผู้บริหารในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้แก่สถาบันศึกษาเอกชนอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก   
 ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับบุคคลท่ีมีส่วนในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่
สถาบันการศึกษาเอกชน พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ อธิการบดี ส่วน
บุคคลท่ีมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ์น้อยที่สุดคือฝ่ายวชิาการ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
เอกชน และทดสอบสมมติฐานว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความสําคัญในปัจจัยแต่ละกลยุทธ์มีผลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ในสถานศึกษาเอกชน โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงระดับความสําคัญของปัจจัยแต่ละส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันศึกษาเอกชน โดยคาดว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคคล การนําเสนอทางกายภาพจะมีระดับคะแนนความสําคัญมากกว่า ซ่ึงเป็นระดับคะแนนในเกณฑ์ของ
กลุ่มปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับมาก 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มปัจจัยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแบ่งระดับความสําคัญออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ ระดับท่ีมี
ความสําคัญมากที่สุด ชื่อเสียงของผู้ก่อตั้งเป็นปัจจัยท่ีมีระดบัความสําคัญมากที่สุด และปัจจัยที่มีความสําคัญน้อยที่สุด คือ เรื่องของ
การเน้นจํานวนนักศึกษาปริญญาเอก เมื่อทําการทดสอบคะแนนความสําคัญเฉลี่ยของของปัจจัยในกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นมีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มปัจจัยในกลยุทธ์ด้านราคา ปัจจัยเรื่องค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าบริการด้านข้อมูล
สารสนเทศ และ ค่าบริการหอพักนั้นปัจจัยในกลยุทธ์ด้านราคาทั้ง 7 ปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นมีความสําคัญต่อการกําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดมาก ปัจจัยเรื่องค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าบริการอื่นๆ ไม่ได้มีความสําคัญมาก 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเรื่อง ความสะดวกในการเดินทาง ห้องสมุดท่ีทันสมัย สถานที่เรียนมีความสวยงาม สถาบันใน
เครือท่ีเรียนอยู่ ความสวยงามอาคารเรียนและห้องเรียน ท่ีพักผ่อน ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นมีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดมากคงมีเพียงปัจจัยเรื่องห้องบริกาอินเตอร์เน็ต ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 1 ปัจจัยเรื่องห้องบริการอินเตอร์เน็ต
และสถานที่จอดรถ จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 หมายความว่าปัจจัยเรื่องห้องบริการอินเตอร์เน็ต ความพอเพียงของสถานที่จอด
รถ และสนามกีฬา ไม่ได้มีคะแนนความสําคัญท่ีมากกว่า 2.51 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยในกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดน้ันมีเพียงปัจจัย ทุนสนับสนุนด้าน
การศึกษา และ ค่าบํารุงการศึกษา เท่านั้นท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยอ่ืนนั้นอยู่ในระดับท่ีมีความสําคัญมาก = 
โดยปัจจัยท่ีมีความสําคัญน้อยที่สุด คือ การประเมินคุณภาพและจัดอันดับสถาบัน  

ปัจจัยเรื่องผลตอบแทน Commission กับผู้แนะนํา การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ และ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อวารสาร
และปัจจัยเรื่องจ่ายผลตอบแทนค่าแนะนํา Commission กับผู้แนะนําการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
วารสารไม่ได้มีความสําคัญมาก 

ตอนที่ 3 โดยสรุปจะพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาในการให้ระดับความสําคัญของปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน ท่ีจะมสีว่นใน
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละพื้นที่นั้นไม่มีความแตกต่างกันหรืออีกนัยหนึ่งคือ 
นักศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเลือกสถานศึกษาเอกชนเหมือนกัน 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 141

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยหาความสัมพันธ์และจัดกลุ่มให้ปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน (Factor 
analysis) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเข้าศึกษาต่อในด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการพิจารณาเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Principal component analysis 
ได้ปัจจัยท้ังสิ้น 3 ปัจจัยคือ 

ปัจจัยท่ี 1 ผลงานและนโยบาย  
ปัจจัยที่ 2 ชื่อเสียงและบุคคลากร  
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านจํานวนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
ดังนั้นกลุ่มปัจจัยกลุ่มท่ีหนึ่ง ซ่ึงได้แก่ผลงานและนโยบายของสถาบัน จึงมีความสําคัญต่อกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับราคา ท่ีมีผลต่อการพิจารณาเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์แบบ Principal component analysis ได้ปัจจัยท้ังสิ้น 2 ปัจจัยคือ 

ปัจจัยที่ 1: ค่าใช้จ่ายหลักในการศึกษา  
ปัจจัยที่ 2: ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากปัจจัยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสถานที่ซ่ึงมีท้ังหมด 9 ข้อ เม่ือนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตัดสินเข้าศึกษาต่อในด้านสถานที่ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับสถานที่ ท่ีมีผลต่อการพิจารณาเลือกเรียน
ในสถาบันการศึกษาเอกชน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Principal component analysis  

จากปัจจัยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งมีท้ังหมด 17 ข้อ เมื่อนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตัดสินเข้าศึกษาต่อในด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีมี
ผลต่อการพิจารณาเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Principal component analysis ได้ปัจจัยท้ังสิ้น 
2 ปัจจัยคือ 

ปัจจัยที่ 1 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้   
ปัจจัยที่ 2 ทุนการศึกษาและข้อ 3 ทุนสนับสนุนด้านกีฬา 

ดังนั้นกลุ่มปัจจัยกลุ่มท่ีหนึ่ง จึงมีความสําคัญต่อกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดมาก  
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงระดับความสําคัญของกลยุทธ์แต่ละด้านและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีคาดว่ากลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชนจะมีระดับ
ความสําคัญมาก ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงระดับความสําคัญของกลยุทธ์แต่ละด้านว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนมากน้อยแตกต่างกัน   

โดยสรุปพบว่า กลยุทธ์ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์ด้านราคา, กลยุทธ์ด้านสถานที่ และกลยุทธ์ด้าน
การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคคล การนําเสนอทางกายภาพ ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาบันศึกษา
เอกชนของนักศึกษาท้ังสิ้น กลยุทธ์ท่ีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดคือกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัย กลยุทธ์
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ด้านราคา 

 

4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับความสําคัญของบุคคลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใน
สถาบันการศึกษาเอกชน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าบุคคลในทุกระดับมีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาเอกชน โดย
สามารถแบ่งระดับความสําคัญออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ ระดับท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด และระดับท่ีมีความสําคัญมากสําหรับบุคคลที่มี
อิทธิพลในการกําหนดกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ อธิการบดีและลําดับรองลงมาได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, 
คณบดี และ ผู้อํานวยการ ส่วนบุคคลท่ีมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ์น้อยที่สุดคือฝ่ายวิชาการ  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
เอกชน โดยแบ่งการพิจารณาออกตามกลยุทธ์ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด 
บุคคล กระบวนการ นําเสนอทางกายภาพ ซ่ึงพบว่า กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ชื่อเสียงผู้ก่อตั้ง 
อาจารย์ผู้สอน ภาพลักษณ์ของสถาบัน อุปกรณ์การเรียนการสอน ความหลากหลายในสาขาวิชาที่สอน และจํานวนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี กลยุทธ์ด้านสถานที่ ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อกลยุทธ์ด้านสถานที่มากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การให้ผ่อนชําระค่าหน่วยกิต และกลยุทธ์ด้านราคา ซ่ึงมีปัจจัย
สําคัญได้แก่ ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงความคิดเห็นที่มีต่อระดับความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พบว่านักศึกษาท้ังสองส่วนไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือนักศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ต่างก็มีความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนกัน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยหาความสัมพันธ์และจัดกลุ่มให้ปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน  พบว่าใน
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแบ่งปัจจัยได้ออกเป็นสองกลุ่มคือ ด้านนโยบายและผลงาน และอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียง ส่วนกลยุทธ์ด้านราคาและด้านสถานที่นั้น ไม่สามารถแยกปัจจัยเป็นกลุ่มออกได้ สําหรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดน้ัน
สามารถแบ่งปัจจัยได้เป็น 2 กลุ่ม คือการสื่อสารโฆษณาเพื่อให้เกิดการรับรู้ และการส่งเสริมด้านราคา  

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ว่า กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีผลต่อ
ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษาแตกต่างกัน พบว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือกลยุทธ์
ด้านสถานที่ รองลงมาคือกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชน
ด้วยกันเองแล้ว ยังต้องประสบกับคู่แข่งขันที่มาจากสถาบันของรัฐ อันได้แก่ สถาบันราชมงคลและสถาบันราชภัฎ ท่ียกระดับฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล จะมีความได้เปรียบในด้านค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
มหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงหากเปรียบเทียบถึงจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมีความ
ได้เปรียบในเรื่องของชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการศึกษามากกว่า เนื่องจากจะมีความพร้อมในด้านของบุคลากรที่มักเชิญผู้มี
ชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์พิเศษ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ทันสมัยกว่า ดังนั้นสถาบันการศึกษาเอกชนควรเพิ่มความ
แข็งแกร่งในการแข่งขันด้วยประเด็นดังต่อไปนี้  

ประเด็นที่ 1 การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Product differentiation) ของ ไมเคิล อี.
พอตเตอร์ โดยสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เช่นการสร้างจุดเด่นด้านหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรนานาชาติ (International 
program) การสร้างความแตกต่างด้วยการมีพันธมิตร หรือการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนความ
น่าเชื่อถือของหลักสูตร  

ประเด็นที่ 2 การเปิดหลักสูตรเฉพาะ และหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด สิ่งสําคัญคือสถาบันมีความพร้อม
และสมบูรณ์เพียงใดต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว หากจัดการเรียนการสอนขึ้นโดยไม่มีความพร้อมอย่างแท้จริง บัณฑิตที่จบ
การศึกษาออกไปจะไม่มีคุณภาพ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจการศึกษาน้ันต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ ตรงท่ี
ต้องยึดถือคุณภาพ และคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นสําคัญ ประกอบกับความน่าเชื่อถือของคณาจารย์ประจําหลักสูตร การปรับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดึงดูดนักศึกษา และสร้างความน่าเชื่อถือของสถาบันได้ในระยะยาว  

ประเด็นท่ี 3 แนวทางในอนาคต สถาบันศึกษาควรมีความชัดเจนในภาพลักษณ์และความถนัดเฉพาะด้าน (Core competency) 
ของตนเอง เช่น เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือ ด้านบริหารธุรกิจ ธุรกิจการบิน ธุรกิจบริการ โดยส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เป็นจุดขายท่ีโดดเด่น ซ่ึงจะช่วยลดการแข่งขันจากตลาดรวมลงได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
นครพนม 2.เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําแปรสภาพของหัวหน้างานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 3.เพื่อศึกษาบรรยากาศ
องค์การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 4.เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและบรรยากาศองค์การที่มี
ผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข แพทย์แผนไทย ทันตาภิบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานอยู่ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ในจังหวัดนครพนม ท้ังหมด 272 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 1. อิทธิพลระหว่างภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) และความ
ผูกพันต่อองค์การ (ORM) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
( ) เท่ากับ 0.70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 2. ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) และบรรยากาศองค์การ (ORC) 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างบรรยากาศองค์การ (ORC) และความผูกพันขององค์การ (ORM) พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ท่ีตั้งไว้สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้าง
บรรยากาศขององค์การ โดยการกําหนดบทบาทการทํางานของของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่กดดัน สนับสนุนให้มีอิสระในการทํางานอม
จะส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์การและเกิดความผูกพันขึ้นในองค์การ 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําแปรสภาพ บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 
This research Objectives; 1. To study the organizational commitment of staff health promotion hospital 

district, Nakhon Phanom 2. To study the Transfomational Leadership of the head of the health promoting hospital 
district. Nakhon Phanom 3. To study the organizational climate of health promoting hospital district, Nakhon Phanom 
province 4. To study the influence of Transfomational Leadership and organizational climate on organizational 
commitment at the atmosphere of public health officials of the health promoting hospital district. Nakhon Phanom 
province were registered nurses, public health Technical officer, public health officer, Thai Traditional medicine, dental 
assistant Working in the hospital of health promotion in Nakhon Phanom province all 272. Effects of this study. 1. The 
influence between the Transfomational Leadership (TFL) and organizational commitment (ORM) found that there was 
a positive correlation at significant 0.01 found. There was a relationship between the regression coefficients (β) was 
0.70, which according to the hypothesis 2. Influence between leadership reprocessed. (TFL) and organizational climate 
(ORC) found that there was a positive correlation at significant 0.01 shows that there is a relation. The regression 
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coefficients. (β) was 0.80 which follow the hypothesis 3. Effect between organizational climate and organizational 
commitment, ORC) (ORM) found that there was a positive correlation at significant 0.01 found that related the 
coefficients regression (β) was 0.80 which follow the hypothesis set conclusion. Managers should promote the 
creativity in the work. Products and new technologies, and create an atmosphere of the organization. The functional 
role of the staff clearly no pressure support free in working environment will affect the motivation of organization and 
organizational commitment 
Keywords: Transformational leadership, Organization climates, Organization commitment.  
 

1. บทนํา 
ปัญหาบุคลากรโยกย้ายและย้ายออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้พบเจอ การลาออกของผู้มีความรู้เฉพาะทางด้าน และการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทําให้การ
ดําเนินการพัฒนาองค์การเกิดการชะลอตัว การดําเนินการติดขัด การเสียโอกาสในการเจริญเติบโต และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
อบรมพนักงานใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามท่ีต้องการด้วย สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัญหาเรื้อรัง และไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชัด เนื่องด้วย
สิ่งแวดล้อม สังคม โครงสร้าง และบุคคลที่แตกต่างกัน ทําให้ปัญหาการลาออกมีปัจจัยท่ีหลากหลายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนมเป็นหน่วยงานขั้นปฐมภูมิท่ีได้รับการพัฒนามาจากสถานีอนามัยเดิมข้ึนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
152 รพ.สต. มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 98 ตําบล 1,148 หมู่บ้าน มีประชากรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 709,688 คน อัตราการ
โยกย้ายและลาออกในปี 2552-2556 ในปี 2552 โยกย้ายจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อย 12.32 ลาออก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 
ปี 2553 โยกย้ายจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อย 16.37 ลาออก จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 ปี 2554 โยกย้ายจํานวน 30 คน คิด
เป็นร้อย 23.36 ลาออก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ปี 2555 โยกย้ายจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อย 18.42 ลาออก จํานวน  2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.87 ปี 2556 โยกย้ายจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อย 30.21 ลาออก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 (กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2556) สาเหตุท่ีทําให้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้รับความสนใจ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว องค์การต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ได้ 
แก่ ลักษณะของแรงกดดันจากงาน เทคโนโลยี ความชะงักทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน แนวโน้มของสังคม และการเมืองของโลก เพ่ือสร้าง
ความได้ เปรียบในการแข่งขัน ทําให้ องค์ การสามารถดํารงอยู่ได้ โดยภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงจะมองไปข้างหน้ายอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และเปิดรับแนวคิดใหม่ การทํางานสมัยใหม่ต้องการผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทุกระดับ (ธวัช, 2550) 

จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและบรรยากาศองค์การต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัจจัย
สําคัญทั้งสามส่วน อันได้แก่ ภาวะผู้นําแปรสภาพ บรรยากาศองค์การ และผูกพันต่อองค์การ ท่ีช่วยสนับสนุนหรือให้ประโยชน์แก่
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านบรรยากาศองค์การซึ่งช่วยรักษาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่ดีให้อยู่กับองค์การได้
ยาวนาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ และมีความรักและภูมิใจในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําแปรสภาพของหัวหน้างานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
 3. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ภาวะผู้นําแปรสภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
2. ภาวะผู้นําแปรสภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
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3. บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลจากบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเขต
จังหวัดนครพนม ท้ังหมด 272 คน พ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตจังหวัดนครพนม จํานวน 163 แห่ง 97 ตําบล 12 
อําเภอ ดังนี้ อําเภอเมือง ท่าอุเทน ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร ธาตุพนม ศรีสงคราม นาแก วังยาง บ้านแพง นาหว้า นาทม 
การทบทวนวรรณกรรม 

ภาวะผู้นํา 
 Spears (2010) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสัมพันธ์ซ่ึงบุคคลหนึ่งหรือผู้มีอิทธิพลให้ผู้อ่ืนทํางานร่วมกัน
อย่างเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการของผู้นําผู้นํามิใช่เป็นผู้ผลักดันแต่เป็นผู้ดึงโดยแจ้งให้ผู้ตามทราบแนวทางท่ีปรารถนาใหป้ฏิบตัิ
ตามด้วยการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง  

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2550) ภาวะผู้นํา หมายถึง บุคคลท่ีได้รับมอบหมาย อาจมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่
ยอมรับให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถท่ี จะจูงใจชักนําให้ สมาชิกรวมพลัง เพื่อปฏิบัติ ภารกิจต่างๆ ให้สําเร็จ 

1. ภาวะผู้นําแปรสภาพ ภาวะผู้นําแปรสภาพ (Transformational Leadership) แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําแปรสภาพ นั้นได้
ถูกเสนอ โดยนักวิจัยหลายท่านเพื่ออธิบายว่าผู้นําประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในองค์การได้อย่างไร 
แนวความคิดนี้ถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Burns (1978 อ้างใน วีรยา พวงไทย, 2550: 15) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดท่ีว่าผู้นําจะ
ใช้พฤติกรรมที่ซับซ้อนมากกว่าโครงสร้างท่ีมีมาแต่แรกเริ่ม (Nahavandi, 1997 อ้างใน วีรยา พวงไทย, 2550: 10-15) 

2. คุณลักษณะของผู้นําแปรสภาพ 
1. เป็นผู้นําแปรสภาพจะเปลี่ยนองค์การท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าคล้ายกับผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนักกีฬาที่ต้อง

รับผิดชอบทีมท่ีไม่เคยชนะใครเลย ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อความเป็นผู้ชนะ และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีท่ีสุดเพื่อ
ชัยชนะ 

2. เป็นคนกล้าและเปิดเผยเป็นคนที่ต้องเสี่ยงแต่มีความสุขและมีจุดยืนของตนเอง กล้าเผชิญกับความจริงกล้าเปิดเผยความจริง 
3. เชื่อมั่นในคนอื่นผู้นําแปรสภาพไม่ใช่เผด็จการแต่มีอํานาจและสนใจคนอื่นๆ มีการทํางานโดยมอบอํานาจให้คนอื่นทํา

โดยเชื่อว่าคนอื่นก็มีความสามารถ 
4. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดันผู้นําแปรสภาพน้ีจะชี้นําให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมายและสร้างแรงผลักดันในการ

ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีคุณค่า 
5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้นําแปรสภาพ นี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยทําผิดพลาดในฐานะที่เป็นบทเรียน และจะพยายาม

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อนความคลุมเครือและความไม่แน่นอน ผู้นําแปรสภาพ จะมีความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
7. เป็นผู้มองการณ์ไกล ผู้นําแปรสภาพ จะมีความสามารถในการมองการณ์ไกลสามารถท่ีจะนําความหวัง ความฝันมาทําให้

เป็นความจริงได้ 
3. องค์ประกอบของภาวะผู้นําแปรสภาพ องค์ประกอบเฉพาะทั้ง 4 ประการ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน (Correlate) และมีการ

แบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญที่แตกต่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence or leadership : II or CL) หมายถึง การที่ผู้นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง
หรือเป็นโมเดลสําหรับผู้ตาม ผู้นําจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและทําให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation : IM ) หมายถึง การท่ีผู้นําจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้
ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก คร้ังที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน 

4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู้นําจะมีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะ
เป็นผู้นําในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ 

จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําแปรสภาพ (Transformation 
leadership) หมายถึงระดับพฤติกรรมที่ผู้นํามีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้น มีความสามารถในการนํา
การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับการส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุให้มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม แต่จะเน้น
คุณลักษณะที่เป็นนามธรรมมากกว่า โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การ
กระตุ้นทางปัญญา 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

บรรยากาศในองค์การ (Organizational Climate) 
Amabile (1998) ให้ความหมายบรรยากาศองค์การว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Contextual Factor) เกี่ยวข้องกับ

ทักษะหรือคุณลักษณะของตัวบุคลากรเองในการทํางาน (Personal Factor) โดยที่สภาพแวดล้อมในการทํางานจะครอบคลุมถึง
เหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ ความกดดันจากปริมาณงาน (Workload Pressure) การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน (Autonomy 
Support) และการสนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน (Competence Support) ซ่ึงจะเป็นกลไกขององค์การที่สําคัญในการ
เสริมสร้างพื้นฐานความรู้และความชํานาญ 

อารีรัตน์ รัตนสุภาชัย (2552) ให้ความหมายบรรยากาศองค์การว่า หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ในองค์การใดองค์การหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความรู้สึกผูกพันในงาน ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่อ
องค์การ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ 

1. มิติและลักษณะบรรยากาศขององค์การ   
Ekvall (1983 อ้างถึงใน Isaksen and Lauer, 2001) ได้วิจัยพัฒนาแบบวัดบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ (Creative Climate 

Questionnaire; CCQ) ประกอบด้วย 10 มิติ คือ 1) มิติความท้าทาย 2) มิติความเป็นอิสระ 3) มิติความเป็นพลวัต 4) มิติความโปร่งใส           
5) มิติแสดงความคิดเห็น 6) มิติอารมณ์ขัน 7) มิติความขัดแย้ง 8) มิติการสนับสนุน 9) มติิโต้แย้ง 10) มิติรับความเสี่ยง 

Amabile (1998) ได้ศึกษาถึงเหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ซ่ึง ประกอบด้วย ประเด็นใน
ระดับองค์การหรือสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Contextual factor) และประเด็นในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือคุณลักษณะ
ของตัวบุคลากรเองในการทํางาน (Personal factor) โดยท่ีสภาพแวดล้อมในการทํางานจะครอบคลุมถึงเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ ความกดดัน
จากปริมาณงาน (Workload pressure) การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน (Autonomy support) และการสนับสนุนความรู้และ
ทักษะในการทํางาน (Competence support) ซ่ึงจะเป็นกลไกขององค์การที่สําคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และความชํานาญและ 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. ความกดดันจากปริมาณงาน (Workload pressure) หมายถึง ภาวะความกดดันจากปริมาณงานที่มากเกินไปหรือ อัน
เนื่องมาจากทรัพยากรที่จํากัด อาจทําให้ผลลัพธ์ของงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

2. การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน (Autonomy support) หมายถึง การที่องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ เลือก
และตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน จัดลําดับการทํางานโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองได้อย่าง อิสระ (Freedom) เพิ่มความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ในการทํางาน เพื่อให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงได้ โดยการมอบอํานาจในการคิดและตัดสินใจ (Empowerment) ภายใต้กรอบ หรือ
แนวทางที่องค์การ กําหนดไว 

3. การสนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน (Competence support) หมายถึง พ้ืนฐานความรู้ ความชํานาญ (Expertise) 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) ซ่ึงอธิบายได้ว่าการที่บุคลากรมี “ฐานความรู้” ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานและ มี “ฐาน
การคิด” จะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการกลั่นกรองและกระตุ้นกระบวนการคิดให้เกิดผลลัพธ์ 
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3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน 

4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู้นําจะมีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะ
เป็นผู้นําในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ 

จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําแปรสภาพ (Transformation 
leadership) หมายถึงระดับพฤติกรรมท่ีผู้นํามีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้น มีความสามารถในการนํา
การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับการส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุให้มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม แต่จะเน้น
คุณลักษณะที่เป็นนามธรรมมากกว่า โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การ
กระตุ้นทางปัญญา 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

บรรยากาศในองค์การ (Organizational Climate) 
Amabile (1998) ให้ความหมายบรรยากาศองค์การว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Contextual Factor) เกี่ยวข้องกับ

ทักษะหรือคุณลักษณะของตัวบุคลากรเองในการทํางาน (Personal Factor) โดยที่สภาพแวดล้อมในการทํางานจะครอบคลุมถึง
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับ ความกดดันจากปริมาณงาน (Workload Pressure) การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน (Autonomy 
Support) และการสนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน (Competence Support) ซ่ึงจะเป็นกลไกขององค์การท่ีสําคัญในการ
เสริมสร้างพื้นฐานความรู้และความชํานาญ 

อารีรัตน์ รัตนสุภาชัย (2552) ให้ความหมายบรรยากาศองค์การว่า หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ในองค์การใดองค์การหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความรู้สึกผูกพันในงาน ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่อ
องค์การ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ 

1. มิติและลักษณะบรรยากาศขององค์การ   
Ekvall (1983 อ้างถึงใน Isaksen and Lauer, 2001) ได้วิจัยพัฒนาแบบวัดบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ (Creative Climate 

Questionnaire; CCQ) ประกอบด้วย 10 มิติ คือ 1) มิติความท้าทาย 2) มิติความเป็นอิสระ 3) มิติความเป็นพลวัต 4) มิติความโปร่งใส           
5) มิติแสดงความคิดเห็น 6) มิติอารมณ์ขัน 7) มิติความขัดแย้ง 8) มิติการสนับสนุน 9) มิติโต้แย้ง 10) มิติรับความเสี่ยง 

Amabile (1998) ได้ศึกษาถึงเหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ซ่ึง ประกอบด้วย ประเด็นใน
ระดับองค์การหรือสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Contextual factor) และประเด็นในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือคุณลักษณะ
ของตัวบุคลากรเองในการทํางาน (Personal factor) โดยท่ีสภาพแวดล้อมในการทํางานจะครอบคลุมถึงเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ ความกดดัน
จากปริมาณงาน (Workload pressure) การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน (Autonomy support) และการสนับสนุนความรู้และ
ทักษะในการทํางาน (Competence support) ซ่ึงจะเป็นกลไกขององค์การที่สําคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และความชํานาญและ 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. ความกดดันจากปริมาณงาน (Workload pressure) หมายถึง ภาวะความกดดันจากปริมาณงานที่มากเกินไปหรือ อัน
เนื่องมาจากทรัพยากรที่จํากัด อาจทําให้ผลลัพธ์ของงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

2. การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน (Autonomy support) หมายถึง การที่องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ เลือก
และตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน จัดลําดับการทํางานโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองได้อย่าง อิสระ (Freedom) เพิ่มความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ในการทํางาน เพื่อให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงได้ โดยการมอบอํานาจในการคิดและตัดสินใจ (Empowerment) ภายใต้กรอบ หรือ
แนวทางที่องค์การ กําหนดไว 

3. การสนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน (Competence support) หมายถึง พ้ืนฐานความรู้ ความชํานาญ (Expertise) 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) ซ่ึงอธิบายได้ว่าการที่บุคลากรมี “ฐานความรู้” ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานและ มี “ฐาน
การคิด” จะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการกลั่นกรองและกระตุ้นกระบวนการคิดให้เกิดผลลัพธ์ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า บรรยากาศสามารถ คือ สภาพแวดล้อม ความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์การต่อปัจจัย
ต่างๆ ภายในองค์การท่ีส่งผลกระทบต่อการทํางาน หรือการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์การต่อสภาวะแวดล้อมในการทํางาน จําแนก
ออกเป็น 11 ด้าน ได้ดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างองค์การ 2. ด้านมาตรฐานการทํางาน 3. ด้านความมีอิสระ 4. ด้านการได้รับการยอมรับ 5. 
ด้านการสนับสนุน 6. ด้านความท้าทาย  7. ด้านความไว้วางใจ 8. ด้านสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น 9. ด้านอารมณ์ขัน 10. ด้านการ
ควบคุมความขัดแย้ง 11. ด้านรับความเสี่ยง 

ความผูกพันต่อองค์การ 
จารุวรรณ (2549) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่าความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อ องค์การซ่ึงมีลักษณะของ

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยแสดงออกมาใน รูปของการกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยความเต็มใจในการ ปฏิบัติงาน การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ การมีส่วนร่วมและการเป็นสมาชิกของ 
องค์การ และบุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ องค์การเสมอ 

ชาญวุฒิ (2553) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่า ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์การต่อองค์การ ยินดีจะ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซ่ึงองค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์การประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์การ การทุ่มเท
ความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

1. ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การมีความสําคัญย่ิงต่อองค์การในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถให้ทํานายอัตราการเข้าออก ลาออกและการเปลี่ยนงาน (Turnover) ได้ดีกว่าความพึง

พอใจในงานเนื่องจากความผูกพันต่อองค์การมีแนวคิดที่ครอบคลุมมากกว่า กล่าวคือความผูกพันต่อองค์การสามารถสะท้อนถึง
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การซึ่งมีลักษณะที่ยาวนานกว่าความพึงพอใจ 

2. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสําคัญอย่างหนึ่งในการทํานายแรงจูงใจในการเข้างานของพนักงาน และเป็นแรงผลักดันให้
พนักงานในองค์การสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เนื่องจากความรู้สึกในความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์การ 

3. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อ
ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเมื่อพนักงานเกิดความผูกพันกับงานย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถที่จะบรรลุตามเปา้หมายที่ตั้งไว้ได้ 

4. ความผูกพันต่อองค์การที่ส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

Development Dimensions International หรือ DDI (2004 อ้างใน ลลิตา อรุโณทยานันท์, 2554) ซ่ึงเป็นบริษัทที่
ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก ได้ทําการศึกษาถึงความผูกพันของพนักงานและเสนอแนวคิดการสร้างความผูกพันของ
พนกังานต่อองค์การ หรือ DDI’s Engagement Value Proposition โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (Engagement Drivers) องค์การมีความคาดหวังที่จะให้ความผูกพันต่อ
องค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ซ่ึงความคาดหวังนี้จะประสบผลสําเร็จ  

2. การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน (Work Environment) ส่งผลในด้านบวกต่อพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน
จนนําไปสู่ความผูกพันต่อองค์การ 

3. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (Engaged Employees) เม่ือพนักงานรู้สึกพอใจและมีความสุขจากบรรยากาศ
ในการทํางาน พนักงานจะรู้สึกผูกพันกับองค์การจนพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Greater Loyalty) และจะทุ่มเทความ
พยายามความตั้งใจในการทํางานมากขึ้น (Enhanced Effort) 

4. ผลสําเร็จขององค์การ (Organizational Success) เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การแล้วจะส่งผลต่อผลตอบแทน
ในระยะยาวแก่องค์การ โดยทําให้จํานวนของพนักงานที่เต็มใจทํางานกับองค์การเพิ่มข้ึน (Increased Retention) องค์การมีลูกค้า
ท่ีพึงพอใจและซื่อสัตย์ต่อองค์การมากขึ้น กําไรจากการบริหารงานเพิ่มข้ึน และองค์การมีการเจริญเติบโตก้าวหน้ามากข้ึน 
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Steers (1997 อ้างใน เนตรนภา นันทพรวิญญู, 2551) มีความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียว
แน่นของสมาชิกในองค์การ และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองค์การ และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึง 

1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คือ การยอมรับในแนวทางการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์การมีความภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพนักงาน 

2.  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ คือ การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มท่ี เต็มใจ
อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการทํางานที่ดี ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ โดย
มุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัติประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงจะส่งผลถึงความสําเร็จและเป็นผลดีต่อ
องค์การในภาพรวม 

3.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์การ คือ การท่ีพนักงาน แสดงถึงความต้องการ
ท่ีจะปฏิบัติงานในฐานะของพนักงาน อย่างแน่วแน่เป็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยไม่โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงงานที่ทํา 
พยามยามที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การ เป็น
ความต้ังใจและพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกตอ่ไป เพื่อทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การเป็นความรู้สึกท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีเหนียว
แน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ  องค์การ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญในการ
ผลักดันให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะพยายามกระทําในสิ่งท่ีดีให้กับองค์การ เพื่อประโยชน์ขององค์การ และมีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป เพื่อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การโดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2. ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ 3.ด้านความปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หมายถึง การบริการสาธารณสุขที่เน้นบริการบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความเข้มข้นใน

เชิงวิทยาการและเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง มุ่งเน้นในมิติของมนุษย์และสังคม เป็นบริการแบบผสมผสาน ท่ัง การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
และควบคุมโรค และปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการเป็นองค์รวมเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการ 
สถานบริการ ชุมชนและครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณสุขระดับอ่ืนๆ และกับชุมชนเพื่อส่งต่อความรับผิดชอบ การ
ให้บริการระหว่างกันและกันเป็นอย่างดี  (กระทรวงสาธารณสุข : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2553) 

1. แนวคิดการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการเพิ่มทักษะและความสามารถของปัจเจกชนในการ

ควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นรวมถึงเป็นกระบวนการทางสังคมและการเมืองแบบเบ็ดเสร็จท่ีมุ่งไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของสาธารณชนและปัจเจกชน โดยมี
แนวทางที่สําคัญ 5 ประการ คือ  

1)  การสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ (Build Health Public Policy)  
2)  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)  
3) การเสริมความเข้มแข็งการดําเนินงานสุขภาพโดยชุมชน (Strengthen Community Action)  
4)  การพัฒนาทักษะปัจเจกชนในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของตนเอง (Develop Personal Skill)  
5) การปรับระบบบริการสาธารณสุข (Reorient Health Service) 
สรุปว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต.หมายถึงสถานีอนามัยที่ยกระดับข้ึนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) รูปแบบหน่ึงที่มีภารกิจหน้าท่ี
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550 – 2554) ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมุ่งเน้นการ
บริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกในด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ 
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และการคุ้มครองผู้บริโภค ท้ัง ในระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนและสังคม และให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้คําปรึกษาและส่ง
ต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลามีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 

กรอบแนวคิด  

 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข แพทย์แผนไทย ทันตาภิบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานอยู่ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดนครพนม 
ท้ังหมด 272 คน 

 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดย
นําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) Hair, at al., (2010) อธิบายว่า การใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  

 1. เพื่อทดสอบความสันพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ถ้ามีความสัมพันธ์กันสามารถที่จะ
นําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานต่อไปได้วัตถุประสงค์  
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 2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นว่ามีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นเกินว่า 
0.8 มีโอกาสเกิด Multicollinearity 
  3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วย 
ภาวะผู้นําแปรสภาพและบรรยากาศองค์การ กับตัวแปรตาม 1 ตัวซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้คือ ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการ
ทํานาย โดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะสามารถทํานายอีกตัวแปรหนึ่งได้ในการวิเคราะห์การถดถอยจะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเป็นหลัก เพื่อให้ได้คําตอบที่ต้องการ คือ มีตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามที่เราสนใจจะศึกษา และตัวแปรใด
พยากรณ์ได้มากน้อยกว่ากัน รวมทั้งตัวแปรใดส่งผลในทางบวกหรือทางลบ 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
เม่ือกําหนดให้ TFL แทน ภาวะผู้นาํ 

ORC แทน บรรยากาศองค์การ 
ORM แทน ความผูกพันต่อองค์การ 

 

ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา บรรยากาศองค์การ และความผูกพันองค์การ 
 TFL ORC ORM 

X  4.52 4.53 4.40 
S.D. 0.75 0.78 0.74 
TFL 1   
ORC 0.80* 1  
ORM 0.79* 0.80* 1 

 

จากตารางที่ 2 อธิบายถึงความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระ Hair, et al., (2010) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปร
อิสระไม่ควรเกินกว่า 0.80 ซ่ึงถ้าเกิน 0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด Multicollinearity ดังนั้น จากงานวิจัยนี้จึงพบว่า ความสัมพันธ์ร่วม
ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าสูงเท่ากับ 0.80 จึงได้ทําการตรวจสอบค่า Variance Inflation (VIF) ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หรือ 5 หากเกินกว่านี้ 
แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองในงานวิจัยนี้พบว่า ค่า VIF=2.86 แสดงว่าไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพล 
ภาวะผู้นํา และความผูกพันองค์การ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) t Sig.t 
ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) .796 21.637 .000** 

R2 =  .634,   S.E. = .449,   F = 468.171,   Sig of F = ***  
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพล
บรรยากาศองค์การและความผูกพันองค์การ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) t Sig.t 
บรรยากาศองค์การ (ORC) .807 22.431 .000** 

R2 =  .651,   S.E. = .439,   F = 503.145,   Sig of F = ***   
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลภาวะ
ผู้นําและบรรยากาศองค์การ   

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) t Sig.t 
ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) .807 22.419 .000** 

R2 =  .651,   S.E. = .649,   F = 502.633,   Sig of F = .000** VIF=1.00 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาวะผู้นํา บรรยากาศองค์กร และความผูกพันองค์การ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) T Sig.t 
บรรยากาศองค์การ (ORC) .470 8.491 .000** 
ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) .417 7.528 .000** 

R2 =  .712,   S.E. = .400,   F = 331.788,   Sig of F = .000**   VIF=2.86 
 

4. สรุปผล 
ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) และความผูกพันต่อองค์การ (ORM) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.79 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีผลต่อความผูกพันขององค์การโดยการนําวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับการส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เพื่อให้เกิดแรงจูงใจผู้
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติกรณ์ (2550) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า ผู้นําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้
ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ี และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีท้าทายความสามารถ ผู้นําจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคําแนะนํา การ
สนับสนุนซ่ึงผลของภาวะผู้นําแปรสภาพ จะทําให้ผู้ตามเชื่อถือยกย่อง ยอมรับ และภักดีต่อผู้นํา 
 ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) และบรรยากาศองค์การ (ORC) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสร้างบรรยากาศขององค์การ โดยการกําหนดบทบาท
การทํางานของของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน ไม่กดดัน สนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน สนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีในองค์การรับรู้ และได้รับแรงจูงใจจากผู้บริหารสอดคล้องกับงานวิจัยของ Amabile (1998) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เกี่ยวข้องกับทักษะหรือคุณลักษณะของตัวบุคลากรเองในการทํางาน โดยท่ีสภาพแวดล้อมในการทํางานจะครอบคลุมถึงเหตุปัจจัย
ท่ีเกี่ยวกับความกดดันจากปริมาณงาน การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน และการสนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน ซ่ึงจะเป็น
กลไกขององค์การที่สําคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และความชํานาญ 

ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างบรรยากาศองค์การ (ORC) และความผูกพันขององค์การ (ORM) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การสร้างบรรยากาศองค์การ Climate ในการทํางานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการจูงใจ
บุคลากรภายในองค์การหมายความว่าถ้าผู้บริหารสามารถที่จะบริหารและดูแลบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสมย่อมจะส่งผลต่อการจูง
ใจบุคลากรภายในองค์การและความผูกพันขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติหรือความรู้สึก
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การ เช่น  มีความจงรักภักดีต่อองค์การ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์การ มีความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และมีความยินดีท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มท่ีและเต็มใจที่จะเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองค์การ นอกจากทัศนคติและความรู้สึกแล้ว ยังรวมไปถึงการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เช่น การ
มาทํางานอย่างสม่ําเสมอ มีความทุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ปกป้องคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินขององค์การเสมือนเป็นของตนเอง  
รวมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การ 
  ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นําแปรสภาพ (TLF) กับบรรยากาศองค์การ (ORC) และความผูกพันขององค์การ (ORM) 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บริหารควรส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างบรรยากาศขององค์การ โดยการกําหนดบทบาทการทํางานของของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน ไม่กดดัน 
สนับสนุนให้มีอิสระในการทํางานอมจะส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์การและเกิดความผูกพันขึ้นในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัย



รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 153

ของรัตติกรณ์ (2550) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า ผู้นําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีท้าทายความสามารถ ผู้นําจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคําแนะนํา การสนับสนุนซ่ึงผล
ของภาวะผู้นําแปรสภาพ จะทําให้ผู้ตามเชื่อถือยกย่อง ยอมรับ และภักดีต่อผู้นํา และ Amabile (1998) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เกี่ยวข้องกับทักษะหรือคุณลักษณะของตัวบุคลากรเองในการทํางาน โดยท่ีสภาพแวดล้อมในการทํางานจะครอบคลุมถึงเหตุปัจจัย
ท่ีเกี่ยวกับ ความกดดันจากปริมาณงาน การสนับสนุนให้มีอิสระในการทํางาน และการสนับสนุนความรู้และทักษะในการทํางาน ซ่ึงจะเป็น
กลไกขององค์การที่สําคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และความชํานาญ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ อันประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ การ
มุ่งเน้นการฝึกอบรม การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และการมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ผลการปฏิบัติ งาน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ มประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาคือพนักงานสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 378 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และการมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และผลการ
ปฏิบัติงาน ส่วนการมุ่งเน้นการฝึกอบรมไม่มีความสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน และการทํางาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 
คําสําคัญ:  กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 This research is aim to study the organizational communication strategy; consist of knowledge sharing, 
training orientation, learning orientation and social media focus that affect to team work efficacy and job 
performance. Data were collected by using 378 questionnaires with academic support staff of Kasetsart University. 
The statistics used to analyze the result are comparison of average; examine the relationship between variables, 
simple statistical correlation of Pearson and multiple regression analysis. The result of this research found that 
knowledge sharing, learning orientation and social media focus are relate to team work efficacy and job 
performance. Training orientation is not related to team work efficacy and job performance, and team work efficacy 
is related to job performance.   
Keywords:  Organizational Communication Strategy, Team Work Efficacy, Job Performance 
 

1. บทนํา  
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก่อให้เกิดเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหนัก ทําให้ธุรกิจส่วนใหญ่จําเป็นต้องปรับตัว และปรับ

กลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด (รังษี, 2557) อุตสาหกรรมต่างๆ ท้ังด้านการผลิตและบริการได้รับผลกระทบถ้วนหน้า เศรษฐกิจ
ชะลอตัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน และภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ จึงทําให้ธุรกิจจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (พรรณี, 2552) การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงถือเป็นตัวขับเคลื่อนองค์การอย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาวะดังกล่าว การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อในองค์การ และในการดําเนินกลยุทธ์ต่างๆขององค์การ “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกล
ยุทธ์ท่ีมีความสําคัญเพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะนําไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันของบุคลากรท้ังองค์การ
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ “กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารจะต้องนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  (ทรงธรรม, 2548) ไพศาล (2552) ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารสมัยใหม่ 
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คือการนําองค์การมุ่งไปสู่การสําเร็จได้อย่างมีเหตุมีผล สร้างความสามารถในการแข่งขันให้พนักงาน ทีมงาน และองค์การ เพื่อความอยู่รอด 
ในองค์การขนาดใหญ่และมีการขยายตัว การสื่อสารองค์การจึงถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ และจะส่งผล
ถึงผลการปฏิบัติงานเพื่อที่จะทําให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้  

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเกษตร ประจําปี 
2557 ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การ” (คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) คณะเกษตรตระ
หนึกถึงความเสี่ยงจากการสื่อสารภายในองค์การที่จะเกิดข้ึน โดยใช้การสื่อสารภายในองค์การเพื่อการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพของ
องค์การ และจากรายงานความเสี่ยงที่ยังเหลือในปีงบประมาณ 2557 ได้รายงานเรื่องความเสียงจากการสื่อสารภายในองค์การ (สํานัก
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) แสดงว่าในการสื่อสารของบุคลากรภายในองค์การยังอยู่ในแผนงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการสื่อสารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัศนีย์ (2553) ได้ศึกษาการสื่อสารภายในองค์การโดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารต่างๆ โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษา
ท่ีได้คือการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง มีข้อเสนอแนะในการศึกษาคือควรให้มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ภายในองค์การให้มากข้ึน 

จากปัญหาและการเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้วิจัยจึงมีคําถามที่ว่ากลยุทธ์ของการส่ือสารภายในองค์การ อันประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ การมุ่งเน้นการฝึกอบรม การมุ่งเน้น
การเรียนรู้ และการมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ต่อผลการ
ปฏิบัติงานอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. การแลกเปลี่ยนความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. การแลกเปลี่ยนความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
  3. การมุ่งเน้นการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. การมุ่งเน้นการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
  5. การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6. การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
  7. การมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธเ์ชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  8. การมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 

     9. การทํางานเปน็ทีมท่ีมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
1.3 การตรวจเอกสาร 

ทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารคือการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้ส่งสารไปถึงผู้รับสาร โดยฝ่ายช่องทางการสื่อความหมาย
ต่างๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้หรือเข้าใจความหมายที่จะต้องการสื่อสาร ท้ังนี้การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทั้งส่องฝ่ายเข้าใจ
ความหมายตรงกัน Schramm and Osgood (1954) ได้สร้างแบบจําลองเชิงวงกลมการสื่อสาร ทางเป็นการโต้ตอบระหว่างบุคคล 2 คน
หรือกลุ่ม 2 กลุ่ม ท่ีทําการสื่อสารกันในสถานการณ์ต่างๆ พออธิบายได้ดังนี้ 

ผู้ส่ง เป็นผู้ท่ีจะต้องการสื่อสารหรือสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นการซักถาม การอธิบาย หรือการส่งข้อมูลต่างๆ  
 สาร คือเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท้ังสองฝ่ายต้องการที่จะส่งต่อเพื่อการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการเข้าใจ  
ความหมายที่ตรงกัน 

ผู้รับสาร คือผู้ท่ีได้รับข้อมูลหรือสารที่ส่งมาจากผู้ส่งสารโดยผ่ายช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อนํามาผ่านการแปล
ความหมายหรือข้อความที่ตรงกัน และส่งข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบต่างๆ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 แบบจําลองเชิงวงกลมการสื่อสาร (Schramm and Osgood, 1954) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แบบจําลองการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรง (Shannon and Weaver, 1949) 
 

 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ การสื่อสารภายในองค์การสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภท ตามทิศทางการสื่อสาร 
ตามลักษณะของการใช้ ตามสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารและตามช่องทางเดินของข่าวสาร (ภาณุพงศ์, 2556) 

การจําแนกตามทิศทางการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ทิศทางดังนี้ 1) การสื่อสารทางเดียว (One-way communication) คือ
การสื่อสารที่ผู้ส่งสารหรือผู้บังคับบัญชา ถ่ายทอดข่าวสารหรือคําสั่งสู่ผู้รับสารหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการ
ย้อนกลับหรือดูปฏิกิริยาของผู้รับสารซึ่งการสื่อสารแบบนี้จะมีลักษณะเป็นไปในรูปของนโยบายคําสั่งของผู้บริหารระดับสูงสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถส่งข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน การสื่อสารสองทาง ผู้ส่งสารจะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้ตอบกลับของผู้รับสาร 

การจําแนกตามลักษณะของการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) การสื่อสารอย่างเป็นทางการ (Formal 
communication) หมายถึงการสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว้โดยชัดเจน 2) การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
communication) หมายถึงการสื่อสารในรปูแบบที่ฝ่ายต่างๆ กระทํากันเองเป็นการส่วนตัว ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารโดยใช้คําพูด
และมักจะเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางส่วนตัวมากกว่าตําแหน่ง  

การจําแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 สัญลักษณ์ ดังนี้ 1) การสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําและการเขียน 
พบว่าจะใช้ในการติดต่อระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําหรือการเขียน 2) การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคํา เป็นการสื่อสาร
โดยท่าทางและความเคลื่อนไหว ซ่ึงแต่ละบุคคลก็มีความหมายเฉพาะของตนเอง  

การจําแนกตามช่องทางเดินของข่าวสาร แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1) การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง การติดต่อสื่อสาร
แบบนี้จะเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดหลั่นกันตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 2) การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน เป็น
การติดต่อสื่อสารจากผู้ท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่าเสนอไปตามสายงานจนถึงผู้บังคับบัญชา 3) การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื่อสาร
แบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับสายงานการบังคับบัญชา เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดระหว่างผู้ร่วมงานหรือระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใน
องค์การเดียวกัน 4) การติดต่อสื่อสารข้ามสายงานในองค์การส่วนใหญ่พนักงานจะต้องส่งข่าวสารให้กับบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาของเขาเอง 

รูปแบบของการติดต่อสื่อสารในองค์การ แบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. เครือข่ายติดต่อข่าวสารอย่างเป็นทางการ (Formal networks) มีท้ังท่ีเป็นเส้นทางแนวด่ิงและแนวนอน แบ่งได้อีก 3 รูปแบบ 

Sender Encoder Channel Decoder Receiver 

Noise 

Information Source Transmitter Reception Destination

Feedback Feedback



รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 157

 1.1 เครือข่ายแบบลุกโซ่ (Chain network) เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามสายบังคับบัญชา (Chain of command) 
อย่างเข้มงวด ท้ังเส้นทางการสื่อสารจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน รูปแบบน้ีจะเน้นความถูกต้อง แม่นยํา 
 1.2 เครือข่ายแบบวงล้อ (Wheel network) เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารโดยมีคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสาร
ของทุกคนในกลุ่ม ลักษณะของการสื่อสารแบบนี้พบได้ในทีมงานที่หัวหน้าท่ีเข้มแข็ง เนื่องจากเอื้อให้เกิดสภาวะผู้นําสูง 
 1.3 เครือข่ายทุกช่องทาง (All - Channel network) เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่อนุญาตให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 
สามารถติดต่อสื่อสารถึงซ่ึงกันและกันได้อย่างเต็มท่ี สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแก่กลุ่ม 

2. เครือข่ายการติดต่อข่าวสารที่ไม่เป็นทางการ (Informal networks) เป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารของสมาชิกในองค์การ
อย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน  

3. การสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer - aided mechanism) การติดต่อสื่อสารในองค์การปัจจุบัน ได้นําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทําให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ในองค์การได้แก่ E-mail, Intranet, Extranet, 
Links และ Video Conference เป็นต้น 

การแลกเปลี่ยนความรู้ 
Nonaka and Takeuchi (1995) ได้สร้างและนําเสนอทฤษฎีเกลียวความรู้ Knowledge Spiral: SECI Model แบ่งการ

แลกเปลี่ยนความรู้ออกเป็น 4 วิธี ดังนี้ 
1. Socialization เป็นการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนความรู้จาก Tacit Knowledge สู่ Tacit Knowledge จากคนไปสู่คน โดย

แลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงของผู้สื่อสารระหว่างกันอาจอยู่ในรูปการพูดคุยระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการ รูปแบบการประชุมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีแก้ปัญหาในงาน การสอนงานระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง  

2. Externalization เป็นการดึงความรู้ จาก Tacit Knowledge ออกมาเป็น Explicit Knowledge ดึงความรู้จากภายในตัวคน
ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตํารา คู่มือปฏิบัติงาน   

3. Combination เป็น การรวบรวมความรู้ท่ีได้จาก Explicit Knowledge ออกมาเป็น Explicit Knowledge รวบรวมความรู้
จากหนังสือ ตํารา Explicit Knowledge มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ ๆ   

4. Internalization เป็นการนําความรู้จาก Explicit Knowledge กลับเข้าไปเป็นความรู้ Tacit Knowledge การนําความรู้ท่ี
เรียนรู้มาไปปฏิบัติจริง เช่น หัวหน้างานเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (เป็น Explicit) เม่ือลูกน้องอ่านแล้วสามารถทํางานได้ จะเกิดเป็นความรู้
ประสบการณ์อยู่ในตัวลูกน้อง หรือเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากการใช้ความรู้นั้น   

มุ่งเน้นการฝึกอบรม  
วีระพันธ์ (2553) ได้จําแนกประเภทในการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 
1. แหล่งของการฝึกอบรม ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือการฝึกอบรมภายในองค์การ (In-Ho use training) และการฝึกอบรม

จากภายนอกองค์การ  
2. การจัดประสบการณ์การฝึกอบรม เกณฑ์ข้อนี้บ่งบอกว่าการฝึกอบรมได้รับการจัดขึ้นในขณะที่ผู้รับการอบรมกําลัง

ปฏิบัติงานอยู่ด้วย หรือหยุดพักการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว เพื่อรับการอบรมในห้องเรียน ได้แก่การฝึกอบรมในงาน (On-the-job training) 
และการฝึกอบรมนอกงาน (Off-the-job training)  

3. ทักษะที่ต้องการฝึก หมายถึงสิ่งที่การฝึกอบรมต้องการเพิ่มพูนหรือสร้างขึ้นในตัวผู้รับการอบรม ได้แก่การฝึกอบรมทักษะ
ด้านเทคนิค การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ และการฝึกอบรมทักษะด้านการประสานงานและการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 

4. ระดับชั้นของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ระดับความรับผิดชอบในงานของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่การ
ฝึกอบรมระดับพนักงาน ปฏิบัติการ การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน การฝึกอบรมระดับผู้จัดการ และการฝึกอบรมระดับผู้บริหารชั้นสูง  

มุ่งเน้นการเรียนรู้ 
 Bloom’s Taxonomy (1956) ได้จําแนกการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดย
ในแต่ละด้านจะมีการจําแนกระดับความสามารถจากต่ําสุดไปถึงสูงสุด สามารถอธิบายได้ดังนี้   
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1.ด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถใน
การคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําความรู้
ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

2. ด้านจิตพิสัย พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม ด้านจิตพิสัย
จะประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจัดการระบบ และบุคลิกภาพ  

3. ด้านทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วและ
ชํานาญ ซ่ึงแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วยพฤติกรรม
การเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ การรับรู้ กระทําตามแบบ การหาความถูกต้อง การกระทําอย่างต่อเนื่อง และการกระทําได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
 มุ่งเน้นสื่อสังคมออนไลน์ 

อิทธิพล (2552) ได้จัดแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
1. Identity Network คือการแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของตนเองรวมถึงผลงานของตนเอง เช่น www.hi5.com 

www.facebook.com www.youtube.com เป็นต้น  
2. Interested Network เป็นการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกัน เช่น Digg.com del.icio.us Zickr  
3. Collaboration Network เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกัน “ทํางาน” เช่น www.wigipedia.org Google Maps  
4. Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือน ซ่ึงจะปรากฏในลักษณะที่มีการสวมบทบาทของผู้เล่นในชีวิตจริงกับตัว

ละครในเกม เหมือนว่าผู้เล่นมีชีวิตอยู่ในเกมส์และชุมชนท่ีสร้างขึ้น และสามารถทากิจกรรมต่างๆ  
5. Professional Network ใช้งานในอาชีพ แต่ท้ังนี้ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลักท่ีจะต้องมี

หรือปรากฏคล้ายคลึงกัน  
การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
Douglas McGregor (1960) ได้กล่าวในหนังสือ “The human side of enterprise” บอกลักษณะการทํางานเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพ พอสรุปได้ดังนี้ 1) บรรยากาศการทํางานต้องเป็นทางการปราศจากพิธีการหรือกฎเกณฑ์ควบคุมเข้มงวด 2) มีการอภิปราย
ถกเถียงปัญหากันอย่างกว้างขวาง โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้อย่างเต็มท่ี 3) สมาชิกในทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน และยอมรับภารกิจหลักของทีม 4) สมาชิกของทีมมีการรับฟังเหตุผลซ่ึงกันและกัน ทีมงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิดเผย 5) บรรยากาศของการทํางานเป็นไปอย่างมีประชาธิปไตย ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 6) การตัดสินใจ 
ใช้หลักความเห็นพ้องต้องกันคือทุกคนเห็นด้วยในหลักการและเต็มใจปฏิบัติตาม 7) การวิพากษ์วิจารณ์จะกระทําอย่างสม่ําเสมอโดย
เปิดเผยตรงไปตรงมาเพื่อสร้างผลงานที่ดีท่ีสุด 8) สมาชิกในทีมมีอิสระที่จะแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคนอื่น เพื่อที่จะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาหาที่เกิดขึ้นหรือหาวิธีการทํางานที่เหมาะสม 9) มีการมอบหมายงานใน
แก่ทีมงานอย่างชัดเจน ซ่ึงทุกคนในทีมงานจะต้องยอมรับการปฏิบัติตามภารกิจนั้นอย่างเต็มใจ 10) หัวหน้าทีมจะไม่ใช้อํานาจครอบงําทีม 
ในขณะที่ทีมงานจะไม่ปฏิบัติตามผู้นําอย่างไร้เหตุผล หัวหน้าทีมจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบทบาทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม 11) ทีมงานจะต้องมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อจะได้รู้ว่าการดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมส่วนบุคคล 

ณัชชา (2553) ได้จําแนกสภาพการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1) การมีปฏิสัมพันธ์กัน คือการแสดงความรู้สึก
ดีๆ มีลักษณะของความเข้าใจซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกัน และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2) การ
สื่อสารอย่างเปิดเผย คือ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีความชัดเจน ท่ัวถึงด้วยความความเต็ม 3) การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินการ 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน คือการมีทิศทางการทํางานที่สมาชิกทุกคน
ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน 5) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน คือความความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความไว้วางใจในบุคคลนั้นๆ ด้วยความ
เต็มใจ ซ่ึงความไว้วางใจเป็นสิ่งสําคัญ ทําให้เกิดการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การ
ยอมรับนับถือ คือการเคารพในบทบาทและหน้าท่ีของกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างของซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ  
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1.ด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถใน
การคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําความรู้
ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

2. ด้านจิตพิสัย พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม ด้านจิตพิสัย
จะประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจัดการระบบ และบุคลิกภาพ  

3. ด้านทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วและ
ชํานาญ ซ่ึงแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วยพฤติกรรม
การเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ การรับรู้ กระทําตามแบบ การหาความถูกต้อง การกระทําอย่างต่อเนื่อง และการกระทําได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
 มุ่งเน้นสื่อสังคมออนไลน์ 

อิทธิพล (2552) ได้จัดแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
1. Identity Network คือการแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของตนเองรวมถึงผลงานของตนเอง เช่น www.hi5.com 

www.facebook.com www.youtube.com เป็นต้น  
2. Interested Network เป็นการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกัน เช่น Digg.com del.icio.us Zickr  
3. Collaboration Network เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกัน “ทํางาน” เช่น www.wigipedia.org Google Maps  
4. Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือน ซ่ึงจะปรากฏในลักษณะที่มีการสวมบทบาทของผู้เล่นในชีวิตจริงกับตัว

ละครในเกม เหมือนว่าผู้เล่นมีชีวิตอยู่ในเกมส์และชุมชนท่ีสร้างขึ้น และสามารถทากิจกรรมต่างๆ  
5. Professional Network ใช้งานในอาชีพ แต่ท้ังนี้ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลักท่ีจะต้องมี

หรือปรากฏคล้ายคลึงกัน  
การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
Douglas McGregor (1960) ได้กล่าวในหนังสือ “The human side of enterprise” บอกลักษณะการทํางานเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพ พอสรุปได้ดังนี้ 1) บรรยากาศการทํางานต้องเป็นทางการปราศจากพิธีการหรือกฎเกณฑ์ควบคุมเข้มงวด 2) มีการอภิปราย
ถกเถียงปัญหากันอย่างกว้างขวาง โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้อย่างเต็มท่ี 3) สมาชิกในทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน และยอมรับภารกิจหลักของทีม 4) สมาชิกของทีมมีการรับฟังเหตุผลซ่ึงกันและกัน ทีมงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิดเผย 5) บรรยากาศของการทํางานเป็นไปอย่างมีประชาธิปไตย ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 6) การตัดสินใจ 
ใช้หลักความเห็นพ้องต้องกันคือทุกคนเห็นด้วยในหลักการและเต็มใจปฏิบัติตาม 7) การวิพากษ์วิจารณ์จะกระทําอย่างสม่ําเสมอโดย
เปิดเผยตรงไปตรงมาเพื่อสร้างผลงานที่ดีท่ีสุด 8) สมาชิกในทีมมีอิสระที่จะแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคนอื่น เพื่อที่จะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาหาที่เกิดขึ้นหรือหาวิธีการทํางานที่เหมาะสม 9) มีการมอบหมายงานใน
แก่ทีมงานอย่างชัดเจน ซ่ึงทุกคนในทีมงานจะต้องยอมรับการปฏิบัติตามภารกิจนั้นอย่างเต็มใจ 10) หัวหน้าทีมจะไม่ใช้อํานาจครอบงําทีม 
ในขณะที่ทีมงานจะไม่ปฏิบัติตามผู้นําอย่างไร้เหตุผล หัวหน้าทีมจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบทบาทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม 11) ทีมงานจะต้องมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อจะได้รู้ว่าการดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมส่วนบุคคล 

ณัชชา (2553) ได้จําแนกสภาพการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1) การมีปฏิสัมพันธ์กัน คือการแสดงความรู้สึก
ดีๆ มีลักษณะของความเข้าใจซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกัน และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2) การ
สื่อสารอย่างเปิดเผย คือ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีความชัดเจน ท่ัวถึงด้วยความความเต็ม 3) การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินการ 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน คือการมีทิศทางการทํางานที่สมาชิกทุกคน
ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน 5) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน คือความความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความไว้วางใจในบุคคลนั้นๆ ด้วยความ
เต็มใจ ซ่ึงความไว้วางใจเป็นสิ่งสําคัญ ทําให้เกิดการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การ
ยอมรับนับถือ คือการเคารพในบทบาทและหน้าท่ีของกันและกัน ยอมรบัในความแตกต่างของซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ  

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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 ผลการปฏิบัติงาน 
Peterson and Plowman (1989) ได้ให้ความหมายของผลการปฏิบัติงานคือผลลพัธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานโดยในการ

วัดผลการปฏิบัติงานนั้นแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ด้านคุณภาพ (Quality) คือผลงานหรือผลลัพธ์ท่ีได้จาการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ และต่อต่อ

ความต้องการขององค์การ  
2. ด้านปริมาณ (Quantity) คือผลงานหรือผลลัพธ์ท่ีประเมินในรูปแบบของตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วดัผลในทาง 

ปริมาณ เช่นจํานวนชิ้นงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
3. ด้านความทันเวลา (Timeless) คือการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  
4. ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost Effectiveness) ผลลัพธ์ หรือชิ้นงานได้มาตรฐานตามท่ีองค์การกําหนด มีคุณภาพ

เม่ือเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไปในการปฏิบัติงาน  
  
 
 
 
 
 

                               ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวจิัย 
2. วิธีการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คือบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 378 ตัวอย่าง นํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล  
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย สามารถสรุปได้ ดังนี ้ 
ตารางที่ 1 ผลสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 KS TN LO SM TW JP 
MEAN 3.88 3.42 3.80 3.52 3.84 3.80 
S.D. 0.60 0.74 0.57 0.83 0.53 0.47 
KS 1      
TN .49** 1     
LO .56** .46** 1    
SM .31** .32** .37** 1   
TW .66** .44** .57** .37** 1  
JP .47** .34** .61** .33** .64** 1 

**P<0.01 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปร

ตามได้ดังนี้  
 - (KS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.66 และ (KS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (JP) 
มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.47 

Organizational Communication 
Strategy 

‐ Knowledge Sharing (KS) 
‐ Training Orientation (TN) 
‐ Learning Orientation (LO) 
‐ Social Media Focus (SM) 

Team Work Efficacy (TW) Job Performances (JP) 

เมื่อ KS   แทน การแลกเปล่ียนความรู้  
TN   แทน การมุ่งเน้นการฝึกอบรม 
LO   แทน การมุ่งเน้นการเรียนรู้ 
SM   แทน การมุ่งเน้นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  
TW   แทน การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
JP     แทน ผลการปฏิบัติงาน 
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- (TN) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.44 และ (TN) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (JP) 
มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.34 

- (LO) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.57 และ (LO) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
(JP) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.61 

- (SM) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.37 และ (SM) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
(JP) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.33 

- (TW) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (JP) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.64 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์ร่วมท้ังหมด ซ่ึง Hair, et al., (2010) อธิบายว่าความสัมพันธ์ร่วม

ระหว่างตัวแปรต้นไม่ควรเกิน 0.80 ซ่ึงถ้าเกิน 0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด multicollinearity ดังนั้นจากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่า
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรต้นมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 0.66 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.80 ถือว่าไม่เกิด multicollinearity จึงสามารถนํามา
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น TW JP 

KS 
0.41** 
(0.04) 

0.13** 
(0.04) 

TN 
0.04 
(0.03) 

0.00   
(0.03) 

LO 
0.22** 
(0.04) 

0.39** 
(0.04) 

SM 
0.06** 
(0.02) 

0.05* 
(0.02) 

TW 
- 
 

0.73** 
(0.04) 

Adjust R2 0.51 0.40 
*P<0.05 , **P<0.01 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารสรุปผลและสร้างโมเดลได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โมเดลสรปุความสมัพันธ ์
การอภิปลายผล 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนความรู้ (KS) กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (TW) และกับผลการ

ปฏิบัติงาน (JP) พบว่ามีความสัมพันธ์สัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอย ( β ) เท่ากับ 0.41 และ 

สมการถดถอยพหุคูณ 

TW  =  β 1x1 +  β 2x2 +  β 3x3 + e 

  = .41KS + .22LO + .06SM 
JP  =  β 4x4 +  β 5x5 +  β 6x6 +  β 7x7 + e 

  = .13KS + .39LO + .05SM + .73TW 

Team Work Efficacy (TW) 

Knowledge Sharing (KS) 

Learning Orientation (LO) 

Social Media Focus (SM) 

Job Performances (JP) 

Training Orientation (TN) 

0.22

0.73 

0.06

0.41

0.13

0.05
0.39
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- (TN) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.44 และ (TN) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (JP) 
มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.34 

- (LO) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.57 และ (LO) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
(JP) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.61 

- (SM) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (TW) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.37 และ (SM) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 
(JP) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.33 

- (TW) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (JP) มีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ 0.64 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์ร่วมท้ังหมด ซ่ึง Hair, et al., (2010) อธิบายว่าความสัมพันธ์ร่วม

ระหว่างตัวแปรต้นไม่ควรเกิน 0.80 ซ่ึงถ้าเกิน 0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด multicollinearity ดังนั้นจากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่า
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรต้นมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 0.66 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.80 ถือว่าไม่เกิด multicollinearity จึงสามารถนํามา
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น TW JP 

KS 
0.41** 
(0.04) 

0.13** 
(0.04) 

TN 
0.04 
(0.03) 

0.00   
(0.03) 

LO 
0.22** 
(0.04) 

0.39** 
(0.04) 

SM 
0.06** 
(0.02) 

0.05* 
(0.02) 

TW 
- 
 

0.73** 
(0.04) 

Adjust R2 0.51 0.40 
*P<0.05 , **P<0.01 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารสรุปผลและสร้างโมเดลได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โมเดลสรปุความสมัพันธ ์
การอภิปลายผล 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนความรู้ (KS) กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (TW) และกับผลการ

ปฏิบัติงาน (JP) พบว่ามีความสัมพันธ์สัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอย ( β ) เท่ากับ 0.41 และ 

สมการถดถอยพหุคูณ 

TW  =  β 1x1 +  β 2x2 +  β 3x3 + e 

  = .41KS + .22LO + .06SM 
JP  =  β 4x4 +  β 5x5 +  β 6x6 +  β 7x7 + e 

  = .13KS + .39LO + .05SM + .73TW 

Team Work Efficacy (TW) 

Knowledge Sharing (KS) 

Learning Orientation (LO) 

Social Media Focus (SM) 

Job Performances (JP) 

Training Orientation (TN) 

0.22

0.73 

0.06

0.41

0.13

0.05
0.39
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0.13 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในองค์การก็จะสามารถเกิดการการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพได้ และจะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Ikujro Nonaka (2009) การแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในองค์การ เม่ือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ จากความรู้ส่วนบุคคลก็จะ
กลายเป็นความรู้ของทีมงาน และเกิดการขยายวงความรู้เมื่อทําแบบนี้เรื่อยๆ ความรู้ก็จะกลายเป็นความรู้ระดับองค์การ องค์การก็จะได้
ความรู้ท่ีมีท้ังคุณภาพและปริมาณซ่ึงสามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 และ 2 ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการฝึกอบรม (TN) กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (TW) และกับผลการปฏิบัติงาน (JP) พบว่าไม่
มีความสัมพันธ์สัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอย ( β ) เท่ากับ 0.04 และ 0.00 ตามลําดับ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่มีความสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มุ่งเน้นในการสร้าง
ทีมงานและผลการปฏิบัติงาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ไปในตัวบุคคล เช่นการจัดฝึกอบรมในกระบวนการทํางาน การจัด
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมในงาน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติเป็นหลัก ควร
จัดฝึกอบรมในทักษะที่จําเป็นในการสร้างทีมงาน เช่นการฝึกอบรมทักษะด้านการประสานงานและการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การ
ฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรมมีการพัฒนาทักษะในด้านการทํางานร่วมกบัผู้อ่ืน รวมทั้งการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (TW) และและกับผลการ
ปฏิบัติงาน (JP) พบว่ามีความสัมพันธ์สัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอย ( β ) เท่ากับ 0.22 และ 
0.39 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการมุ่งเน้นการเรียนรู้
ภายในองค์การก็จะสามารถเกิดการการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพได้ และอาจกล่าวได้ว่าการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ การค้นคว้า
คําตอบร่วมกัน เป็นต้น และจากผลการวิจัยของ Calantone (2002) พบว่าการมุ่งเน้นการเรียนรู้จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การ ทําให้เกิดประสิทธิภาพของการทํางานได้ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 6  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (SM) กับการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (TW) และ
และกับผลการปฏิบัติงาน (JP) พบว่ามีความสัมพันธ์สัมพันธ์ในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอย ( β ) เท่ากับ 
0.06 และ 0.05 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการมุ่งเน้น
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ องค์การก็จะสามารถเกิดการการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ De Sanctis 
and Peter (2006) พบว่าการสื่อสานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้สมาชิกภายในทีมมีส่วนร่วมมากข้ึน กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้า
ท่ีจะเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาภายในทีมได้ ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ี 7 และสอดคล้องกับแนวคิดของ Wright and Hinson (2009) 
การปฏิบัติงานโดยมุ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน ซ่ึงจะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพได้ และผลการวิจัยของประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ (2556) พบว่าการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับปัจจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 8 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (TW) กับกับผลการปฏิบัติงาน (JP)  พบว่ามี
ความสัมพันธ์สัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอย ( β ) เท่ากับ 0.73 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การเกิดการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตามที่
องค์การต้องการ หรือได้มาตรฐานตามที่องค์การต้องการ ซึงสอดคล้องกับการวิจัยของณัชชา (2553) พบว่าการทํางานเป็นทีม 6 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านการมีปฏิสัมพันธ์กัน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านการมีส่วน
ร่วม และด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ทุกด้านส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในระดับมาก ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 9 
 

4. สรุปผล  
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การแลกเปลี่ยนความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
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 สมมติฐานที่ 2 การแลกเปลี่ยนความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 3 การมุ่งเน้นการฝึกอบรมไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สมมติฐานที่ 4 การมุ่งเน้นการฝึกอบรมไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 5 การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สมมติฐานที่ 6 การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 7 การมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สมมติฐานที่ 8 การมุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 9 การทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ด้านกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการร้องเรียน เสนอแนะ ตอบข้อซักถามต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การทํางานและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
พนักงานที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นสามารถใช้ช่องทางที่หลากหลายเหล่านี้สื่อสารกับผู้บังคับบัญชามากย่ิงขึ้น ปรับปรุงระบบการสื่อสาร
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กันภายในองค์การให้มากขึ้น 

2. ด้านการทํางานเป็นทีม จากผลการศึกษาการการทํางานเป็นทีมมีส่วนช่วยให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ควรมุ่งเน้นและ
สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการทํางานเป็นทีมมากข้ึน มีการทํางานร่วมกัน และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3. ด้านผลการปฏิบัติงาน ควรมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและหาวิธีท่ีจะให้สร้างเกิดคุณภาพอย่างยั้งยืน มุ่งเน้นการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ Key Performance Indicator (KPI) ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของ

งาน โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดในความสําเร็จหรือล้มเหลวของงานนั้นๆ  
2. ควรทําการวิจยักลยุทธ์การสื่อสารในภาพรวมขององค์การ 
3. ควรเพิ่มกลุ่มประชากรที่ใช้วิจัย เป็นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และสายวิชาการนํามาเปรียบเทียบกัน 
4. ควรทําวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การแยกแต่ละวิทยาเขต เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างกัน ช่องทางการสื่อสารตา่งกัน 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาในครั้งนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งของ ดร. สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท่ี

กรุณาให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อให้การศึกษาสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกท้ังยัง
ขอขอบพระคุณ ดร. ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการศึกษาในครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก่ผู้วิจัย รวมถึงผู้เขียนตํารา เอกสาร
บทความต่างๆ ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าและนํามาอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วต้องขอขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีได้ให้คําแนะนําอํานวยความสะดวกในการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานสํานักงานการ

สื่อสารไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมข้อมูลจากประชากรคือ พนักงานสํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 177 ราย เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านโอกาสความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการทํางานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.718 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คําสําคัญ :  ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางาน   พนักงานสํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์ เขต 3 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the relationship between motivation factors and behaviors in 

the workplaces employees postal zone 3 nakhon ratchasima. The data was collected from population by among 
question survey 177 postal zone 3 nakhon ratchasima. The statistical analysis applied in this study include frequency, 
percentage, average and standard deviation. The hypothesis then was tested by Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient Analysis.  The statistical result of study reveal that overall, Incentives on completion of the 
work, recognition,  working characteristics, responsibility and Advancement opportunities were rated as high level. The 
result of hypothesis testing found that motivation factors Correlated with behavioral performance. with a significant 
level at 0.01 and predicted that motivation factors of Employee Communications Office address field 3. Muang 
Nakhon Ratchasima shown the result at 0.718.  
Keywords: Motivation factors and behaviors in the workplace, Employee postal zone 3  
 

1. บทนํา 
ในสภาพปัจจุบันองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร สิง่ที่

จะทําให้องค์กรอยู่รอดและทันต่อสถานการณ์ทางการแข่งขันได้สิ่งท่ีสําคัญและเป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จให้กับองค์กรนั้น คือ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีและการสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ตลอดจนวิธีการต่างๆ ท่ีจะทําให้พนักงาน
ตระหนักว่าพวกเขาทุกคนเป็นส่วนสําคัญขององค์กร ในอันที่จะทําให้องค์กรอยู่รอดได้ในปัจจุบันไม่ว่าในสภาพเศรษฐกจิจะเปลีย่นแปลง
อย่างไร และสามารถนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าองค์กรจะมีเครื่องจักรที่ดีหรือมีทุนมหาศาลแต่ “คน” ก็ยังเป็นหัวใจของทุกเรื่อง
ของการทํางานในองค์กรสมัยใหม่  การดําเนินธุรกจิยังต้องคํานึงถึงภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
ท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนินงานขององค์กร การสร้างให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานจึงเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 
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การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจึงมีการให้ความสําคัญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มากข้ึน เพื่อให้องค์กรสามารถ
ดําเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2550) องค์กรจะสามารถนําศักยภาพในแต่ละบุคคลออกมาได้อย่าง
เต็มท่ีย่อมต้องใช้กลยุทธ์จิตวิทยา หรือต้องใช้แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อไปสู่
เป้าหมาย ท้ังนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถอยู่รอดได้ในภาวการณ์เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2547)   
บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรหลายคร้ัง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพื่อให้สอด
รับกับความเปล่ียนแปลง แห่งภาวะเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์การเมือง และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการย้าย เลื่อน และ
สลับตําแหน่ง ของบุคลากรภายในของบริษัทไปรษณีย์ไทย ให้รองรับกับโครงสร้างใหม่ขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทไปรษณีย์ไทย จึงมีความจําเป็นประการหนึ่งที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อใหพ้นกังานมคีวามเตม็
ใจในการปฏิบัติงาน  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและพฤติกรรม
ในการทํางาน ของพนักงานสํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางาน ให้ทันต่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน ผลการวิจัยนําไปใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงจะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรสืบต่อไป 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาการแจกแจงความถี่ และ

นําเสนอเป็นค่าร้อยละ นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย   
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย  
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย  
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงเป็นข้อคําถามที่มีลักษณะปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติเชิงพรรณนา  
2.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางาน พนักงานสํานักงานการสื่อสาร

ไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูง
ใจและพฤติกรรมการทํางาน ซ่ึงตัวแปรทั้ง 2 มีค่าในมาตรวัดช่วงมาตราหรืออัตราส่วนมาตรา ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (บุญใจ, 2550) 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและ
พฤติกรรมในการทํางาน ของ พนักงานสํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป็นพนักงานสํานักงาน
การสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมาคือหญิง จํานวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.20 ตามลําดับ 

 อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50  รองลงมาคืออายุไม่เกิน 30  ปี 
จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 อายุ 40 - 49 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ลําดับสุดท้ายคืออายุ 49 ปี ขึ้นไป จํานวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 ตามลําดับ  

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 รองลงมา คือ 
สถานภาพโสด จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 ตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 
รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ลําดับ ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และ 
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางาน 5-10 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.90 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการทํางานต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  มีระยะเวลาในการทํางาน 11-15 ปี 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และ มีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 15 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 ตามลําดับ 
 ฝ่ายงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายตรวจสอบและบริการ จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
รองลงมา คือ สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 สังกัดฝ่ายการตลาด จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80  
สังกัดฝ่ายบริหาร จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และสังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลมี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 ตามลําดับ 
       3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ในการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยจูงใจ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านโอกาสความก้าวหน้า โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
นําเสนอข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้เป็นลักษณะหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ด้านความสําเร็จในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ =4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า มีข้อที่อยู่ลําดับมากท่ีสุด 4 ข้อ ได้แก่ ท่านสามารถทํางานของหน่วยงานสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกําหนดไว้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.61)  ท่านมีความภาคภูมิใจในการทํางานที่ได้รับ
มอบหมายเมื่องานนั้นสําเร็จตามเป้าหมาย (Χ =4.41) ท่านสามารถแก้ปัญหาต่างๆในการทํางานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Χ =4.36) ท่านพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาหลักการทํางานของตนหากทําให้งานประสบความสําเร็จมากข้ึนกว่าเดิม (Χ =4.29) และ
ระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ท่านมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้การทํางานในหน่วยงานประสบความสําเร็จ (Χ =4.18) ตามลําดับ 
 3.2.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า มีข้อท่ีอยู่สําดับมากที่สุด 2  ข้อ ได้แก่  งานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
และได้รับการยอมรับจากสังคม  (Χ =4.46)  ผู้บริหารยอมรับในความรู้ความสามารถในการทํางานของท่าน (Χ =4.24)  และระดับมาก  
3  ข้อ ได้แก่ ท่านรู้สึกพอใจเมื่อท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (Χ  = 4.19)  ท่านได้รับคําชมเชยและความเชื่อถือ ไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชากับงานที่ได้รับมอบหมาย (Χ =4.18) และความคิดเห็นที่ท่านเสนอแนะในการทํางานได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา (Χ =4.17) ตามลําดับ 

 3.2.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่สร้างความ
กระตือรือร้นและปฏิบัติเพื่อเป้าหมายของหน่วยงาน(Χ =4.10) รองลงมา คือ งานที่ท่านปฏิบัติในปัจจุบันซ่ึงมีเป็นงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของท่านซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติในปัจจุบันเป็นงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(Χ =4.03)  งานท่ีปฏิบัติในปัจจุบันเป็นงานท่ีช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของท่าน (Χ =4.01)  และงานที่ท่าน
ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจ เพราะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกําลังความสามารถ (Χ =3.99) และ ตามลําดับ 

 3.2.4  ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (Χ =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การปฏิบัติงานของท่านสามารถสําเร็จได้
ตามเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.14) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ ท่านเต็มใจในการช่วยเพื่อนร่วมงานเม่ือท่านเสร็จปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้ว  การเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานของท่านสามารถทําได้รับผิดชอบโดยไม่คํานึงถึงเวลางานปกติ (Χ =4.13) ปริมาณงาน
ท่ีท่านปฏิบัติมีความเพียงพอและเหมาะสม (Χ =4.12) และการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานท่านสามารถปฏิบัติงานได้เป็นทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Χ =4.09)  ตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 
รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ลําดับ ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และ 
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางาน 5-10 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.90 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการทํางานต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  มีระยะเวลาในการทํางาน 11-15 ปี 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และ มีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 15 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 ตามลําดับ 
 ฝ่ายงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายตรวจสอบและบริการ จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
รองลงมา คือ สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 สังกัดฝ่ายการตลาด จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80  
สังกัดฝ่ายบริหาร จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และสังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลมี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 ตามลําดับ 
       3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ในการศึกษาคร้ังนี้ปัจจัยจูงใจ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านโอกาสความก้าวหน้า โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
นําเสนอข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้เป็นลักษณะหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ด้านความสําเร็จในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ =4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า มีข้อที่อยู่ลําดับมากท่ีสุด 4 ข้อ ได้แก่ ท่านสามารถทํางานของหน่วยงานสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกําหนดไว้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.61)  ท่านมีความภาคภูมิใจในการทํางานที่ได้รับ
มอบหมายเมื่องานนั้นสําเร็จตามเป้าหมาย (Χ =4.41) ท่านสามารถแก้ปัญหาต่างๆในการทํางานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Χ =4.36) ท่านพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาหลักการทํางานของตนหากทําให้งานประสบความสําเร็จมากข้ึนกว่าเดิม (Χ =4.29) และ
ระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ท่านมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้การทํางานในหน่วยงานประสบความสําเร็จ (Χ =4.18) ตามลําดับ 
 3.2.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า มีข้อท่ีอยู่สําดับมากที่สุด 2  ข้อ ได้แก่  งานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
และได้รับการยอมรับจากสังคม  (Χ =4.46)  ผู้บริหารยอมรับในความรู้ความสามารถในการทํางานของท่าน (Χ =4.24)  และระดับมาก  
3  ข้อ ได้แก่ ท่านรู้สึกพอใจเมื่อท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (Χ  = 4.19)  ท่านได้รับคําชมเชยและความเชื่อถือ ไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชากับงานที่ได้รับมอบหมาย (Χ =4.18) และความคิดเห็นที่ท่านเสนอแนะในการทํางานได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา (Χ =4.17) ตามลําดับ 

 3.2.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่สร้างความ
กระตือรือร้นและปฏิบัติเพื่อเป้าหมายของหน่วยงาน(Χ =4.10) รองลงมา คือ งานที่ท่านปฏิบัติในปัจจุบันซ่ึงมีเป็นงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของท่านซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติในปัจจุบันเป็นงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(Χ =4.03)  งานท่ีปฏิบัติในปัจจุบันเป็นงานท่ีช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของท่าน (Χ =4.01)  และงานที่ท่าน
ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจ เพราะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกําลังความสามารถ (Χ =3.99) และ ตามลําดับ 

 3.2.4  ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (Χ =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การปฏิบัติงานของท่านสามารถสําเร็จได้
ตามเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.14) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ ท่านเต็มใจในการช่วยเพื่อนร่วมงานเม่ือท่านเสร็จปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้ว  การเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานของท่านสามารถทําได้รับผิดชอบโดยไม่คํานึงถึงเวลางานปกติ (Χ =4.13) ปริมาณงาน
ท่ีท่านปฏิบัติมีความเพียงพอและเหมาะสม (Χ =4.12) และการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานท่านสามารถปฏิบัติงานได้เป็นทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Χ =4.09)  ตามลําดับ 
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 3.2.5 ด้านโอกาสความก้าวหน้า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานที่ปฏิบัติในปัจจุบันนั้นเป็นงาน
ท่ีท่านได้นําความรู้ความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มที่  (Χ = 4.07) รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาต่างๆที่
หน่วยงานจัดและหน่วยงานภายนอกจัดข้ึน (Χ =4.00) ท่านได้รับมอบหมายและรับผิดชอบงานที่มีความเจริญก้าวหน้าสู่ตําแหน่ง
อ่ืนที่สูงขึ้น (Χ =3.98) ท่านมีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากการปฏิบัติงานที่สําเร็จตามเป้าหมาย(Χ =3.96) และผลงานที่
ท่านปฏิบัติในปัจจุบันสามารถได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อได้รับความดีความชอบ(Χ =3.94) ตามลําดับ 
 

4. สรุปผล 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานสํานักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ประชากร ท้ังหมด 177 ชุด และได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับคืนมา
จากประชากร จํานวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ผลการวิจัย ดังนี้  

 4.1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพ
สมรส จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการทํางาน 5 - 10 ปี และสังกัดฝ่ายตรวจสอบและบริการ 

 4.2 ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยจูงใจเป็นสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรงที่สามารถทําให้คนชอบและรักงานซึ่งถือว่าเป็น
ตัวการสร้างความพึงพอใจในการทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะงานที่ทํา หน้าท่ีความรับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้า ความสําเร็จใน
งานที่ทําและการได้รับการยอมรับนับถือและเพื่อให้บุคคลในองค์กรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
นโยบายองค์กรปัจจัยจูงใจจึงมีความสําคัญกับพฤติกรรมในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ ระดับมากท่ีสุดได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน และ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่วนระดับมากได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  และด้านโอกาสความก้าวหน้าตามลําดับ 

 4.3 พฤติกรรมในการทํางาน พฤติกรรมในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับมนุษย์ เพราะการทํางานสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ท้ังในด้านความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต และยังสนองตอบต่อความต้องการทางด้าน
จิตใจ ซ่ึงจะทําให้บุคคลได้รู้จักคุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจนอกจากนี้การทํางานยังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการยอมรับของคนในสังคม
ดังนั้นพฤติกรรมในการทํางานจึงเป็นสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลต่อปัจจัยจูงใจท่ีองค์กรกําหนดขึ้นซ่ึงพฤติกรรมในการทํางานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ระดับมากท่ีสุดได้แก่ ด้านการแก้ปัญหา ส่วนระดับมากได้แก่ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการสังเกต ด้านการเคลื่อนไหว และด้านกระบวนการคิดตามลําดับ 
  กล่าวโดยสรุปจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการทํางานของพนกังานสาํนกังานการ
สื่อสารไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทุกด้าน โดยปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการทํางานในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงคือปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานด้านการเคลื่อนไหว (r = 0.679) 
และต่ําสุดคือ ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางานมีผลต่อพฤติกรรมด้านการสังเกตอยู่ในระดับ ( r = 0.310)   แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยจูงใจในการทํางานนั้นเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรความคํานึงถึงในการจัดทํานโยบายเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ตัวกําหนดถึงพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานทุกคนในองค์กรและยังแสดงถึงประสิทธิภาพขององค์กร ท่ีสามารถประสบผลสําเร็จ
ในการประกอบกิจการและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรที่ทํางานด้านการบริการ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
      งานวิจัยค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสด์ิ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
พร้อมด้วย อาจารย์ กิตติมา ทางนะที ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขขอขอบคุณสํานักงานการสื่อสาร
ไปรษณีย์เขต 3 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีอํานวยความสะดวกในการเข้าศึกษาข้อมูล และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ี
ให้คําแนะนํา เพ่ิมเติมในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ พนักงาน
ท้องถิ่นของบริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด บ้านแก้งแฮด เมืองไซบูลี แขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว จํานวน 150 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบหาความเชื่อมั่นรวมโดย
ใช้สูตรของสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ค่าสัมประสิทธ์ิ-สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับองค์การอยู่ในระดับ
มาก ในขณะที่ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์การอยู่ในระดับน้อยสุด และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตการทํางานด้านที่ 2 และด้านที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ด้านที่ 1 มี
ระดับความคิดเห็นน้อยสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยในด้านคุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน ด้านส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว ด้าน สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยและด้านสิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การ 
คําสําคญั: คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ   
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the Organizational commitment of the local employees 2) 

to study the quality of work life the local employees 3) to study the influence of quality of work life on the 
organizational commitment. The population of the research was the local employees of Mitr Lao Sugar Company 
Limited, Kenghet Village, Xayabouly District, Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic. The 
questionnaires were distributed and 150 complete answers were collected. The data analysis was used percentage, 
average, standard deviation, Cronbach’s alpha coefficient, correlation coefficient of Pearson, and the multiple 
regression analysis. The finding of research reveals that the organizational commitment is high level, the dedication 
to the organization has the highest average score, while the organization membership maintaining intension has the 
lowest average score. The overall quality of working life is ranking at moderate level; the factor 2 and 4 has the 
highest average score, while the factor 1 has the lowest average score. The hypothesis test result reveals that 
factors among the quality of work life could influence on the organizational commitment are the career path and 
job security, the facilitation of social integration, and the balance of work and personal life.  
Keywords:  Quality of Work Life, Organizational Commitment 
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1. บทนํา 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นแผนบูรณาการต่างๆ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีสําคัญก็คือ การเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน ซ่ึง 1 ใน 5 องค์ประกอบหลักของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซ่ึงอาจ
ทําให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศท่ีมีค่าตอบแทนตํ่าไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า ส่งผลให้ในอนาคตอาจขาดแคลน
แรงงาน ดังนั้นในองค์การทุกแห่ง จึงพยายามสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์การซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางาน เป็นตัวแปรสําคัญที่
องค์การนํามาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน ในส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสภาพการทํางานเมื่อ
องค์การสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้ จะส่งผลให้พนักงานเกิดพฤติกรรมในด้านบวก  ในระยะเวลาประมาณ 6 ปี 
(พ.ศ. 2551-2557) ตั้งแต่เริ่มเปิดทําการผลิตน้ําตาลทราย (บริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด)มีการลาออกของพนักงานในฝ่ายผลิตเป็น
จํานวนมากทั้งในระดับพนักงานปฏิบัติงาน /เจ้าหน้าท่ี /วิศวกร ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ตําแหน่งงานและการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เกิดขาดช่วงเนื่องจากหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนไม่ทัน และเกิดการสูญเสียในเรื่อง
งบประมาณและเวลาที่ใช้เพื่อฝึกอบรม จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเพื่อให้ดํารง
ไว้ซ่ึงพนักงานที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์การต่อไป  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด 
1.1.2 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด 
1.1.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัท น้ําตาลมิตร

ลาว จํากัด  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.2.1 คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การ 

อย่างเต็มท่ี ของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด 
1.2.2 คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับองค์การ 

ของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด 
      1.2.3 คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความปรารถนาที่จะคงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์การ 
ของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด 
       1.2.4 คุณภาพชีวติการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนกังานท้องถิ่น บริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด 
การตรวจเอกสาร 

ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
Porter and Steers (1973 อ้างใน ปัจเจก ทัพพรหม, 2550: 26) ได้อธิบายว่าความผูกพัน ต่อองค์การ หมายถึง เป็นลักษณะที่

แสดงออกของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์และการที่เกี่ยวข้องด้วยกับองค์การ ซ่ึงมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือความเชื่อม่ันและยอมรับในเป้า
หมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ ความต้องการที่จะ
คงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ความผูกพันยังแสดงออกมาทางความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็นสิ่งท่ีบุคคลกระทําต่องานของตนอย่าง
เต็มท่ีเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุผลสําเร็จและมีความมั่นคงต่อไป Allen and Meyer (1997 อ้างใน ศิริพร, 2554) ได้ให้ความหมายความ
ผูกพันต่อองค์การว่า หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การเป็นความจงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กับองค์การ ซ่ึงเป็นผลมาจากบรรทัด
ฐานทางสังคม โดยท่ีบุคคลรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การบุคคลนั้นต้องมีความภักดีต่อองค์การ Schultz and schultz (2002 
อ้างใน จรีภรณ์, 2549) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของบุคคลกับองค์การหรือความผูกพันของบุคคล
ท่ีมีต่อองค์การที่ตนเองปฏิบัติอยู่ประกอบด้วยการยอมรับค่านิยมหลักและเป้าหมายขององค์การ มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
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เพ่ือองค์การ และปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ภรณี มหานนท์ (2529 อ้างใน สุรางค์ทิพย์, 2549) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่
อองค์การไว้ หมายถึง ทัศนคติของสมาชิกท่ีเป็นไปในทางบวกต่อองค์การความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกว่าความผูกพัน
ทางกายภาพหรือแค่เพียงการดํารงอยู่ในองค์การเท่านั้น เพราะนั่นรวมไปถึงการที่ สมาชิกมีความเต็มใจท่ีจะยอมสละความสุขบางส่วนของ
ตนเอง เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย  

วารัตดา (2549 อ้างใน อารีวรรณ, 2554) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีมีต่อ
องค์การ ซ่ึงแสดงออกในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์การ 
และมีความปราถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะยังเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 
    วิภาส (2552 อ้างใน ศุภชัย, 2555) ให้ความหมายความผูกพันในองค์การหรือความจงรักภักดีต่อองค์การ หมายถึง ระดับของความ
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทํางานให้กับหน่วยงานหรือองค์การที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่อย่างเต็มกําลังความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู่ 
หรือหมายถึง ระดับท่ีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์การและต้องการรักษาสภาพความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การ บุคคลใดมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูง คนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ 

Buchanan (1974: 533-546 อ้างใน จิราภรณ์ น้อยนคร 2551: 33) กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 
 1) ความผูกพันองค์การสามารถใช้ทํานายอัตราการเข้า-ออกจากงานได้ดีกว่า ความพึงพอใจในงาน 

2) ความผูกพันองค์การเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าขององค์การรว่มกันของสมาชิกทําให้ เป็นแรงผลักให้สมาชิก
ปฏิบัติงานในองค์การอย่างเต็มท่ี 

3) ความผูกพันองค์การเป็นตัวเชื่อมประสาน ระหว่างความต้องการของบุคคลในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ 
เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

4) มีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ 
5) ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่สมาชิกในองค์การมีความรักและความผูกพันองค์การของตนนั่นเอง 

 

เสนาะ (2544 อ้างใน จิราภรณ์, 2551) กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 
1. ความผูกพันต่อองค์การก่อให้เกิดความไว้วางใจกัน 
2. ความผูกพันต่อองค์การช่วยให้แก้ไขหรือลดความขัดแย้ง 
3. ความผูกพันต่อองค์การจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น 
4. ความผูกพันต่อองค์การจะขจัดการป้องกันตนเอง 
5. ความผูกพันองค์การจะลดความเห็นแก่ตัวลง 
6. ความผูกพันต่อองค์การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี 

 

ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
Delamotte and Takezawa (1984 อ้างใน ศิรินันท์และคณะ 2555) ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน มีดังนี้ 
1) ความพึงพอใจต่อสภาพการทํางานมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนทํางาน เช่น การมีโอกาสตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการ 

ทํางานความพึงพอใจในการทํางาน เป็นต้น 
2) นิยามคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการ 

ทํางาน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
3) สถานประกอบการควรให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากเมื่อคนทํางานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สถาน 

ประกอบการก็จะได้รับการทํางานท่ีดีขึ้น  
Hackman and Suttle (1977: อ้างใน ไพรพรรณ, 2555) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานว่า หมายถึง สิ่งที่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การ การมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะส่งผลต่อความเจริญทางด้านสภาพแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ และผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการขาดงานและการลาออก ลดน้อยลง 
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Newstrom and Davis (2002 อ้างใน รัตนา สิทธิพันธ์, 2551) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง เป็น เงื่อนไข
ท่ีว่าด้วยความชอบและไม่ชอบสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคคล โดยท่ีองค์การมีความรับผิดชอบในการพัฒนางานให้มีคุณค่า งาน
มีลักษณะที่ท้าทายความสามารถเงื่อนไขการทํางานให้มีความเป็นเลิศ จะทําให้องค์การมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี รวมทั้งต้องจัดการให้มี
ความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ให้พนักงานทํางานในสถานที่อันตรายเกินไป สามารถตอบสนองความต้องการในขั้นสูงได้ เท่าๆ กับ
ความต้องการขั้นพื้นฐาน รวมท้ังให้พนักงานมี การแสดงบทบาทท่ีดีในชีวิตเช่นการเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นคู่ชีวิตท่ีดี การแสดงบทบาท
ในครอบครัว มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ผดาพร (2543 อ้างใน สาธิตา, 2556) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการ
ทํางานว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประเภทของงานที่ทํารวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ราพอใจ และส่วนที่
สอง เป็นเรื่องของจิตใจ ความรู้สึกสุขทุกข์ในการทํางาน เช่น ได้ทํางานที่รักทําให้รู้สึกมีความสุขในการทํางานนั้น  ภัทรา (2545 อ้างใน 
สาธิตา, 2556) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการทํางานที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่า หรือมีการทํางานที่
ทําให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดี ตามการยอมรับของสังคม ซ่ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างชีวิตและงาน โดยบุคคลจะมีความรู้สึกพึงพอใจใน
การทํางาน มีการทํางานร่วมกันที่ก่อให้เกิดผลดีท่ีสุดตามจุดมุ่งหมายของบุคคลและงานและมีการดําเนินชีวิตท่ี มีความสุขอันนําไปสู่การ
มีคุณค่าแห่งชีวิต 

สุกานดา (2550 อ้างใน กาญจนา, 2552) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลทีมี่ตอ่
การทํางาน ซ่ึงได้รับจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ การบูรณาการด้านสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
ธรรมนูญในองค์กร การสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตด้านอื่นๆ และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมสามารถสนองความต้องการ
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําให้การดําเนินชีวิตของบุคคลมีความสุข มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
Schuler et al. (1989 อ้างใน อานนท์ จําปา, 2552: 13-14) กล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว้ว่า 
1. เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงาน 
2. ทําให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เกิดอัตราการขาดงานที่น้อยลง 
3. ประสิทธิภาพในการทํางานพิ่มมากขึ้น จากการที่พนักงานมีส่วนร่วมและให้ความสนใจใจงานมากขึ้น 
4. ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการทํางาน ซ่ึงจะส่งผลในการลดต้นทุนทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลและ

ด้านประกันสุขภาพ และการลดอัตราการเรียกร้องสิทธิจากการทําประกัน 
5. มีความยืดหยุ่นของกําลังคนที่มากข้ึน สามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงาน ซ่ึงมาจากความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ 

และมีส่วนร่วมในการทํางานเพิ่มมากข้ึน 
6. มีอัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ดีได้มากขึ้น เพราะองค์การมีความน่าสนใจ มีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานที่ดีขององค์การ 
7. ลดการขาดงานและลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานดี 
8. ทําให้พนักงานสนใจในงานเพิ่มมากขึ้น จากการที่พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีสิทธิออกเสียง การรับฟัง

ความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพสิทธิของพนักงาน 
 Greenberg and Barom (2000 อ้างใน ไพรพรรณ, 2555) กล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ว่า ทําให้เพ่ิม
ความพึงพอใจในการทํางาน เป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์การและลดอัตราการเปลี่ยนงาน ทําให้ผลผลิตสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์การ และการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังสามประการได้ ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนร่วมกันและแผน
นั้นต้องถูกนําไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
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กรอบแนวคิด  
                    ตัวแปรอิสระ                                                                     ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดย แบง่ออกเปน็ 3 สว่น 
ดังนี้ 1. สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 .รายการข้อคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 3. รายการข้อคําถาม
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน ในบริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด บ้านแก้งแฮด 
เมืองไซบูลี แขวงสะหวันนะขต สปป.ลาว เป็นจํานวน 150 คน นํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า
ความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 การหาค่าความเชื่อม่ัน 

การหาค่าความเชื่อมั่นของข้อคําถามแต่ละด้าน จะใช้วิธีด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค ซ่ึง Hair et al. (2006) 
อธิบายว่า ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.70  
 

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ปัจจัย Cronbach’s  Alpha 

การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม .78 
สภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย .77 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน .70 
โอกาสในการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ .73 
ส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสังคม .78 
สิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การ .71 
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว .80 
ความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม .80 
การยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การอย่างเต็มที ่ .71 
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับองค์การ .90 
ความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ .75 
 

3.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดให้  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม 
2. สภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน 
4. โอกาสในการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
5. ส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสังคม 
6. สิทธิของพนักงาน/ ธรรมนูญในองค์การ 
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
8. ความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่นใน
ด้าน 
1.  การยอมรับเป้าหมายและความต้องการของ
องค์การอย่างเต็มที่ 
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับ
องค์การ 
3. ความปราถนาที่จะดํารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกใน
องค์การ 
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QWL   แทน  คุณภาพชีวิตการทํางาน 
QWL1 แทน  การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม 
QWL2 แทน  สภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย 
QWL3 แทน  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน 
QWL4 แทน  โอกาสในการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
QWL5 แทน  ส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสงัคม 
QWL6 แทน  สิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การ 
QWL7 แทน  ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
QWL8 แทน  ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ORM    แทน  ความผูกพันต่อองค์การ 
ORM1   แทน  การยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การอย่างเต็มท่ี 
ORM2   แทน  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับองค์การ 
ORM3  แทน  ความปรารถนาที่จะคงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์การ 

 

  ตารางที่ 2 ผลค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพียรส์นั 
 QWL1 QWL2 QWL3 QWL4 QWL5 QWL6 QWL7 QWL8 

MEAN 2.60 3.40 3.15 3.40 3.27 3.16 2.86 2.98 
S.D. 0.64 0.63 0.61 0.62 0.69 0.74 0.69 0.78 

QWL1 1        
QWL2 .39** 1       
QWL3 .57** .35** 1      
QWL4 .09 .26** .41** 1     
QWL5 .30** .44** .43** .34** 1    
QWL6 .35** .44** .34** .19* .73** 1   
QWL7 .28** .44** .31** .23** .53** .48** 1  
QWL8 .44** .45** .44** .28** .52** .47** .48** 1 

*P < 0.05, **P < 0.01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า วัตถุประสงค์ข้อที่สอง Hair (2010) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นด้วยกันไม่ควรจะเกิน 
0.80 ซ่ึงจากผลการวิจัยนี้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกัน สูงสุดอยู่ท่ี 0.73 ซ่ึงน้อยกว่า 0.80 ดังน้ันจึงไม่เกิด 
Multicollinearity จึงสามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ORM1 ORM2 ORM3 ORM 

QWL1 -.083 
(.081) 

-.169 
(.110) 

-.020 
(.097) 

- 

QWL2 .111 
(.076) 

-.068 
(.103) 

-.203* 
(.091) 

- 

QWL3 .315** 
(.089) 

.315** 
(.121) 

.275** 
(.107) 

- 

QWL4 .013 
(.072) 

.010 
(.098) 

.000 
(.086) 

- 
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QWL   แทน  คุณภาพชีวิตการทํางาน 
QWL1 แทน  การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม 
QWL2 แทน  สภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย 
QWL3 แทน  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน 
QWL4 แทน  โอกาสในการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
QWL5 แทน  ส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสงัคม 
QWL6 แทน  สิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การ 
QWL7 แทน  ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
QWL8 แทน  ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ORM    แทน  ความผูกพันต่อองค์การ 
ORM1   แทน  การยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การอย่างเต็มท่ี 
ORM2   แทน  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับองค์การ 
ORM3  แทน  ความปรารถนาที่จะคงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์การ 

 

  ตารางที่ 2 ผลค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพียรส์นั 
 QWL1 QWL2 QWL3 QWL4 QWL5 QWL6 QWL7 QWL8 

MEAN 2.60 3.40 3.15 3.40 3.27 3.16 2.86 2.98 
S.D. 0.64 0.63 0.61 0.62 0.69 0.74 0.69 0.78 

QWL1 1        
QWL2 .39** 1       
QWL3 .57** .35** 1      
QWL4 .09 .26** .41** 1     
QWL5 .30** .44** .43** .34** 1    
QWL6 .35** .44** .34** .19* .73** 1   
QWL7 .28** .44** .31** .23** .53** .48** 1  
QWL8 .44** .45** .44** .28** .52** .47** .48** 1 

*P < 0.05, **P < 0.01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง Hair (2010) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นด้วยกันไม่ควรจะเกิน 
0.80 ซ่ึงจากผลการวิจัยนี้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกัน สูงสุดอยู่ท่ี 0.73 ซ่ึงน้อยกว่า 0.80 ดังนั้นจึงไม่เกิด 
Multicollinearity จึงสามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ORM1 ORM2 ORM3 ORM 

QWL1 -.083 
(.081) 

-.169 
(.110) 

-.020 
(.097) 

- 

QWL2 .111 
(.076) 

-.068 
(.103) 

-.203* 
(.091) 

- 

QWL3 .315** 
(.089) 

.315** 
(.121) 

.275** 
(.107) 

- 

QWL4 .013 
(.072) 

.010 
(.098) 

.000 
(.086) 

- 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ  (ต่อ) 
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ORM1 ORM2 ORM3 ORM 

QWL5 .150 
(.092) 

.177 
(.125) 

.305** 
(.111) 

- 

QWL6 .118 
(.080) 

.242* 
(.109) 

.182 
(.096) 

- 

QWL7 .217** 
(.071) 

.068 
(.097) 

-.060 
(.085) 

- 

QWL8 .003 
(.066) 

-.072 
(.089) 

.154 
(.079) 

- 

QWL - - - .602** 
R2 .415 .252 .367 .362 

 

ทําให้เราทราบว่าอิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้านที่มีต่อการยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การอย่าง
เต็มท่ีต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด โดยมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือด้านที่ 3 ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการทํางาน (QWL3) (β=.315) รองลงมา คือด้านที่ 7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (QWL7) (β =.217) มีระดับนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.01 มีผลให้ค่าอํานาจการทํานาย (R2) เท่ากับ .415 ซ่ึงหมายความว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้านที่มีต่อการยอมรับ
เป้าหมายและความต้องการขององค์การอย่างเต็มที่ต่อองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด ร้อยละ 41.5 

อิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้านที่มีต่อความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัท
น้ําตาลมิตรลาว จํากัด โดยมีอิทธิพลโดยมีอิทธิพลมากที่สุด คือด้านท่ี 3 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน (QWL3) 
(β=.315) ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ด้านที่ 6 สิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การ (QWL6) (β =.242) มีระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีผลให้ค่าอํานาจการทํานาย (R2) เท่ากับ .252 ซ่ึงหมายความว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้านที่มีต่อความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับองค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด ร้อยละ 25.2 
 อิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้านที่มีต่อความปรารถนาที่จะคงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานท้องถิ่น 
บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด โดยมีอิทธิพลโดยมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 5 ส่งเสริมด้านการบูรณาการทางสังคม(QWL5)(β=.305) 
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ด้านที่ 3 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการทํางาน(QWL3) (β=.275) ระดับนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01และด้านที่ 2 สภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย(QWL2) (β=-.203) ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 มีผลให้ค่า
อํานาจการทํานาย (R2) เท่ากับ .367 ซ่ึงหมายความว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด้านท่ีมีต่อความปรารถนาที่จะคงไวซ่ึ้งการเปน็สมาชกิ
ขององค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัด ร้อยละ 36.7 อิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานท้องถิ่น บริษัทน้ําตาลมิตรลาว จํากัดดังนี้ (QWL) (β=.602) ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  
 

4. สรุปผล 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL) กับความผูกพันต่อองค์การ (ORM) พบว่ามีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.60 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากพนักงานในองค์การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ย่อมจะส่งให้เกิดความผูกพันต่อองค์การเช่นกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (1985 อ้างใน ณัฏฐา, 2553) ได้กล่าวว่า วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ี
ประกอบด้วย 8 ด้าน วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดสรรจากองค์การ คือ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  สภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน 
ความภาคภูมิใจในองค์การ และแนวคิดของ Porter and Steers (1973 อ้างใน ปัจเจก, 2550) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
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หมายถึง เป็นลักษณะที่แสดงออกของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ และการที่เกี่ยวข้องด้วยกับองค์การ ซ่ึงมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือความ
เชื่อม่ันและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ ความต้องการที่จะคงอยู่เป็น สมาชิกขององค์การต่อไป ความผูกพันยังแสดงออกมาทางความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นสิ่งที่
บุคคลกระทําต่องาน ของตนอย่างเต็มท่ีเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุผลสําเร็จและมีความม่ันคงต่อไป 
 

5. เอกสารอ้างอิง  
ผดาพร เหมบุตร.  2543.  “คุณภาพชีวิตในการทํางาน.” วารสารนักบริหาร  4 66. 
ภรณี มหานนท์.  2529.  การประเมินประสิทธิผลขององค์การ.  พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร์ 
ภัทรา เผือกพันธ์.  2545.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน การบรหิารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขต
มุกดาหาร 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร 3) เพื่อศึกษาภาวะผู้นําแปร
สภาพของกลุ่มผู้บริหารธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ 
พนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร จํานวน 140 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทดสอบหาความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน
ระดับสูง โดยในด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุดใน
ด้านความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับสูง โดยในด้าน
ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
และระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําแปรสภาพอยู่ในระดับสูง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดในด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้นําแปรสภาพมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมผ่านคุณภาพชีวิตต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําแปรสภาพ คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the Organizational commitment of employees of 

Krungthai Bank Mukdahan Regional Office 2) to study the quality of work life of employees of Krungthai Bank 
Mukdahan Regional Office 3) to study Transformational Leadership of Krungthai Bank Mukdahan Regional Office 4) 
to study the influence of Leadership and Quality of work life on Employee’s Organization Commitment of 
Krungthai Bank Mukdahan Regional Office. The sample used in this research is 140 staffs of Krungthai Bank 
Mukdahan Regional Office. Data were collected by using a questionnaire on statistical data analysis, percentage, 
average, standard deviation, Cronbach’s alpha coefficient, correlation coefficient of Pearson, and path analysis.  The 
results showed that a high comment levels on Organizational Commitment. In its willingness to devote a huge 
effort for the benefit of the organization is the most and the lowest average on the strong confidence and 
recognition goals and values of the organization. The opinions about the quality of work life are at a high level. By 
the nature of work has contributed to promote the social integration of the worker with the most and the lowest 
average on the balance between life and work. And the comment level of Transformational Leadership is a high 
level. Inspiration Motivation is the most and the lowest average of Intellectual Stimulation.The hypothesis testing 
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found that Transformation Leadership has a positive influence indirectly through the Quality of work life on 
Employee’s Organization Commitment of Krungthai Bank Mukdahan Regional Office as Significant 0.01 
Keywords: Transformational Leadership, Quality of Work Life, Organization Commitment 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมีอัตราการแข่งขันกันสูงมาก แต่ละธุรกิจนั้นมีการพัฒนาสินค้าและบริการ อยู่เสมอ

เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นท่ีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่ออํานวยความสะดวกและตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้าให้มากที่สุด ธุรกิจประเภทสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์เองก็เช่นเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวนัน้ทาํให้พนกังานเกดิ
ความกดดันและความเครียดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงผลกระทบต่อที่เกิดข้ึนต่อคุณภาพชีวติการทาํงานนัน้จะสง่ผลให้
ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การลดลง เป็นผลให้เกิดการลาออก (Turn Over) จากธนาคาร โดยธนาคารพาณิชย์ท่ีมีอัตราการลาออก
ของพนักงานสูงที่สุดคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 8.80% ธนาคารกสิกรไทย 8.45% ธนาคารไทยพาณิชย์ 7.02% ส่วนธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารกรุงไทยอยู่ท่ี 5% และ 1.47% ตามลําดับ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556) บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็น
ธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความมั่นคงสูง แต่ด้วยภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงของสถาบันการเงินต่างๆ ทําให้ธนาคารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์การในรูปแบบใหม่ท่ีทันสมัยและสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ได้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงองคก์ารครัง้นีน้าํมาซ่ึง
ปัญหาที่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งประสบ คือ ปัญหาการลาออกของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนกันยายน 2557 มีพนักงาน
ลาออกจากธนาคารประมาณปีละ 200 คน เฉลี่ยเดือนละ 16 คน (ธนาคารกรุงไทย, 2557) แม้จะเป็นอัตราท่ีต่ําท่ีสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ธนาคารพาณิชย์อ่ืน แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญให้ผู้บริหารตระหนักและไม่ควรมองข้าม จึงเป็นที่มาในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา
ภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน และส่งผลไปยังความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารนําไป
พัฒนา บริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การมากย่ิงขึ้นต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารกรงุไทย สงักัดสํานักงานเขตมุกดาหาร 
 2.เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานธนาคารกรงุไทย สงักัดสํานักงานเขตมุกดาหาร 
 3.เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําแปรสภาพของกลุ่มผูบ้ริหารธนาคารกรุงไทย สงักัดสํานกังานเขตมุกดาหาร 
 4.เพ่ือศึกษาอิทธพิลของภาวะผู้นาํแปรสภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางานต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สังกัดสาํนักงานเขตมุกดาหาร 

1.2 สมมุติฐานการวิจัย 
1.ภาวะผูน้ําแปรสภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานกังานเขต

มุกดาหาร 
2. คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางตรงเชงิบวกต่อความผกูพันของพนักงานธนาคารกรงุไทย สงักัดสํานักงานเขต

มุกดาหาร 
3. ภาวะผู้นาํแปรสภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารกรุงไทย สงักัดสาํนักงานเขตมุกดาหาร 
4. ภาวะผู้นาํแปรสภาพมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมผา่นคณุภาพชีวิตต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สังกัดสาํนักงานเขตมุกดาหาร 
1.3 การตรวจเอกสาร 

 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 Cherrington (1994) ความผูกพันกับองค์การ หมายถึง การตีค่างานแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์การ และต้องการเป็น
สมาชิกต่อไป ผู้ท่ีทํางานในองค์การมานาน ผู้ท่ีมีระดับตําแหน่งสูงในองค์การและผู้ท่ีถูกต้องยํ้าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ หรือ
ความสําเร็จขององค์การจะส่งผลให้บุคคลในกลุ่มเหล่านี้มีความผูกพันกับองค์การสูงตามไปด้วย ความผูกพันกับองค์การมี 2 แบบคือ 
ความผูกพันที่ถูกคาดคะเนผลได้ผลเสียก่อน (Calculative Commitment) เป็นความผูกพันกับองค์การท่ีเกี่ยวเน่ืองไว้ด้วยการให้
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ค่าตอบแทน และความผูกพันที่เกิดจากขวัญ เป็นความผูกพันของบุคคลกับองค์การบนพ้ืนฐานของแนวคิดส่วนบุคคลที่เห็นด้วยกับ
คุณค่าและเป้าหมายขององค์การ Newstrom and Davis (1993 อ้างถึงใน ชาตรี, 2550) ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ระดับท่ี
แสดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคลากรที่จะคงอยู่มีส่วนร่วมในองค์การต่อไปและเป็นเคร่ืองวัดความต้ังใจของบุคลากรท่ีจะคงอยู่
ต่อไปในอนาคต 

พิรินทร์ชา (2554) ความผูกพันองค์การ หมายถึง ความรู้สึกจงรักภักดี การแสดงตนเป็นเหนึ่งเดียวกับองค์การ ความเชือ่อยา่ง
แรงกล้า ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องของสมาชิกภายในองค์การที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจในรูปแบบของการลงทุนทางกาย และกําลังสติปัญญา และมีความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท้ังมีความเชื่อม่ัน ในเป้าหมายขององค์การเปรียบเสมือนเป้าหมายของ
ตนเองปรารถนาที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การไว้ พรทิพย์ (2555)ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของ
บุคลากร มีความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อองค์การ มีความผูกพันและเข้าร่วมกับองค์การ พร้อมตกลงใจท่ีจะทําสิ่งต่างๆให้ดีย่ิงข้ึนนั้นเป็น
ความเต็มใจที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อนายจ้าง และทํางานอยู่ในองค์การแม้องค์การจะอยู่ในภาวะที่ยํ่าแย่ 

Steers and Porter (1977 อ้างถึงใน พิชญากุล, 2545) ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ ของมี 3 ลักษณะ คือ 
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้าน

ทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริงต่อค่านิยม และเป้าหมายขององค์การ พร้อมสนับสนุนกิจการของ
องค์การ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองทํางานด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ เป็นลักษณะที่บุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศ
ตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์การประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ และมีความห่วงใย
ต่อความเป็นไปขององค์การ 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เป็นลักษณะทีบุคลากรแสดงความต้องการ 
และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ และพร้อม
ท่ีจะบอกคนอื่นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การการรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์การให้ดีย่ิงขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 Muchinsky (2003 อ้างถึงใน ปรียาภรณ์, 2553) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การออกแบบงานให้
มีความหมายและก่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคคล การดูแลสภาพอารมณ์และสุขภาพจิตของคนทํางานให้ดีทําให้ระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคคลสูงขึ้นและมีผลทําให้องค์การมีผลผลิตเพิ่มข้ึนด้วย 
 Martel and Dupuis (2006 อ้างถึงใน กัลยาณีและบุษยา, 2551) คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคล
ได้รับประสบการณ์จากการทํางานเพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นลําดับขั้นที่มีการพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงการ
ลดลงของช่องว่างระหว่างบุคคลนั้นกับการทํางานให้สําเร็จดูได้จากผลกระทบในทางบวกที่เกิดข้ึนกับคุณภาพชีวิตโดยท่ัวไปของบุคคล
นั้น ผลการทํางาน และ ผลท่ีตามมาซ่ึงเกิดกับสังคมโดยรวม 

กิตติพันธ์ุ (2554) คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ระดับความพร้อมสมบูรณ์และความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการทํางาน
และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการมีสภาพชีวิตท่ีสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
ทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ชฎารัตน์ (2556) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การทีบ่คุคลเกดิ
ความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน โดยท่ีงานนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ นั่นคือ การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างผาสุก รวมถึงความม่ันคงและความรู้สึกภูมิใจในงาน คุณภาพชีวิตการทํางาน นั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
ทํางานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทํางาน ต้อง
ทํางานเพื่อให้ชีวิตดํารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เม่ือคนต้องทํางานในที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่จึงควรมีสภาวะที่
เหมาะสม ทําให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกม่ันคงท้ังสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547) 
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Walton (1974) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการทํางาน8 ประการประกอบไปด้วย 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถได้เป็นอย่างดี 4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริม
ด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน 6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายและความยุติธรรม 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางานโดยส่วนรวม 8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ซ่ึงแนวคิดของ Walton นั้นได้รับการยอมรับและ
นํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชวีิตการทํางาน  

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําแปรสภาพ 
Dyck and Neubert (2009) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นําแปรสภาพหมายถึง ผู้นําท่ีสามารถนําเอาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

และจําเป็นมาสู่พนักงานและองค์การโดยภาวะผู้นําแปรสภาพเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ไปสู่รูปแบบการเป็นผู้นําท่ีมี
วิสัยทัศน์และมุ่งเน้นการมอบอํานาจมากย่ิงขึ้นอันเป็นสิ่งท่ีปรารถนากันอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ผลลัพธ์ของผู้นําแห่งการ
เปลี่ยนแปลงคือ ความสัมพันธ์ท่ีกระตุ้นทั้งผู้นําและผู้ตามและยกระดับท้ัง 2 ฝ่าย โดยผู้ตามอาจกลายเป็นผู้นําและผู้นํากลายเป็น
ตัวแทนแห่งศีลธรรมได้ด้วยภาวะผู้นําแปรสภาพมีความสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่วิสัยทัศน์กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ รวมถึง
การส่งเสริมหรือสนับสนนุการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงมุ่งความสนใจไปที่คุณภาพของสิ่ง
ท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น วิสัยทัศน์ คุณค่าร่วม และความคิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และให้ความหมายในเชิงกว้างเพื่อที่จะแยกกิจกรรมต่างๆ 
และจัดหาแนวทางข้อตกลง ตลอดจนขอความร่วมมือจากพนักงานหรือผู้ตามในกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานด้านคุณค่าส่วนตน ความเชื่อและคุณภาพของผู้นํา มากกว่ากระบวนการการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานด้านคุณค่า
ส่วนตน ความเชื่อและคุณภาพของผู้นํา มากกว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นําและผู้ตาม 

Bass and Avolio (1991) มีแนวคิดว่า ภาวะผู้นําแปรสภาพเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามพัฒนาพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวังของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับสูงขึ้นและมีศักยภาพมาก
ขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ ผู้นําจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานจะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 
ด้าน คือ 1. การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Charisma or Idealized Influence : II or CL) 2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration motivation: IM) 3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation: IS) และ 4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized consideration: IC)  

1.4 กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
2. วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 
Method) โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหารจํานวน 215 คน
ทําการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973, อ้างถึงใน เศรษฐศาสตร์, 2553) ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ  140 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทดสอบหาความ
เชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (correlation coefficient of Pearson)และการวิเคราะห์เส้นทาง 
 

ภาวะผู้นําแปรสภาพ คุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อองค์การ
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3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 การหาค่าความเชื่อม่ัน 

 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อคําถามแต่ละด้าน จะใช้วิธีด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient alpha) ซ่ึง Hair et al. (2010) อธิบายว่า ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.70 
 

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ปัจจัย Chronbach’s alphas 

ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) 0.95 
คุณภาพชีวิตการทํางาน(QWL) 0.92 
ความผูกพันต่อองค์การ (OCM) 0.89 

 

3.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 
 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการ
เสนอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

TFL แทน ภาวะผู้นําแปรสภาพ 
QWL แทน คุณภาพชีวิตการทํางาน 
OCM แทน ความผูกพันต่อองค์การ 
 

ตารางที่ 2 ผลสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 
 TFL QWL OCM 

Mean 4.14 3.91 4.12 
SD .746 .605 .626 
TFL    
QWL .742**   
OCM .610** .756**  

** P < 0.01 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์ร่วมท้ังหมด โดยมีความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรต้น

มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 0.75 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.80 จึงถือว่าไม่เกิด Multicolinearity ตามท่ีHair et al. (2010) ได้อธิบายไว้ว่าความสัมพันธ์
ร่วมระหว่างตัวแปรต้นไม่ควรเกินกว่า 0.80 ซ่ึงถ้าเกิน 0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด Multicolinearity ดังนั้น จากงานวิจัยนี้ไม่เกิด 
Multicolinearity จึงสามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
 

 3.3 วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ  
ภาวะผู้นําแปรสภาพ และความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) Sig.t 
ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) .513 .000** 

   ** P < 0.01 
คุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) Sig.t 
คุณภาพชีวิตการทํางาน(QWL) .782 .000** 

 ** P < 0.01 
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ภาวะผู้นําแปรสภาพและคุณภาพชีวิตการทํางาน  
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β)  Sig.t 

ภาวะผู้นําแปรสภาพ(TFL)  .602 .000** 
 ** P < 0.01 
ภาวะผู้นําแปรสภาพ คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (β) Sig.t 
ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL)  .092 .189 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL) .698  .000** 
 ** P < 0.01 
   

 3.4 การวิเคราะห์เสน้ทาง (Path Analysis) 
แบบจําลองที่ใช้วเิคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพและคุณภาพชีวิตการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร  
 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

 
 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์เส้นทาง สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้  
 1. ภาวะผู้นําแปรสภาพของกลุ่มผู้บริหารธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

( ) เท่ากับ 0.513 
 2.คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงาน

เขตมุกดาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.782 
 3. ภาวะผู้นําแปรสภาพของกลุ่มผู้บริหารธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย ( ) 
เท่ากับ 0.602 
 4. ภาวะผู้นาํแปรสภาพมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกทางอ้อมผ่านคณุภาพชีวิตต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย ( ) เท่ากับ 0.602และ 0.698 ตามลําดับ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ (OCM) ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) 0.513

คุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL) 
0.782

ความผูกพันต่อองค์การ (OCM) 

ความผูกพันต่อองค์การ (OCM) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL) 

ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) 

0.698

0.602 

ภาวะผู้นําแปรสภาพ (TFL) คุณภาพชีวิตการทํางาน (QWL) 
0.602
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4. สรุปผล 
ผลการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําแปรสภาพคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหาร พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในทุกๆตัวแปร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01กล่าวคือ การที่กลุ่มผู้บริหาร
ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหารเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์สามารถนําเอาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและจําเป็นมาสู่พนักงานและ
องค์การ มอบอํานาจ สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาความเป็นผู้นําให้ผู้ตาม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การร่วมกัน สร้าง
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี โดยการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเหมาะสม ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และความสมดุลกับชีวิตส่วนตัว ได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ให้เกิด
ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติสามารถผสมผสานการทํางานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบังานวิจัยของถิระนันต์ (2555) ซ่ึง
กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์การ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานในองค์การ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีน้ําใจ เป็นประชาธิปไตย มีความเคารพในสิทธิและ
ศักด์ิศรีของผู้อ่ืน เมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงทําให้มีความพึงพอใจเกิดความผูกพันกับองค์การ และเศรษฐศาสตร์ (2553) 
ได้กล่าวว่า ถ้าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูง ความผูกพันต่อองค์การก็จะสูงด้วย เนื่องจากระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ถ้าอยู่
ในระดับท่ีสูง บุคลากรจะรู้สึกมีความผูกพันต่อองค์การสูงตามไปด้วย ทําให้บุคลากรไม่ต้องการเปลี่ยนย้ายงานหรือลาออก แต่ถ้าระดับ
ของคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับตํ่า ก็จะทําให้บุคลากรรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งนี้ ได้ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตมุกดาหารเท่านั้น ซ่ึงมี
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่ผู้บริหารธนาคารจะ
ได้นําผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารงานในกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของธนาคาร 
 2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามสาขากับพนักงานที่ปฏิบัติงานตามสาย
งานของสํานักงานใหญ่เพิ่มเติม  
 3. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาภาวะผู้นําแปรสภาพ และคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจนําตัวแปรอื่นที่อาจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ หรือภาวะผู้นําแปรสภาพ และคุณภาพชีวิตการทํางาน เช่น 
ประสิทธิภาพในการทํางาน วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ หรือการเมืองในองค์การ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยให้การศึกษามีความ
ครอบคุลมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทนําเท่ียวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยศึกษาการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างการบริการใหม่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต
มุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการ และการบริการที่เป็นเลิศท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ประชากร คือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย 
คําสําคัญ : กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การ การบริการที่เป็นเลิศ ผลการดําเนินงานขององค์การ 
 

Abstract 
The objective of this study is to Organizational Adaptation Strategy and Firm Performance: Empirical Study 

of Tourism Businesses in Northeast of Thailand. Continue service improvement, new service establishment, 
Dynamic learning capability, Service research and Development orientation and the effects of service excellence on 
firm performance. The samples were tourism businesses in the northeast of Thailand. The data collection was 
done using a questionnaire and analyzed using statistical tools including frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation, and multiple regression analysis. 
Keywords: Organizational Adaptation Strategy, Service Excellence, Firm Performance 
 

1. บทนํา 
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกช่วงก่อนปี 2557 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจไปท่ัวโลก ท้ังธุรกิจการบริการ และธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่ทําให้ผู้ประกอบการต่างพยายามปรับตัวเพื่อสร้างความอยู่รอดของธุรกิจรูปแบบการปรับตัวของบริษัทแต่ละแห่งอาจ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละปัจจัย โดยท่ัวไปจะพบว่าบริษัทมีรูปแบบการปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่าย จนถึงการวางแผนในการ
ดําเนินการภายในองค์กรใหม่ การสร้างกลยุทธ์ใหม่ซ่ึงผลกระทบจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้
ได้เปรียบทางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็มีผลต่อเป้าหมายขององค์การด้วย (Wu and Chen, 2006) ซ่ึงในปี
พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน เช่น มีการลงทุน
อย่างเสรี ซ่ึงจะทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น การโยกย้ายแรงงานจากต่างประเทศได้ง่ายข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
แรงงานในไทยทําให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนแรงงานทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศไทย ซ่ึงธุรกิจประเภทบริการนั้นใช้
ทรัพยากรคนเป็นหลักในการบริการ ทําให้ธุรกิจต้องทําการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้อยู่รอดเมื่อประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ปาจรีย์, 2549) ซ่ึงเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศภายในอาเซียนก็
น่าจะเติบโตขึ้นด้วย เนื่องจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะดีขึ้น เม่ือเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้ ทุกคนก็อยากไปท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวในประเทศใกล้เคียงจึงน่าจะเป็นจุดหมายหนึ่ง ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเร่งสร้างพันธมิตรทั้งในกลุ่มโรงแรมและกลุ่ม
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เอเยนซีท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน แม้อาจจะไม่ใช่โรงแรมในเครือเดียวกัน แต่ก็ต้องมีเครือข่ายเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยวหรือมี
แพ็กเกจท่ีเหมาะสม (พรรณวดี, 2551) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหรรมหลักของประเทศไทย เป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนกระจายรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับภูมิภาค โดยมาจากประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ (ชบา, 2550) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอยากจะทราบว่าธุรกิจนําเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรและธุรกิจนําเที่ยวจําเป็นต้องมีกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดําเนินงานขององค์การอย่างไร องค์กรจําเป็นต้อง
ทําความสามารถของตนให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Teece, et al., 1997) เพื่อให้เกิดการบริการท่ีอยู่
เหนือความคาดหวังของลูกค้าอีกทั้งส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจดีย่ิงขึ้นและจะทําให้ธุรกิจดําเนินการไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีผันผวน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดําเนินงานขององค์การท่ีส่งผลต่อการ
บริการที่เป็นเลิศและผลการดําเนินงาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ 
2. การสร้างการบริการใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ 
3. ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ 
4. การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ 

5. การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
6. การสร้างการบริการใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
7. ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
8. มุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
9. การบริการที่เป็นเลิศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 

 

การตรวจเอกสาร 
กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การ 

การเปลี่ยนแปลงขององค์การเพื่อปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงต้องทําการศึกษาและพยากรณ์
เหตุการณ์ในอนาคตเพื่อเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมที่สุด (Diego et al., 2014) วิธีการขององค์การธุรกิจภายใต้การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและความสามารถภายในขององค์การธุรกิจ แต่ละธุรกิจจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินธุรกิจและสามารถนํากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติงานได้จริง (อิทธิวัตร์, 2549) 
การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง 

การดําเนินการเพื่อทบทวนงาน ทบทวนกระบวนการทํางานและทบทวนผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบว่าจุดไหนควร
ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น (Anand et al., 2009) การเปลี่ยนแปลงที่
ดีอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์การและต้องทําโดยเน้นการปฏิบัติมากกว่ารอคอยผลลัพธ์ของการกระทํา (มาละตรี, 2554) 
การสร้างการบริการใหม่ 

ความสามารถขององค์การที่ค้นหาแหล่งที่มา แนวทาง และวิธีการในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการที่สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นแนวทางในการสร้างการบริการที่แตกต่าง และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ การสร้างการบริการใหม่ สามารถสร้างประสบการณ์และความ
ประทับใจใหม่ให้แก่ลูกค้า (Monios and Bergqvist, 2014) การใช้ความสามารถในการนําความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาและจัดให้มีบริการใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด (วิไล, 2553) 
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ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต 
การได้รับความรู้ การสร้างพฤติกรรม ทักษะ การเพิ่มคุณค่าหรือความพึงพอใจ ท่ีเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่โดย

กระทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (Teece, et al., 1997) ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนและปรุง
แต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออก อันมีผลมาจากส่ิงกระตุ้นโดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง 
(ไพโรจน์, 2549) 
การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการ 

การวางโครงสร้างด้านการเรียนรู้แก่องค์การและทําการทดลองเพื่อสร้างรากฐานการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ (Verma and 
Jayasimha, 2014) การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้ บริการหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้หรือความเข้าใจใน
แง่มุมใหม่ๆ เกี่ยวกับผลผลิต กระบวนการ และการบริการที่ดําเนินการอย่างเป็นระบบแล้วประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจท่ีได้จากการ
แสวงหาไปสร้างสรรค์หรือปรับปรุงให้เกิดผลผลิต, กระบวนการ และการบริการแบบใหม่ขึ้น (องอาจ, 2554) 
การบริการที่เป็นเลิศ 

การที่องค์การมุ่งเน้นที่การให้ความสําคัญกับลูกค้าทําให้ลูกค้าพึงพอใจซ่ึงมาตรฐานการบริการและการวัดผลการดําเนินงาน
สามารถทําได้โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้การปรับปรุงกระบวนการขององค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่เหนือความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (Hicks, 2004) การบริการที่มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการจัดการทางด้านกลยุทธ์ท้ังระบบการ
ดําเนินงานและคนเพื่อสนองความต้องการ รวมถึงความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ด้วย (Solnet and Kandampully, 
2008) การบริการให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ เกิดความประทับใจ เกิดความทรงจําท่ีดีกับธุรกิจอันจะส่งผลต่อกิจการในรูปของตัวเงิน 
มูลค่าหุ้น ผลกําไรและทางจิตใจในความทรงจําของลูกค้า (พิสิทธ์ิ, 2549) การที่ธุรกิจสามารถสร้างการบริการให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจ
และเชื่อถือได้ในสิ่งที่ลูกค้าได้รับมากกว่าท่ีลูกค้าคาดไว้ (น้ําเพชร, 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

สิ่งที่ได้รับจากการกระทําสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาขององค์การและขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเป็นสําคัญจะชี้วัดผลความสําเร็จ
ของธุรกิจ (Kotze, 2006) การกระทําท่ีสามารถบรรลุความต้องการเนื่องจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Jeppson, Smith and Stone, 2009) ผลลัพธ์ท่ีสามารถทําออกมาได้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวจากการดําเนินงานขององค์กร (เกดมณี, 2552) สิ่งที่ได้รับ
หลังจากการดําเนินงานขององค์การที่บรรลุเป้าหมายและความต้องการแล้ว ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ ซ่ึงเป้าหมาย คือ สิ่งที่ถูก
กําหนดไว้ล่วงหน้าจากความต้องการขององค์การ (สมเดช, 2547) 

 

กรอบแนวคิด 
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2. วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ธุรกิจนําเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จํานวนรวมทั้งสิ้น 373 ราย (สํานักทะเบียนธุรกิจ          
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 31 ต.ค. 2557) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
(mail survey) จํานวนทั้งหมด 373 ชุด จํานวนตอบกลับ 250 ชุด และมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการวิจัยจํานวน 217 ชุด            
คิดเป็นร้อยละ 58.17 ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม Aaker et al. (2001) ได้อธิบายว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตรา
ตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 การหาค่าความเชื่อม่ัน 

การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อคําถามแต่ละด้าน จะใช้วิธีด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient alpha) ซ่ึง Hair et al. (2010) อธิบายว่า ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.60 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ปัจจัย Cronbach’s Alpha 
การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง .76 
การสร้างการบริการใหม่ .83 
ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต .94 
การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนากาให้บริการ .63 
การบริการที่เป็นเลิศ .63 
ผลการดําเนินงานขององค์การ .93 

 
 
 

3.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดให้ MCSI แทน การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง, MNSE แทน การสร้าง

การบริการใหม่, MDLC แทน ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต, MSRD แทน การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการ
ให้บริการ, MSERX แทน การบริการที่เป็นเลิศ และ MFPER แทน ผลการดําเนินงานขององค์การ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดย
นําข้อมูลมาแจกแจงความถี ่(Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

    2.1 เพื่อทดสอบความสันพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
   2.2 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นว่ามีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นเกินว่า 0.8 

มีโอกาสเกิด Multicollinearity 
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ตารางที ่2 ผลสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 

 
*P < 0.05, **P < 0.01 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามตามวัตถุประสงค์ข้อแรก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของการบริการที่เป็นเลิศ (MSERX) อย่างไรก็ตาม การบริการที่เป็นเลิศ (MSERX) ก็มีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงานขององค์การ (MFPER) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง Hair 
(2010) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นด้วยกันไม่ควรจะเกิน 0.8 ซ่ึงจากผลการวิจัยนี้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ด้วยกัน สูงสุดอยู่ท่ี 0.45 ซ่ึงน้อยกว่า 0.8 ดังนั้นจึงไม่เกิด Multicollinearity จึงสามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 
 

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

MSERX MFPER 
MCSI 0.61** 

(0.01) 
 

MNSE 0.03* 
(0.01) 

 

MDLC 
 

0.66** 
(0.01) 

 

MSRD -0.24 
(0.01) 

 

MSERX 
 

 0.73** 
(0.06) 

Adjust R2 0.93 0.53 

*P < 0.05, **P < 0.01 
 

จากตารางที่ 3 อภิปรายผลผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง (MCSI) กับการบริการที่
เป็นเลิศ (MSERX) พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.61 ซ่ึงเป็นไปตาม
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือหากองค์การมีการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องที่ดีย่อมจะส่งให้
เกิดการบริการที่เป็นเลิศท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnston (2004) ได้กล่าวว่า การสร้างการบริการให้เป็นเลิศต้อง
อาศัย 7 ปัจจัย มองแง่บวก เป็นการสร้างมุมมอง หรือทัศนคติด้านบวกกับทุกสถานการณ์ท่ีผ่านเข้ามา เรียนรู้อยู่เสมอ การเป็นนักบริการ
ท่ีดีต้องรอบรู้ ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ โดยความคิดเหล่านี้จะกลายเป็นจุดเด่นในการบริการ มุ่งมั่นพัฒนา 
พัฒนาการบริการของพนักงานอยู่เสมอ มีการสื่อสารที่ดี จะทําให้ตอบสนองลูกค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อยากช่วยเหลือ การ
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บริการคือการช่วยเหลือให้ลูกค้าบรรลุความต้องการบางอย่าง ซ่ึงพนักงานเป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้า และมีการประสานงานกัน การทํางานเป็น
ทีมมักจะส่งผลดีกว่าทํางานคนเดียวเสมอ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างการบริการใหม่ (MNSE) กับการบริการท่ีเป็นเลิศ (MSERX) พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.03 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการสร้างการบริการใหม่แล้ว ย่อมจะส่งให้เกิดการบริการท่ีเป็นเลิศท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของพิบูล (2547) กล่าวว่า การสร้างการบริการใหม่นั้นเป็นสิ่งจําเป็นในทุกๆธุรกิจการบริการเนื่องด้วยเกิดการแข่งขันตลอดเวลา
ส่งผลให้ธุรกิจบริการต้องสร้างการบริการใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าและเกิดความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต (DLC) กับการบริการท่ีเป็นเลิศ (MSERX) พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.66 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต ย่อมจะส่งให้เกิดการบริการท่ีเป็นเลิศ
ท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของปฏิมา (2554) กล่าวว่า ความสามารถท่ีองค์การจะพัฒนาเข้าถึงได้ในทุกๆ ด้าน เป็น
ความสามารถในการผสมผสานระหว่างทรัพยากร บุคลากร และกระบวนการ หรือต้องมีการเรียนรู้และทบทวนอยู่ตลอดเวลา ความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีสามารถวัดได้ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่ายต้องได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ เกิดจากประสบการณ์ท่ีได้รับมากจากการเรียนรู้และความสามารถเหล่านี้
ต้องเป็นความสามารถที่ต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการบริการที่เหนือความคาดหมาย 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริการที่เป็นเลิศ (MSERX) กับผลการดําเนินงานขององค์การ (MFPER) พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.73 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการบริการที่เป็นเลิศท่ีดีแล้วย่อมจะส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานขององค์การ
ท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพรรณวดี (2551) กล่าวว่า ธุรกิจบริการมีเป้าหมายของการบริการที่เป็นเลิศโดยให้ความสําคัญ
กับคุณค่าของสัมพันธภาพมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น เพื่อหวังกําไรจากลูกค้าได้จากผลการดําเนินงานในระยะยาว โดยทําความเข้าใจกับ
ลูกค้าว่ามีความต้องการอะไร เพราะในปัจจุบันนี้ลูกค้าไม่ได้ซ้ือสินค้าหรือบริการอย่างเดียวแต่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์
นอกเหนือจากการซื้อสินค้าและบริการนั้น ตรงกันข้าม การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการ (MSRD) กับการบริ 
การที่เป็นเลิศ (MSERX) ไม่มี ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญที่มากกว่า 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย '28β) เท่ากับ -0.24 ซ่ึง
อธิบายได้ว่า การมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ไม่ได้ทําให้มีการบริการที่เป็นเลิศท่ีดีขึ้น เพราะ ถึงจะได้ผลจาก
การการมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการมาแล้ว แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าได้นําเอาผลของการการมุ่งเน้นความสําคัญ
ต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการไปปรับใช้เข้ากับการบริการท่ีมีอยู่เดิม ดังนั้นการมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการ
ให้บริการจงึไม่ส่งผลให้เกิดการบริ การที่เป็นเลิศได้ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปสมมติฐานได้ว่า สมมติฐานที่สนับสนุนการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการบริการที่เป็นเลิศ, การสร้างการบริการใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ, ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็น
พลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ และการบริการท่ีเป็นเลิศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
ตรงกันข้าม สมมติฐานที่ได้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ มุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ 
 

4. สรุปผล 
จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทนําเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า หากองค์การมีการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง (MCSI), การสร้างการบริการใหม่ (MNSE) 
และความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต (MDLC) สามารถส่งผลให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศที่ดีได้และการบริการที่เป็นเลิศ สามารถ
ส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานขององค์การที่ดีได้ ยกเว้นมุ่งเน้นความสําคัญต่องานวิจัยและพัฒนาการให้บริการ (MSRD) ท่ีไม่สามารถทํา
ให้การบริการที่เป็นเลิศได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี 

จากทฤษฎีแล้วพบว่า การที่องค์การใดก็ตามมีกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การ ซ่ึงได้แก่ (1) การปรับปรุงการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง (2) การสร้างการบริการใหม่ (3) ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัต จะสามารถทําให้เกิดการบริการท่ีเป็นเลิศได้ ซ่ึง
เป็นไปตามแนวคิดของ Bhuiyan and Baghel (2014) กล่าวว่า การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการการจัดการท่ี
มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการขอใช้บริการกับองค์การ กานต์สุดา (2548) กล่าวว่า การสร้าง หรือการพัฒนาการบริการ
ใหม่ เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร และ Wu and Wang (2007) 
กล่าวว่า เทคโนโลยีขององค์กรสามารถที่จะแปลงทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ได้ โดยผ่านความสามารถในการเรียนรู้ ทางพลวัต และ
ความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจะสามารถทําให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศและจะส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานขององค์การที่ดีได้ 
ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ 

การสร้างการบรกิารที่เป็นเลิศเพื่อส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีขององค์การ ผู้บริหารควรให้ความสําคัญไปท่ี การ
ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างการบรกิารใหม่และความสามารถในการเรียนรู ้อย่างเป็นพลวัต 
ข้อเสนอแนะในอนาคต 

จะเห็นได้ว่าการบริการที่เป็นเลิศ สามารถอธิบายถึงตัวแปรตามในเรื่องของผลการดําเนินงานขององค์การได้เพียง 53% เท่านั้น 
ดังนั้นอีก 47% เกิดจากตัวแปรอื่น ซ่ึงอาจจะอธิบายได้เพิ่มเติม เช่น ประสิทธิภาพของการบริการ หรือความได้เปรียบของการบริการ เป็นต้น 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นบริบทการวิจัยในธุรกิจนําเที่ยว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่จะได้ข้อมูลท่ีมีความ
เชื่อมั่นและเที่ยงตรงมากกว่านี้ ควรจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในธุรกิจด้านบริการที่ใกล้เคียงกันด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมันและความเที่ยงตรง
ของกรอบความคิดวิจัยในคร้ังนี้ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีกรุณาให้คําแนะนํา
ปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยทุกท่าน ท่ีสละเวลาอันมีค่าของในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้วิจัยเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ตลอดจนทุกท่านท่ีเกี่ยวข้องที่ได้ให้ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการวิจัย ในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัย
ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทําให้ผลงานวิจัยเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตา แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สําหรับข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและยินดีท่ีจะรับฟังคําแนะนําจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
วิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการดําเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมมาตรฐาน 3-5 

ดาว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยศึกษาการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการให้ค่าตอบแทนที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ และศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมาตรฐานระดับ 3ดาว 4ดาว และ 5ดาว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย  ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ค่าตอบแทน ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการให้บริการ ทํานองเดียวกัน การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทนก็ส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการก็ส่งผลให้
เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วยเช่นกัน ตรงกันข้ามกับการสรรหาและคัดเลือกกับการฝึกอบรมและพัฒนาไม่สามารถทําให้เกิดผลการ
ดําเนินงานที่ดีได้   
คําสําคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, คุณภาพการให้บริการ, ผลการดําเนินงาน 
 

Abstract 
The objective of this study is to human resource management and firms performance. Study from hotel 

businesses 3stars 4stars and 5stars Standard hotel in the northeast of Thailand. Research exploring staffing, training and 
development, performance appraisal and compensation and the effects of service quality on firm performance. The 
samples were hotel businesses 3stars 4stars and 5stars Standard hotel in the northeast of Thailand. The data 
collection was done using a questionnaire and analyzed using statistical tools including frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s correlation, and multiple regression analysis. The results of this research were staffing, 
training and development, performance appraisal and compensation effected to service quality. Likewise, 
performance appraisal and compensation effected to firm performance. However, service quality effected to firm 
performance. In contrast, staffing with train and development is unable to make an effective firm performance.  
Keywords: Human Resource Management, Service Quality, Firm Performance 
 

1. บทนํา 
ภายในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายร่วมกัน การเปิดประตูสู่เศรษฐกิจส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่มีฐานการผลิตร่วมกัน การเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่นและสร้างอํานาจต่อรองทางด้านการค้าในเวที
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การค้าโลกอย่างเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555) เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจต่างๆ จะมีแนวโน้มการ
แข่งขันที่สูงขึ้น หากเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะบ่งชี้ใน
ความสําเร็จขององค์การได้การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิได้เปิดโอกาสเฉพาะการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ
ไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเปิดเสรีด้านการลงทุนในสาขาท่องเที่ยวยังสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายฐานการลงทุนไปใน
กลุ่มประเทศอาเซียนได้ด้วยเช่นกัน ท้ังในธุรกิจโรงแรม บริษัทนําเท่ียว และร้านอาหาร เพื่อให้การเดินหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจึงต้องบูรณาการ
การทํางานร่วมกันทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนากลไกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง (จุรีรัตน์, 2556) 

ภาคอุตสาหกรรมการบริการ เป็นด้านหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมการ
ให้บริการที่สําคัญอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากทํารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยตลอด เมื่อนักท่องเที่ยวเข้า
มายังประเทศไทยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการใช้พักบริการชั่วคราวส่วนใหญ่ท่ีสําคัญของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามา ทาง
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในจุดนี้ว่าหากมีการจัดการทางทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีย่อมจะส่งผลให้องค์การเกิดคุณภาพการให้บริการและ
พร้อมที่จะแข่งขันเมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2558 การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจโรงแรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นจํานวนมาก และการที่จะทําให้ธุรกิจดําเนินการ
ไปได้ด้วยดีจําเป็นต้องมีการจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
องค์การในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ มี
วัฒนธรรม ประเพณี มีสถานที่แนวอนุรักษ์ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ทําให้สามารถดึงดูดนักท่องได้เป็นจํานวนมากในแต่ละ
ปี อีกท้ังยังมีการให้บริการพักผ่อนชั่วคราวจํานวนมากทั่วท้ังภาคะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างมาก
ท่ีนักท่องเที่ยวเลือกใช้พักบริการชั่วคราว ทําให้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และในการเปิดประตูต้อนรับ
อาเซียนที่ใกล้จะถึงนี้ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรมแรม เนื่องจากจะมีผู้คนต่างเชื้อชาติเดินทางเข้ามา
ภายในประเทศรวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ความท้าทายของผู้ประกอบการคือการที่จะสามารถนําพาธุรกิจ
ปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร เพื่อที่จะสามารถนําพาธุรกิจให้อยู่รอดได้และประสบความสําเร็จ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้
จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประโยชน์ด้าน
คุณภาพการให้บริการและผลการดําเนินงานขององค์การ 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการและผลการดําเนินงาน 
1.2 สมมุติ ฐานการวิจัย 

1.2.1 การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ 
1.2.2 การฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ 
1.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ 
1.2.4 การให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ 
1.2.5 การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 
1.2.6 การฝึกอบรมพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 
1.2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 
1.2.8 การให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 
1.2.9 คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 

1.3 การตรวจเอกสาร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
ออกแบบระบบการทํางานขององค์การอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Mathis and Jackson, 2000) การจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดวางกระบวนการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการที่จะได้มาซ่ึงบุคคลที่มีคุณภาพตามความต้องการ เพื่อให้องค์การ
สามารถดําเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตามแนวความคิดของ Youndt, et al,. (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี
ดีควรมี 4 ขึ้นตอน ได้แก่ (1) การสรรหาและคัดเลือก (2) การฝึกอบรมและพัฒนา (3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) การให้ค่าตอบแทน 
การสรรหาและคัดเลือก 

กระบวนการค้นหาและชักจูงให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามต้องการมาสมัครทํางาน เพื่อองค์การจะได้ทําการคัดเลือกผู้ท่ีมีความ
เหมาะสมที่สุดเข้าทํางานต่อไป การสรรหาสามารถทําได้ท้ังจากแหล่งภายในองค์การเองหรือจากแหล่งภายนอกองค์การก็ได้ (Joiner, 
1998) กระบวนการสรรหาและคัดเลือกว่า การทํางานใดๆ จะมีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายนั้นจําเป็นต้องมีการทํางานที่เป็นระบบ มี
ขั้นตอน มีกระบวนการในการปฏิบัติงาน ฉะนั้น การสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ให้แก่องค์การจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการเป็น
ขั้นตอนเช่นกัน ท้ังนี้เพื่อเป้าหมายที่สําคัญคือการได้บุคคลท่ีตรงตามความต้องการขององค์การซ่ึงจะเป็นแนวทางให้องค์การประสบ
ความสําเร็จ (พยอม, 2545) 
การฝึกอบรมและพัฒนา 

กระบวนการที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างสมรรถนะให้กับพนักงาน สมรรถนะดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ทักษะ และพฤติกรรมที่มี
สําคัญและมีความความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ (Raymond, 2010) กระบวนการทุกอย่างที่จะทําให้บุคคล
เจริญขึ้น ดีขึ้น ท้ังนี้รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด การพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพสูงขึ้นสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น การสอนงาน การ
ประชุม การให้การศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการส่งไปศึกษาต่อ เป็นต้น (สมคิด บางโม, 2542: 14) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการของการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกข้อมูลที่เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปข้อมูลเพื่อให้ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจใช้เป็นแนวทางในการเลือกทางปฏิบัติต่างๆ (Alkin, 2002) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินค่าความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน เพื่อจะใช้ในการตัดสินใจให้รางวัลหรือ
ลงโทษและให้คําปรึกษา อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานของพนักงาน (ประพันธ์, 2545) 
การให้ค่าตอบแทน 

รูปแบบการจ่ายท้ังหมดที่เป็นตัวเงินและบริการที่จับต้องได้รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ท่ีพนักงานได้รับซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (Milkovich and Newman, 2005) การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือน เงินชดเชยหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่องค์การได้ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นการตอบแทนการทํางาน (ณัฏฐพันธ์, 2548) 
คุณภาพการให้บริการ 

การตัดสินใจของลูกค้า มิใช่ผู้ให้บริการหรือผู้บริหาร แต่ขึ้นกับผู้รับบริการที่ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
อย่างไร โดยคุณภาพวัดได้จากความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ (Zeithaml and Berry, 1990) ความต้องการของลูกค้า
หรือผู้รับบริการหรือระดับของความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงผู้ให้บริการทําให้ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ (วีรพงษ์, 2543) สิ่งใดก็ตามท่ีลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและพูดถึงอยู่เสมอเมื่อได้ใช้สินค้า
และบริการ ซ่ึงไม่ได้คํานึงถึงแต่ประโยชน์การใช้สอย แต่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคความประทับใจความพึงพอใจไปจนถึงความ
ภักดีของลูกค้า (ณัฐพัชร, 2549) 
ผลการดําเนินงาน 

การวัดความก้าวหน้าขององค์การ และการจัดการผลการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Heller, 2006)
การบริหารจัดการเพื่อให้ผลการดําเนินงานขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการบริหาร
ผลการดําเนินงานมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสมดุลในผลประโยชน์ต่อท้ังองค์การและบุคลากรในองค์การ (Williams, 2002) ผลลัพธ์ท่ี
สามารถสร้างออกมาได้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวจากผลการดําเนินงานขององค์การ ซ่ึงสามารถนําไปปรับปรงุแก้ไขและควบคมุผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(เกดมณี, 2552) ผลการดําเนินงานขององค์การที่บรรลุเป้าหมายและความต้องการ ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ ซ่ึงเป้าหมาย 
คือ สิ่งที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าจากความต้องการขององค์การ (สมชัย, 2555) 
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1.4 กรอบแนวคิด 

 
 

2. วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 529 แห่ง (กรมการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จํานวนทั้งหมด 529 ชุด จํานวนตอบกลับ 250 ชุด และมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการ
วิจัยจํานวน 239 ชุด คิดเป็นร้อยละ 45.18 ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม Aaker et al. (2001) ได้อธิบายว่าการส่ง
แบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 การหาค่าความเชื่อม่ัน 

การหาค่าความเชื่อมั่นของข้อคําถามแต่ละด้าน จะใช้วิธีด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
alpha) ซ่ึง Hair et al. (2010) อธิบายว่า ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.60 
 

ตารางที ่1 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ปัจจัย Cronbach’s Alpha 

การสรรหาและคัดเลือก .74 
การฝึกอบรมและพัฒนา .66 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน .67 
การให้ค่าตอบแทน .70 
คุณภาพการให้บริการ .64 
ผลการดําเนินงาน .65 

 

3.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยกําหนดให้ MST แทน การสรรหาและคัดเลือก MTR แทน การฝึกอบรมและพัฒนา MPE 

แทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน MCO แทน การให้ค่าตอบแทน, MSQ แทน คุณภาพการให้บริการ และ MPER แทน ผลการดําเนินงาน 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
โดยนําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
    2.1 เพื่อทดสอบความสันพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
    2.2 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นว่ามีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น

เกินว่า 0.8 มีโอกาสเกิด Multicollinearity 
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ตารางที ่2 ผลสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 

 
        *P < 0.05, **P < 0.01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามตามวัตถุประสงค์ข้อแรก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของคุณภาพการให้บริการ (MSQ) และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของผลการดําเนินงาน (MPER) อย่างไร
ก็ตาม คุณภาพการให้บริการ (MSQ) ก็มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน (MPER) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสรุปได้ว่า ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์กันทุกตัว วัตถุประสงค์ข้อที่สอง Hair (2010) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นด้วยกันไม่ควรจะเกิน 0.8 ซ่ึง
จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกัน สูงสุดอยู่ท่ี 0.45 ซ่ึงน้อยกว่า 0.8 ดังนั้นจึงไม่เกิด Multicollinearity จึง
สามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 
 

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

MSQ MPER 
MST 0.17* 

(0.08) 
0.13 
(0.08) 

MTR 0.22** 
(0.08) 

0.08 
(0.08) 

MPE 0.17* 
(0.07) 

0.28** 
(0.07) 

MCO 0.19** 
(0.06) 

0.15* 
(0.06) 

MSQ  0.59** 
(0.05) 

Adjust R2 0.20 0.38 
*P < 0.05, **P < 0.01 

จากตารางที่ 3 อภิปรายผล ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสรรหาและคัดเลือก (MST) กับคุณภาพการให้บริการ 
(MSQ) พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.17 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการสรรหาและคัดเลือกท่ีดี ย่อมจะส่งให้เกิดคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert and David (2001) ได้กล่าวว่า การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าของ
องค์การให้ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อเกิดคุณภาพในการบริการได้ โดยมีภารกิจหลัก 7 ด้าน คือ การวางแผน
ด้านกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมและพัฒนา (MTR) กับ
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คุณภาพการให้บริการ (MSQ) พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.22 ซ่ึง
เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการฝึกอบรมและพัฒนาแล้ว ย่อมจะส่ง
ให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พยอม (2540) ได้กล่าวว่า กระบวนการทําให้มีคุณภาพมากขึ้น 
ในกรณีท่ีเกี่ยวกับบุคคลหรือการดําเนินงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทัศนะคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานที่คนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ มี
ประสบการณ์และประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน (MPE) กับคุณภาพการให้บริการ (MSQ) พบว่ามีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.17 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ย่อมจะส่งให้เกิดคุณภาพการให้บริการท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของประพันธ์ (2545) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินค่าความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน 
เพื่อจะใช้ในการตัดสินใจให้รางวัลหรือลงโทษและให้คําปรึกษา อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานของพนักงาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ค่าตอบแทน (MCO) กับคุณภาพการให้บริการ (MSQ) พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.19 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ย่อมจะส่งให้เกิดคุณภาพการให้บริการท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ (2545) ได้กล่าวว่า การให้ค่าตอบแทนจะเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดค่าตอบแทนท่ี
โปร่งใสจะสร้างความพอใจแก่บุคลากรและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพและการดําเนินงานขององค์การ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน (MPE) กับผลการดําเนินงาน (MPER) พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.28 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ย่อมจะส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของประพันธ์ (2545) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินค่าความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน เพื่อ
จะใช้ในการตัดสินใจให้รางวัลหรือลงโทษและให้คําปรึกษา อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานของพนักงาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ค่าตอบแทน (MCO) กับผลการดําเนินงาน (MPER) พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (β) เท่ากับ 0.15 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วยเช่นกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ (2545) ได้กล่าวว่า การให้ค่าตอบแทนจะเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดค่าตอบแทนที่
โปร่งใสจะสร้างความพอใจแก่บุคลากรและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพและการดําเนินงานขององค์การ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ (MSQ) กับผลการดําเนินงาน (MPER) พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (β) เท่ากับ 0.59 ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีคุณภาพในการให้บริการที่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วยเช่นกันซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของยุพาวรรณ (2548) ได้กล่าวว่า การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นหนทางหนึ่งท่ีทําให้ธุรกิจบริการประสบความสําเร็จโดยเฉพาะ
ธุรกิจท่ีมีรูปแบบการให้บริการที่คลายคลึงกัน ท้ังนี้เพราะคุณภาพในการบริการนั้นได้กลายเป็นข้อกําหนดหนึ่งท่ีลูกค้านํามาพิจารณาใน
การเลือกรับบริการ ธุรกิจต่างๆ จึงหันมาเน้นการสร้างคุณภาพเพ่ือให้เกิดความแตกต่างและได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และสร้างผลการ
ดําเนินงานที่ดีได้ 

ตรงกันข้าม การสรรหาและคัดเลือก (MST) กับผลการดําเนินงาน (MPER) ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญท่ีมากกว่า 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.13 ซ่ึงอธิบายได้ว่า การสรรหาและคัดเลือกไม่ได้ทําให้มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเพราะในบางครั้ง
เราอยากจะรับคนเข้ามาทํางาน คนๆ นั้นต้องผ่านประสบการณ์แล้ว ต้องมีความรู้ถึงแม้จะมีทฤษฎีท่ีอยู่ในห้องเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดผล
การดําเนินงานดีได้ เราต้องเอาความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ให้เข้ากับองค์การ เพราะองค์การทุกองค์การไม่ได้มีโครงสร้างภายในที่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นการคัดเลือกคนเข้ามาทํางานจึงไม่ได้ทําให้ผมการดําเนินงานดีขึ้นเลยเพียงแต่มันคัดวัตถุดิบมาเฉยๆ ซ่ึงยังไม่ผ่านกระบวนต่างๆ 
เช่น กระบวนการให้ความรู้ และประสบการณ์เป็นต้น ทํานองเดียวกัน การฝึกอบรมและพัฒนา (MTR) กับผลการดําเนินงาน (MPER) ไม่มี
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ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญที่มากกว่า 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) เท่ากับ 0.08 ซ่ึงอธิบายได้ว่า ถึงการฝึกอบรมและการ
พัฒนาจะสามารถสร้างทักษะ หรือสร้างประสบการณ์ต่างๆ แต่ไม่สามารถทําให้ผลการดําเนินงานดีขึ้นเลย เพราะเป็นเพียงการฝึกอบรม
เท่านั้น เราไม่รู้ว่า ผลตอบแทนหรือผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร เพราะยังไม่ผ่านกระบวนการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม
ว่าเราได้อะไรจากการฝึกอบรมนั้นเลย เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมไม่สามารถสร้างให้เกิดผลการดําเนินงานดีขึ้นได้ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปสมมติฐานได้ว่า สมมติฐานที่สนับสนุนได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
คุณภาพการให้บริการ การฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ การให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน การให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน คุณภาพการ
ให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน ตรงกันข้าม สมมติฐานที่ได้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสรรหา
และคัดเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผล การดําเนินงาน และการฝึกอบรมพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 
 

4. สรุปผล 
จากการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการดําเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมมาตรฐาน 3-5 ดาว ในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการให้ค่าตอบแทน ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการให้บริการ ทํานองเดียวกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ค่าตอบแทนก็ส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการก็ส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วย
เช่นกัน ตรงกันข้ามกับการสรรหาและคัดเลือกกับการฝึกอบรมและพัฒนาไม่สามารถทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีได้ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี 
จากทฤษฎีแล้วพบว่า การที่องค์การใดก็ตามมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงได้แก่ (1) การสรรหาและคัดเลือก (2) การ

ฝึกอบรมและพัฒนา (3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) การให้ค่าตอบแทน จะสามารถทําให้เกิดคุณภาพในการให้บริการดีขึ้นซ่ึง
เป็นไปตามทฤษฎีของ Youndt et al. (1996) จะเห็นได้ว่า ถ้ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมก็จะทํา
ให้ผลการดําเนินงานดีขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน ผู้บริการควรให้ความสําคัญกับการประเมินผลการและการให้ค่าตอบแทนซ่ึงจะส่งผลให้เกิดผลการ

ดําเนินงานที่ดีได้ อย่างไรก็ตามการท่ีจะมีผลการดําเนินงานที่ดีนั้นควรจะมองถึงเรื่องคุณภาพการบริการเป็นหลัก แต่การที่คุณภาพการ
บริการจะเกิดได้นั้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ 4 ด้านนี้ (1) การสรรหาและคัดเลือก (2) การฝึกอบรมและพัฒนา (3) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (4) การให้ค่าตอบแทน 

ข้อเสนอแนะในอนาคต 
จะเห็นได้ว่าตัวแปรต้น 4 ตัวข้างต้น สามารถอธิบายถึงตัวแปรตามในเรื่องของคุณภาพการให้บริการได้เพียง 20% เท่านั้นดังนั้น

อีก 80% เกิดจากตัวแปรอื่น ซ่ึงตัวแปรตามในเรื่องของผลการดําเนินงานสามารถอธิบายได้เพียง 38% ดังนั้นอีก 62% ก็เกิดจากตัวแปร
อ่ืนด้วยเช่นกัน การวิจัยคร้ังนี้ เป็นบริบทการวิจัยในธุรกิจโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะฉะนั้นการที่จะได้ 
ข้อมูลท่ีมีความเชื่อมั่นและเที่ยงตรงมากกว่านี้ ควรจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในธุรกิจด้านบริการอื่นด้วยเช่นกัน หรือเก็บข้อมูลในขอบเขตที่
กว้างขึ้น เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมันและความเที่ยงตรงของกรอบความคิดวิจัยในคร้ังนี้ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีกรุณาให้คําแนะนําปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม 3-5 ดาว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่าน 
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ท่ีสละเวลาอันมีค่าของในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้วิจัยเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ตลอดจนทุกท่านท่ีเกี่ยวข้องที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเอื้อต่อ
การวิจัย ในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทําให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตา แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สําหรับข้อบกพร่องต่างๆ ท่ี อาจจะเกิดขึ้นนั้น 
ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และยินดีท่ีจะรับฟังคําแนะนําจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจ

โรงแรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรมที่อยู่ใน 
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 284 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป อายุงาน 1-3 ปี รายได้ต่ํากว่า  
10,000  บาท ผลจากการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย  ผลการทดสอบพบว่าการสรรหาและการ
คัดเลือกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การประเมินผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทน  มีอิทธิพลต่อการผูกพันต่อองค์การเชิงบวก (ระดับ
นัยสําคัญ 0.01) โดยกลุ่มตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 87.60 เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ปรับมาตรฐาน พบว่า การสรรหาและการคัดเลือกมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาด้านค่าตอบแทน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามลําดับ ส่วนความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในการสร้างความผูกพันต่อองค์การโดยใช้ค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านความเชื่อมั่นท่ียอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมี
อิทธิพลมากท่ีสุดรองลงมา คือ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ และระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองค์การ 
คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 
This research investigated the Influence of Human Resource Management on Operation Staff’s Organizational 

Commitment ofHotel Business in Mukdahan Province, NakhonPhanom Province and NongKhai Province.The samples 
were taken on the operational level staffs of the hotel business in the three provinces of 284.The instruments used in 
this research is questionnaire.The statistics used in this study is the percentage, mean, standard deviation and 
Pearson's correlation coefficient analysis.The results showed that the majority of respondents were female, aged 21-25 
years, the level of education are mostly Bachelor's degree, 1-3 years of working experience and the salary are over 
10,000 baht.Results of the hypotesis tests to determine the effects of human resource management on organizational 
commitment of employees at the hotel in Mukdahan Province, NakhonPhanom Province and NongKhai Province 
showed that recruitment and selection, human resource, development, evaluation of the performance, and 
compensation influencing organizational commitment positive (significance level 0.01). Each independent variable can 
explain the variation of the dependent variable of 87.60%. Comparing with Standardizedregression coefficients, it was 
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found that recruitment and selection were the most influence, following by the compensation the development of 
human resources and performance evaluation are at the respectively. Moreover, it was found that commitment to 
the organization as a whole was major influence. It was found in detail that the confidence in the goals and values of 
the organization are most valuable, following by the willing and dedicated effort to benefit the organization, and 
minimum level of its desire to maintain a membership organization. 
Keywords: Human Resource Management, Organizational Commitment 
 

1. บทนํา 
ในอดีตธุรกิจให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นเพียงแรงงานที่ใช้ในการผลิตหรือบริการไม่ได้มุ่งเน้นใช้ความสามารถทาง

ทักษะและองค์ความรู้ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางธุรกิจแต่ละองค์การพยายามสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในการสรรหารักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การเพื่อทําให้องค์การอยู่รอดได้และ
เจริญเติบโตภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงทําให้เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเน้นองค์ความรู้ โดยมองว่าคนเป็นทรัพยากรหลักหรือความสามารถ
หลักขององค์การซึ่งแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกัน มีทักษะที่ไม่เท่ากัน และมีความสามารถท่ีแตกต่างกันดังนั้นองค์การทุก
องค์การจึงให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะถ้าองค์การใดก็ตามที่มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณลักษณะที่มีความรู้ท่ีดี มี
ทักษะที่ดี และมีความสามารถท่ีดี มีคุณค่าหายากลอกเลียนแบบได้ยากและทดแทนไม่ได้อย่างสมบูรณ์จะสร้างให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันและสรา้งความอยู่รอดได้ในระยะยาวดังนั้นองค์การทุกองค์การจึงเน้นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์
ขององค์การและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารองค์การที่ต้องการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสรรหาการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (ชนันนัทธ์, 2550) 
ในรอบ 20 ปี มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงหลายแห่ง (อนินทร์, 2554) ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ําโขงจังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ทําให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงและสถานที่ท่องเที่ยวซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการ
ท่องเที่ยวเกิดการเจริญเติบโตขึ้นนั้นคือ ธุรกิจโรงแรมการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมจึงเกิดข้ึนและเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ องค์การจึงให้ความสําคัญต่อประสิทธิภาพของแรงงาน Youndt, et al., (1996) อธิบายว่าการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันรวมถึงสร้างความอยู่รอดในระยะยาวองค์การจะต้องใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการสรรหาและการคัดเลือก 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยสร้างความผูกพันต่อองค์การจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางานและ
ความได้เปรียบทางธุรกิจ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเรื่องอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงผลจากการศึกษาพนักงานธุรกิจโรงแรมผู้บริหาร
โรงแรมสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความผูกพันของพนักงานของธุรกิจโรงแรม 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
2. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
2. ได้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 

จังหวัดมุกดาหาร 
3. ได้ทราบถึงอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  

2. การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ 

3. การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

4. การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  
พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร รวมพนักงานโรงแรมทั้ง 

3 จังหวัด จํานวน 968 คน โดยแบ่งเป็น พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรม จังหวัดหนองคาย จํานวน 329 คน พนักงานระดับ
ปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมจังหวัดนครพนม จํานวน 296 คน พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมจังหวัดมุกดาหารจํานวน 343 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วน ซ่ึงจะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละช่วงชั้นต่อจํานวนประชากรทั้งหมด โดย

แยกตามเพศ โดยประชากรในพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 
968 คน จากการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ Yamane (1973) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 284 คน มีวิธีการแบ่งสัดส่วนตามช่วง
ชั้นเมื่อได้จํานวนตัวอย่างแล้วก็ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน ประกอบด้วย (1) ด้านการสรร

หาและการคัดเลือก (2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) ด้านการจ่ายค่าตอบแทน  
2. ตัวแปรตาม ความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

- ความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
- ความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ 
- ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามแบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน เป็นลักษณะของ

คําถามท่ีผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียวโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่  2 คําถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 
เห็นด้วยมาก 4 
เห็นด้วยปานกลาง 3 
เห็นด้วยน้อย 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 

การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 –5.00 หมายถึง มีการให้ความสําคัญกับบริหารทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 –4.20 หมายถึง มีการให้ความสําคัญกับบริหารทรัพยากรมนุษย์มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง มีการให้ความสําคัญกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 –2.60 หมายถึง มีการให้ความสําคัญกับบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.80 หมายถึง มีการให้ความสําคัญกับบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อยที่สุด 
       

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องความผูกพันต่อองค์การโดยสอบถามความคิดเห็นของพนักงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ดังต่อไปนี้ 

         ระดับความคิดเห็น คะแนน 
เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 
เห็นด้วยมาก 4 
เห็นด้วยปานกลาง 3 
เห็นด้วยน้อย 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 

การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 –5.00 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 –4.20 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 –2.60 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.80 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับน้อยที่สุด   

 
 

2.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนนําเสนอแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
 2.3.1 ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
ตรงในเชิงเนื้อหา แล้วนํามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําไปทดลองใช้ และนําไปใช้จริง 

2.3.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
สกลนครที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศกึษา จํานวน 30 คนเพื่อทําการคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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2.4 การเก็บรวบรวมและสถิติในการวิเคราะหข์้อมูล 
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามต้ังแต่วันที่ 

1-15 มีนาคม 2558 จากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้รหัส นําเข้าข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล โดยใช้โปรมแกรมสําเร็จรปู โดยใช้
สถิติพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนที่ 3 ใช้ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) ในการพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึ่ง ซ่ึงส่งผลมาจากตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไปในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 4 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 ผลการวิเคราะห์ 

 3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 122 43 
     หญิง 162 57 
อายุ   

ตํ่ากว่า 21 ปี 30 10.6 
21-25 ปี 67 23.6 
26-30 ปี 44 15.5 
31-35 ปี 58 20.4 
36-40 ปี 56 19.7 
41 ปี ขึ้นไป 29 10.2 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด   
มัธยมศึกษา 74 26.1 
ปวช. 52 18.3 
ปวส. 65 22.9 
ปริญญาตรีขึ้นไป 93 32.7 

อายุการทํางาน     
อายุงานต่ํากว่า  1  ปี 70 24.6 
อายุงาน  1-3  ปี 79 27.8 
อายุงาน  4-6  ปี 39 13.7 
อายุงาน  7-9  ปี 45 15.8 
อายุงาน  10-12  ปี  31 10.9 
อายุงานมากกว่า  12  ปี  20 7.0 

รายได้ต่อเดือน   
ตํ่ากว่า 10,000  บาท 147 51.8 
10,001-20,000  บาท 63 22.2 
20,001-30,000  บาท 51 18 
30,001-40,000  บาท 19 6.7 
40,001-50,000  บาท 3 1.1 
มากกว่า 50,000 บาท 1 0.4 
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ตารางที่ 1 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 57 เพศชาย ร้อยละ 43 อายุ 21-25 ปี มากที่สุด ร้อยละ 
23.6 รองลงมา อายุ 31-35 ปี ร้อยละ 20.4  อายุ 36-40 ปี ร้อยละ 19.7 อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 15.5 อายุต่ํากว่า  21 ปี ร้อยละ 10.6 
และ อายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 10.2 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 32.7 รองลงมา มัธยมศึกษา ร้อยละ 26.1 ปวส.
ร้อยละ 22.9 ปวช.ร้อยละ 18.3 อายุงาน 1-3 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 27.8 รองลงมา อายุงานต่ํากว่า 1 ปี ร้อยละ 24.6 อายุงาน 7-9  ปี ร้อย
ละ 15.8 อายุงาน 4-6 ปี ร้อยละ 13.7 อายุงาน 10-12 ปี ร้อยละ 10.9 และอายุงานมากกว่า 12 ปี ร้อยละ 7.0 รายได้ต่ํากว่า 10,000 
มากท่ีสุด ร้อยละ 51.8 รองลงมา รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 22.2 รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 18.0 รายได้ 30,001-
40,000 บาท ร้อยละ 6.7 รายได้ 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 1.1 รายได้มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 0.4 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูเก่ียวกับการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ของพนกังานระดับ 
ปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรมในพืน้ที่จังหวดัมุกดาหาร จงัหวัดนครพนม จังหวดัหนองคาย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 
ด้านการสรรหาและการคัดเลือก 3.90 0.70 มาก 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.89 0.72 มาก 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.86 0.81 มาก 
ด้านค่าตอบแทน 3.86 0.85 มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.88 0.92 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรมใน
พ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคายด้านการสรรหาและการคัดเลือกโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการให้ความสําคัญในการแสวงหาผู้มีความรู้
ตรงตามความต้องการขององค์การมาสมัครงาน ( x =4.08) รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านมีการให้ความสําคัญในการแสวงหาชักจูงใจให้
ผู้มีทัศนคติมาสมัครงาน ( x =4.00) หน่วยงานของท่านมีวิธีการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ( x =3.92) หน่วยงานของท่าน
มีการสัมภาษณ์ขั้นต้นเพื่อกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการตามตําแหน่งงาน ( x =3.86) หน่วยงานของท่านมีการให้
ความสําคัญในการแสวงหา ชักจูงใจให้ผู้มีเจตคติและประสบการณ์ท่ีดีตรงตามความต้องการขององค์การมาสมัครงาน ( x =3.85) 
หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ ( x =3.83) และน้อยที่สุด 
คือ หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาผู้สมัครจากประวัติการปฏิบัติงาน ในอดีตอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือก 
( x =3.76) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูเก่ียวกับความผกูพันต่อองค์การ ภาพรวมในแต่ละดา้น 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย 

ความผูกพันต่อองค์การ x  S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ด้านความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 4.13 0.71 มาก 
2. ด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การ 

4.06 0.77 มาก 

3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชกิองค์การ 4.04 0.72 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.08 0.88 มาก 

 

 จากตารางที่ 6  พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ภาพรวมในแต่ละด้านของพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคายโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดในด้านความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ( x =4.13) รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจ
และทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x =4.06) และระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองค์การ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) 
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ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรม
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

REC  แทน  ด้านการสรรหาและการคัดเลือก 
DEV แทน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
EVA แทน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
COM แทน ด้านค่าตอบแทน 
OCM แทน ค่าเฉลี่ยรวมของความผูกพันต่อองค์การ 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูเพื่อทดสอบอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 
   ความผูกพนัต่อองค์การดา้นคา่เฉลี่ยรวมของความผูกพันตอ่องค์การ 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย(β) t Sig.t 
REC .374 10.377 .000*** 
DEV .170 4.168 .000*** 
EVA .139 3.252 .001** 
COM .364 10.398 .000*** 

R2 =  .876   , S.E.E. = .211  , F = 494.101   Sig of F = .000*** 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในด้านต่างๆ ในระดับมาก มีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอย (β) เฉลี่ยเท่ากับ .876 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกในเชิงบวก มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (β) = .374 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงบวก มีค่าค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) = .170 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก มีค่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) 
= .139 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทนในเชิงบวก มีค่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) = .364 แสดงว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีอิทธิพลต่อการผูกพันต่อองค์การเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ทุกตัว โดยกลุ่มแปรอิสระสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร
ตามได้ร้อยละ 87.60 โดยเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพบว่า การสรรหาและการคัดเลือกมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านค่าตอบแทน มีอิทธิพลเท่ากัน 
 

4. สรุปผล 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคายโดยสรุปมีดังนี้ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกหน่วยงานให้ความสําคัญในการ
แสวงหาผู้มีความรู้ตรงตามความต้องการขององค์การมาสมัครงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในหน้าท่ีต่อการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานออกแบบ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความหลากหลายยืดหยุ่นเข้ากับบริบทของตําแหน่งงานด้านค่าตอบแทน หน่วยงานมีการช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการกู้ยืมแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรมผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจ
โรงแรม พบว่า ด้านความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พนักงานยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงแรมด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ พนักงานทํางานด้วยความกระตือรือร้นด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองค์การ พนักงานภูมิใจที่จะบอกใครๆ ว่าเป็นพนักงานของโรงแรม ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาอิทธิพลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรม
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย  ผลการทดสอบพบว่า 

สมมติฐานที่ 1 การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่าย
ค่าตอบแทนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การโดยเปรียบเทียบ
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน พบว่า ด้านค่าตอบแทน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
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มาตรฐาน เท่ากับ .492 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร วงศ์ทะกัณฑ์ (2550) ศึกษาเรื่อง
การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอฝาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คือ 1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ พบปัญหา การคัดเลือกถูกครอบงําจากระบบอุปถัมภ์ 2) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ พบ
ปัญหา ขาดการสร้างขวัญ 3. แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดการอบรมผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานแนวทางการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มตําแหน่งเจ้าที่บุคลากรเพื่อรับผิดชอบ
งานโดยตรง กําหนดให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และจัดทําแผนยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) ให้มีการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมและใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ฝึกอบรม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดําเนินการทางวินัย  

สมมติฐานที่ 2 การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่าย
ค่าตอบแทนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์การโดยเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน พบว่า ด้านค่าตอบแทน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .335 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับงบประมาณรายจ่ายในงบโครงการบริหารส่วนตําบลในอําเภอปลาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เพื่อจะปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้น โดยใช้ทุนของหน่วยงานใน
การศึกษาต่อ แต่ในกระบวนการคัดเลือกพิจารณาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อนั้นขาดความยุติธรรม บุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการระดับสูงที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารและเกิดความซํ้าซ้อนในการรับทุน 

สมมติฐานที่ 3 การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่าย
ค่าตอบแทนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การโดย
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน พบว่าด้านการสรรหาและการคัดเลือก มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .316 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01และด้านค่าตอบแทน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .492 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Becker and Gerhart (1996) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการดําเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์มีอิทธิพลที่สําคัญและ
เป็นเอกลักษณ์ในการทํางานขององค์กร การตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรจะช่วยเชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรดีขึ้น 

สมมติฐานท่ี 4 การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนม 
หนองคาย โดยเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน พบว่า ด้านการสรรหาและการคัดเลือก มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .374 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .170 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .139 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01ด้านค่าตอบแทน มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน เท่ากับ .364 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Paul and Anantharaman (2004) อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อความผูกพันองค์การ : กรณีศึกษาในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านซอฟต์แวร์ในอินเดียพบว่า ผลการศึกษาเน้นตัวแปรของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เช่น การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การและให้
คําแนะนําต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรพัฒนานโยบายการสร้างความผูกพันต่อองคก์าร 
ข้อเสนอแนะ 

ควรพิจารณาผู้สมัครจากประวัติการปฏิบัติงานในอดีตอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกควรมีการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าใจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานควรมีมาตรการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงมี
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อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เช่น จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้บุคลากรเข้าใจของงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน หาวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับได้เพื่อนํามาปรับปรุงหรือเลิกจ้าง และต่อสัญญาจ้าง  
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร. วัชรพงษ์  อินทรวงศ์อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ ดร. ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีคอยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่อย่างดีและคอยชี้แนะในการทําวิจัย รวมถึง
ด้านการเรียนจนทําให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ท่ีควรค่าแก่การจดจาํ 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
ชนันนัทธ์ จนัทร์รินทร์. 2550. อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขต

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่:  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ทศพร วงศ์ทะกณัฑ์. 2550. การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่: บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
เสรี  แพร่ทอง. 2553. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์กับงบประมาณรายจา่ยในงบโครงการบริหารส่วน

ตําบลในอําเภอปลาย จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน. การคน้คว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
อนินทร์ พุฒิโชติ. 2554. การก่อสรา้งสะพานข้ามแม่น้ําโขง. [online]. เข้าถึงจาก www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การก่อสร้าง

สะพานขา้มแม่น้าํโขง 
Becker and Gerhart. 1996. The Impact or Human Resource Management on Organizational Performance: Progress 

and Prospects.The Academy of Management Journal. 
Paul, A.K. and Anantharaman, R.N. 2004.  Influence of HRM Practices on Organizational Commitment: A Study 

among Software Professionals in India. Human Resource Development Quarterly, 15(1): 77– 88. 
Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork : Harper and Row Publication. 
Youndt, M.; Snell, S. A.; Dean, J. W.; Lepak, D. P. 1996. Human resource management, manufacturing strategy, and 

firm performance.Academy of Management Journal - 1996 - v. 39, no. 4, pp. 836-866. 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 210

อิทธิพลบรรยากาศองค์การที่ส่งผลตอ่ความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาพนักงานสายสนับสนุน 
ของมหาวิทยาลัยในเครอืข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

The Influence of Organizational Climate on Supporting Staff's Organizational 
Commitment of Higher Education Network in Northeast Upper 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผ่านอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ใน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 
บรรยากาศองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในเชิงบวกอย่างมากอย่างไรก็ตามหากบรรยากาศองค์การไม่ดีประสิทธิภาพของการ
ทํางานก็จะลดลง ประสิทธิผลของงานก็ลดลง ความผูกพันในองค์การก็จะลดลงตามไปด้วย 
คําสําคัญ: บรรยากาศองค์การ  ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 
The objective of this study is to organizational commitment of staff support of the University. Network 

Education, Northeast upper. Through the influence of organizational climate The sample support staff of the 
University. Network Education, Northeast upper. Questionnaires were used to collect data. Statistical analyzes were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The correlation of Pearson. And multiple regression findings 
in this study were found. Performance Standards Responsibility, trust and teamwork. Prizes or rewards Acceptance 
of organizational goals Selfless dedication to work and the need to keep the membership of the organization. 
Result in an organizational commitment in a very positive. However, organizational climate, poor performance of 
the work will be reduced. Productivity was reduced Ties in the organization will be reduced accordingly. 
Keyword: Organizational Climate, Organizational Commitment. 
 

1. บทนํา 
ความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การเป็นส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจในการทํางานของบุคลากรเป็นสําคัญ  

แต่การที่จะให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับในองค์การร่วมมือกันทํางานนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีดีในองค์การ  
ท้ังนี้  ปัจจัยท่ีสําคัญในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมจะช่วย
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จิระศักด์ิ (2556) ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีส่วนผลกัดนั
ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรดีย่ิงขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบันเท่านั้น 
หากแต่เป็นการเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การปฏิบัติงานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว่าเดิม จนเกิดความ
รักความผูกพันในองค์การ ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบรรยากาศองค์การจึงเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการพัฒนาพนักงานในองค์การให้ประสบผลสําเร็จ กล่าวคือ องค์การใดมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ย่อม
ส่งผลถึงความผูกพันในองค์การของพนักงาน พนักงานก็มีความรู้สึกพอใจ และเต็มใจที่จะทํางานทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ หากบรรยากาศองค์การไม่ดีประสิทธิภาพของการทํางานก็จะลดลง ประสิทธิผลของงานก็ลดลง ความผกูพัน
ในองค์การก็จะลดลงตามไปด้วยบรรยากาศองค์การมีความสําคัญต่อสมาชิกขององค์การทุกระดับ เพราะบรรยากาศองค์การเป็นตัวแปร
สําคัญในการมีส่วนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์การ เป็นตัวแปรสําคัญที่ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ 
ความสําเร็จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศขององค์การซึ่งมีส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาอิทธิพลบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนําผลวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการนําเสนอ
ต่อผู้บริหาร เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศองค์การ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างความจงรัก
ภัคดีและความผูกพันต่อองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์การไว้กับองค์การให้นานที่สุด 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1.1.เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1.1.2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ใน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
1.2 สมมุติฐานการวิจัย 
           บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
1.3 การตรวจเอกสาร 

ความหมายของบรรยากาศองค์การ 
 ณัฐยา (2551) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมในระบบงานและสถานที่ กล่าวคือ บุคลากร
ย่อมจะต้องมีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความเป็นตนเอง องค์การหรือหน่วยงานก็เช่นกันสามารถแสดงลักษณะเฉพาะในด้านบรรยากาศของ
องค์การหรือหน่วยงาน อดุลย์ (2551) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การ องค์การท่ีมีบรรยากาศท่ีดีจะทําให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิด
แรงจูงใจในการทํางาน รวมทั้งทําให้มีความรัก ความสามัคคี มีขวัญกําลังใจท่ีดีปฏิบัติงานด้วยความยินดีและเต็มใจ มีความคิดริเริ่มใน
การทํางาน สามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้ Stringer (2002) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง การ
รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์การท่ีแสดงออกมาจากความรู้สึกหรือ
การรับรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ 
ในองค์การ 

ความสาํคัญของบรรยากาศองค์การ 
Brown and Moberg (1980) ให้ความเห็นว่าบรรยากาศองค์การยังมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกใน

องค์การต่อองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การและความพอใจที่จะอยู่ในองค์การ ดังนั้นหาก
ต้องการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์การแล้ว สิ่งที่นักพัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นคือ บรรยากาศ
องค์การ เพราะบรรยากาศองค์การได้รับการสั่งสมมาจากความเป็นมาของวัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององค์การตั้งแต่อดีต แนวความคิด
ของ Brown and Moberg สอดคล้องกับแนวความคิดของ Hellrigele and Slocum (1974) ท่ีมีความเห็นว่า ผู้บริหาร ทุกคนควรให้
ความสําคัญต่อบรรยากาศขององค์การ เพราะบรรยากาศองค์การจะช่วยให้นักบริหาร วางแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น นอกจากนี้จะ
เป็นการเสนอหรือสนองบรรยากาศที่สร้างเสริมความพึงพอใจ ของผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วจะ
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้เร็วขึ้น บรรยากาศองค์การยังมีความสําคัญต่อผู้บริหารและบุคคลอ่ืนๆ 3 ประการคือ 
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1. บรรยากาศบางอย่างทําให้ผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดีกว่า บรรยากาศอื่นๆ ดังการศึกษาของ Newell 
(1978) ท่ีพบว่าบรรยากาศแบบปิด ซ่ึงผู้บริหารไม่คํานึงถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน จะบริหารโดยใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทํา
ให้สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายมาก 

2. ผู้บริหารองค์การมีอิทธิพลต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์การ Dubrin (1973) ได้สรุปไว้
ว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ คือความเป็นผู้นํา ทัศนคติและวิธีการของการเป็นผู้บริหารที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหารระดับสูงขององค์การและระดับรองลงมาที่มีความเข้าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและรู้แนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ มีความสําคัญต่อการกําหนดผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคคล
หนึ่งภายในองค์การมาก Steers and Porter (1983) ได้สรุปผลการศึกษาของ Litwin and Stringer ท่ีพบว่าองค์การท่ีมีบรรยากาศใน
การบริหารแบบใช้อํานาจคือ อํานาจในการตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์การต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
บรรยากาศแบบนี้จะทําให้ผลผลิตตํ่า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ไม่เกิดความคิด ริเริ่ม และมีทัศนคติท่ีไม่พึง
ประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน องค์การที่มีบรรยากาศร่วมประสานสัมพันธ์และเน้นความสัมพันธ์ท่ีดี ต่อกันในหมู่สมาชิกองค์การ จะมีผล
ทําให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศคติท่ีดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ผลงานยังอยู่ใน
ระดับต่ํา และในองค์การที่มีบรรยากาศในองค์การแบบนี้ จึงมีผลทําให้บุคลากรขององค์การเกิดความพึงพอใจในงาน ทําให้บรรลุผล
สําเร็จ นอกจากนั้น Steers and Porter ยังได้กล่าวอ้างถึงแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายคนท่ีกล่าวว่า บรรยากาศองค์การ มุ่งเน้นคน
ซ่ึงประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารชนิดเปิด การให้ความสนับสนุนร่วมกันและกระจายอํานาจการตัดสินใจ นําไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีของ
บุคลากร ลดการออกจากงาน ลดต้นทุนการผลิต และลดเวลาในการฝึกอบรม 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
Smitha (2010) ได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อบรรยากาศองค์การโดยเน้นไปที่เรื่องการเรียนรู้ในองค์การไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมในองค์การ นับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์การมีเทคนิคในการจัดการ เช่น 

พยายามทําให้วัตถุประสงค์ของบุคลากรสอดคล้องไปกับทิศทางขององค์การ 
2. โครงสร้างองค์การ หมายถึง กรอบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ

บุคลากรในองค์การด้วย 
3. กระบวนการทํางาน ประกอบด้วย การสื่อสาร รูปแบบการตัดสินใจ และการควบคุมกระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ 
4. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ขนาดและที่ตั้งขององค์การ ขนาดของเมืองที่องค์การ

ตั้งอยู่ สภาพภูมิอากาศ เสียงรบกวนในสถานที่ทํางานและอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ 
5. ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมขององค์การ ซ่ึงในทุกๆ องค์การต่างมีค่านิยมและบรรทัดฐานที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึง

อาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ และการออกบทลงโทษที่เป็นทางการขององค์การนั้นๆ 
Stringer (2002) ท่ีกล่าวว่าบรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ทัศนคติ ค่านิยม ของคนในองค์การท่ีแสดงออกมาจากความรู้สึกหรือการรับรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยท่ีเราไม่สามารถสัมผัสได้ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงStringer กล่าวถึงบรรยากาศ ท่ีดีมีองค์ประกอบ 6 มิติ ดังนี้ 1. มิติโครงสร้างของงาน 2. มิติมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 3. มิติความรับผิดชอบ 4. มิติการยอมรับ 5. มิติการสนับสนุน และ6. มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ความหมายของความผูกพันต่อองคก์าร 
Eisenberger, et al., (1990 อ้างใน รชฏ, 2550) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถงึ ทัศนคติซ่ึงแสดงออกถึง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และเปน็ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกขององค์การได้รับรู้ว่าองค์การให้การสนับสนุน 
ซ่ึงจะสง่ผลให้บุคคลมีความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานให้กับองค์การ 

Buchanan B II (1974) ให้ความหมาย ไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความผูกพันท่ีมีต่อเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ 
และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1. ความ
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1. บรรยากาศบางอย่างทําให้ผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดีกว่า บรรยากาศอื่นๆ ดังการศึกษาของ Newell 
(1978) ท่ีพบว่าบรรยากาศแบบปิด ซ่ึงผู้บริหารไม่คํานึงถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน จะบริหารโดยใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทํา
ให้สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายมาก 

2. ผู้บริหารองค์การมีอิทธิพลต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์การ Dubrin (1973) ได้สรุปไว้
ว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ คือความเป็นผู้นํา ทัศนคติและวิธีการของการเป็นผู้บริหารที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหารระดับสูงขององค์การและระดับรองลงมาที่มีความเข้าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและรู้แนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ มีความสําคัญต่อการกําหนดผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคคล
หนึ่งภายในองค์การมาก Steers and Porter (1983) ได้สรุปผลการศึกษาของ Litwin and Stringer ท่ีพบว่าองค์การที่มีบรรยากาศใน
การบริหารแบบใช้อํานาจคือ อํานาจในการตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์การต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
บรรยากาศแบบนี้จะทําให้ผลผลิตตํ่า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ไม่เกิดความคิด ริเริ่ม และมีทัศนคติท่ีไม่พึง
ประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน องค์การที่มีบรรยากาศร่วมประสานสัมพันธ์และเน้นความสัมพันธ์ท่ีดี ต่อกันในหมู่สมาชิกองค์การ จะมีผล
ทําให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศคติท่ีดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ผลงานยังอยู่ใน
ระดับต่ํา และในองค์การที่มีบรรยากาศในองค์การแบบนี้ จึงมีผลทําให้บุคลากรขององค์การเกิดความพึงพอใจในงาน ทําให้บรรลุผล
สําเร็จ นอกจากนั้น Steers and Porter ยังได้กล่าวอ้างถึงแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายคนท่ีกล่าวว่า บรรยากาศองค์การ มุ่งเน้นคน
ซ่ึงประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารชนิดเปิด การให้ความสนับสนุนร่วมกันและกระจายอํานาจการตัดสินใจ นําไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีของ
บุคลากร ลดการออกจากงาน ลดต้นทุนการผลิต และลดเวลาในการฝึกอบรม 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
Smitha (2010) ได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อบรรยากาศองค์การโดยเน้นไปที่เรื่องการเรียนรู้ในองค์การไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมในองค์การ นับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์การมีเทคนิคในการจัดการ เช่น 

พยายามทําให้วัตถุประสงค์ของบุคลากรสอดคล้องไปกับทิศทางขององค์การ 
2. โครงสร้างองค์การ หมายถึง กรอบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

บุคลากรในองค์การด้วย 
3. กระบวนการทํางาน ประกอบด้วย การสื่อสาร รูปแบบการตัดสินใจ และการควบคุมกระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ 
4. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ขนาดและท่ีตั้งขององค์การ ขนาดของเมืองที่องค์การ

ตั้งอยู่ สภาพภูมิอากาศ เสียงรบกวนในสถานที่ทํางานและอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ 
5. ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมขององค์การ ซ่ึงในทุกๆ องค์การต่างมีค่านิยมและบรรทัดฐานที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึง

อาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ และการออกบทลงโทษที่เป็นทางการขององค์การนั้นๆ 
Stringer (2002) ท่ีกล่าวว่าบรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ทัศนคติ ค่านิยม ของคนในองค์การที่แสดงออกมาจากความรู้สึกหรือการรับรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยท่ีเราไม่สามารถสัมผัสได้ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงStringer กล่าวถึงบรรยากาศ ท่ีดีมีองค์ประกอบ 6 มิติ ดังนี้ 1. มิติโครงสร้างของงาน 2. มิติมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 3. มิติความรับผิดชอบ 4. มิติการยอมรับ 5. มิติการสนับสนุน และ6. มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ความหมายของความผูกพันต่อองคก์าร 
Eisenberger, et al., (1990 อ้างใน รชฏ, 2550) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถงึ ทัศนคติซ่ึงแสดงออกถึง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และเปน็ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกขององค์การได้รับรู้ว่าองค์การให้การสนับสนุน 
ซ่ึงจะสง่ผลให้บุคคลมีความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานให้กับองค์การ 

Buchanan B II (1974) ให้ความหมาย ไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความผูกพันที่มีต่อเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ 
และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1. ความ

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์การ (Identification) หมายถึง การยอมรับในค่านิยมตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์การว่าเป็นไปในทาง
เดียวกับตน 2. ความเกี่ยวพันกับองค์การ (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของ
องค์การ 3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) หมายถึง การยึดม่ันในองค์การ และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 

พรทิพา (2552) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นทัศนคติในทางบวก โดยเกิดจากความเต็มใจของบุคคลท่ียินดี
จะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ ให้ความจงรักภักดี และปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การ มีส่วนร่วมและให้ความสําคัญต่อการอยู่รอดของ
องค์การ มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสําเร็จ ชาญวุฒิ (2553) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่า ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์การต่อองค์การ ยินดีจะ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายของตนและส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงองค์ประกอบ
ของความผูกพันต่อองค์การประกอบไปด้วยความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับเป้าและนโยบายการบริหารขององค์การ 
การทุ่มเทการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ 
กิตติยา เพริศพริ้งตระกูล (2549 ได้รวบรวมงานวิจัยหลายชิ้นที่สรปุ ถึงความสาํคัญความผูกพันต่อองคก์าร ได้ดังนี ้
1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทํานายอัตราการเข้า -ออกจากงานของสมาชกิในองคก์ารได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน 
2. บุคคลมีการปฏิบัติงานดีย่ิงขึน้ เนื่องจากเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององคก์าร 
3. ความผูกพันต่อองค์การเปน็ตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบคุคลให้สอดคล้องกับเปา้หมายขององค์การ 
4. บุคคลจะมีผลการปฏิบัติงานอยูใ่นระดับดีเหนือคนอ่ืน 
5. องคก์ารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6. สมาชิกทุ่มเททํางานเพื่อองค์การย่ิงขึ้น ท้ังนี้อาจเป็นพฤติกรรมนอกเหนือจากงานทีร่ับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงเขายินดีกระทํา

โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน 
จันทนา (2552) อธิบายถึงความผูกพันต่อองค์การในแง่ท่ีเป็นความรู้สึกยอมรับในองค์ประกอบขององค์การ 3 ลักษณะดังนี้ คือ 
1. บุคคลมคีวามเชื่อมั่นและยอมรบัเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์าร ซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การสงู จะเห็นว่า 

งาน คือ หนทางที่จะทําประโยชนแ์ก่องคก์าร คือ การร่วมกิจกรรมและทํางานตามคณุคา่ อุดมการณแ์ละเปา้หมายขององค์การ ดังนัน้ 
บุคคลกลุ่มนีจ้ึงมแีนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสงู 

2. บุคคลมคีวามเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีจะทํางานเพื่อให้องค์การทีต่นทํางานอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

3. บุคคลมคีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรักษาความเป็นสมาชกิขององค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภูมิใจ
ในการเปน็สมาชกิขององคก์าร และรู้สึกว่าตนเปน็สว่นหนึ่งขององค์การ 
1.4 กรอบแนวคิด 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการทํางาน  

ความรับผิดชอบในงาน 

ความไว้วางใจ 

การทํางานเป็นทีม 

รางวัลหรือผลตอบแทน 

1. การยอมรับเป้าหมายขององค์การ 

2. การทุ่มเทเสียสละในการทํางาน 

3. ความต้องการที่จะคงไว้ซ่ึงการเป็น

สมาชิกขององค์การ
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2. วิธีการศึกษา 
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดย 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 .รายการข้อคําถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 3. รายการ
ข้อคําถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นจํานวน 367 คน นํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) หาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 
 
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 การหาค่าความเชื่อมั่น 
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อคําถามแต่ละด้าน จะใช้วิธีด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค 

(Cronbach’s Coefficient alpha) ซ่ึง Hair, et al. (2006) อธิบายว่า ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.70 
 

ตารางที ่1 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ปัจจัย Cronbach’s  Alpha 

มาตรฐานการทํางาน .89 
ความรับผิดชอบในงาน .72 
ความไว้วางใจ .89 
การทํางานเป็นทีม .92 
รางวัลหรือผลตอบแทน .87 
ความผูกพันต่อองค์การ .89 

 
3.2 วิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดย
นําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  
            2.1 เพื่อทดสอบความสันพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
  

ตารางที่ 2 ผลสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธข์องเพียรส์นั 
 

 ORC1 ORC2 ORC3  ORC4  ORC5 
MEAN 3.90 4.07 4.11 4.16 3.67 
S.D. 0.58 0.50 0.62 0.60 0.47 

ORC1 1     
ORC2  .49** 1    
ORC3  .43** .82** 1   
ORC4  .13** .48** .75** 1  
ORC5  .55** .65** .67** .40** 1 
 *P < 0.05, **P < 0.01 
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จากตารางจะพบว่ามีความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรต้นเกินกว่า 0.80 และเพื่อให้การทดสอบข้อตกลงว่าด้วยการไม่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าเทอร์เลอร์เรนซ์ (Tolerance) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการ
ตัดสินว่าชุดของตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างแท้จริงหรือไม่ วิธีการนี้ทําโดยนําตัวแปรอิสระทีละตัวมาเป็นตัวแปร
ตาม แล้วใช้ตัวแปรอิสระที่เหลือไปเป็นตัวแปรพยากรณ์ ทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  ค่าเทอร์เลอร์
เรนซ์ (Tolerance) มีค่าเท่ากับ 1 - R2 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
ตัวแปร R2 Tolerance 

มาตรฐานการทํางาน (ORC1) 0.13 0.62 
ความรับผิดชอบในงาน (ORC2) 0.32 0.25 
ความไว้วางใจ (ORC3) 0.36 0.13 
การทํางานเป็นทีม (ORC4) 0.14 0.34 
รางวัลหรือผลตอบแทน (ORC5) 0.16 0.45 
 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อธิบายถึงความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์ร่วมท้ังหมด ซ่ึง Hair, et al., (2010) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควรเกินกว่า 0.80 ซ่ึงถ้าเกิน 
0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด เชิงเส้นพหุ คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังนั้น จากงานวิจัยนี้จึงพบว่า ความสัมพันธ์
ร่วมระหว่าง  ตัวแปรอิสระมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.82 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.80 ถือว่าเกิด Multicollinearity และจากผลการวิเคราะห์ค่า 
Tolerance พบว่าค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระใด มีค่าน้อยมาก (เข้าใกล้ 0) แสดงว่าไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์
กันเอง (Hair, at el., 1995) จึงสามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานได ้
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) t Sig. 

มาตรฐานการทํางาน (ORC1) 0.11 2.18 0.03* 
ความรับผิดชอบในงาน (ORC2) 0.14 1.73 0.08 
ความไว้วางใจ (ORC3) 0.59 5.29 0.00** 
การทํางานเป็นทีม (ORC4) -0.10 -1.52 0.12 
รางวัลหรือผลตอบแทน (ORC5) -0.10 -1.78 0.75 

R2 = 0.39, SEE = 0.31, F =  47.47, Sig. of F = 0.00 
*P < 0.05, **P < 0.01 
 

4. สรุปผล 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ (ORC) กับความผูกพันต่อองค์การ (COM) พบว่าอิทธิพลบรรยากาศ

องค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คือความไว้วางใจ (ORC3) และมาตรฐานการทํางาน (ORC1) มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ (COM) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
ความไว้วางใจ (ORC3) (β =.59) มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานการทํางาน (ORC1) (β =.11) ซ่ึงเป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากพนักงานในองค์การมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ย่อมจะส่งให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Stringer (2002) ท่ีกล่าวว่าบรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยม ของคนในองค์การท่ีแสดงออกมาจากความรู้สึกหรือการรับรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดย
ท่ีเราไม่สามารถสัมผัสได้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึง Stringer กล่าวถึงบรรยากาศ ท่ีดีมีองค์ประกอบ 6 มิติ ดังนี้ 1. มิติ
โครงสร้างของงาน 2. มิติมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. มิติความรับผิดชอบ 4. มิติการยอมรับ 5. มิติการสนับสนุน และ6. มิติความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ Steers (1977) อันประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ ได้แก่ 1. ความเชื่อมั่นอย่าง
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แรงกล้า และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การ 3. ความปรารถนาที่จะรักษา
ไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 
 

5. เอกสารอ้างอิง  
กิตติยาเพริดพริ้งตระกูล. 2549. ความผูกพันต่อองค์การของพนกังานบริษัทเอสซีแอสเสทคอร์ปอเรชัน่จํากัด (มหาชน)ปริญญาศิลป

ศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
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บทคัดย่อ 
 ฟิกเจอร์หรืออุปกรณ์ช่วยจับยึด เป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยประกอบหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงใช่ในงาน
ผลิตหรือประกอบที่มีมาตรฐานอยู่แล้วและมีความพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซ่ึงใช้กันมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
โดยใช้ช่างเทคนิคทีมีความชํานาญคอยควบคุม ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็มีมาใช้บ้างแต่ยังน้อยอยู่ งานวิจัยส่วนมากจึงมุ่งเน้นไปให้
ความสําคัญไปทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นหลัก จึงมีไม่มากทีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก บทความนี้จึงรวบรวมวิธีการ
การประยุกต์ใช้ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตหรือช่วยประกอบสําหรับฟิกเจอร์ช่วยประกอบเครื่องเชื่อมรางรถไฟนี้ ออกแบบมา
ให้เหมาะกับช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไม่มาก แต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตมาประยุกต์และสามารถลดเวลาในการ
ผลิตได้จริง 
คําสําคัญ:  ฟิกเจอร์  อุปกรณ์จับยึด เครื่องเชื่อม 
 

Abstract 
Fixtures are the special production tools which improve the standard assembly, more versatile to work as 

specialized tools. They are usually used in large scale industry by skilled technicians. However, they are also used in 
small scale production by when specialized assembly is important. Many studies have already been very well 
described in large scale production but there are a few research works to industrial applications. This paper integrates 
all these aspects and the evolutionary functional approach of designed fixture is proved from the fact that a real 
industrial component is considered for fixture designing. Fixture for Rail Way’s Welding Machine were designed and 
manufactured for semi-skilled technician. The fixture shows good working and able to save much time in the 
assembling process.  
Keywords: Fixture, Assembly, Welding machine 
 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันประเทศฝั่งยุโรปและอเมริกามีความต้องการในการใช้เครื่องเชื่อมสําหรับเชื่อมรางรถไฟอย่างมากเพราะ

สามารถช่วยลดภาระด้านแรงงาน ส่วนใหญ่เครื่องจักรที่มีขายกันในต่างประเทศมีราคาแพงมาก ดังนั้นคําสั่งซ้ือจึงมีมากสําหรับการ
ออกแบบและการผลิตในประเทศไทย ทางบริษัทกรณีศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานเชื่อมแต่ส่วนใหญ่ใช้พนักงานที่มีทักษะใน
การเชื่อม ปัจจุบันบริษัทฯได้รับคําสั่งซ้ือจํานวนมาก และ ทางบริษัทไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า การ
ประกอบเครื่องส่วนใหญ่ใช้แรงงานเป็นหลักและยังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์การช่วยจับยึดชิ้นงานสําหรับช่วยในการประกอบ 
ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนทางด้านแรงงาน และให้ผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทจึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้างอุปกรณ์ช่วย
จับยึดชิ้นงาน หรือ ฟิกเจอร์ เพื่อลดเวลาในการประกอบเครื่องฯ  
    

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
     2.1 การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study)   
          การศึกษาวิธีการทํางานเป็นการวิเคราะห์วิธีการทํางานปัจจุบัน หรือเสนอใหม่อย่างมีระบบมีเครื่องมือช่วยพิจารณา และประยุกต์
ให้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดยการศึกษาวิธีการจะช่วย (วิจิตรและคณะ, 2546) ปรับปรุงกระบวนการ 
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ออกแบบสถานีงานและอุปกรณ์ (สมศักดิ์, 2544) ลดความเมื่อยล้าของพนักงาน ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) และสิ่งแวดล้อมใน
การทํางาน 

2.2 การศึกษาเวลา  
           ความหมายของการศึกษาเวลา คือการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักรและแรงงานในเชิงเวลา เวลางาน คือเวลา
ท่ีใช้ในการผลิต โดยจะนับเป็นหน่วยทําการวัดหน่วยเป็นชั่วโมงของการทํางานทั้งของคนและเครื่องจักร (วิจิตรและคณะ, 2546) 
เวลางานที่เป็นส่วนเกิน คือส่วนที่เกินไปจากเวลาที่ผลิตงานได้จริง จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งทําให้ประสิทธิภาพลดลง ซ่ึงประกอบไป
ด้วยส่วนของการออกแบบที่มีข้อบกพร่อง หรือการกําหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน หรือวัสดุไม่มีคุณภาพ เช่นการทํางานมีสิ่งรบกวน
ทําให้งานที่ผลิตหรือประกอบต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว 

2.3 หลักเกณฑ์ ECRS หลักการที่สามารถใช้ได้กับการปรับปรุงกระบวนการทั้งหลาย ส่วนใหญ่ใช้วิธี ECRS ประกอบด้วย 
(พลากรณ์, 2552)  
    Eliminate – การกําจัดท่ีไม่จําเป็นออกไป 
    Combine – การรวมขั้นตอนเข้าด้วยกัน 
    Rearrange – การจัดขั้นตอนใหม่ 
    Simplify – การปรับปรุงขั้นตอนให้ง่ายขึ้น  

2.4 หลักการออกแบบฟิกเจอร์              
           ในการออกแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตอบสนองถึงความต้องการ และใช้งานได้จริงได้คุณภาพยังคงเดิม หรือได้ปริมาณการผลิต
เพิ่มข้ึนก็ต้องคํานึงถึงเช่นกัน (พลากรณ์, 2552 และ ปรเมศวร์, 2553) คือหาวิธีทํางานที่ง่าย โดยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดค่าใช้จ่าย
ออกแบบให้มีสัญลักษณ์ป้องกันผิดในการใช้งานที่อาจผิดทางหรือกลับด้าน (พรนภา, 2554) ได้วัสดุท่ีนํามาใช้ต้องไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
นั้นๆ มีอายุการใช้งานที่เหมาะสมการออกแบบฟิกเจอร์นั้นๆ ต้องไม่มีอันตรายมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย    
     3.1 ศึกษาสภาพการประกอบในปัจจุบัน 
             ส่วนประกอบของเครื่องเชื่อมรางรถไฟสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนตัวเคร่ืองหลัก ด้านบนสุด มีชิ้นสว่นทัง้หมด 
15 ชิ้น ในส่วนนี้จะใช้ตัวอักษร B=body (B1-15) แทนแต่ละชิ้นตามรูปและมีน้ําหนักรวมทั้งหมด 20 กิโลกรัม เวลาในการประกอบ
ตัวเคร่ืองหลักใช้เวลาประกอบเท่ากับ 98 นาทีดังภาพที่ 1 ส่วนท่ี 2 ชุดตัวเคร่ืองรอง Y-Z ใช้เวลาประกอบ 82.2นาที ดังภาพที่ 2 มี
น้ําหนักรวม 14 กิโลกรัม และมีจํานวน 15 ชิ้นส่วน ซ่ึงจะใช้ตัวอักษร S=Slide (S1-S15) และ ส่วนที่สามชุดขาซ่ึงจะใช้ตัวอักษร L=Leg 
หนักข้างละ 5.5 กิโลกรัม ตัวเคร่ืองจะประกอบด้วย 2 ชุดขา มีชิ้นส่วน (L1-L17) ใช้เวลาประกอบ 124.2นาที ดังภาพที่ 3 
 

     
              ภาพที ่1 ส่วนหลกัตัวเครื่อง (Body) เชื่อมรางรถไฟ (B1-13) 
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ภาพที ่2 ส่วนชุดสไลด ์(Slide) (S1-15) 

 

      
    ภาพที ่3 ขาเครื่องเชื่อม (Leg) รางรถไฟแกน Y-Z (L1-17) 

ปัจจุบันการประกอบจะแยกเป็น 3 สถานี การประกอบส่วนขาหนึ่งเครื่องจะมีสองขาจากการบันทึกเวลารวมเท่ากับ 124X2 
= 248 นาที เวลารวมทั้งหมด (Lr+Ll)+(B)+(S)+(RWM) = (124x2)+98+82.15+6.15 =435 นาที หรือ ประมาณ 7.25 ชั่วโมง 
            3.2 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึด  
                 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดช่วยประกอบ ใช้หลัก ECRS มาประยุกต์ช่วยวิเคราะห์ การออกแบบให้เหมาะสมกับการ
ทํางานง่ายและรวดเร็ว โดยในตารางที่ 1 แสดงการใช้ ECRS กําหนดวิธีการประกอบใหม่และให้สถานีงานประกอบลดลงเหลือสถานีงาน
เดียวเท่านั้น จากน้ันจึงออกแบบอุปกรณ์จับยึดด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมออกแบบสามมิติซ่ึงทําให้ง่ายต่อการออกแบบแก้ไขก่อน
นําไปกําหนดรายละเอียดเพ่ือทําการผลิตจริงโดยและนําข้อมูลท่ีได้ในเบื้องต้นมาวิเคราะห์ตามแนวทางดังนี้ 
              1. เนื่องจากเครื่องเชื่อมมีส่วนประกอบ 3 ชุด อุปกรณ์จับยึดจึงต้องมีลักษณะรองรับส่วน Body และส่วนขา เพื่อความ
สะดวกในการประกอบโดยแทนที่การประคองของคนมีและมีความแข็งแรง 
              2. ชุด Body แกน X มีน้ําหนัก 20 กิโลกรัม ตัวรองรับจึงต้องมีความแข็งแรงพอสมควร และออกแบบให้ประกอบกับชุดอ่ืน
ได้ง่าย และสามารถนําเคร่ืองจักรออกจากอุปกรณ์จับยึดได้โดยง่ายไม่ยุ่งยาก 
               3. ชุดขาของเครื่องมีความซับซ้อนในการประกอบ ฉะนั้นต้องออกแบบให้สามารถรองรับ และง่ายต่อการประกอบชิ้นส่วน
ย่อยๆ ท่ีต้องสอดสวมกันและมีตัวป้องกันการประกอบผิด (ยงยุทธ, 2556) 

17 

11 

15 
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               4. การประกอบสามารถใช้คนเดียวประกอบได้และเวลาการประกอบต้องน้อยลงกว่าเดิมและอุปกรณ์จับยึดนั้นถึงจะ
ซับซ้อนแต่ต้องสามารถนําไปผลิตได้จริง 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ออกแบบอุปกรณจ์ับยึด 

 
                                                

 
    ภาพที่ 4  อุปกรณ์ช่วยในการประกอบเครื่องเชื่อม 
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4. ผลการทดลอง 
                  ภาพที่ 5 แสดงอุปกรณ์ช่วยในการประกอบเครื่องเชื่อมพร้อมชิ้นงาน และตารางท่ี 2 แสดงเวลาการประกอบโดยใช้
อุปกรณ์ช่วยในการจับยึด ซ่ึงสามารถใช้คนทํางานได้เพียง 1 คน  

      
ภาพที่ 5 อุปกรณ์ช่วยในการประกอบเครือ่งเชื่อมพร้อมชิ้นงาน 

 
ตารางที ่2 เวลาการประกอบโดยใช้อุปกรณ์จับยึดช่วยประกอบ 
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จากการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยึด  สามารถลดเวลาในการประกอบลงได้ โดยออกแบบลําดับการประกอบบนอุปกรณ์
ใหม่เพื่อให้ง่ายรวดเร็ว เวลาในการประกอบทั้งหมดเท่ากับ 222.6 นาที หรือ 3 ชั่วโมง 42 นาที ซ่ึงเป็นเวลาท่ีน่าพอใจอย่างมากซึ่งใน
ระยะเวลายาวจะทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเรียงลําดับการประกอบคือประกอบชุดตัวเครื่องหลักก่อนรูปท่ี 1 และลําดับ
ต่อมาประกอบชุดขาของเครื่องทั้งสองข้างดังรูปท่ี 2 แล้วจึงประกอบขุดแกน Y-Z เป็นลําดับสุดท้ายดังรูปท่ี 3 จึงเสร็จสิ้นการประกอบ 
 

5. สรุปผล 
งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเฉพาะเทคนิค ESCR ช่วยวิเคราะห์และออกแบบฟิกเจอร์ให้สอดคล้องกับ

การประกอบเครื่องเชื่อมรางรถไฟ ซ่ึงจากการสร้างฟิกเจอร์เพื่อช่วยในการประกอบสามารถลดเวลาได้ร้อยละ 49.54 รวมถึงลดคน
ประกอบได้อีกหนึ่งคน และพนักงานประกอบมีความพ่ึงพอใจในการประกอบที่ง่ายขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้นําเสนอการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิของน้ําหอมปรับอากาศรถยนต์ ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มสินค้ากลุ่ม

อุปโภคบริโภคกลุ่ม FMCG หรือ Fast moving consumer goods ท่ีมีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก ต้นทุนผลิตภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ของความสามารถในการแข่งขันของสินค้า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิง
คุณภาพ (Quality function deployment : QFD) เพื่อปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ โดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างลูกค้า 
จํานวน 23 คน เกี่ยวกับความต้องการบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิของผลิตภัณฑ์ และจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุดเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ของความต้องการบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว  แล้วจึงปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ จากนั้นนําเทคนิคการออกแบบเพื่อการผลิตและ
ประกอบ (Design for manufacturing and assembly : DFMA) เป็นดัชนีชีวัดความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผลจากการวิจัยทําให้
สามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: การกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบประมาณ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ 
 

Abstract 
 This article presents design improvement of secondary packaging of car air freshener product. Since this 
product was classed in FMCG (Fast moving consumer goods) which has very high competition, cost reduction 
becomes an important competitive advantage. The objective of this study was to reduce the cost of secondary 
packaging by applying Quality Function Deployment technique (QFD).  The process started with identifying the 
customer requirements by interviewing 23 people and sending questionnaires to 30 customers. The outcomes were 
input into the QFD process, yielding the design problem for redesigning new packaging format. Design for 
manufacturing and assembly (DFMA) technique was then applied to evaluate suitable design. The result of study 
shows that packaging cost was reduced by 10 percent with new packaging design.  
Keywords: Quality function deployment (QFD), Design for manufacturing and assembly (DFMA), Secondary Packaging 
 

1. บทนํา 
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อุตสาหกรรมต่างๆ จําเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยเฉพาะ

ในกลุ่มอุปโภคบริโภค มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงและรุนแรงมาก ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและวิถีการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังในเรื่องของการออกสินค้าใหม่และลดราคา การทําโปรโมชั่น ต้นทุนของ
สินค้าจึงเป็นปัจจัยสําคัญ ต่อการทํากําไรของสินค้านั้นๆ การมีต้นทุนที่ต่ํามีผลทําให้อุตสาหกรรมมีกําไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขันมากขึ้น บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสําคัญของต้นทุนของสินค้ากลุ่มนี้ ประกอบกับมีรายงานจากร้านค้าปลีกเกี่ยวกับการขโมยสินค้าจาก
ชั้นแสดงสินค้า การออกแบบปรับปรุง บรรจุภัณฑ์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่นิยมทํากันในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการนําเสนอสินค้าใหม่ให้กับ
ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีท่ีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะสามารถพัฒนาออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ท้ังในด้านลดต้นทุน เพิ่ม
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ประสิทธิภาพหน้าท่ีการปกป้องสินค้าจากการขโมย และปรับปรุงกระบวนการประกอบในสายการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย 
การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยไม่คํานึงถึงขึ้นตอนการประกอบ ว่าสามารถทําได้ยากหรือง่าย ส่งผลให้ต้นทุนสูงเนื่องจากต้องใช้

จํานวนคนและเวลาในการประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีค่อนข้างมาก ภายหลังจากการบริโภคสินค้าแล้วบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ขวด
แก้ว กระป๋องโลหะ ขวดพลาสติก รวมทั้งเศษกระดาษ จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก 
ผลิตภัณฑ์น้ําหอมปรับอากาศ เป็นสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ซ่ึงมีลักษณะ อายุการใช้งานสั้น (High 
turnover rate and high waste) การออกแบบเพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์จึงเป็นการลดปริมาณของวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ให้ใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น สําหรับน้ําหอมปรับอากาศบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย 1. พลาสติกข้ึนรูปร้อน (Plastic thermoforming) มีหน้าท่ี
หุ้ม (รวบรวม) สินค้า ป้องกันฝุ่นและแสดงสินค้า  2. ฉลาก (Paper label) มีหน้าท่ีแสดงข้อมูลของสินค้า บรรจุภัณฑ์ท้ัง 2 ส่วนนี้ มี
ต้นทุนประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซ่ึงขอบเขตของงานวิจัยนี้อยู่ท่ีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิเพื่อลดต้นทุน  
โดยการออกแบบใหม่ให้ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง 
 1.1 ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
      1.1.1 การกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (Quality function deployment, QFD) 

              QFD หรือ การกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการแปลความต้องการของลูกค้า  ท่ีช่วยให้ฝ่าย
ออกแบบสามารถตัดสินใจแนวทางท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีท่ีสุดตามกําลังและทรัพยากรที่มีอยู่โดยการแปลงหน้าท่ี
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นแนวทางปฏิบัติ QFDเป็นการประกันคุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า อาจกล่าวได้ว่า QFD เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ออกแบบกันสินค้า 

    QFD กับบ้านคุณภาพ (House of Quality) เม่ือได้ผลการสํารวจความต้องการของลูกค้า (Whats) และ
ระดับความสําคัญของความต้องการแต่ละข้อแล้ว ทีมงานจะต้องพิจารณาข้อกําหนดทางเทคนิคต่างๆ (Hows) ท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้โดยนํามาเขียนอยู่ในรูปของแมทริกซ์ความสัมพันธ์ (What V.S. Hows) ข้อกําหนดทางเทคนิค
ต่างๆ จะถูกนํามาหาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยเขียนเป็นแมทริกซ์รูปสามเหลี่ยม เหนือแมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
Whats กับ Hows อันเปรียบเสมือนหลังคาของบ้านคุณภาพ 

 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างของ House of Quality (HOQ) ที่มา : มณฑลี ศาสนนันทน์ (2550) 
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โดยพื้นฐานแล้วบ้านคุณภาพจะมีกําแพงด้ายซ้ายใช้แทนความต้องการของลูกค้า กําแพงด้านขวาแทนลําดับความสําคัญ 
เพดานห้องเป็นรายละเอียดเชิงเทคนิคภายในห้องแทนความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและรายละเอียดเชิงเทคนิค 
ส่วนหลังคาบ้านใช้แทนความสัมพันธ์ท่ีระหว่างรายละเอียดเชิงเทคนิค พ้ืนห้องใช้จัดลําดับความสําคัญเชิงเทคนิค 

1.1.2 การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ (Design for manufacturing and assembly, DFMA) 
 มณฑลี (2550) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ ว่าประกอบด้วยการประมาณต้นทุน

การผลิต การลดต้นทุนชิ้นส่วน การลดต้นทุนชุดประกอบ การลดต้นทุนการสนับสนุนการผลิต และการพิจารณาผลกระทบที่มีต่อ
ปัจจัยอ่ืน ส่วนหลักของ DFM คือ การออกแบบเพื่อการประกอบ (DFA) ซ่ึงเป็นแนวทางสําหรับลดต้นทุนการประกอบ เทคนิค
ดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบได้โดยเฉพาะเทคนิคของ Boothroyd and Dewhurst การออกแบบเพื่อการ
ผลิต เป็นเทคนิคท่ีสามารถใช้ได้หลายช่วงของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 
(การแกะแบบผลิตภัณฑ์) หรือใช้ปรับแนวคิดของการออกแบบให้ง่ายข้ึน หรือใช้ปรับแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบแล้ว  การ
ออกแบบเพื่อการประกอบ (DFA) เป็นส่วนหนึ่งของ DFM และมีเป้าหมายหลักคือช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เป็นไปได้ง่าย
ขึ้น จึงทําให้ลดเวลาลดต้นทุนในการประกอบลง เทคนิค DFA ของบูธรอยด์และคณะเกิดจากการรวบรวมผลการศึกษาอิทธิพลของ
ลักษณะชิ้นงานแบบต่างๆ ท่ีมีต่อเวลาการประกอบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์แบบของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคนี้ จะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ตัดสินใจได้ว่าควรออกแบบชิ้นส่วนอย่างไรจึงจะเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีสุด วิศวกรสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบให้ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ลดต่ําลง และองค์กรสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการประกอบและผลิตได้อย่างมาก 

1.1.3 บรรจุภัณฑ์ (Package)  
 งามทิพย์ ภู่วโรดม (2550) ได้ให้ความหมายของภาชนะบรรจุ ไว้ว่าภาชนะหรือโครงสร้างใดๆ ท่ีใช้เพื่อบรรจุ ห่อหุ้มและ
รวบรวมผลิตภัณฑ์ให้เป็นหน่วย เพื่อนําส่งผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังรวมถึงฉลากและอุปกรณ์ท่ีใช้
สําหรับการมัดหรือปิดผนึกภาชนะบรรจุดว้ย  
 ภาชนะบรรจุทุติยภูมิ (Secondary Package) หมายถึง ภาชนะที่บรรจุ ผลิตภัณฑ์ซ่ึงบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุปฐมภูมิมา
ก่อนแล้ว ทําหน้าท่ีให้ความคุ้มครอง แก่ผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน อํานวยความสะดวกในการขนส่ง ส่งเสริมการจําหน่าย สื่อสาร และให้
ข้อมูล และสวยงามดึงดูดใจ ตัวอย่างกล่องกระดาษบรรจุขวดซุปไก่สกัด 

งานวิจัยนี้เป็นการนําเทคนิค QFD มาใช้ร่วมกับ DFMA เพื่อออกแบบปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ สําหรับการลด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์และยังตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า    
 

2. วิธีการวิจยั 
เริ่มจากศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการบรรจุ การประกอบ  

 2.1 สํารวจความต้องการของลูกค้าและจัดทําตารางบา้นคุณภาพ (House of quality) 
       การสํารวจเบื้องต้นจะใช้คําถามปลายเปิด (Open-ended questions) (มณฑลี, 2550) เพื่อให้ลูกค้าสามารถระบุ

ความต้องการของตัวเองออกมาได้มากท่ีสุด จํานวน 20-30 คน อ้างอิงจาก Hauser and Griffin, 1992 อ้างโดย มณฑลี (2550) 
แนะนําว่าการเพิ่มข้ึนของข้อมูลในการสัมภาษณ์ลูกค้า 20-30 คน จะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการลูกค้ามากถึง 95 
เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจัดระเบียบข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยใช้แผนภาพกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram) ในที่นี้จึงทําการ
สัมภาษณ์จํานวน 23 คน ประกอบด้วยร้านค้าปลีกจํานวน 2 คน ลูกค้าคนสุดท้ายจํานวน 15 คน และความเห็นจากนักบรรจุภันฑ์ 
6 คน จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้ไปจัดระเบียบโดยใช้แผนภาพกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram) นอกจากนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ประเมินระดับความสําคัญไปด้วยโดยพิจารณาจากความถี่ของการถูกเอ่ยถึง ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ถูกนําไปจัดทํา
แบบสอบถามชุดท่ี 1 เพื่อรวบรวมคะแนนความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์บริษัทจากลูกค้าภายนอกจํานวน 30 คน และใช้
แบบสอบถามชุดเดียวกันในการประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าคู่แข่ง โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าภายนอกอีก 30 คน 
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   2.2 จัดทําตาราง QFD 
          เป็นการแปลงความต้องการของลูกค้าเป็นความต้องการทางเทคนิคและกําหนดค่าเป้าหมาย 
 2.3 กําหนดตัวชี้วัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพ DFA  

      เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตัวชี้วัดท่ีนํามาใช้ในงานวิจัยนี้คือ จํานวนขั้นตอนในการ
ประกอบ เวลาที่ใช้ในการประกอบ ต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการประกอบ และดัชนีการประกอบ (Assembly index) ซ่ึงในที่นี้เลือกใช้
วิธีบูธรอยด์-ดิวเฮิร์ส ท่ีเรียกว่า DFA Index ซึ่งมีนิยามดังนี้ 
 

DFA Index = Nmin  ta /tma 

  Nmin = จํานวนชิ้นส่วนที่น้อยที่สุดซ่ึงควรจะมีในทางทฤษฏี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทํางานได้ 
  Ta   = 3 วินาที (หมายถึง เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการประกอบชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น ซ่ึงไม่มีความยุ่งยากในการหยิบจับ 
                      การสวมใส่ หรือการยึดติดเข้าด้วยกัน โดยท่ัวไปใช้ค่า 3) 
  Tma = เวลาโดยประมาณที่ใช้ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ 
 2.4 ปรับปรุงรปูแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่  
       โดยใช้ผลท่ีได้จากการทํา QFD และหลักการออกแบบเพื่อการประกอบ 
 2.5 ประเมินเปรียบเทียบแบบบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลงัปรับปรุง   
      จาก DFA Index และอัตราส่วนต้นทุนประกอบ (K) ก่อนและหลังปรับปรุง 
 2.6 ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบรรจุภัณฑ์ปรบัปรุงใหม่  
      ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อบรรจุภัณฑ์ท่ีถูกปรับปรุง  ทําได้โดยสร้างแบบสอบถาม (จากภาพ 2 มิติ) กับ
ลูกค้าจํานวน 30 คน ประกอบด้วยลูกค้าภายนอก 25 คน นักบรรจุภัณฑ์จํานวน 3 คน และร้านค้าปลีก จํานวน 2 คนแบบสอบถามคร้ังนี้
มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดสอบว่าลูกค้ายังคงตัดสินใจซื้อสินค้าเหมือนเดิม 
 

3. ผลการวจิัยและวิจารณ์ผล  
จากการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าจากการสัมภาษณ์ลูกค้า จํานวน 23 คน สามารถแบ่งความต้องการของลูกค้า

ออกมาเป็น 4 ด้าน คือ หน้าท่ีด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์และการใช้งาน สื่อความหมาย รูปลักษณ์ความสวยงาม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การจัดเรียงลําดับความต้องการของลูกค้า 
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 จากนั้นจัดทําตาราง QFD ดังตารางที่ 2 และจัดเรียงลําดับความสําคัญจากแผนภูมิพาเรโต (Parato Chart) พบว่าความสําคัญของ
คุณลักษณะทางคุณภาพ(ความต้องการของลูกค้า) เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ําหอมปรับอากาศ ได้ความ
ต้องการของลูกค้า 11 ลําดับดังกล่าว คือ (1) บรรจุภัณฑ์สามารถป้องกันสินค้าจากความเสียหาย (2) ทนต่อการตกหล่น (3) ดูสะอาด ใส 
สามารถมองเห็นสินค้าด้านใน (4) มีความสวยงาม ทันสมัย (5) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ (7) สามารถวางสินค้าได้
หลายลักษณะ ท้ัง (8) วางต้ังและ (9) แขวน มี (10) ฉลากแสดงวิธีการใช้ท่ีเข้าใจง่าย และสุดท้าย (11) สามารถแกะใช้สินค้าได้ง่าย   
 

ตารางที่ 2 ตาราง QFD 
 

 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 228

จากนั้นนําความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิจากเทคนิค QFD ได้เป็นหีบห่อแบบบลิสเตอร์ 
(Blister packaging) ดังแสดงในตารางที่ 3 คือการปิดผนึกพลาสติกข้ึนรูปร้อนกับกระดาษ โดยกระดาษจะมีการเคลือบน้ํายา บลิสเตอร์มา
ก่อนหน้า ซ่ึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการปกป้องสินค้าจากความเสียหาย ตกหล่น โดยรูปลักษณ์ 
ความสวยงามยังคงความใสสามารถมองเห็นสินค้าด้านในได้ชัดเจน และรูปแบบสินค้าไม่แตกต่างจากเดิมนัก เพื่อไม่ให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากลดปริมาณการใช้พลาสติกกระดาษได้อย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ สินค้ายังคงสามารถ
จัดวางได้ท้ังการวางตั้งและแขวนเช่นเดิม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ใหม่ยังสามารถทําให้แกะสินค้าใช้งานได้ง่ายข้ึนจากการเพิ่มรอยปรุ
ด้านหลัง และการป้องกันการขโมยการจากปิดผนึกสินค้าสนิททุกด้าน 

 
ตารางที่ 3 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิก่อนและหลังการปรับปรุงรูแบบบรรจุภัณฑ ์

 
 
 
 
 

จากการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว แสดงไว้ในตารางที 3 ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 2 ชิ้น คือพลาสติกขึ้นรูปร้อนและ
กระดาษฉลาก ซ่ึงจากเดิมบรรจุภัณฑ์ท้ัง 2 ชิ้นนี้เป็นสัดส่วนต้นทุนโดยประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์จากต้นทุนบรรจุภัณฑ์ท้ังหมด การ
ปรับปรุงครั้งนี้ทําให้สามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์หรือลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประกอบก่อนและหลังการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการคํานวณ DFA Index 
ด้วยวิธีบูธรอยด์-ดิวเฮิร์ต ดังตารางที่ 4 เวลาในการประกอบ ตันทุนการปฏิบัติงานทั้งหมด และ DFA index ก่อนการปรับปรุงมีค่า 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขึ้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุง โดยใช้วิธี DFA 
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หรือสุ่มเสี่ยงต่อการชํารุดตลอดเวลา แนวทางในการดําเนินงานวิจัยน้ี จะนําหลักการของ Six sigma มาใช้ คือ 1) Define รวบรวมข้อมูล
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ปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุงรักษา ซ่ึงได้กําหนดแผนการเข้าซ่อมบํารุงเชิงป้องกันก่อนที่เครื่องจะชํารุดนั้นเองพร้อมทําให้ถูกต้องคลอบคลุม 
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Abstract 
This article presents the improvement of machine maintenance efficiency for Precast Concrete Factory. 

There are two main objectives of this study which are: 1) To reduce machine breakdown which directly impact to 
plant productivity. 2) To provide preventive maintenance system. In order to see the dramatically improvement, 
efficiency of all machines in the precast concrete production process are analyzed and the lowest ones are  chose for 
a case study to provide short term improvement and also study process and method of preventive maintenance to 
identify improvement opportunity. As a result from the studied machine analysis, the bearing wheel was the cause of 
the problem as the bearing type was not suitable for working environment, inefficient maintenance such as lack of 
improvement knowledge to improve the maintenance system and improper preventive maintenance as well which 
result in high risk of machine breakdown. Six Sigma concept and methodology which is Define Measure Analyze 
Improve and Control was used in this study. After the improvement solutions were implemented, The 8 machines 
having their MTBF less than 500 hours and average 5.54% breakdown were improved to 594 MTBF and the machine 
breakdown were reduced to 3,58%. 
Keywords: MTBF Mean time between failure, Predictive maintenance, machine breakdown 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 230

การปรบัปรุงประสิทธิภาพ งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร โรงงานผลิตคอนกรีตสําเรจ็รูป 
Improvement of Machine Maintenance Efficiency of Precast Concrete Factory 

มนูญ สคีุณแก้ว และ สวสัดิ์ ภาระราช 

Manoon Srikhunkaew and Sawat Pararach 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

E-mail: Manoon_s@pruksa.com, Tel 081-701-7957 
 

บทคัดย่อ 
บทวิจัยนี้นําเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพ งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร สําหรับโรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป  ซ่ึงมี

วัตถุประสงค์ สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ลดอัตราเครื่องจักรชํารุดหยุดฉุกเฉิน ซ่ึงส่งผลให้หยุดผลิตหรือทําให้ผลิตได้ในอัตราที่น้อยลง 2) 
จัดทําระบบการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันสําหรับโรงงานกรณีศึกษา โดยเลือกศึกษาเครื่องจักรทั้งขบวนการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป ค้นหา
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพต่ํา นําไปปรับปรุงระยะสั้น และศึกษาขบวนการและวิธีการซ่อมบํารุงเพื่อนําไปปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุง จาก
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ พบว่า เครื่องจักรตัวอย่างที่จะนํามาปรับปรุงระยะสั้น ลูกปืนของล้อไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริง 
และระบบการซ่อมบํารุงไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ขาดการศึกษาสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงงานที่ต้องทําซ่อมบํารุง และ
วิธีการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันที่เหมาะสม ทําให้เครื่องจักร มีการบํารุงรักษาท่ีไม่คลอบคลุม ส่งผลให้เครื่องจักร ชํารุดหยุดฉุกเฉินบ่อยครั้ง 
หรือสุ่มเสี่ยงต่อการชํารุดตลอดเวลา แนวทางในการดําเนินงานวิจัยน้ี จะนําหลักการของ Six sigma มาใช้ คือ 1) Define รวบรวมข้อมูล
ประวัติเครื่องจักร จัดทําสถิติค้นหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพต่ํา 2) Measure จัดลําดับความสําคัญของปัญหา กําหนดเป้าหมายแก้ไข
ระยะสั้น และระยะยาว 3) Analyze วิเคราะห์หารากของปัญหา Pareto ปัญหาแผนภูมิก้างปลา 4) Improve ทําการปรับปรุงเครื่องจักรใน
ระยะสั้น และระยะยาวนําเสนอระบบการซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน จากการดําเนินกิจกรรม พบว่า เครื่องจักรประสิทธิภาพต่ํา คือมีระยะเวลา
เฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง MTBF (Mean time between failure) ท่ี น้อยกว่า 500 ชั่วโมง มีมากถึง 8 เครื่อง และยังพบว่าอัตรา
เครื่องจักรชํารุดฉุกเฉิน (Machine breakdown) ท่ีทําให้กระทบการผลิตถึงขั้นหยุด อยู่ท่ีร้อยละ 5.54 โดยจากมาตรการระยะสั้น คือการ
ปรับปรุงเครื่องจักรตัวอย่าง สามารถทําให้เครื่องจักรที่มี ค่า MTBF จาก 335 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 996 ชั่วโมง ในส่วนมาตรการระยะยาว คือการ
ปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุงรักษา ซ่ึงได้กําหนดแผนการเข้าซ่อมบํารุงเชิงป้องกันก่อนที่เครื่องจะชํารุดนั้นเองพร้อมทําให้ถูกต้องคลอบคลุม 
ซ่ึงทดลองนําไปใช้กับเครื่องจักรบางส่วน ส่งผลให้ Machine breakdown ลดลงเหลือร้อยละ 3.58 
คําสําคัญ: เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียแต่ละครั้ง การซ่อมบํารุงเชิงพยากรณ์ อัตราเครื่องจักรชํารุดหยุดฉุกเฉิน 
 

Abstract 
This article presents the improvement of machine maintenance efficiency for Precast Concrete Factory. 

There are two main objectives of this study which are: 1) To reduce machine breakdown which directly impact to 
plant productivity. 2) To provide preventive maintenance system. In order to see the dramatically improvement, 
efficiency of all machines in the precast concrete production process are analyzed and the lowest ones are  chose for 
a case study to provide short term improvement and also study process and method of preventive maintenance to 
identify improvement opportunity. As a result from the studied machine analysis, the bearing wheel was the cause of 
the problem as the bearing type was not suitable for working environment, inefficient maintenance such as lack of 
improvement knowledge to improve the maintenance system and improper preventive maintenance as well which 
result in high risk of machine breakdown. Six Sigma concept and methodology which is Define Measure Analyze 
Improve and Control was used in this study. After the improvement solutions were implemented, The 8 machines 
having their MTBF less than 500 hours and average 5.54% breakdown were improved to 594 MTBF and the machine 
breakdown were reduced to 3,58%. 
Keywords: MTBF Mean time between failure, Predictive maintenance, machine breakdown 
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1. บทนํา 
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิต มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการอุตสาหกรรม การสร้างบ้าน เพื่อให้ได้คุณภาพ

และปริมาณที่ทันความต้องการของผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมการผลิตบ้านมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการขยายตัวทาง
การตลาดอย่างรวดเร็วท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเร่งยอดการผลิต ลดแรงงานคน และได้คุณภาพ ปัจจัยท่ีมี
ความสําคัญในขั้นตอนการผลิต คือ เครื่องจักรเนื่องจากในการผลิตบ้าน ด้วยโรงงานคอนกรีตสําเร็จรูป นั้นใช้เครื่องจักรในระบบ
อัตโนมัติและกิ่งอัตโนมัติ เกือบทั้งหมด โดยท่ีขบวนการในส่วนของคน ก็จะมีเวลาที่กําหนดโดยเครื่องจักร เพราะว่าการผลิตผนัง
คอนกรีตสําเร็จรูป นั้น เป็นโรงงานผลิตแบบเคลื่อนที่หมุนวน (Carousel Plant) จะใช้โต๊ะหล่อชิ้นงาน (pallet) ผ่านขั้นตอนต่างๆ 
จนได้ผนังคอนกรีต แล้ว ยังนําโต๊ะหล่อชิ้นงานกลับมาวนใช้ตลอด นั้นหมายความว่าแต่ละขบวนการ เวลาการทํางานต้องสําพันธ์กัน
ท้ังหมด ถึงจะได้ปริมาณตามกําลังการผลิตของโรงงาน  ในขบวนการไหนเครื่องจักรทํางานช้าก็ต้องมีมากว่า 1 เครื่อง ในส่วน
ขบวนการที่ใช้คนก็เช่นกัน ก็ต้องทําให้ ไม่เร็วหรือช้า เพราะมีผลต่อขบวนการอื่นๆ เป็นเหตุให้ เครื่องจักรในโรงงานผลิตคอนกรีต
สําเร็จรูป จึงห้ามหยุดฉุกเฉิน เพราะมีผลต่อการผลิตท้ังโรงงานและบางขบวนการมีผลต่อคุณภาพด้วย เนื่องจากคอนกรีตมีเวลาใน
การแข็งตัวนั้นเอง ดังนั้น เครื่องจักรในโรงงานผลิตผนังคอนกรีตจําเป็นต้องได้รับการ ดูแลรักษาหรือการจัดการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกันที่ดี คลอบคลุมท้ังหมด และต้องพัฒนาปรับปรุงการซ่อมบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเครื่องจักรก็มีขีด
ความสามารถในด้านอายุการใช้งาน  โดยเฉพาะชิ้นส่วนอุปกรณ์ ของเครื่องจักรที่เกิดเสื่อมสภาพ ชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้อายุการใช้งานเครื่องจักรสั้นลง และโรงงานกรณีศึกษาก็ต้องการการใช้งานเครื่องจักรได้
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราเครื่องจักรชํารุดฉุกเฉินและปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุง
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการสูญเสียจากเครื่องจักรน้อยที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ 

  
2. วธีิการทดลองหรือวิธีการศึกษา 

2.1 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
     ค้นหาประสิทธิภาพเครื่องจักร และประสิทธิภาพการซ่อมบํารุงรักษา โดยวิเคราะห์ ข้อมูล หาอัตราการชํารุดเสียหายของ

เครื่องจักรท้ังหมด (Machine downtime) ท้ังที่ส่งผลต่อการผลิตและไม่ส่งผลต่อการผลิต มาจัดลําดับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากมากไป
หาน้อย (Pareto) และจัดทําข้อมูลเฉพาะเครื่องจักรชํารุดและส่งผลให้หยุดผลิต (Machine breakdown) นอกจากนั้นนําข้อมูล Machine 
breakdown มาจัดทําสถิติประเมินหา ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการชํารุดของเครื่องจักร(Mean time between failure) MTBF จากนั้น 
เลือก เครื่องจักรที่จะนําไปปรับปรุง จาก MTBF ต่ําๆ โดยเฉพาะที่ ต่ํากว่าแผนการเข้าบํารุงรักษา (Preventive maintenance) และ
ค้นหาอาการขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเหลา่นั้น โดยวิเคราะห์ จัดกลุ่มปัญหาของแต่ละเครื่อง (Pareto) แล้ว นําไปประชุมทีมงานซ่อม
บํารุงเพื่อหารากของปัญหา รวมกัน Root cause analysis จากน้ัน ทําการปรับปรุงเครื่องจักรในระยะสั้นและระยะยาวนําเสนอการ
ปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุง โดยมีขั้นตอนตามรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจยั 
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2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาเครื่องจักร 
      จากข้อมูลพบว่าอัตราเครื่องจักรชํารุดท่ีมีผลกระทบกับการผลิต (Machine breakdown) จากเครื่องจักรในกระบวนการ

ผลิตท้ังหมด ช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน 2014 อยู่ท่ี ร้อยละ5.54 ของเวลาในการผลิตท้ังหมด และ พบว่าเคร่ืองจักรมีเวลาเฉลี่ย
ระหว่างการเสียต่ํามากๆ คือเวลาเสียน้อยกว่า 500 ชั่วโมง มีจํานวนถึง 8 เครื่อง จาก 4 ประเภทเครื่องจักร ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ลําดับระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง จากชํารุดเร็วไปหามาก 
ลําดับที ่ ชื่อเครือ่งจกัร ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร (ชั่วโมง) จํานวนครัง้ทีเ่ครื่องชํารุด เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียต่อครัง้ (ชั่วโมง)

1 Side shifter No. 1 5044 47 107 
2 Carriage side shifter 5044 40 125 
3 Power Towel No.2 5044 27 184 
4 Power Towel No.1 5044 21 237 
5 Power Towel No.6 5044 20 249 
6 Compacting TP80 5044 18 279 
7 Power Towel No.5 5044 15 334 
8 Side shifter No. 5 5044 15 335 

 

จากข้อมูลในตาราง ท่ี 1 มี 2 ประเภทเครื่องจักรที่เสียแล้ว ทําให้หยุดผลิต คือ เครื่อง Side shifter และ Carriage และอีก 2 
ประเภท เครื่องจักรชํารุด แต่กระทบให้กําลังการผลิต น้อยลง เพราะมีมากกว่า 1 เครื่อง ในขั้นตอนเดียวกัน และจากสถิติเครื่องชํารุด
แล้วหยุดผลิต Machine breakdown ท่ีโรงงานกรณีศึกษา มีค่าสะสม ร้อยละ 5.54% ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
รูปที ่2 กราฟแสดงอัตราเครือ่งจักรชาํรุดและหยุดผลิต 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังหมด จึงเลือกเครื่อง Side shifter No.5 ท่ีมีค่า MTBF ท่ี 335 ชั่วโมงนําไปศึกษา ท่ีไม่เลือก Side 
shifter No.1 เนื่องจาก มีผลด้าน ปริมาณอย่างเดียว ส่วน No.5 ทําหน้าท่ีลําเลียง โต๊ะหล่อชิ้นงานที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ เมือเกิดชํารุด
หยุดกะทันหันจะทําให้ชิ้นงานเสียหาย โดยขออธิบายตาม ขบวนการผลิตแผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ตามรูปที่ 3 
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  รูปที่ 3 ขบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพต่ํา 
 

 2.3 การวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงแก้ไข 
 จากหลักการทํางานของเครื่องจักร และ สถิติประวัติการชํารุดของเครื่องจักร ในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายน มีข้อมูลการชํารุดแยกเป็นประเด็น ตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปญัหาและความถี่ของเครื่องจักรที่ประสิทธิภาพต่าํ 
ตารางสรุ ป ปัญหาเครื่ องจักร ท่ี ชํารุ ด ร ะหว่าง มกราคม-กันยายน 2014

Min Hour Min times hour

1 การเคลื่อนที่ ไม่ตรงตําแหน่ง/Auto ไม่ได้ วิ่งไม่เท่ากัน/วิ่งตกราง/Bearing ชํารุด/ล้อสึก 302640 5044 1089 27 187    
2 Fault limit switch  Up-Down Limit Up-Down ไม่ทํางาน /เสีย/สายไฟขาด 302640 5044 395 19 265    
3 other สายไฟขาด/ Data station มีปัญหา 302640 5044 60 1 5,044  

5044 1544 47 107   
Carriage side shifter 36 T

1 ไม่สามารถเคลื่อนที่ ไปรับ Rack pack ชึ้นงานได้ ขาท้ัง2ข้างจอดไม่ตรง Station Proxไม่Sen 302640 5044 1168 15 335    
2 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมมีปัญหา 302640 5044 333 6 840    
3 ไม่สามารถ ยก Rack ได้(Up down) Proximity sensor ไม่ส่งสัญญาณ 302640 5044 260 5 1,008  
4 สายไฟ main ขาด เลยจุดจอด 302640 5044 335 2 2,519  
5 ว่ิงมีเสียงดังที่ล้อตามของชุด Control ด้านหลัง Bearing ล้อแตก No.6008-2Z 302640 5044 130 2 2,521  
6 ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านจุดกากบาทตัดเครนได้ กากบาทชํารุดแตก 302640 5044 110 2 2,521  
7 ไม่สามารถเคลื่อนที่ทางยาวได้ Prox Down ขา 1 และ ขา 2 ไม่ Sens 302640 5044 90 2 2,521  

8
Motor Roller ม้วนเก็บสายไฟมีความร้อนสูงและ
ไม่ทํางาน

สายไฟตีเกียวและขาดใน 1 เฟส (สีน้ําตาล) 302640 5044
65 1 5,043  

9 Bearing  FL  208  ของชุด Drive  ขา  2  แตก 302640 5044 60 1 5,043  

10 ไม่มีไฟปลดล็อก Station ได้
ขา 2 ไม่สามารถ Down ลงสุดจึงไม่มีไฟกดปลล็อก
 Station ได้

302640 5044
30 1 5,044  

2581 40 125   

1 การเคลื่อนที่ ไม่ตรงตําแหน่ง/Auto ไม่ได้ วิ่งไม่เท่ากัน/วิ่งตกราง/Bearing ชํารุด/ล้อสึก 302640 5044 650 11 459    
2 Fault limit switch  Up-Down Limit Up-Down ไม่ทํางาน /เสีย/สายไฟขาด 302640 5044 125 4 1,261  

5044 775 15 335   Mean Time between Failure (MTBF) 

Transverse Carriage Side shifter No.5

Mean Time between Failure (MTBF) 

Mean Time between Failure (MTBF) 

Down time MTBF

Transverse Carriage Side shifter No.1

Machine 
/ Cause 

Problem Case of problem
Machine Run  

time
Machine Breakdown

 
 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มปัญหาต่างๆ ของเครื่องจักร ท่ีจะนํามาปรับปรุง โดย เลือกประเด็นปัญหาท่ี เกิดบ่อยๆ และสาเหตุ ท่ี
ยังไม่ทราบ รากของปัญหาหรือต้นเหตุนั้นเอง จากนั้นจะนําไปวิเคราะห์ ด้วยแผนภูมิก้างปลา (Fish born diagram) Why Why Why 
Analyze แล้วกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

ท้ังที่จะขอแสดงการ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่อง Side shifter คือ ลักษณะของเครื่อง ท่ีมี 2 ฝั่งแต่ต้องทํางานพร้อมกัน โดยท้ัง 
2 ฝั่งแยกอิสระ ระหว่างกันทั้ง ระบบ Mechanical, structure และระบบไฟฟ้า ทําให้มีปัญหาเรื่องระบบการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน บ่อยๆ 
และจากข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ระบบขับเคลื่อน ทางกลล้อและลูกปืนล้อชํารุดบ่อยๆ และ Guide Sensor ตรวจจับการขึ้น
ลงของกระบอก Hydraulic ชํารุดบ่อยๆ ซ่ึงการหารากปัญหาแสดงตามรูปท่ี 4 
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ตารางที่ 2 ปญัหาและความถี่ของเครื่องจักรที่ประสิทธิภาพต่าํ 
ตารางสรุ ป ปัญหาเครื่ องจักร ท่ี ชํารุ ด ร ะหว่าง มกราคม-กันยายน 2014

Min Hour Min times hour

1 การเคลื่อนที่ ไม่ตรงตําแหน่ง/Auto ไม่ได้ วิ่งไม่เท่ากัน/วิ่งตกราง/Bearing ชํารุด/ล้อสึก 302640 5044 1089 27 187    
2 Fault limit switch  Up-Down Limit Up-Down ไม่ทํางาน /เสีย/สายไฟขาด 302640 5044 395 19 265    
3 other สายไฟขาด/ Data station มีปัญหา 302640 5044 60 1 5,044  

5044 1544 47 107   
Carriage side shifter 36 T

1 ไม่สามารถเคลื่อนที่ ไปรับ Rack pack ชึ้นงานได้ ขาท้ัง2ข้างจอดไม่ตรง Station Proxไม่Sen 302640 5044 1168 15 335    
2 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมมีปัญหา 302640 5044 333 6 840    
3 ไม่สามารถ ยก Rack ได้(Up down) Proximity sensor ไม่ส่งสัญญาณ 302640 5044 260 5 1,008  
4 สายไฟ main ขาด เลยจุดจอด 302640 5044 335 2 2,519  
5 ว่ิงมีเสียงดังที่ล้อตามของชุด Control ด้านหลัง Bearing ล้อแตก No.6008-2Z 302640 5044 130 2 2,521  
6 ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านจุดกากบาทตัดเครนได้ กากบาทชํารุดแตก 302640 5044 110 2 2,521  
7 ไม่สามารถเคลื่อนที่ทางยาวได้ Prox Down ขา 1 และ ขา 2 ไม่ Sens 302640 5044 90 2 2,521  

8
Motor Roller ม้วนเก็บสายไฟมีความร้อนสูงและ
ไม่ทํางาน

สายไฟตีเกียวและขาดใน 1 เฟส (สีน้ําตาล) 302640 5044
65 1 5,043  

9 Bearing  FL  208  ของชุด Drive  ขา  2  แตก 302640 5044 60 1 5,043  

10 ไม่มีไฟปลดล็อก Station ได้
ขา 2 ไม่สามารถ Down ลงสุดจึงไม่มีไฟกดปลล็อก
 Station ได้

302640 5044
30 1 5,044  

2581 40 125   

1 การเคลื่อนที่ ไม่ตรงตําแหน่ง/Auto ไม่ได้ วิ่งไม่เท่ากัน/วิ่งตกราง/Bearing ชํารุด/ล้อสึก 302640 5044 650 11 459    
2 Fault limit switch  Up-Down Limit Up-Down ไม่ทํางาน /เสีย/สายไฟขาด 302640 5044 125 4 1,261  

5044 775 15 335   Mean Time between Failure (MTBF) 

Transverse Carriage Side shifter No.5

Mean Time between Failure (MTBF) 

Mean Time between Failure (MTBF) 

Down time MTBF

Transverse Carriage Side shifter No.1

Machine 
/ Cause 

Problem Case of problem
Machine Run  

time
Machine Breakdown

 
 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มปัญหาต่างๆ ของเครื่องจักร ท่ีจะนํามาปรับปรุง โดย เลือกประเด็นปัญหาที่ เกิดบ่อยๆ และสาเหตุ ท่ี
ยังไม่ทราบ รากของปัญหาหรือต้นเหตุนั้นเอง จากนั้นจะนําไปวิเคราะห์ ด้วยแผนภูมิก้างปลา (Fish born diagram) Why Why Why 
Analyze แล้วกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

ท้ังท่ีจะขอแสดงการ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่อง Side shifter คือ ลักษณะของเครื่อง ท่ีมี 2 ฝั่งแต่ต้องทํางานพร้อมกัน โดยท้ัง 
2 ฝั่งแยกอิสระ ระหว่างกันทั้ง ระบบ Mechanical, structure และระบบไฟฟ้า ทําให้มีปัญหาเรื่องระบบการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน บ่อยๆ 
และจากข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ระบบขับเคลื่อน ทางกลล้อและลูกปืนล้อชํารุดบ่อยๆ และ Guide Sensor ตรวจจับการขึ้น
ลงของกระบอก Hydraulic ชํารุดบ่อยๆ ซ่ึงการหารากปัญหาแสดงตามรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 แผนภูมิก้างปลา การวิเคราะห์ปัญหา การวิ่งไม่เท่ากันของ Side shifter 

 

 จากแผนภูมิก้างปลา พบว่า ลูกปืนล้อบางครั้งรับน้ําหนักมากเกินไป เนื่องจาก การที่ต้องลําเลียง โต๊ะหล่อชิ้นงาน ซ่ึงเปรียบเสมือน
โครงสร้างที่ต้องเชื่อมต่อของ 2 ฝั่งเข้าด้วยกันเมือฝั่งใด ลูกปืนติดขัดจะทําให้เกิดการรากดึงอีกฝั่ง ส่งผลให้ล้อสึก และเมือล้อสึกจะทําให้วิ่งไม่
เท่ากัน ต่างกันมาก  ๆจะทําให้จอดไม่ตรงตําแหน่ง เพราะข้างหนึ่งจะถึงก่อนและหยุดแต่อีกข้างจะยังไม่ถึง และนานๆ เข้า Bearing แตกรวมไป
ถึงเพลาขับเคล่ือนขาด เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ ดังนั้นจึงคํานวณ Safety factor ของลูกปืนกับโหลดว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึงพบว่ามี เมือคิด
การกระจายโหลดแบบสมดุล ค่า Safety Factor ท่ี Static โหลดอยู่ท่ี 2.55 แต่ในความเป็นจริงแล้ว แผ่นชิ้นงาน หรือ ผนังบ้านนั้นไม่สามารถ
จัดให้เท่ากัน 100% หรือ Balance โหลด ไม่ได้ 50:50 นั้นเอง เมื่อทดลองคํานวณ 60:40 จะพบว่า Safety factor ฝั่ง 60 ท่ี 2.1 เท่าน้ัน ซ่ึงเมือ
เกิดบ่อยๆ จะทําให้ลูกปืนล้านั้นเอง โดยเทียบกับเคร่ืองจักรประเภทเดียวกัน ของอีกโรงงาน มีค่า Safety factor ท่ี 6 เท่าของการใช้งาน ดงันัน้
จึงจะแก้ไขโดยการเพิ่ม ขนาดลูกปืนทีล้อ ให้สามารถรับน้ําหนักท่ีสูงกว่าโหลดใช้งานเฉลี่ยตามรูปท่ี 5 
 

 
รูปที่ 5 ขนาด ลูกปืนล้อ (Bearing) ที่ทําการเพิ่มขนาด 

 
 

ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการทํางานของฝ่ายซ่อมบํารุง และผลกระทบที่เห็นได้จากข้อมูล Machine breakdown และข้อมูลท่ี
จัดทํา Pareto ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง (MTBF) แสดงได้ว่าคุณภาพของการทํา Preventive maintenance 
Corrective maintenance และ Breakdown maintenance ยังมีจุดบกพร่องตามรูปท่ี 6 
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รูปที่ 6 แผนงานการดูแลรักษาซ่อมบํารงุเครื่องจักรโรงงานศึกษา 

 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
การปรับปรุงระยะสั้น คือ ปรับปรุงเครื่องจักรตัวอย่างในส่วนที่สําคัญ โดยเปลี่ยนชนิด Bearing ของล้อ เพื่อเพิ่มการรับแรงและ

อายุการใช้งาน มีผลการคํานวณ Safety factor เครื่องจักรท่ีเพิ่มข้ึน จาก 2.55 เป็น 6.75 
การปรับปรุงระยะยาว คือ การกําหนดการ Over haul เครื่องและการทํา Preventive maintenance ให้ถูกต้องคลอบคลุม 

โดยงานวิจัยนี้มีการดําเนินกิจกรรม ปรับแก้ไขเครื่องจักร Corrective Maintenance อีก 2 เครื่อง จาก 8 เครื่องที่พบว่าประสิทธิภาพต่ํา 
คือ ชํารุดก่อน มีแผนเข้าทํา Preventive Maintenance ประกอบด้วย เครื่องลําเลียงกล่องชิ้นงาน Carriage และ เครื่องขัดหน้าคอนกรีต 
Power towel โดยทั้งหมดสามารถสรุปภาพรวมการดําเนินกิจกรรม ตามรูปท่ี 7 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรมของงานวิจัยนี ้

จากการดําเนินกิจกรรม พบว่าเครื่องจักรในระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละคร้ัง (Mean time between failure) ท่ีต่ํา
กว่า 500 ชั่วโมง ท่ีมีจํานวน 4 ชนิดเครื่องจักร และนํามาปรับปรุง 3 ชนิดเครื่องจักร ประกอบด้วย Carriage side shifter (CAR) , Power 
towel (POT) และSide shifter (TCS) มีผลท่ีดีขึ้นคือ ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละคร้ัง นานขึ้น และเกินเป้าหมายที่วางไว้ท่ี  
MTBF มากกว่า 500 ชั่วโมง ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง ก่อนและหลังปรับปรุง 

 

สรุปตามวัตถุประสงค์ การทํางานวิจัยนี้ เพื่อลดอัตราเครื่องจักรชํารุดหยุดฉุกเฉิน (Machine breakdown) จากวิธีการคิด 
เครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน คือ Machine breakdown ซ่ึงนําเครื่องจักรทุกตัวท่ีชํารุดในเวลาท่ีไม่ตรงกันและคูน Factor ความสําคัญของ
ผลกระทบ จะพบว่า เปอร์เซ็นต์เครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน ลดลง เพราะการดําเนินกิจกรรมกับเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่องจะเห็นว่าเครื่องเสียน้อยลง 
ร่วมกับการเริ่มนําแผน การซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance plan) ไปปรับใช้ส่งผลทําให้อัตราเครื่องจักรหยุด ท่ี
กระทบต่อการหยุดผลิต (Machine breakdown) จากข้อมูลสะสมเฉลี่ย มกราคมถึงกันยายน ร้อยละ 5.54 คงเหลือ ในเดือนตุลาคมถึง 
ธันวาคม ท่ีเฉลี่ย ร้อยละ 3.58 เท่านั้น ตามตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ตารางสรุป อัตราเครื่องจักรชํารุดหยุดฉุกเฉิน ก่อนและหลังปรับปรุง 
Year 2014 PCF5 Plant Downtime Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep oct Nov Dec 
Working time(Hrs) 516     528     625     418     589     572     616     576     594     550     456     272     
CUM Working  Time (Hrs) 516     1,044   1,669   2,087   2,676   3,248   3,864   4,440   5,034   550     1,006   1,278   
Total Plant Downtime (hrs) 24       25       56       19       27       22       40       34       30       20       16       9        
CUM Plant Downtime  (hrs) 24       49       106     125     152     174     214     249     279     20       37       46       
% Plant Downtime 4.68% 4.76% 9.00% 4.62% 4.55% 3.92% 6.55% 5.97% 5.07% 3.71% 3.60% 3.27%
%  CUM Plant Downtime 4.68% 4.72% 6.32% 5.98% 5.67% 5.36% 5.55% 5.60% 5.54% 3.71% 3.66% 3.58%

ก่อนปรั บปรุ ง หลังปรั บปรุ ง  
 

4. สรุปผล 
 ตัวชี้วัดสําหรับงานวิจัยนี้ คือ ค่าอัตราการชํารุดของเครื่องจักรท่ีมีผลต่อการหยุดผลิต (% Machine breakdown) จากการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย คัดเลือกเครื่องจักรจากข้อมูล ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละ
ครั้ง แทนท่ีจะเป็นอัตราการชํารุดเครื่องจักรที่มากที่สุดต่อเดือนนั้นๆ แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข พบว่าค่าอัตราการชํารุดของเครื่องจักรท่ีมี
ผลต่อการหยุดผลิต จากร้อยละ 5.54 ลดลงคงเหลือร้อยละ 3.58 เท่านั้น ในส่วนตัวชี้วัดระบบการซ่อมบํารุงก็ต้องประเมินจาก
ประสิทธิภาพเครื่องจักรท่ีเพิ่มขึ้น คือชํารุดน้อยลง ก็ประเมินได้ว่าระบบการซ่อมบํารุงไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใช้การ
คํานวณ MTBF มากําหนดแผนการเข้าทําซ่อมบํารุงก่อนที่จะชํารุด 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ภาระราช อาจารย์ท่ีปรึกษาที่

สละเวลาอันมีค่า ให้คําปรึกษาอันเป็นประโยชน์ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองครั้งนี้ ท่ีกรุณาให้ข้อคิดและคําชี้แนะ อันเป็นประโยชน์ในการวจิัย จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 

6. เอกสารอ้างอิง  
อภิชาติ นาควิมล. 2555. การพัฒนาระบบวิเคราะห์และการจัดการบํารุงรกัษาเคร่ืองจักรเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิผลในสายการผลิต 

การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Lewis,J., 2002. Maintenance Management as a Quality Process.  

เครื่องจักร ก่อนปรับปรุง (ชม.) หลังปรับปรงุ(ชม.) ชั่วโมงที่ปรับปรุง(ชม.) 
CAR. 125 594 469 
POT 184 1243 1059 
TCS 335 996 661 
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การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน 
The Development of Flat-bed Dryer for Community 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน ท่ีสามารถอบแห้ง
ข้าวเปลือกนึ่งหรือข้าวฮางท่ีมีความชื้นสูงได้ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการสีของข้าว และประเมินสมรรถนะของเครื่องอบแห้งที่พัฒนา
ทําการศึกษาท่ีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จ.ชลบุรี ก่อนการทดลองจะต้องเตรียมตัวอย่างข้าวนึ่ง โดยการแช่ข้าวเปลือกในน้ํานาน 12 ชั่วโมง นึ่งในหม้อความดันเป็น
เวลา 20 นาที จากนั้นจึงนํามาอบลดความชื้นใน เครื่องอบแห้งแบบกะบะ ท่ีออกแบบโดยมีขนาด 0.97*0.97 เมตร ชั้นบนเป็นที่ใส่
ข้าวเปลือกสูงประมาณ 0.35 เมตร สามารถใส่ข้าวเปลือกได้ถึง 150  กิโลกรัม ชั้นล่างเป็นห้องลมร้อนสูง 0.31 เมตร และมีขาตั้งสูง 
0.40 เมตร ตัวให้ความร้อนใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง มีห้องเผาไหม้ทําจากท่อขนาด 76 มิลลิเมตร ต่อกับพัดลมเป่าขนาด 1/5 แรงม้า  
จากการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งจํานวน 50 กิโลกรัม พบว่า เครื่องอบแห้งแบบกะบะที่พัฒนา สามารถลดความชื้นข้าวเปลือกนึ่ง ท่ี
มีความชื้นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ให้แห้ง เหลือความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ชั่วโมง เมื่อตั้งอุณหภูมิเครื่องอบที่ 65 
องศาเซลเซียส  และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2.84 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้าท่ีระเหยออกไป คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 1.10 
บาทต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก  โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการสีของข้าวเปลือก ดังนั้น เครื่องอบแห้งแบบกะบะที่พัฒนาจึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปใช้อบแห้งข้าวฮางหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรและชุมชนต่อไป 
คําสําคัญ:  ข้าวฮาง ข้าวนึ่ง  เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก  เครื่องอบแห้งแบบกะบะ  

 

Abstract 
The aims of this research were to design and construct the flat bed  dryer for community,  which could  be 

dried high moisture content parboiled paddy rice or kaowhang  and did not affect the milling quality of paddy. The 
machine performance was also evaluated. The experiment s were set at Department of Agricultural Engineering and 
Technology,  Rajamangala University of Technology Tawan- ok. The parboiled paddy was prepared by soaking paddy 
in water for 12 hours and streaming in the autoclave for 20 minutes. The flat bed dryer consisted of the paddy 
container of about 150 kg with the dimension of 0.97*0.97*0.35 m on the top and the air plenum  with 0.31 m height 
was under. The LPG gas was used as heat source, the burner was made from metal tube with 76 mm diameter and 
connected  to 1/5 hp centrifugal blower. The 50 kg parboiled paddy was dried in the flat bed dryer. The result 
revealed that the flat bed dryer could be dry the paddy at the moisture content above 30 percent to 14 percent  in  
5 hours with  65C drying air temperature. The specific energy consumption of the dryer was only 2.48 MJ/kg water 
removed .The drying cost was about 1.10 baht per kg of paddy and the milling quality of paddy was not affected. So 
this flat bed dryer was suitable for the farmer or the community who produced kaowhang or others products for their 
better living life. 
Keywords: Kaowhang Parboiled rice, Paddy dryer, Flat bed dryer 
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1. บทนํา 
 จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและผลิตสินค้าของชุมชนจําหน่าย เพื่อหารายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาของสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรนั้น ข้าวฮางเป็นสินค้าชุมชนที่มีการผลิตและ
จําหน่ายกันมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยการนําข้าวเปลือกข้าวดอกมะลิ 105 หรือข้าวเหนียว มาผ่านการแช่น้ํา 
แล้วนําไปนึ่งให้สุก ก่อนที่จะนําไปลดความชื้นให้แห้งและนําไปสีเป็นข้าวกล้อง หรือข้าวสาร ข้าวท่ีได้จะเรียกกันว่าข้าวฮาง ซ่ึงก็คือข้าวนึ่ง 
(Parboiled rice) นั่นเอง โดยข้าวท่ีได้จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวปกติ เพราะในขั้นตอนการแช่และการนึ่งสารอาหารที่อยู่ในชั้น
รําจะซึมเข้าสู่ชั้นแป้ง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุรค่าทางโภชนาการให้กับข้าวฮางโดยการนําไปเพาะงอก ซ่ึงจะได้เป็นข้าวฮางงอก ท่ีอุดม
ด้วยสารกาบา (Gamma-Aminobutyacid) ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและสมดุล เพิ่มภูมิต้านทาน ช่วยป้องกันเชื้อ
โรคหรือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคได้ดี เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ไขข้ออักเสบ โรคไต โรคเกี่ยวกับประสาทและ
สมอง ความจําเสื่อม การแก่เกินวัย โรคมะเร็งชนิดต่างๆ (วุฒิพงษ์, 2557) การลดความชื้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตข้าวฮาง 
เกษตรกรจะใช้การผึ่งลม หรือการตากแดดให้แห้ง ซ่ึงจะเป็นปัญหามากเม่ือฝนตก และหากทิ้งไว้นานก็อาจจะมีการปนเปื้อนจาก
เชื้อจุลินทรีย์ได้ เนื่องจากข้าวฮางหลังการนึ่งจะมีความชื้นค่อนข้างสูงประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์  

ได้มีนักวิจัยนําเสนอเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นกะบะทําจากไม้อัดหรือจาก
เหล็กแผ่น ปูพ้ืนด้วยแผ่นตะแกรงเหล็ก สามารถใส่ข้าวเปลือกได้ประมาณ 2 ตันด้านล่างเป็นช่องลม และมีพัดลม เป่าลมร้อนจากเตาเผา
น้ํามันก๊าดเข้ามา ลมร้อนจะไหลผ่านชั้นข้าวเปลือกออกไปสามารถใช้อบแห้งข้าวเปลือก จํานวน 1.7 ตัน ความชื้น 26 เปอร์เซ็นต์ ให้เหลือ
ความชื้น 13 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส สิ้นเปลืองน้ํามัน 1.5 ลิตรต่อชั่วโมง  จะเห็นว่า
เครื่องอบนี้มีการใช้น้ํามันเชื้อพลิงสูงมาก เกษตรกรในประเทศไทยไม่นิยมใช้ แต่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้าน (Wimberly, 
1983) สําหรับประเทศไทยได้ มีการดัดแปลงเครื่องอบนี้ไปใช้กับการอบแห้งลําใยทั้งเปลือกโดยใช้น้ํามันน้ํามันดีเซล และ ก๊าซหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิง โดยสามารถอบแห้งลําใยจํานวน 2,000 กิโลกรัม ภายใน 48 ชั่วโมง (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,2550) นอกจากนี้ได้มีการ
วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรอีกหลายแบบ เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง สามารถอบแห้ง
ข้าวเปลือกจากความชื้นเริ่มต้นประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ให้แห้งได้ 2-3 ตันต่อวัน โดยใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าขนาด (9,000 วัตต์เป็นตัวให้ความ
ร้อน (ใจทิพย์ และคณะ, 2546) ซ่ึงเครื่องอบแบบนี้ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งความร้อนไม่เหมาะกับเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน  

ดังนั้นถ้ามีการพัฒนาเครื่องอบแห้งขนาดเล็กแบบง่ายๆท่ีสามารถใช้ในการลดความชื้นของข้าวฮาง และผลผลิตอื่นๆ โดยใช้ก๊าซ
หุงต้มเป็นเชื้อเพลิง และเกษตรกรสามารถสร้างใช้งานได้เอง ก็น่าจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าชุมชนจําหน่ายได้อย่าง
ย่ังยืน ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอบแห้งแบบกะบะ เพื่อวิสาหกิจชุมชน และทดลองอบแห้งข้าวนึ่งเพื่อประเมิน
สมรรถนะของเครื่องอบ 

 

2. วิธีการทดลอง 
การวิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบกะบะที่ทําจากเหล็กแผ่น ขนาด 0.97*0.97 เมตร สูง 1.07 เมตร 
ลักษณะเป็นกะบะ 2 ชั้นๆบนสูง 0.35 เมตร ด้านล่างเป็นตะแกรงขนาด 2*30 มิลลิเมตรสําหรับใส่ข้าวเปลือกที่ต้องการลดความชื้น ชั้น
ล่างเป็นห้องลมร้อน สูง 0.31 เมตร ภายในมีท่อลมร้อนขนาด 50 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นรูปตัวดับเบิลยู มีการเจาะรูเล็กๆท่ีด้านบน 
เพ่ือให้ลมร้อนออก จะมีห้องเผาไหม้ทําจากท่อเหล็กหนา ขนาด 76 มิลลิเมตรยาว 300 มิลลิเมตร มีช่องเจาะสําหรับใส่หัวเผา (Burner) 
ด้านปลายของท่อต่อกับพัดลมแบบหอยโข่ง ขนาด 1/5 แรงม้า สามารถควบคุมอุณหภูมิลมร้อนเข้าเครื่องอบได้ โดยการปรับความดัน
ก๊าซหุงต้ม ติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิลมร้อนผ่านข้าวเปลือก 

2. การทดลองเริ่มจากการทําข้าวนึ่ง โดยใช้ข้าวเปลือกแห้งจํานวน 40 กิโลกรัม แช่น้ําอุณหภูมิห้องนาน 12 ชั่วโมง แล้วนําไปนึ่ง
ในหม้อความดันเป็นเวลา 20 นาที จะได้ข้าวเปลือกนึ่ง ในแต่ละอุณหภูมิทําการทดลอง 3 คร้ัง หาค่าเฉลี่ย 
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3. นําตัวอย่างข้าวเปลือกนึ่งที่ได้ใส่ในกะบะอบข้าวเกลี่ยให้เรียบ และเริ่มการอบข้าวโดยการจุดหัวเผาในห้องเผาไหม้และเปิด
พัดลม ทําการทดลองโดยตั้งอุณหภูมิลมร้อนที่ 45, 55 และ 65 องศาเซลเซียส โดยในแต่ละอุณหภูมิทําการทดลอง 3 ครั้ง หา
ค่าเฉลี่ย 

4. ระหว่างการทดลองสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกที่อบวัดความชื้นเริ่มต้นและทุก ๆ30 นาที จนกว่าจะได้ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์  
5. เม่ือข้าวแห้งนําข้าวออกจากเคร่ืองอบ ชั่งน้ําหนักก๊าซหุงต้มท่ีใช้ไป  
6. การตรวจสอบคุณภาพการสีของข้าวเปลือกจะชั่งข้าวเปลือก 250 กรัม กะเทาะด้วยเครื่องทดสอบการกะเทาะแบบลูก

ยางแบบผลิตในประเทศไทย โดยกะเทาะไม่เกิน 3 รอบเพื่อให้กะเทาะ 100% ชั่งน้าํหนักข้าวกล้องที่ได้และนําไปขัดขาวด้วยเครื่อง
ทดสอบการขัดขาว SATAKE TM05 Tokyo Japan  ตั้งเวลาขัดขาวที่ 1 นาที ชั่งน้ําหนักข้าวขาวที่ได้ และนําไปคัดแยกข้าวหักด้วย
เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงกลม แบบผลิตในประเทศไทย  ตั้งเวลาคัดแยก 1 นาที ชั่งน้ําหนักต้นข้าวและข้าวเต็มเมล็ดท่ีได้  นําค่าท่ี
ได้ไปคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ 

7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบ 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 จากแนวคิดที่ต้องการเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็กเพื่อวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวฮาง ซ่ีงเกษตรกรจะผลิตข้าวฮางโดยการ
แช่ข้าวเปลือกในน้ํา แล้วนําไปนึ่ง และลดความชื้นข้าวเปลือกก่อนนําไปสี โดยเครื่องอบแห้งท่ีพัฒนา สามารถอบแห้งข้าวเปลือกชื้นได้ครั้ง
ละประมาณ 50-100 กิโลกรัม และเป็นแบบง่ายๆ จึงได้ออกแบบเครื่องอบแห้งแบบกะบะ ขนาด 0.97*0.97 เมตร ชั้นบนเป็นที่ใส่
ข้าวเปลือกสูงประมาณ 0.35 เมตร ชั้นล่างเป็นห้องลมร้อนสูงประมาณ 0.31 เมตร และมีท่อกระจายลมร้อนทําจากท่อขนาด 50 
มิลลิเมตร ดัดโครงเป็นรูปตัวดับเบิ้ลยู และเจาะรูให้ลมร้อนออก ลมร้อนจะได้กระจายได้ท่ัวท้ังกะบะ ตัวให้ความร้อนใช้ก๊าซหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิง โดยห้องเผาไหม้เป็นท่อขนาด 76 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ต่อกับพัดลมเป่าขนาด 1/5 แรงม้า  ระหว่างการทดลองติดเทอรโมมิเตอร์
วัดอุณหภูมิลมร้อน และอุณหภูมิข้าวเปลือก รายละเอียดดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 เครือ่งอบแห้งแบบกะบะทีพ่ัฒนา 
   

จากการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งโดยการปรับอุณหภูมิลมร้อนที่ 45, 55 และ 65 องศาเซลเซียส  โดยทําการทดลอง
อุณหภูมิละ 3 ซํ้า  พบว่า จากข้าวเปลือกแห้ง 40 กิโลกรัม ความชื้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่านการแช่และนึ่งแล้วจะได้ข้าวเปลือก
ประมาณ 50 กิโลกรัม ความชื้นประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนําเข้าเครื่องอบแห้งแบบกะบะ จะได้ชั้นข้าวเปลือกสูงประมาณ 0.10 
เมตร ในการอบแห้งข้าวเปลือกจนเหลือความชื้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ จะใช้เวลาประมาณ 5.5, 6.5 และ 5.0 ชั่วโมง ตามลําดับ โดยมี
อัตราการลดความชื้นเท่ากับ 3.10. 2.73 และ 3.49 เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) ซ่ึงมีค่าค่อนข้างสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กับการตากแดด หรือการผึ่งลมซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน  
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งแบบกะบะที่อุณหภูมิลมร้อน 45, 55  
        และ 65 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิลมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(ชั่วโมง) 

ความชื้นเริ่มต้น 
(เปอร์เซ็นต์) 

ความชื้นสุดท้าย 
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการลดความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง) 

45 5.50 31.37 14.30 3.10 
55 6.50 31.83 14.10 2.73 
65 5.00 31.63 14.20 3.49 

 
  การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบกะบะ เมื่ออบแห้งข้าวเปลือกนึ่งจากความชื้นประมาณ 31 
เปอร์เซ็นต์ ให้เหลือความชื้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ด้วยอุณหภูมิลมร้อน 45, 55 และ 65 องศาเซลเซียส พบว่า  ใช้เวลาในการอบแห้ง 
5.5, 6.5 และ 5.0 ชั่วโมงตามลําดับ คิดเป็นปริมาณน้ําที่ไล่ออกไปจากข้าวเปลือก 26.63, 27.59 และ 27.36 กิโลกรัม ตามลําดับ และมี
การใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับพัดลม และปริมาณก๊าซหุงต้ม เท่ากับ 0.73, 0.86 และ 0.66 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 2.10, 2.27 และ 1.80 
กิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อคํานวณเป็นค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ใช้กับปริมาณน้ําท่ีเครื่องอบแห้ง
สามารถไล่ออกไปได้ พบว่า มีค่า 3.45, 3.55 และ 2.84 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมน้ํา เม่ือใช้อุณหภูมิลมร้อน 45, 55 และ 65  องศาเซลเซียส 
จะเห็นว่าเม่ือใช้อุณหภูมิสูง การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะน้อยกว่าได้ประสิทธิภาพสูงกว่า ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อใช้อุณหภูมิสูงเวลาในการอบแห้ง
จะน้อยลง จึงมีผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีท่ีสุด คือใช้พลังงานน้อยที่สุดนั่นเอง แต่ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งนั้น
มิใช่เป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน เท่านั้นจะต้องเปรียบเทียบคุณภาพการสีของข้าวท่ีได้จากเคร่ืองอบด้วย  
 
ตารางที่ 2 สมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบกะบะเมื่อทดลองอบข้าวเปลือกนึ่ง 

อุณหภูมิที่ (องศาเซลเซียส) 
ข้อมูล 

45 55 65 
เวลาในการอบ (ชั่วโมง) 5.50 6.50 5.00 
ปริมาณนํ้าที่ไล่ออก (กิโลกรัมน้ํา) 26.23 27.59 27.36 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 0.73 0.86 0.66 
ปริมาณการใช้แก๊ส (กิโลกรัม) 2.10 2.27 1.80 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (เมกกะจูล) 2.61 3.10 2.38 
พลังงานเชื้อเพลิง (เมกกะจูล) 87.78 94.89 75.24 
พลังงานรวม (เมกกะจูล) 90.39 97.99 77.62 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวม (เมกกะจูลต่อกิโลกรัมน้ํา) 3.45 3.55 2.84 
ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งข้าวเปลือก รวม(บาท) 64.50 73.52 55.00 
ค่าใช้จ่ายในการอบแห้งต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก (บาท) 1.29 1.47 1.10 
หมายเหตุ:  ค่าพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เท่ากับ 3.6 เมกกะจูล และค่าไฟฟ้าคิดที่หน่วยละ 3 บาท 
                ค่าความร้อนจากก๊าซหุงต้ม 1 กิโลกรัม เท่ากับ 41.8 เมกกะจูล และค่าก๊าซหุงต้มคิดที่ราคากิโลกรัมละ 25 บาท 

 

  จากการตรวจสอบคุณภาพการสีของข้าวเปลือกนึ่งที่ได้จากเคร่ืองอบแห้งแบบกะบะ ท่ีอุณหภูมิ 45, 55 และ 65 องศา
เซลเซียส โดยการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวกล้อง ข้าวสาร และต้นข้าว  จากการขัดขาวที่เวลาเท่ากันและเปรียบเทียบค่าสีของข้าวจาก
เครื่องวัด Satake milling meter เพื่อดูค่าความขาว (Whiteness) ความมันวาว (Transparency) และปริมาณการขัด (Milling degree) 
จากการทดลอง พบว่า ข้าวเปลือกนึ่งที่ผ่านการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบกะบะมีเปอร์เซ็นต์ข้าวกล้อง ข้าวสาร และต้นข้าว ระหว่าง 
77.08-78.15, 74.76-75.47 และ 68.62-69.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยมีค่าความขาว ความมันวาว และปริมาณการขัดใกล้เคียงกัน 
คือมีความขาว 20.53, 20.60 และ 20.47 ตามลําดับ ค่าความมันวาว 1.61, 1.55 และ 1.45 ตามลําดับ และมีปริมาณการขัดเท่ากับ 39, 
34 และ 38 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบคณุภาพการสีของข้าวเปลือกที่ได้จาการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบกะบะ       
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 
ข้าวกล้อง 

(เปอร์เซ็นต์) 
ข้าวสาร 

(เปอร์เซ็นต์) 
ต้นข้าว 

(เปอร์เซ็นต์) 
ความขาว 

 
ความมันวาว 

 
ปริมาณ 
การขัด 

45 77.83 74.76 68.62 20.53 1.61 39 

55 77.08 75.47 69.62 20.60 1.55 34 

65 78.15 75.00 69.74 20.47 1.45 38 

 

4. สรุปผล 
สรุปผลการวิจยั 

1. เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบกะบะท่ีพัฒนาขึ้น สามารถใช้อบแห้งข้าวเปลือกนึ่งที่มีความชื้นสูง ได้ครั้งละ ประมาณ50-100 
กิโลกรัมโดยใส่ข้าวเปลือกในกะบะ สามารถตั้งอุณหภูมิลมร้อนได้ตามต้องการ จากการทดลองใช้ อุณหภูมิลมร้อนที่  45, 55 และ 65องศา
เซลเซียส พบว่า มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2.85-3.55 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมนํ้า 

2. การอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งที่มีความชื้นสูงประมาณ  31 เปอร์เซ็นต์ ให้แห้งจะใช้เวลาเดินเครื่องประมาณ 5  ชั่วโมง ใช้
อุณหภูมิลมร้อนที่ 65 องศาเซลเซียส จะเสียค่าใช้จ่ายในการอบแห้งข้าวเปลือก 1.10 บาทต่อกิโลกรัมข้าวเปลือก 

3.  คุณภาพการสีของข้าวเปลือกที่อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบกะบะที่พัฒนามีคุณภาพการสีดีได้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
           1. ในระหว่างการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบกะบะ ควรจะต้องมีการเกลี่ยกลบัข้าวบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าวเปลือกที่อยู่ชัน้ล่างแห้งเกนิไป ถ้ามีการอบแห้งขา้วเปลือกจาํนวนมาก ในการทดลองนี้ความหนาของชั้นขา้วเปลือกประมาณ 10 
เซนติเมตร เท่านั้น 
           2. ถา้ต้องการอบแห้งข้าวเปลือกปริมาณมาก ต้องใช้เวลานานขึ้น และอาจใช้เทคนิคการอบและพักเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน 
          3. เครื่องอบแห้งแบบกะบะที่พัฒนาสามารถใช้อบแห้งผลิตผลอ่ืนๆได้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้แบบจําลองทางพลศาสตร์ของระบบขับเคลื่อน
รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทํานายอัตราการใช้พลังงานแบบจําลองนั้นได้ถูกพัฒนามาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบต่างๆ อันเป็น
ส่วนประกอบของระบบขับเคล่ือนรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่แบบจําลองแรงลากดึง (Traction model) โดยแบบจําลอง Traction model จะ
ประกอบด้วยระบบส่งกําลัง ระบบควบคุมมอเตอร์และ Road load ในเบื้องต้นการออกแบบและค่าพารามิเตอร์ๆ ของรถจะอ้างอิงจากรถ
ปั่นพลังงานมนุษย์เพราะเป็นรถที่ต้องการปรับปรุง จากนั้นคํานวณหาค่าของแบบจําลอง Road load ซ่ึงประกอบด้วย แรงต้านทานการ
กลิ้ง (Rolling road load) แรงต้านทานการไหลของอากาศ (Aerodynamic drag force) แรงที่ใช้ขึ้นทางชั้น (Hill climbing force) และ
แรงเนื่องจากความเร่ง (Acceleration force) ผลการศึกษาพบว่าแรงที่สามารถเอาชนะแรงต้านทานการเคลื่อนที่ (Road load) จะมีค่าอยู่
ท่ี 2169N ซ่ึงแปลงเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าโดยเพื่อค่า Power factor ท่ี 25% ได้ 15Kw เท่ากับ 20HP จากนั้นทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้าใน
เส้นทางเดียวกับที่จะใช้งานรถปั่นพลังงานมนุษย์ อีกท้ังสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ออกมาเป็นกราฟเพื่อพิจารณารูปแบบของพารามิเตอร์ในการขับเคลื่อนระหว่างการทดสอบจริงกับแบบจําลองด้วย
โปรแกรมและทวนสอบค่าท่ีได้จากการคํานวณเทียบกับแบบจําลอง เพื่อพิจารณาเลือกมอเตอร์และแบตเตอร่ีในการปรับปรุงรถปั่น
พลังงานมนุษย์ 
คําสําคัญ: รถปั่นพลังงานมนุษย์ การออกแบบรถไฟฟ้า แบบจําลองรถยนต์ไฟฟ้า 
 

Abstract 
This article is concerned with the improvement of buscycle (human-powered bus) by introducing electrical 

energy and using dynamic modeling of EV drive system to forecast power consumption.It presents mathematical 
model of electric vehicle drive system consisting oftraction model. The traction model comprises transmission system, 
motor control system, and road load. The design parameter takes reference from the existing buscycle developed by 
Thammasat University. The calculation of road load model includes rolling road load, aerodynamic drag force, hill 
climbing force, and acceleration force. The result reveals that the road load is 2169N which is converted to electric 
energy using safety factor at 25% leading to 15Kw or 20HP. The model is then simulated on MATLAB/Simulink 
program to compare with calculation. 
Keywords: Human-Powered bus, electric vehicle design, simulation model of electric vehicle 
 

1. บทนํา 
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้สร้างแรงกดดันให้ทุกประเทศในโลกต้องมีมาตรการการลดการใช้พลังงานฟอสซิล นอกจากนี้

ความจําเป็นที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันให้ประเทศต่างๆ ลดการใช้น้ํามันโดยการจัดหาพลังงาน
อ่ืนๆ เพื่อทดแทนน้ํามันในการขนส่ง อีกทั้งพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานรูปแบบอ่ืนๆ ใน
การขนส่ง รถปั่นพลังงานมนุษย์ 20 ที่นั่ง แสดงดังรูปท่ี 1.1 ท่ีต้องการปรับปรุง ใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อมนุษย์ในการขับเคลื่อน ซ่ึงต้องใช้
พลังงานในการเอาชนะแรงต้านทานการเคลื่อนที่มาก ในกรณีท่ีมีจํานวนคนปั่นไม่ถึงครึ่ง รถปั่นพลังงานมนุษย์จะเคลื่อนที่ได้ยาก และมี
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ความเร็วต่ํา โครงการนี้จะเน้นการนําพลังงานทางเลือกซ่ึงเป็นที่น่าสนใจได้แก่พลังงานไฟฟ้า และพลังงานจากกล้ามเนื้อมนุษย์ซ่ึงมีให้เห็น
ในทุกวันคือพลังงานจากมนุษย์ท่ีใช้ในการปั่นจักรยาน โครงการนี้จะนําพลังงานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนในการทัศนาจรความเร็ว
ต่ํา20กิโลเมตร/ชั่วโมง ซ่ึงใช้วิ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ดังนั้นก่อนที่จะพิจารณาเลือกอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์ จึงได้ศึกษาและนําแบบจําลองทางพลศาสตร์การ
เคลื่อนที่มาใช้ในงานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงที่ถูกต้องและแม่นยํา 

 
รูปที ่1.1 รถปั่นพลังงานมนษุย์ 20 ที่นั่ง ที่ต้องการปรบัปรุง 

 

2. วิธีการศึกษา 
กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบ วิธีคิดและวิธีคํานวณของแบบจําลอง ในเบื้องต้นนั้น การออกแบบแบบจําลองระบบขับเคลื่อน

รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้การคํานวณนั้นจะอ้างอิงจากรถปั่นพลังงานมนุษย์ โดยมีลําดับขั้นตอนจากทดลองดังนี้ 
1. ศึกษาแบบจําลองลากดึงรถยนต์ (Traction model) โดยในส่วนของ Traction model นั้น จะประกอบดว้ยระบบย่อยคอื 

มอเตอร์ ระบบควบคุม ระบบส่งกําลัง และ Road load 
2. คํานวณแรงต้านทานการเคลื่อนที่ (Road load) ได้ ซ่ึงแรงต้านทานการเคลื่อนที่นั้น จะประกอบด้วย แรงต้านทานการ

กลิ้งของล้อ (Rolling resistance force) แรงต้านทานการไหลของอากาศ (Aerodynamic drag force) แรงท่ีใช้ในการขึ้นทางชัน (Hill 
climbing force) และแรงเนื่องจากความเร่ง (Acceleration force) ดังแสดงในรูปภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 Free body diagram ของแรงที่กระทาํกับรถยนต์  (Electric Vehicle Technology, 2003) 

 

3. ทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้าในเส้นทางเดียวกับท่ีต้องการใช้งานรถปั่นพลังงานมนุษย์ เพื่อศึกษาและเก็บค่าของพารามิเตอร์ใน
การขับเคลื่อน และนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของรถปั่นพลังงานมนุษย์ 

4. สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink ออกมาเป็นกราฟ เพ่ือ
พิจารณารูปแบบการขับเคลื่อนจริงเทียบกับโปรแกรม 

5. เปรียบเทียบค่าจากการคํานวณเทียบกับค่าท่ีได้จากโปรแกรม Matlab/Simulink และพิจารณาเลือกอุปกรณ์สําหรับ
ปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์ 
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3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
การหาอัตราการใช้พลังงานเบื้องต้นเพื่อพิจารณาเลือกใช้งานมอเตอร์และแบตเตอรี่สามารถหาได้จากการคํานวณหาแรงต้านทาน

การเคลื่อนที่ ประกอบด้วย แรงต้านทานการกลิ้งของล้อ แรงต้านทานการไหลของอากาศ แรงที่ใช้ในการขึ้นทางชั้น และแรงเนื่องจาก
ความเร่ง โดยแรงที่กล่าวมานั้นคํานวณออกมาได้ดังนี้ 

1. การคํานวณแรงต้านทานการกลิ้ง (Rolling resistance force) 
สมการ  
= 0.020 x 3000kg x 9.81m/s² 
= 588N 

2. การคํานวณแรงต้านทานอากาศ (Aerodynamic drag force) 

สมการ  =  
= (0.5) x 1.292kg/m-³ x 0.7x 1.6m² x (20Km/h)² 
= (0.5) x 1.292kg/m³ x 0.7x 1.6m² x [(20 x 1000)m/(60 x 60)s]² 
= 290N 

3. การคํานวณแรงที่เกิดจากทางลาดชัน (Hill climbing force) 

สมการ  
= 3000kg x 9.81m/s² x sin¢ 
= 3000kg x 9.81m/s² x sin [ ¯tan(4/100) ] 
= 3000kg x 9.81m/s² x sin 2.3 
= 1,177N 

4. การคํานวณแรงเนื่องจากความเร่ง(Acceleration force 

สมการ  
= 3000kg x 0.038m/s² 
=114N 
ดังนั้นแรงต้านการเคลื่อนที่รวม 
สมการ + + +  
= 588N + 290N + 1,177N + 114N 
= 2,169N 

เพราะฉะนั้นหาค่ากําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ 
 สมการ  

= 2169N x [(20 x 1000) m / (60 x 60) s] 
= 12Kw 

โดยเผื่อค่า Safety factor 25% 
 = 12Kw x 1.25 
 = 15Kw 
สามารถหาค่าแรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้า 

= 15Kw/746Watt 
= 20Hp 
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หาความเร็วรอบมอเตอร์ ท่ีขั้วแม่เหล็กถาวร 2 ขั้ว และความถี่ 50Hz 

สมการ  
= (120 x 50Hz) / 2 
= 3000rpm 
หาค่าแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าจากทฤษฎีซิงโครนัสมอเตอร์ ซ่ึงการทํางานของมอเตอร์ไร้แปรงถ่านมีลักษณะเดียวกับ

มอเตอร์ซิงโครนัสจะหาค่าได้ดังนี้ 

สมการ  
= 9.55 x 1500w / 3000rpm 
= 44.75Nm 
จากการคํานวณข้างต้นสามารถนําค่าพารามิเตอร์ท่ีได้มาใช้ในการเลือกใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของรถปั่นพลังงานมนุษย์ แต่เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและแม่นยําทางผู้วิจัยจึงนําเสนอเทคนิคในการทํานายอัตราการ
ใช้พลังงานด้วยการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ข้อดีคือ สามารถคํานวณผลได้รวดเร็ว
เพียงใส่พารามิเตอร์ และลดการผิดพลาดจากการคํานวณ โดยสามารถแสดงผลพฤติกรรมการทํางานออกมาเป็นกราฟ ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธ์ดังนี้  

1. ความเร็ว เทียบกับ เวลา 
2. แรงบิด เทียบกับ เวลา 
3. กําลัง เทียบกับ เวลา 
4. กระแส เทียบกับ เวลา 
การท่ีสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อจําลองพฤติกรรมการทํางาน

ต่อเนื่องออกมาเป็นกราฟนั้น ต้องมีการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อนําค่าพารามิเตอร์มาวาดกราฟและใช้เป็นรูปแบบสําหรับสร้าง
แบบจําลองเป็นกราฟต่อเนื่องเปรียบเทียบกับการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้า จากนั้นนําค่าท่ีได้จากการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้า
ประกอบด้วย ค่ากระแส แรงดัน ความเร็ว มาวาดกราฟเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการขับขี่กับกราฟที่ได้จากแบบจําลองโดยโปรแกรม
MATLAB/Simulink ในเส้นทางที่มีความต้องการใช้งานรถปั่นพลังงานมนุษย์ท่ีต้องการปรับปรุงซ่ึงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วเทียบกับเวลาแสดงดังภาพที่ 4.1 

 

 
ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วเทียบกับเวลา 

 

Time (Sec) 

Model Simulink 

Test 

Velocity (km/h) 
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หาความเร็วรอบมอเตอร์ ท่ีขั้วแม่เหล็กถาวร 2 ขั้ว และความถี่ 50Hz 

สมการ  
= (120 x 50Hz) / 2 
= 3000rpm 
หาค่าแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าจากทฤษฎีซิงโครนัสมอเตอร์ ซ่ึงการทํางานของมอเตอร์ไร้แปรงถ่านมีลักษณะเดียวกับ

มอเตอร์ซิงโครนัสจะหาค่าได้ดังนี้ 

สมการ  
= 9.55 x 1500w / 3000rpm 
= 44.75Nm 
จากการคํานวณข้างต้นสามารถนําค่าพารามิเตอร์ท่ีได้มาใช้ในการเลือกใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของรถปั่นพลังงานมนุษย์ แต่เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและแม่นยําทางผู้วิจัยจึงนําเสนอเทคนิคในการทํานายอัตราการ
ใช้พลังงานด้วยการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ข้อดีคือ สามารถคํานวณผลได้รวดเร็ว
เพียงใส่พารามิเตอร์ และลดการผิดพลาดจากการคํานวณ โดยสามารถแสดงผลพฤติกรรมการทํางานออกมาเป็นกราฟ ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธ์ดังนี้  

1. ความเร็ว เทียบกับ เวลา 
2. แรงบิด เทียบกับ เวลา 
3. กําลัง เทียบกับ เวลา 
4. กระแส เทียบกับ เวลา 
การที่สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อจําลองพฤติกรรมการทํางาน

ต่อเนื่องออกมาเป็นกราฟนั้น ต้องมีการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อนําค่าพารามิเตอร์มาวาดกราฟและใช้เป็นรูปแบบสําหรับสร้าง
แบบจําลองเป็นกราฟต่อเนื่องเปรียบเทียบกับการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้า จากนั้นนําค่าท่ีได้จากการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้า
ประกอบด้วย ค่ากระแส แรงดัน ความเร็ว มาวาดกราฟเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการขับขี่กับกราฟที่ได้จากแบบจําลองโดยโปรแกรม
MATLAB/Simulink ในเส้นทางท่ีมีความต้องการใช้งานรถปั่นพลังงานมนุษย์ท่ีต้องการปรับปรุงซ่ึงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วเทียบกับเวลาแสดงดังภาพที่ 4.1 

 

 
ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วเทียบกับเวลา 

 

Time (Sec) 

Model Simulink 

Test 

Velocity (km/h) 
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จากภาพที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเทียบกับเวลาโดยเปรียบเทียบ 3 สถานการณ์ ได้แก่ ผลการ
ทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้า (Test) แบบจําลองสถานการณ์ต้นแบบ (Model) และแบบจําลองของรถปั่นพลังงานมนุษย์ท่ีใส่เงื่อนไข
จําลองจากสภาวะการใช้งานจริง จากกราฟที่แสดงพบว่าผลความเร็วท่ีได้จากการสร้างแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วย
โปรแกรม MATLAB/Simulink มีค่าความเร็วขณะเริ่มต้นสูง เนื่องจากเป็นการจําลองการทํางานของรถจริง โดยใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติแบบ PID ในการควบคุมระบบจะเปรียบเทียบกับความเร็วท่ีต้องการนั้นคือ Model ความเร็ว ซ่ึงปรับค่าความแรงของ
ระบบได้ เหตุผลท่ีความเร็วสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้(20กิโลเมตรต่อชั่วโมง)เกินเป็นเพราะระบบมีอัตราเร่งท่ีสูงกว่าปกติเพื่อเอาชนะการ
ออกตัวเริ่มต้น(Over shoot) หรือเพราะถนนที่นํามาวิ่งมีการเบรกบ่อย และเร่งบ่อยจึงต้องใช้ค่าควบคุมท่ีสูง ทําให้ผลความเร็วท่ี
ออกมาเกินค่าท่ีกําหนด แต่ระบบก็จะลดความเร็วลง อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้อัตราเร่งต่ําความเร็วจะยังไปไม่ถึงค่าท่ีต้องการก็จะต้อง
เบรกหรือเจอเนิน ทําให้ผลการจําลองไม่เข้าใกล้ค่าท่ีกําหนด 

ส่วนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเทียบกับเวลาของการทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้าเปรียบเทียบกับ
แบบจาํลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink น้ัน แสดงดังภาพที่4.2 

 
ภาพที ่4.2 สัมพันธ์ระหวา่งกระแสไฟฟา้เทียบกับเวลา (ผลที่ได้จากแบบจําลองรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยโปรแกรม 

MATLAB/Simulink เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink) 
 

ผลท่ีแสดงออกมาเป็นกราฟพบว่า การออกตัวครั้งแรกใช้กระแสท่ีสูงเพื่อที่จะเอาชนะแรงต้านทานในการออกตัว เมื่อมี
การเคล่ือนที่ระยะหนึ่งกระแสจะตํ่าลงและคงตัว แต่เมื่อเจอเนินจะมีการเบรกและเร่ง กระแสจะมีพฤติกรรมขึ้น-ลง ตามจังหวะการ
ขับขี่และสภาพถนนที่ใช้งาน ซ่ึงก็สัมพันธ์กับค่ากําลังไฟฟ้าท่ีแสดงดังภาพที่4.3เนื่องจากกระแสกับกําลังไฟฟ้าแปรผันตามกัน 

 
ภาพที ่4.3 สัมพันธร์ะหวา่งกําลังไฟฟ้าเทยีบกับเวลา (ผลที่ได้จากแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วย

โปรแกรม MATLAB/Simulink) 

Amp(A) 

Time(sec) 

Simulink of Human Power - Bus 

Simulink of Electric vehicle 

Power(W) 

Simulink of Human Power - Bus 

Time(sec) 

Driving Profile 
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ผลท่ีได้จากแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink พบว่ากําลังไฟฟ้าเริ่มต้นสูงแปรผัน
ตามค่าของกระแสไฟฟ้าและมีค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีประมาณ12Kw ซ่ึงใกล้เคียงกับผลท่ีได้จากการคํานวณคือ12Kw และเพื่อค่า 
Safety factor ท่ี25% ได้ค่ากําลังไฟฟ้า15Kw สุดท้ายผลค่าแรงบิดเทียบกับเวลาแสดงดังภาพที่ 4.4 เป็นผลที่ได้จากแบบจําลองรถ
ปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ซ่ึงเป็นค่าท่ีสําคัญของต่อเลือกอุปกรณ์มอเตอร์สําหรับการปรับปรุง 

 
ภาพที่ 4.4 สัมพันธร์ะหวา่งแรงบิดเทียบกับเวลา (ผลที่ได้จากแบบจําลองรถปัน่พลงังานมนุษย ์

ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink) 
 

จากกราฟผลของแรงบิดท่ีได้จากแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink พบว่า
แนวโน้มเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า โดยมีแรงบิดสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ70Nm ในส่วนเริ่มออกตัวท้ังนี้
เป็นเพราะในช่วงเริ่มต้นออกตัวจะต้องมีสภาวะการเร่งเพื่อเอาชนะแรงต้านทานในการออกตัวส่วนค่าท่ีได้จากการคํานวณคือ44.76 
เมื่อเทียบกับค่าท่ีได้จากแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ในภาพที่4.4 จะมีค่าใกล้เคียงกับการคํานวณในช่วงเมื่อขับเคลื่อนสภาวะ
คงตัว ดังนั้นในการเลือกอุปกรณ์สําหรับใช้ปรับปรุง ส่วนมอเตอร์เลือกใช้งานเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านขนาด 20Kw / 120V และ
แบตเตอรี่เลือกใช้งานแบบตะกั่วกรดขนาด 12V/160Ah จํานวน10ลูก 

 

4. สรุปผล 
งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อทํานายการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 

สําหรับการใช้งานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เดิมระบบขับเคลื่อนของรถปั่นพลังงานมนุษย์มีระบบเดียวคือ ระบบแรงถีบปั่น
ใช้พลังงานกล้ามเนื้อมนุษย์ ซ่ึงทําให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อผู้ถีบปั่น และมีความเร็วท่ีต่ําประมาณ 7-9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกท้ังกรณีท่ีมี
ผู้ถีบปั่นน้อย การออกแรงเพื่อเอาชนะแรงต้านทานการเคลื่อนที่ทําได้ยากมากๆ ผู้วิจัยจึงต้องการปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์โดย
วัตถุประสงค์หลักคือ สามารถเคลื่อนที่ได้ความเร็วสูงสุดท่ี 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ โดยเบื้องต้นนี้การ
ออกแบบจําลองและพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณ จะอ้างอิงจากรถปั่นพลังงานมนุษย์ 20 ท่ีนั่ง เนื่องจากเป็นรถที่ต้องการปรับปรุง 
ขั้นตอนแรกคํานวณแรงต้านทานการเคลื่อนที่(Road load) ประกอบด้วย แรงต้านทานการกลิ้งของล้อ (Rolling resistance force) แรง
ต้านทานการไหลของอากาศ (Aerodynamic drag force) แรงที่ใช้ในการขึ้นทางชัน (Hill climbing force) และแรงเนื่องจากความเร่ง 
(Acceleration force) ออกมาเป็นแรงต้านทานการเคลื่อนที่รวม และเปลี่ยนจากแรงต้านทานการเคลื่อนที่รวมเป็นกําลังไฟฟ้า กระแสที่
จ่ายให้มอเตอร์ต่อชั่วโมง และแรงบิด จากนั้นวิ่งทดสอบรถกอล์ฟไฟฟ้าเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซ่ึงเป็นเส้นทาง
เดียวกับท่ีต้องการใช้งานรถปั่นพลังงานมนุษย์ท่ีได้รับการปรับปรุง โดยเก็บค่าพารามิเตอร์เช่น กระแส ความเร็ว แรงดัน และระยะทาง  
เพื่อวาดกราฟพิจารณาพฤติกรรมการขับข่ีสําหรับสร้างต้นแบบการจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink  

Simulink of Human Power - Bus 

Time(sec) 

Torque (Nm) 
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สุดท้ายสร้างแบบจําลองรถปั่นพลังงานมนุษย์ออกมาเป็นกราฟด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความเร็วกับเวลา กระแสกับเวลา กําลังไฟฟ้ากับเวลา และแรงบิดกับเวลา ผลท่ีได้สามารถนํามาพิจารณาเลือกมอเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับ
การปรับปรุงรถปั่นพลังงานมนุษย์ 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
The Efficiency Improvement for the Actuator Flex Assembly Manufacturing 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์แนวความคิดแบบลีน เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประกอบชุดประกอบสําหรับ

จับหัวอ่านเขียนข้อมูลโดยทําการศึกษาที่ผลิตภัณฑ์ A โดยใช้เครื่องมือการผลิตแบบลีนได้แก่ แผนภาพสายธารคุณค่า เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของกระบวนการผลิตและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และใช้หลักการ ECRS และหลักการดึงในการปรับปรุงเพื่อลด
ความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการผลิตในช่วงก่อนการปรับปรุงมีชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตประมาณ 7917 ช้ินต่อวัน และเมื่อนํา
เครื่องมือการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงทําให้ชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตลดลงเหลือ 210 ช้ินต่อวัน 
คําสําคัญ: แนวคิดแบบลีน แผนภาพสายธารคุณค่า ชิ้นงานคงค้างระหว่างกระบวนการผลิต หลักการ ECRS 
 

Abstract 
This independent study applied the lean concept to improve the actuator flex assemblyof product A. The 

lean tools e.g. value stream mapping (VSM) which uses to identify the value of procedure in production processand 
the ECRS method which uses to reduce the waste were employed. After implementing the lean concept, the work 
in process reduces work in process (WIP) from7,917 units per day to 210 units per day 
Keywords: Lean concept, Value Stream Mapping (VSM), Work in Process (WIP), ECRS 
 

1. บทนํา 
องค์กรกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Actuator Flex 

Assembly : AFA) ส่งขายให้กับผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบันองค์กรจําเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพใน
การผลิตให้สูงเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพื่อราคาของสินค้าท่ีแข่งขันได้ ดังนั้นองค์กรจึงจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้การนําแนวคิดแบบลีน (Lean Concept) มาปรับปรุงการผลิตโดยมุ่งเน้น
การกําจัดความสูญเปล่า (Waste) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยใช้แผนภาพสายธารคุณค่า (Value Steam Mapping : VSM) เป็น
เครื่องมือในการจําแนกกิจกรรมที่มีคุณค่า (Value Added) และกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า (Non-Value Added) นอกจากนี้การสร้างการ
ไหลของงาน (Flow) ตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous) ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและชว่ยลดตน้ทนุใน
การผลิตลง 

โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าของการประกอบชิ้นส่วนชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียน
ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Actuator Flex Assembly : AFA) ผลิตภัณฑ์ A ในห้องสะอาด โดยใช้แนวความคิดแบบลีนและลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิตด้วยหลักการดึงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้หลักการ ECRS 
  

2. วิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษากระบวนการผลิตชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสายการผลิตชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของผลิตภัณฑ์ Aโดยใช้แนวคิดแบบลีนมา
ประยุกต์ในเพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าและกําจัดความสูญเปล่าออกไปจากกระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนการศึกษาและดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
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2.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปและสภาพการดําเนินงานขององค์กรตัวอย่างเพื่อพิจารณางานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตชุดประกอบ
สําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ศึกษาทฤษฎีศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
รูปที่ 2.1 กระบวนการผลิตชุดประกอบสาํหรับจบัหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลิตภัณฑ์ A 

 
2.2 เก็บข้อมูลงานและเวลาในการกระบวนการผลิตชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลิตภัณฑ์ A 

และหาค่าเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนการโดยค่าเวลามาตรฐานหาได้จาก เวลามาตรฐานมีค่าเท่ากับเวลาปกติรวมกับเวลาเผื่อรวม 
15% (เวลาเผื่อส่วนบุคคล 5% รวมกับเวลาเผื่อความเครียด 5% และเวลาเผื่อความล่าช้าเท่ากับ 5%) ได้ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 งานของกระบวนการประกอบของผลิตภัณฑ์ A ค่าเวลาในการทาํงานปกติและค่าเวลามาตรฐาน 
กระบวนการ

งาน
ย่อย

รายละเอียดงานย่อย
เวลา

(วินาที)
เวลารวม
(วินาที)

เวลา
มาตรฐาน

1 พนักงานหยิบงานออกจากถาดมาแสกน 3

2 พนักงานใส่งานในfixtureและปิดหน้ากากfixture 2

3 พนักงานติดสต๊ิกเกอร์บาร์โค้ดบนช้ินงาน 3

4 พนักงานเปิดหน้ากากfixtureและหยิบงานออกจากfixture 1

5 พนักงานหยิบงานมาแสกน 3

6 พนักงานวางงานลงในถาด 1

1 พนักงานหยิบงานออกจากถาดมาใส่ในเคร่ือง 7

2 พนักงานกดสวิตส์ 1

3 เคร่ืองทํางาน พนักงานรอจนดว่าเคร่ืองจะทํางานเสร็จ 9

4 พนักงานนํางานออกจากเคร่ืองใส่งานลงในถาด 3.5

1 พนักงานหยิบงานออกจากถาดมาใส่ในเคร่ือง 3

2 พนักงานกดสวิตส์ 1

3 เคร่ืองทํางาน พนักงานรอจนดว่าเคร่ืองจะทํางานเสร็จ 3.5

4 พนักงานนํางานออกจากเคร่ืองใส่งานลงในถาด 3

1 พนักงานหยิบ ACA ออกจากถาดใส่ใน fixture 3

2 พนักงานหยิบ Flex circuit ออกจากถาดใส่ใน fixture 5

3 ประกอบ Flex circuit ส่วน head pad เข้ากับ FPC pin ของ ACA 3

4 ปิดการ์ดของ fixture และหมุน fixture 6

5 ประกอบ Flex circuit ส่วน flex tail เข้ากับ VCM pin ของ ACA 8

6 จัดปลายขดลวดไปยังpadทองแดง 5

7 บัดกรี 3 จุด 8

8 หมุน fixture 1

9 บัดกรี 2 จุด 8

10 เปิดการ์ดของ fixture 2

11 พนักงานนํางาน fixture ใส่งานลงในถาด 2

16.25

25.63

13.13

63.7551.00

10.50

20.50

13.00

ติดและแสกนบาร์โค้ด
(Barcode attach and 

Scanning)

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่าง
วีและแอล 

( Bracket Stiffener 
perpendicular & Head 

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างยู 
( Bracket Stiffener U 
bending : U-Bending)

บัดกรี  (Soldering)

กระบวนการ
งาน
ย่อย

รายละเอียดงานย่อย
เวลา

(วินาที)
เวลารวม
(วินาที)

เวลา
มาตรฐาน

1 พนักงานหยิบงานออจากถาดใส่ในcarrier 2

2 พนักงานนํา carrier เข้าเคร่ือง Pre-washing 0.4

3 เคร่ืองทํางาน พนักงานรอจนดว่าเคร่ืองจะทํางานเสร็จ 0.55

4 พนักงานนํา carrier ออกจากเคร่ือง Pre-washing 0.4

5 พนักงานนํา carrier ใส่ตะกร้าสําหรับเคร่ือง JCS 0.3

6 พนักงานนําตะกร้าเข้าเคร่ือง JCS 0.05

7 พนักงานนําตะกร้าออกจากเคร่ือง JCS 0.1

8 พนักงานนํา carrier ออกจากตะกร้า 0.4

9 พนักงานหยิบงานออจาก carrier ใส่ในถาด 2

1 พนักงานหยิบงานออกจากถาด 2

2 พนักงานตรวจหาข้อบกพร่องของงานใต้กล้องกําลังขยาย 10 เท่า 25

3 พนักงานหยิบวางงานลงในถาด 2

1 พนักงานหยิบงานออกจากถาดมาใส่ในเครื่อง 4

2 เคร่ืองทํางาน พนักงานรอจนกว่าเคร่ืองจะทํางานเสร็จ 8

3 พนักงานดูผลการทดสอบท่ีหน้าจอ 1

4 พนักงานนํางานออกจากเครื่องใส่งานลงในถาด 3

1 พนักงานหยิบงานออกจากถาด 0.3

2 พนักงานตรวจหาข้อบกพร่องของงานใต้กล้องกําลังขยาย 10 เท่า 3.75

3 พนักงานหยิบวางงานลงในถาด 0.3

1 พนักงานติดสต๊ิกเกอร์ข้อมูลสินค้าบนฝาปิดของถาดใส่งาน 0.2

2 พนักงานนับจํานวนงาน 0.1

3 พนักงานนําถาดงานใส่ในถุงพลาสติกช้ันท่ี1 0.1

4 พนักงานนําถาดงานใส่ในถุงพลาสติกช้ันท่ี2 0.1

5 ใส่ถาดงานท่ีใส่ในถุงพลาสติกในเคร่ืองสูญอากาศ 0.2

6 เคร่ืองทํางาน พนักงานรอจนดว่าเคร่ืองจะทํางานเสร็จ 0.4

7 หยิบถาดงานท่ีใส่ในถุงพลาสติกออกจากเคร่ืองสูญอากาศ 0.3

36.25

20.00

5.44

1.75

7.756.20

29.00

16.00

4.35

1.40

ล้างงาน
 (Pre-washing and 

Cleaning)

ตรวจสอบคุณภาพงานด้วย
สายตา 

(Final Visual inspection)

วัดระยะแขนจับจานบันทึกข้อมูล
และทดสอบการทํางานของวงจร 
(Arm height & Electrical test)

สุ่มตรวจคุณภาพงาน  
(Outgoing Quality 

Accelerant)

บรรจุหีบห่อ  (Packing)
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2.3 จัดทําแผนภูมิสายธารคุณค่าของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ A ในสภาพปัจจุบัน 
 

 
 

รูปที่ 2.2 แผนภูมิสายธารคณุค่าของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูล 
ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟก่อนการปรับปรุง 

 

2.4 วิเคราะห์แผนภูมิสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ A ในสภาพปัจจุบันเพื่อหาความสูญเปล่า พบว่า มีชิ้นงานคงค้างระหว่าง
กระบวนการผลิตท่ีกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L ซ่ึงส่งผลให้การไหลของชิ้นงานไม่สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องและทําให้
กระบวนการหลังจากกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L เกิดความสูญเปล่าจากการรองานและเมื่อวิเคราะห์กําลังการผลติจริงเทียบกับ
ประมาณงานที่ต้องการในแต่ละวันดังตารางที่ 1.2 ยังพบว่ากําลังในการผลิตของกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L ต่ํากว่าปริมาณท่ี
ลูกค้าต้องการอยู่ร้อยละ 11 ซ่ึงทําให้เกิดงานคงค้างเฉลี่ย 377 ช้ินต่อชั่วโมง ทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตตํ่ากว่าความต้องการ  
 

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการประกอบชิ้นงานเฉลี่ยต่อวันแยกตามกระบวนการของผลิตภัณฑ์ A 

กระบวนการ

จาํ
นว
นพ
นัก
งา
น 
(ค
น)

จาํ
นว
นเ
คร
ือ่ง
จกั
ร (
เค
ร
ือ่ง
)

เวล
าป
กต
 ิ

(วนิ
าท
/ีช
ิน้)

เวล
าม
าต
รฐ
าน
 

(วนิ
าท
/ีช
ิน้)

กาํ
ลัง
กา
รผ
ลิต
 

(ช
ิน้/
ช
ัว่โ
มง
)

จาํ
นว
นท

ีต่อ้
งก
าร
 

(ช
ิน้/
ช
ัว่โ
มง
)

รอ้
ยล
ะข
อง
กาํ
ลัง
กา
รผ
ลิต

ติดและแสกนบาร์โค้ด
(Barcode attach and Scanning)

6 6 13.00 16.25 1329 952 140%

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างวีและแอล
(Bracket Stiffener perpendicular
& Head pad : V & L - Bending)

6 6 20.50 25.63 843 952 89%

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างยู
(Bracket Stiffener U bending
: U-Bending)

6 6 10.50 13.13 1646 952 173%

บัดกรี  (Soldering) 21 21 51.00 63.75 1186 952 125%

ล้างงาน
(Pre-washing and Cleaning)

6 3 6.20 7.75 1394 952 146%

ตรวจสอบคุณภาพงานด้วยสายตา
(Final Visual inspection)

10 10 29.00 36.25 993 952 104%

วัดระยะแขนจับจานบันทึกข้อมูล
และทดสอบการทํางานของวงจร
(Arm height and Electrical test)

6 6 16.00 20.00 1080 952 113%

สุ่มตรวจคุณภาพงาน
(Outgoing Quality Accelerant)

2 2 4.35 5.44 1324 952 139%

บรรจุหีบห่อ  (Packing) 6 1 1.40 1.75 2057 952 216%

รวม 69 61 151.95 189.94 - - -  
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2.3 จัดทําแผนภูมิสายธารคุณค่าของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ A ในสภาพปัจจุบัน 
 

 
 

รูปที่ 2.2 แผนภูมิสายธารคณุค่าของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูล 
ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟก่อนการปรับปรุง 

 

2.4 วิเคราะห์แผนภูมิสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ A ในสภาพปัจจุบันเพื่อหาความสูญเปล่า พบว่า มีชิ้นงานคงค้างระหว่าง
กระบวนการผลิตท่ีกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L ซ่ึงส่งผลให้การไหลของชิ้นงานไม่สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องและทําให้
กระบวนการหลังจากกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L เกิดความสูญเปล่าจากการรองานและเมื่อวิเคราะห์กําลังการผลติจริงเทียบกับ
ประมาณงานที่ต้องการในแต่ละวันดังตารางท่ี 1.2 ยังพบว่ากําลังในการผลิตของกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L ต่ํากว่าปริมาณท่ี
ลูกค้าต้องการอยู่ร้อยละ 11 ซ่ึงทําให้เกิดงานคงค้างเฉลี่ย 377 ช้ินต่อชั่วโมง ทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตตํ่ากว่าความต้องการ  
 

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการประกอบชิ้นงานเฉลี่ยต่อวันแยกตามกระบวนการของผลิตภัณฑ์ A 

กระบวนการ

จาํ
นว
นพ
นัก
งา
น 
(ค
น)

จาํ
นว
นเ
คร
ือ่ง
จกั
ร (
เค
ร
ือ่ง
)

เวล
าป
กต
 ิ

(วนิ
าท
/ีช
ิน้)

เวล
าม
าต
รฐ
าน
 

(วนิ
าท
/ีช
ิน้)

กาํ
ลัง
กา
รผ
ลิต
 

(ช
ิน้/
ช
ัว่โ
มง
)

จาํ
นว
นท

ีต่อ้
งก
าร
 

(ช
ิน้/
ช
ัว่โ
มง
)

รอ้
ยล
ะข
อง
กาํ
ลัง
กา
รผ
ลิต

ติดและแสกนบาร์โค้ด
(Barcode attach and Scanning)

6 6 13.00 16.25 1329 952 140%

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างวีและแอล
(Bracket Stiffener perpendicular
& Head pad : V & L - Bending)

6 6 20.50 25.63 843 952 89%

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างยู
(Bracket Stiffener U bending
: U-Bending)

6 6 10.50 13.13 1646 952 173%

บัดกรี  (Soldering) 21 21 51.00 63.75 1186 952 125%

ล้างงาน
(Pre-washing and Cleaning)

6 3 6.20 7.75 1394 952 146%

ตรวจสอบคุณภาพงานด้วยสายตา
(Final Visual inspection)

10 10 29.00 36.25 993 952 104%

วัดระยะแขนจับจานบันทึกข้อมูล
และทดสอบการทํางานของวงจร
(Arm height and Electrical test)

6 6 16.00 20.00 1080 952 113%

สุ่มตรวจคุณภาพงาน
(Outgoing Quality Accelerant)

2 2 4.35 5.44 1324 952 139%

บรรจุหีบห่อ  (Packing) 6 1 1.40 1.75 2057 952 216%

รวม 69 61 151.95 189.94 - - -  
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2.5 หาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดจํานวนงานคงค้างระหว่างกระบวนการผลิตด้วยหลักการ ECRS และการดึง 
    จากตารางท่ี 2.2 คือตารางกําลังการผลิตในแต่ละกระบวนการโดนเทียบกับปริมาณงานที่ต้องการในแต่ละชั่วโมง โดยคิดจาก

คําสั่งซ้ือรายสัปดาห์โดยเฉลี่ย 120,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ และคํานวณเป็นปริมาณงานที่ต้องการในแต่ละชั่วโมง โดยคิดจาก จํานวนงานที่
สั่งซ้ือรายสัปดาห์โดยเฉลี่ย/(วันทํางาน x ชั่วโมงทํางานต่อหนึ่งวัน) จะเท่ากับ 120,000/(6x21) เท่ากับ 953 ชิ้นต่อชั่วโมงและเมื่อทําการ
วิเคราะห์ท่ีกระบวนการหลังจากกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L พบว่ากระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียมU มีกําลังการผลิตสูงกว่า
ปริมาณงานที่ต้องการเป็นร้อยละ 73ซ่ึงถือว่าสูงเกินไปแม้ว่าสถานีงานของกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียมU มีกําลังการผลิตที่สูงมากแต่
เนื่องจากต้องรอชิ้นงานจากกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L จึงทําให้เกิดการว่างงานที่กระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียมUนอกจากนั้น
กระบวนพับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างV-L กับกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียมU มีระยะการพับท่ีมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเครื่องจักรที่ใช้ในการ
พับจึงจําเป็นต้องเป็นชุดเดียวกันและไม่สามารถพับโดยสลับชุดกันได้และยังต้องทําการพับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างV-L จนเต็มถาดโดยแต่ละ
ถาดจะใส่งานได้ 12 ชิ้น จึงจะสามารถส่งงานไปทําการพับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่าง U เพี่อควบคุมจํานวนในการจับชิ้นงานเพื่อไม่ให้ชิ้นงาน
เสียรูปดังรูปท่ี 2.3 

 

 

                                                              
รูปที่ 2.3 กระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L และ กระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม U ในสภาพปจัจุบัน 

 

เนื่องจากกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L มีเวลาปกติ 20.5 วินาทีต่อชิ้นเมื่อพับจนครบ 12 ชิ้นต้องใช้เวลา 246 วินาที 
แต่ในกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียมU ซ่ึงมีเวลาปกติ 10.5 วินาทีต่อชิ้นเมื่อทํางานจนครบ 12 ชิ้น ต้องใช้เวลา 126 วินาที ทําให้
กระบวนการพบัแผ่นอลูมิเนียม U เกิดการรอคอยงาน 120 วินาที หรือร้อยละ 49 ของเวลาการทํางาน ซ่ึงเป็นเวลาที่สูญเปล่า และเวลา
ท่ีใช้ในการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L U เท่ากับ (246+120+126)/ 12 = 41 วินาทีต่อชิ้น 

ดังนั้นจําทําการศึกษางานของกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L และกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียมUอย่างละเอียดเพื่อทํา
การปรับปรุงโดยแผนภูมิการทํางานของคนและเครื่องพับแผ่นอลูมิเนียมของท้ังสองกระบวนการมาวิเคราะห์ จากตารางที่ 2.3 และ 2.4 
พบว่าพนักงานท้ังสองกระบวนการมีการรอคอยการทํางานของเครื่องจักรเฉลี่ยร้อยละ 43.5 ของเวลาการทํางาน ดังนั้นจึงควรรวมท้ัง
สองสถานะงานของทั้งสองกระบวนการเข้าด้วยกันเพื่อลดเวลาท่ีสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอขณะเครื่องทํางานและการรอคอยการทํางาน
ของกระบวนการก่อนหน้า  
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ตารางที่ 2.3 แผนภูมิคนและเครื่องพบัแผน่อลูมิเนียมกึ่งอัตโนมัติ V-L ในสถานะปัจจบุัน 

(1) เครื่องจักร 1 เครื่อง
(2) พนักงาน 1 คน ปจจุบัน ปรับปรุง

วิธีการทํางาน : [/]ปจจุบัน [ ]ปรับปรุง
วิเคราะหโดย : วันท่ี : 

T S T S
1 1
3
3
1 1

3
2
4

1 1
0.5 0.5
2 2

คน เครื่องจักร

เวลา เวลา

เวลารวม 20.520.5 เวลารวม

พินดันงานออก
ไสเล็นเดอรเลื่อนกลับ

รอพินดันงาน
หยิบงานใสถาดใสงาน

พับแผนอลูมิเนียมสวนคอนเน็คเตอร

กดสวิตเพ่ือเอางานออก

เครื่องพับกึง่อัตโนมัตพนักงาน

ไสเล็นเดอรเลื่อนออก
พับแผนอลูมิเนียมสวนเฮดแพต

รอคําสั่ง

ใสงานสวนคอนเน็คเตอร
กดสวิสตใหเคริองทํางาน

หยิบงานออกจากถาดใสงาน
ใสงานสวนเฮนแพท

ถูกสั่งใหเริ่มทํางาน

กจิกรรม : 

เครื่องมือ : เครื่องพับแบบกึง่อัตโนมัต 
สําหรับพับตําแหนง L และ V

% การทํางาน

56%

แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ
MULTIPLE ACTIVITY CHART

9รอเครื่องพับงาน

ถูกใสงาน

วาง

6

แผนภูมิเลขท่ีแผนก :

เพ่ิมขึ้น

(1) เครื่องจักร

(2) พนักงาน

82%

 
 

ตารางที่ 2.4 แผนภูมิคนและเครื่องพบัแผน่อลูมิเนียมกึ่งอัตโนมัติ U ในสถานะปัจจบุัน 

(1) เคร่ืองจักร 1 เคร่ือง
(2) พนักงาน 1 คน ปจจุบนั ปรับปรุง

วิธีการทํางาน : [/]ปจจุบนั [ ]ปรับปรุง
วิเคราะหโดย : วันที่ : 

T S T S
1 1
2 2
1 1

4.5 4.5
1 1
1 1

แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ
MULTIPLE ACTIVITY CHART

วาง

เวลารวม เวลารวม10.5 10.5

แผนก : แผนภูมิเลขที่
กิจกรรม : % การทํางาน

เพิ่มข้ึน

หยิบงานใสถาดใสงาน

หยิบงานออกจากถาดใสงาน
ใสงานบนเคร่ือง ถูกใสงาน

เคร่ืองมือ : เคร่ืองพับแบบกึ่งอัตโนมัต 
สําหรับพับตําแหนง U (1) เคร่ืองจักร

(2) พนักงาน

คน เคร่ืองจักร

พนักงาน
เวลา

เคร่ืองพับ U
เวลา

วาง

81%

57%

ถูกส่ังใหเร่ิมทํางาน
พับแผนอลูมิเนียมตําแหนง U

หยิบงานออก ถูกหยิบงานออก

กดสวิสตใหเคริองพับ U ทํางาน
วาง

 
 

2.6 ทําการปรับปรุงโดยรวม2กระบวนการเขาด้วยกันและใช้พนักงานในการทํางาน เนื่องจากการศึกษาการทํางานในข้อที่ 2.5 
ตารางที่ 2.3 พบว่าในหนึ่งรอบการทํางานในกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L พนักงานจะมีช่วงเวลาในการรอการทํางานของเครื่อง 9 
วินาที และ ตารางท่ี 2.4 พบว่า ในหนึ่งรอบการทํางานในกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม Uพนักงานจะมีช่วงเวลาในการรอการทํางานของ
เครื่อง4.5วินาที ซ่ึงสามารถกําจัดความสูญเปล่าที่เกิดจาการรอคอยการทํางานของเครื่องโดยการรวมกระบวนทั้งสองกระบวนการโดยใช้
พนักงานเพียงคนเดียว ดังตารางที่ 2.5  
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พบว่าเมื่อทําการรวมกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L และ U ทําให้สามารถรอบเวลาปกติลงได้จาก 41 เหลือ 22 วินาที 
หรือลดเวลาในการพับแผ่นอลูมิเนียม V-Lและ U เป็นร้อยละ46.3 

 
ตารางที่ 2.5 แผนภูมิคนและเครื่องพบัแผน่อลูมิเนียมกึ่งอัตโนมัติ V-L และ U หลังการปรบัปรัง 

แผนภูมิเลขท่ี
% การทํางาน
ปจจุบัน ปรับปรุง
82% 98%
81% 64%

วิธีการทํางาน : [/]ปจจุบัน [ ]ปรับปรุง
วิเคราะหโดย : วันท่ี : 

T S T S T S
1 0.5
3
3
1 1
1 1

1 1

1 1

1 1
1

หยิบงานออกจากเครื่องพับ U 1 1
1 0.5 1วางหยิบงานใสถาด

22 22 22รวมเวลา

4.5พับแผนอลูมิเนียมตําแหนงU

แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ
MULTIPLE ACTIVITY CHART

รอพนักงานหยิบงานออก 3.5

พับแผนอลูมิเนียมตําแหนงU 4.5

กดสวิตเพ่ือเอางาน
ออกจากเคริองพับ V-L

ใสงานในเครื่องพับ U 3

วาง 3

วางงานเพ่ือรอพับ U ไสเล็นเดอรเลื่อนกลับ

(2) พนักงาน 1 คน
(1) เครื่องจักร 2 เครื่อง

แผนก :

เพ่ิมขึ้น

36%50% 86%

กจิกรรม : 

เครื่องมือ : เครื่องพับแบบกึง่อัตโนมัต 
สําหรับพับตําแหนง L V และเครื่องพับแบบกึง่อัตโนมัต 
สําหรับพับตําแหนง  U

(2) พนักงาน

(1) เครื่องพับ LและV
(2) เครื่องพับ U -17%

16%

คน เครื่องจักร

หยิบงานใสถาด 1

พินดันงานออก

รอคําสั่ง

เวลาเวลา
พนักงาน เครื่องพับ V-L

เวลา

ถูกสั่งใหเริ่มทํางานกดสวิสตใหเคริองพับ V-L ทํางาน

วาง

ใสงานตําแหนง L

ถูกใสงาน 2

เครื่องพับ U

ถูกหยิบงานออก

จับงาน

รวมเวลา

ใสงานตําแหนง V
หยิบงานจากถาดใสงาน

ถูกใสงาน 6

กดสวิสตใหเคริองพับ U ทํางาน

หยิบงานออกจากเครื่องพับ U

รวมเวลา

วาง
พับแผนอลูมิเนียมตําแหนง L 4

3.5

2ไสเล็นเดอรเลื่อนออก

4พับแผนอลูมิเนียมตําแหนง V

ถูกสั่งใหเริ่มทํางาน

2
ถูกหยิบงานออก

วาง

 
 

แต่ถึงแม้ว่าจะลดรอบในการทํางานแล้ว แต่กําลังการผลิตของขั้นตอนการพับแผ่นอลูมิเนียมก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องประยกุตใ์ช้
หลักการดึง มาใช้โดยการลดกําลังการผลิตของกระบวนการติดบาร์โค้ดและแสกนให้พอดีกับความต้องการ และเพิ่มกําลังการผลิตโดย
การเพื่อเครื่องจักรและคนจาก 3 ชุดเป็น 4 ชุด ดังรูปท่ี 2.4 และตารางที่ 2.5 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2.4 กระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม V-L และ U หลังการปรับปรงุ 
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ตารางที่ 2.6 ข้อมูลการประกอบชิ้นงานเฉลี่ยต่อวันแยกตามกระบวนการของผลิตภัณฑ์ A 

กระบวนการ

จํา
นว

นพ
นัก

งา
น 

(ค
น)

จํา
นว

นเ
ครื่

อง
จัก

ร (
เค

รื่อ
ง)

เวล
าป

กต
 ิ

(วิน
าที

/ช
ิน้)

เวล
าม

าต
รฐ

าน
 

(วิน
าที

/ช
ิน้)

กํา
ลงั

กา
รผ

ลติ
 

(ช
ิน้/

ชั่ว
โม

ง)

จํา
นว

นที่
ตอ้

งก
าร

 
(ช

ิน้/
ชั่ว

โม
ง)

ร้อ
ยล

ะข
อง

กํา
ลงั

กา
รผ

ลติ

ติดและแสกนบาร์โค้ด
(Barcode attach and Scanning)

5 5 13.00 16.25 1108 952 116%

พับแผ่นอลูมิเนียมรูปร่างวีแอลและยู
(Bracket Stiffener perpendicular, Head
pad and U-bending : V L and U-
Bending)

8 8 21.00 26.25 1097 952 115%

บัดกรี  (Soldering) 20 20 51.00 63.75 1129 952 119%

ล้างงาน
(Pre-washing and Cleaning)

6 3 6.20 7.75 1394 952 146%

ตรวจสอบคุณภาพงานด้วยสายตา
(Final Visual inspection)

11 11 29.00 36.25 1092 952 115%

วัดระยะแขนจับจานบันทึกข้อมูล
และทดสอบการทํางานของวงจร
(Arm height and Electrical test)

6 6 16.00 20.00 1080 952 113%

สุ่มตรวจคุณภาพงาน
(Outgoing Quality Accelerant)

2 2 4.35 5.44 1324 952 139%

บรรจุหีบห่อ  (Packing) 6 1 1.40 1.75 2057 952 216%

รวม 64 56 141.95 177.44 - - -
 

 

 
3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 จากแผนภูมิสายธารคุณค่าหลังการปรับปรุงในรูปท่ี 2.5 พบว่าจากการปรับปรุงสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย
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4. สรุปผล 
จากการศึกษาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของชุดประกอบสําหรับจับหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
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ปัญหาที่ 2 ส่วน คือ 1. พบว่ากระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม VL มีลักษณะการไหลที่เป็นคอขวดและทําให้กระบวกการต่อไปเกิดการรอ
คอย 2. พบว่ากําลังการผลิตกระบวนการพับแผ่นอลูมิเนียม U มีกําลังการผลิตท่ีสูงเกินความจําเป็นและไม่สามารถลดจํานวนคนและ
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาระดับปริมาณเชื้อตั้งต้นท่ีเหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yoghurt) 

โดยแปรระดับปริมาณเชื้อเป็น 2 3 4 และ 5 % โดยปริมาตร และบ่มท่ีอุณหภูมิ 43 ◦ซ เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะเกิด
ลิ่มนม (curd) หรือมีพีเอช เท่ากับ 4.6 โดยระหว่างการบ่มจะสุ่มตัวอย่างโยเกิร์ตทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วนํามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด (% Titratable acidity) เปอร์เซ็นต์ syneresis และลักษณะการเกิด
เคิร์ดของโยเกิร์ต พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสม คือการใช้ระดับปริมาณเชื้อตั้งต้น 2 % ท่ีระยะเวลาการบ่ม 5 ชั่วโมง ซ่ึงจะให้ค่าความเป็น
กรด-ด่าง เท่ากับ 4.34 เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด (กรดแลคติค) เท่ากับ 0.82 และค่าเปอร์เซ็นต์ syneresis เท่ากับ 19.12 (p<0.05) 
ส่วนลักษณะการเกิดเคิร์ดพบว่าจะเป็นเคิร์ดที่แข็งแกร่งไม่อ่อนเหลว ไม่เกิดการหดตัวเป็นก้อนแยกกัน  จากนั้นเมื่อศึกษากราฟการ
เจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Lactobacillus acidophilus TISTR No. 450 Lactobacillus plantarum 
No.543 และ Lactobacillus casei TISTR 390 ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS broth โดยบ่มท่ีอุณหภูมิ 37◦ซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมงพบว่า
ประมาณชั่วโมงท่ี 21 แบคทีเรียโปรไบโอติกจะเจริญเข้าสู่ช่วงระยะเฟสคงที่ (stationary phase) โดยมีจํานวนเชื้อสูงถึง 9 ล็อกโคโลนีต่อ
มิลลิลิตร (log cfu/ml) นอกจากนี้เมื่อศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ในตัวอย่างโยเกิร์ตท่ีเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน พบว่า L. acidophilus TISTR No. 450 มีจํานวนเชื้อเหลือรอดสูงที่สุด คือ 8.78 log cfu/ml (p<0.05) 
อย่างไรก็ตาม เชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ยังคงมีจํานวนเชื้อเหลือรอดที่สูงกว่าระดับปริมาณเชื้อต่ําสุดท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย (Minimum Therapeutic Dose, 5 Log cfu/ml)  
คําสําคัญ : เชื้อตั้งต้น แบคทีเรียโปรไบโอติก โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 
 

Abstract 
 This research was aimed to determine the suitable starter level for plain yoghurt production with varying 
amount of 2, 3, 4, and 5 % (v/v) and incubation temperature at 43ºC for 6 hrs or until curd was formed (pH~4.6). 
Meanwhile, yoghurt was sampled hourly during incubation and analyzed for pH, % titratable acidity, % syneresis 
and curd formation. It was found that the optimum condition was shown as using 2% starter level with 5 hrs 
incubation which contributed pH as 4.34, % titratable acidity (lactic acid) as 0.82 and % syneresis as 19.12. (p<0.05). 
Also, curd was fairly firm. Then, the growth curves of 3 strains of probiotic bacteria including Lactobacillus 
acidophilus TISTR No. 450, Lactobacillus plantarum No.543, and Lactobacillus casei TISTR 390 in MRS broth 
incubated at 37ºC for 48 hrs were investigated and it was shown that all strains would grow into stationary phase 
after 21 hrs of incubation with the numbers of 9 log cfu/ml. Moreover, the survival of those three strains in yoghurt 
samples stored at 4ºC for 21 days was determined. Interestingly, L. acidophilus TISTR No. 450 could survive at the 
most with the numbers of 8.78 log cfu/ml. (p<0.05). However, the survivability of all strains was still greater than 
the MinimumTherapeutic Dose, 5 Log cfu/ml. 
Keywords: starter culture, probiotic bacteria, plain yogurt  
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1. บทนํา 
ปัจจุบันมีหลายปัจจัยท่ีทําให้สุขภาพมนุษย์มีความอ่อนแอลง เช่น สิ่งแวดล้อม สารพิษที่มีการเจือปนในอาหาร เป็นต้น 

รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นปัจจุบันจึงมีกระแสนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ 
(Functional foods) โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาหารประเภทโปรไบโอติกที่กําลังได้รับความสนใจในขณะนี้ โปรไบโอติก หมายถงึ จลุนิทรีย์ใน
ระบบทางเดินอาหารที่มีประโยชน์ต่อเจ้าบ้าน (host) มีสมบัติในการทนต่อสภาวะที่เป็นกรดในกระเพาะอาหาร และทนต่อเกลือน้ําดีใน
ลําไส้ มีผลต่อความสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ สามารถผลิตกรดแลกติกและสร้างสารยับย้ังแบคทีเรียชนิดอ่ืนได้ อีกท้ังยังทําให้เกิด
สมดุลในระบบการย่อยอาหาร การขับถ่าย ช่วยในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ให้ดีขึ้น (อัจฉรา, 2550) โปรไบโอติกท่ีมี
การศึกษามากท่ีสุด คือ กลุ่มแบคทีเรียแลกติก (Fernandez, et al., 2003) โยเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักนมโดย
เชื้อจุลินทรีย์ (cultured product) ซ่ึงเป็นเชื้อผสมของ Lactic acid bacteria ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว คือ Lactobacillus bulgaricus 
และ Streptococcus thermophilus  โดยจุลินทรีย์จะเปลี่ยนน้ําตาลในนม คือ แลคโตสให้เป็นกรดแลคติกทําให้โปรตีนตกตะกอนมี
ลักษณะเป็นลิ่มค่อนข้างนุ่ม โยเกิร์ตจะก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้บริโภคซ่ึงรวมถึงผู้ท่ีมีสุขภาพดีอยู่แล้วเพื่อยังคงมีสุขภาพดีต่อไป ตลอดจนผู้ท่ี
มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคท่ีเป็นโรคแพ้น้ําตาลนม (จารุวรรณ, 2543) งานวิจัยนี้จึงสนใจ
ศึกษาปริมาณเชื้อเริ่มต้น (starter culture) ท่ีเหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt)  กราฟการเจริญตลอดจนการ
เหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสธรรมชาติ  
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 ศึกษาระดับปริมาณเชื้อเริ่มต้น (starter culture) ที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) 

2.1.1 การเตรียมเชื้อโยเกิร์ตเริ่มต้น 
นําเชื้อโยเกิร์ตสําเร็จรูปทางการค้า (Commercial yogurt starter) ท่ีผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) ซ่ึง

ประกอบด้วย Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus ในอัตราส่วนของเชื้อ 1:1 มาเพาะเลี้ยงในน้ํานมที่
ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (อรพิน, 2547) นําไปบ่มเชื้อในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 43◦ซ โดยใช้เวลาในการบ่มประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งเกิด
ลิ่มนม (curd) จากนั้นถ่ายเชื้อ (subculture) อย่างน้อยสามครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เชื้อเจริญเต็มท่ีและมีความแข็งแรง 

2.1.2 การผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) (ดัดแปลงจากวิธีของ Brinques and Marco, 2011) 
นําเชื้อโยเกิร์ตเริ่มต้นที่ผ่านการกระตุ้นการเจริญมาตรวจนับจํานวนเชื้อที่มีอยู่ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar นําไปบ่มใน

ตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37◦ซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง รายงานผลในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร(cfu/ml) จากนั้นนําเชื้อโยเกิร์ตเริ่มต้นท่ีเตรียมได้มา
เติมลงในน้ํานมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (85◦ซ เป็นเวลา 15 นาที) โดยแปรปริมาณของเชื้อเริ่มต้นเป็น 2% 3% 4% และ 5%  แล้ว
นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 43◦ซ เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะเกิดลิ่มนม (curd) หรือมีพีเอช เท่ากับ 4.6 โดยระหว่างการบ่มจะ
สุ่มตัวอย่างโยเกิร์ตทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วนํามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (AOAC, 2000) 
เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด (% Titratable acidity) (AOAC, 2000) การเกิดเคิร์ดของโยเกิร์ต (ความเรียบเนียน) (สุนิดา, 2551) วัด
เปอร์เซ็นต์ syneresis (Isanga and Zhang, 2009) โดยวางแผนการทดลองแบบแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design) ทรีตเมนต์ท่ีศึกษา คือ ปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ตที่ระดับ  2% 3% 4% และ 5% ทําการทดลอง 2 ซํ้า 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของค่าสังเกตต่างๆ ท่ีได้จากการทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทรีตเมนต์โดยวิธี 
Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) 
2.2 ศึกษากราฟการเจริญของเชื้อ L. acidophilus TISTR No. 450 L. plantarum No.543 และ L. casei 
TISTR 390 

การเตรียมเชื้อโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR No.450 L. plantarum No.543 และ L. casei TISTR 390 ท่ีอยู่ในรูปลักษณะผง
แห้งจากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยการนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS broth โดยสภาวะปลอดเชื้อ (Aseptic technique) 
นําไปบ่มในตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37◦ซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อ (subculture) อย่างน้อยสามครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เชื้อเจริญเต็มท่ี
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และมีความแข็งแรง แล้วใช้เข็มเข่ียเชื้อแทง (stab) เชื้อลงใน MRS agar butt นําไปบ่มในตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37◦ซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
จากนั้นนําหลอดท่ีบ่มเสร็จแล้วไปใช้ในการถ่ายเชื้อ โดยให้มีจํานวนเชื้ออยู่ประมาณ 100 โคโลนีต่อมิลลิลิตร นํา ไปบ่มในตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 
37◦ซ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ในระหว่างการบ่ม สุ่มตัวอย่างเพื่อนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร(OD600) (บุญทา, 
2523) และตรวจนับจํานวนเชื้อโดยใช้ วิธี Dilution plate count รายงานผลในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/ml) แล้วนําไปสร้างกราฟ
การเจริญ (จริยา และคณะ, 2541) โดยนําค่าการดูดกลืนแสง (OD600) จํานวนเชื้อท่ีนับได้ และช่วงเวลาที่สุ่มตัวอย่างมาสร้างกราฟการ
เจริญของเชื้อ โดยให้แกน X คือ ช่วงเวลาที่สุ่มตัวอย่าง ส่วนแกน Y คือ ค่าการดูดกลืนแสง (OD600) และจํานวนเชื้อที่นับได้ (Log cfu/ml) 
2.3 ศึกษาการเหลือรอดชีวิตของแบคทเีรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR No. 450 L. plantarum No.543  
และ L. casei TISTR 390 ในโยเกิร์ตรสธรรมชาต ิ(plain yogurt) ซึ่งเกบ็รักษาที่อุณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน 

2.3.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอตกิ 
นําเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ มาเพาะเลี้ยงในน้ํานมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นบ่มเชื้อในตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 

37◦ซ โดยใช้เวลาในการบ่มเพาะเลี้ยงเชื้อให้เข้าสู่ช่วงเฟสคงที่ (stationary phase) จากนั้นถ่ายเชื้อ (subculture) อย่างน้อยสามคร้ัง 
เพ่ือกระตุ้นให้เชื้อเจริญเต็มที่และมคีวามแข็งแรง 

2.3.2 การผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) เสริมโปรไบโอติก (ดัดแปลงจากวธิีของ Brinques 
and Marco, 2011) 

นําเชื้อโยเกิร์ตเริ่มต้นที่ผ่านการกระตุ้นการเจริญจากข้อ 2.1.1 ในปริมาณท่ีเหมาะสมที่ได้จากการศึกษาในข้อ 2.1.2  ใส่ลงใน
น้ํานมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (85◦ซ เป็นเวลา 15 นาที) และทําให้เย็น จากนั้นเติมเชื้อโปรไบโอติกท่ีได้จากข้อ 2.3.1 แล้วนําไปบ่มท่ี
อุณหภูมิ 43◦ซ จนกระทั่งเกิดลิ่มนม หรือ มีพีเอช เท่ากับ 4.6 ทําให้เย็น และนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน โดย
ระหว่างการเก็บรักษาจะสุ่มตัวอย่างโยเกิร์ตทุกๆ 3 วัน แล้วนํามาตรวจวิเคราะห์จํานวนเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ท่ีมีอยู่ใน
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) รายงานผลในหน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/ml) (O' Connor-Shaw and others, 1994) วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ทรีตเมนต์ท่ีศึกษา คือ แบคทีเรียโปรไบโอติก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ L. acidophilus 
TISTR No.450 L. plantarum No.543 และ L. casei TISTR 390 ทําการทดลอง 2 ซํ้า วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของ
ค่าสังเกตต่างๆ ท่ีได้จากการทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design) ท่ีระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทรีตเมนต์โดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 ผลของการศึกษาปริมาณเชื้อเริ่มต้น (starter culture) ที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ 
(plain yogurt)  

 
รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างการหมักโยเกิร์ตที่อุณหภูมิ 43  ํซ  

เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง โดยใช้ปริมาณเชือ้เริ่มต้นแตกตา่งกัน 
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นตค์วามเป็นกรด (กรดแลคติค) ในระหว่างการหมกัโยเกิร์ตที่อุณหภูมิ 43  ํซ

เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง โดยใช้ปริมาณเชือ้เริ่มต้นแตกตา่งกัน 
 

จากรูปท่ี 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในระหว่างการหมักโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) ท่ี
อุณหภูมิ 43  ํซ เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยแปรปริมาณเชื้อเริ่มต้น คือ 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ตัวอย่างท่ีใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้น
แตกต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยจะมีแนวโน้มลดลง เม่ือระยะเวลาในการหมักเพิ่มข้ึน โดยค่าความเป็นกรด
ด่างของโยเกิร์ตมีค่าลดต่ําลงเมื่อปริมาณเชื้อโยเกิร์ตเพิ่มข้ึน เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์มีการผลิตกรดแลคติค (นภา, 2534) การที่ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ลดลง เป็นผลมาจากจุลินทรีย์โยเกิร์ต คือ L. bulgaricus และ S. thermophilus ท่ีมีลักษณะการเจริญที่พ่ึงพาอาศัยกัน 
โดยทําหน้าที่สําคัญ คือ เปลี่ยนน้ําตาลแลคโตสในนมให้เป็นกรดแลคติก (Lactic acid) ทําให้ค่า pH ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์
ความเป็นกรด ในตัวอย่างที ่มีการใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นแตกต่างกันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเมื่อระยะเวลาในการบ่มนานขึ้น ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 Ariyama (1963) กล่าวไว้ว่า เชื้อ L. bulgaricus ไม่สามารถใช้น้ําตาลซูโครสได้ แต่เชื้อ S. thermophilus จะมีความสามารถใน
การใช้น้ําตาลซูโครสได้ ซ่ึงน้ําตาลท่ีได้จากการย่อยสลายซูโครส จะส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการเจริญของเชื้อ L. bulgaricus จึง
จําเป็นต้องใช้เชื้อร่วมกันในการผลิตโยเกิร์ตซ่ึงจะทําให้สามารถสร้างกรดแลคติคได้เพิ่มข้ึน 

 
รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเปอรเ์ซ็นต ์syneresis ในระหว่างการหมกัโยเกิร์ตที่อุณหภูมิ 43  ํซ  

เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง โดยใช้ปริมาณเชือ้เริ่มต้นแตกตา่งกัน 
จากรูปท่ี 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ syneresis ในระหว่างการหมักโยเกิร์ตท่ีอุณหภูมิ 43  ํซ เป็นระยะเวลา 6 

ชั่วโมง โดยมีการแปรปริมาณเชื้อเริ่มต้น คือ 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ท่ีระยะเวลาการหมัก 6 ชั่วโมง เปอร์เซ็น syneresis ของ
ตัวอย่างโยเกิร์ตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่ 5 เปอร์เซ็นต์ จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์ 
syneresis มากท่ีสุด คือ 50.40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์ syneresis น้อยที่สุด 
(p<0.05) คือ 19.12 เปอร์เซ็นต์ 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

262 

จะเห็นได้ว่าค่าเปอร์เซ็นต์ syneresis ของการใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้น 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยเปอร์เซ็นต์ syneresis จะเพิ่มข้ึนเมื่อใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้น
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากเปอร์เซ็นต์ความเป็นกรดที่เพิ่มข้ึนส่งผลให้โปรตีนเข้าใกล้ isoelectric point ทําให้ความสามารถในการอุ้มน้ํา
น้อยลง (La Torre, et al., 2003)                                                                

ดังนั้นในการผลิตโยเกิร์ตที่ใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง ท่ี
อุณหภูมิการหมัก 43  ํซ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ในช่วง 4.28-4.46 ดังตารางที่ 1 ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาคัดเลือกระดับปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ตในงานวิจัยจึง
พิจารณาจากค่าความเป็นกรด-ด่าง ควบคู่กับเปอร์เซ็นต์ syneresis ซ่ึงพบว่า การใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ 2 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความเป็น
กรด-ด่าง เท่ากับ 4.34 ดังแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงสอดคล้องกับได้มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ท่ีศึกษาการผลิตโยเกิร์ตที่อุณหภูมิ 40-42  ํซ ทําการ
หมักจนกระทั่งค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.30 (Aportela-Palacios and others, 2005) และให้ค่าเปอร์เซ็นต์ syneresis น้อยที่สุด 
คือ 19.12 นอกจากนี้ เมื่อสังเกตจากการบันทึกภาพถ่ายลักษณะเคิร์ดของโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) ซ่ึงบ่มที่อุณหภูมิ 43  ํซ 
เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้นแตกต่างกัน พบว่า ลักษณะตัวอย่างโยเกิร์ตที่ใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้น 2% ท่ีระยะเวลาการ
บ่ม 5 ชั่วโมง มีลักษณะของการเกิดเคิร์ดที่แข็งแกร่งไม่อ่อนเหลว ไม่เกิดการหดตัวเป็นก้อนแยกกัน (ไม่แสดงข้อมูล) จึงคัดเลือก การใช้
ปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ 2% ในการศึกษาขั้นตอนต่อไป 

 

ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-ด่างและเปอรเ์ซ็นต ์syneresis หลังจากการหมักโยเกิรต์ที่อุณหภูมิ 43  ํซ เป็น
ระยะเวลา 5 ชั่วโมง 

ปริมาณเชื้อตั้งต้น (ร้อยละ) ค่าความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ syneresis 
2 4.34±0.14a 19.12±0.10 d 
3 4.46±0.07a 23.27±0.49 c 
4 4.34±0.02a 25.79±0.04 b 
5 4.28±0.04a 29.18±0.07 a 

หมายเหตุ:  a, b, c แสดงค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 

3.2 ผลของการศึกษากราฟการเจรญิของเชื้อ L. acidophilus TISTR No. 450 L. plantarum No.543 
และ L. casei TISTR 390 

จากการศึกษากราฟการเจริญของเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR No.450  L. plantarum No.543 และ L. 
casei TISTR 390 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth ซ่ึงบ่มท่ีอุณหภูมิ 37  ํซ เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง โดยจะสุ่มตัวอย่างที่ช่วงระยะเวลาต่างๆ 
แล้วนํามาวัดค่าการดูดกลืนแสง และตรวจนับจํานวนเชื้อโดยใช้วิธี dilution plate count พบว่า เมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นค่าการดูดกลืน
แสงจะเพิ่มมากข้ึนแสดงว่ามีจํานวนเซลล์มากขึ้น แต่ค่าการดูดกลืนแสงบ่งบอกถึงความหนาแน่นของทั้งเซลล์ท่ีมีชีวิตและเซลล์ท่ีตายแล้ว 
(ดวงพร, 2545) (รูปที่ 4) ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงจํานวนเซลล์ท่ีมีชีวิต จึงจําเป็นต้องทําควบคู่กับการนับจํานวนเชื้อโดยใช้วิธี dilution plate 
count แล้วนําไปสร้างกราฟการเจริญ (รูปที่ 5)  พบว่า ในการศึกษาการเจริญของเชื้อโปรไบโอติกท้ัง 3 ชนิดได้แก่ L. acidophilus TISTR 
No. 450, L. plantarum No.543 และ L. casei TISTR 390 ในช่วงแรกของการสุ่มตัวอย่างมาศึกษา เชื้อจะมีการเจริญอยู่ในช่วงแล็กเฟส 
(lag phase) ในชั่วโมงท่ี 0-4 โดยมีจํานวนเชื้ออยู่ประมาณ 2 ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log cfu/ml) และจะเข้าสู่ช่วงล็อกเฟส (log phase) 
ในชั่วโมงที่ 4 ซ่ึงประชากรของเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกทั้ง 3 ชนิดจะค่อยๆ เพิ่มจํานวนขึ้น และเข้าสู่ช่วงคงที่ (stationary phase) 
ประมาณชั่วโมงท่ี 21 ซ่ึงมีจํานวนเชื้ออยู่ประมาณ 9 ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log cfu/ml) ส่วนช่วงเดสเฟส (death phase) อาจจะเริ่ม
หลังจากชั่วโมงที่ 48 เป็นต้นไป โดยในช่วงแล็กเฟส (lag phase) เม่ือนําเชื้อโปรไบโอติกท้ัง 3 ชนิดมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS 
broth แบคทีเรียยังไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนทันที และเมื่อเข้าสู่ในช่วงล็อกเฟส (log phase) หรือเอ็กโปรเนนเชียสเฟส 
(exponential phase) จะเป็นระยะที่แบคทีเรียโปรไบโอติกเกิดการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว เม่ือพล็อตล็อกของจํานวนเซลล์กับเวลาจะได้
กราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง (ดวงพร, 2545) 

 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครัง้ที่ 8   วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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รูปที่ 4 ค่าการดูดกลืนแสง (OD600) ของเชื้อ Lactobacillus acidophilus TISTR No. 450 

Lactobacillus plantarum No.543 และ Lactobacillus casei TISTR 390  
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth บ่มที่อุณหภูมิ 37  ํซ เปน็ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 

 

 
รูปที่ 5 กราฟการเจรญิ (growth curve) ของเชื้อ Lactobacillus acidophilus TISTR No. 450 

Lactobacillus plantarum No.543 และ Lactobacillus casei TISTR 390 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS 
broth บ่มที่อุณหภูมิ 37  ํซ เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง 

  
  

3.3. ผลของการศึกษาการเหลือรอดชีวิตของแบคทเีรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR No. 450           
L. plantarum No.543 และ L. casei TISTR 390 ในโยเกิร์ตรสธรรมชาต ิ(plain yogurt) ซึ่งเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน 

 
รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนแบคทเีรียโปรไบโอติก 3 สายพนัธุ์ ในโยเกิร์ตรสธรรมชาต ิ(plain yogurt)  

ซึ่งเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน 
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จากรูปท่ี 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติก 3 สายพันธุ์ ได้แก่  L. acidophilus TISTR No. 450 L. plantarum 
No.543  และ L. casei TISTR 390 ในโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) ซ่ึงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ◦ซ เป็นเวลา 21 วัน พบว่า เม่ือระยะเวลา
ในการเก็บรักษาโยเกิร์ตนานขึ้น จํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ จะลดจํานวนลง และเมื่อเก็บตัวอย่างโยเกิร์ตไว้ครบ 21 
วัน พบว่าจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเชื้อ L. acidophilus 
TISTR No. 450 มีจํานวนเชื้อสูงที่สุด คือ 8.78 log cfu/ml  ดังตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามเชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์ ยังคงมีจํานวนเชื้อในตัวอย่าง
โยเกิร์ตมากกว่า 5 log cfu/ml  ซ่ึงเป็นระดับท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย (Lee and Salminen, 1995)   
 

ตารางที่ 2 จํานวนแบคทีเรยีโปรไบโอติก 3 สายพันธุ์ ในโยเกิร์ตรสธรรมชาต ิ(plain yogurt) เม่ือเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4◦ซ เป็นระยะเวลา 21 วัน 

           เชื้อโปรไบโอติก จํานวนเชื้อ (log cfu/ml) 
L. acidophilus 8.78±0.01a 

L. casei 7.85±0.02b 
L. plantarum 6.86±0.01c 

หมายเหตุ: a, b, c แสดงค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 

4. สรุปผล 
การผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติท่ีมีการแปรปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ระดับ 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 43  ํซ เป็น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง พบว่า การใช้ระดับปริมาณเชื้อตั้งต้นแตกต่างกันทุกระดับ เมื่อระเวลาในการบ่มนานขึ้นจะทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ลดลงและมีค่า % ความเป็นกรดเพิ่มมากข้ึนและแปรผันตามระดับปริมาณเชื้อตั้งต้นที่สูงขึ้น ส่วนเปอร์เซ็นต์ syneresis ของตัวอย่าง
โยเกิร์ตพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ท่ีระยะเวลาการหมัก 6 ชั่วโมง โดยเม่ือใช้ระดับปริมาณเชื้อตั้งต้น
สูงขึ้น จะทําให้เปอร์เซ็นต์ syneresis เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการพิจารณาการใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้นท่ีเหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตจึง
พิจารณาจากค่าความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด เปอร์เซ็นต์ syneresis ร่วมกับลักษณะการเกิดเคิร์ด พบว่า การใช้ปริมาณ
เชื้อตั้งต้นร้อยละ 2 ที่ระยะเวลาการบ่ม 5 ชั่วโมง จะใหค้่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.34 เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด (กรดแลคติค) เท่ากับ 
0.82 และค่าเปอร์เซ็นต์ syneresis น้อยที่สุด (p≤0.05) เท่ากับ 19.12 ส่วนลักษณะการเกิดเคิร์ดจะเป็นเคิร์ดที่แข็งแกร่งไม่อ่อนเหลว ไม่
เกิดการหดตัวเป็นก้อนแยกกัน นอกจากนี้เมื่อศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ในตัวอย่างโยเกิร์ตที่เก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน พบว่า L. acidophilus TISTR No. 450 มีจํานวนเชื้อเหลือรอดสูงท่ีสุด คือ 8.78 log cfu/ml  อย่างไรก็
ตาม เชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ยังคงมีจํานวนเชื้อเหลือรอดที่สูงกว่าระดับปริมาณเชื้อต่ําสุดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
(MinimumTherapeutic Dose, 5 Log cfu/ml) 
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จากรูปท่ี 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติก 3 สายพันธุ์ ได้แก่  L. acidophilus TISTR No. 450 L. plantarum 
No.543  และ L. casei TISTR 390 ในโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (plain yogurt) ซ่ึงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ◦ซ เป็นเวลา 21 วัน พบว่า เม่ือระยะเวลา
ในการเก็บรักษาโยเกิร์ตนานขึ้น จํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ จะลดจํานวนลง และเมื่อเก็บตัวอย่างโยเกิร์ตไว้ครบ 21 
วัน พบว่าจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเชื้อ L. acidophilus 
TISTR No. 450 มีจํานวนเชื้อสูงที่สุด คือ 8.78 log cfu/ml  ดังตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามเชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์ ยังคงมีจํานวนเชื้อในตัวอย่าง
โยเกิร์ตมากกว่า 5 log cfu/ml  ซ่ึงเป็นระดับท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย (Lee and Salminen, 1995)   
 

ตารางที่ 2 จํานวนแบคทีเรยีโปรไบโอติก 3 สายพันธุ์ ในโยเกิร์ตรสธรรมชาต ิ(plain yogurt) เม่ือเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4◦ซ เป็นระยะเวลา 21 วัน 

           เชื้อโปรไบโอติก จํานวนเชื้อ (log cfu/ml) 
L. acidophilus 8.78±0.01a 

L. casei 7.85±0.02b 
L. plantarum 6.86±0.01c 

หมายเหตุ: a, b, c แสดงค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

4. สรุปผล 
การผลิตโยเกิร์ตรสธรรมชาติท่ีมีการแปรปริมาณเชื้อตั้งต้นที่ระดับ 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 43  ํซ เป็น

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง พบว่า การใช้ระดับปริมาณเชื้อตั้งต้นแตกต่างกันทุกระดับ เมื่อระเวลาในการบ่มนานขึ้นจะทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ลดลงและมีค่า % ความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นและแปรผันตามระดับปริมาณเชื้อตั้งต้นที่สูงขึ้น ส่วนเปอร์เซ็นต์ syneresis ของตัวอย่าง
โยเกิร์ตพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ท่ีระยะเวลาการหมัก 6 ชั่วโมง โดยเม่ือใช้ระดับปริมาณเชื้อตั้งต้น
สูงข้ึน จะทําให้เปอร์เซ็นต์ syneresis เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการพิจารณาการใช้ปริมาณเชื้อต้ังต้นที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตจึง
พิจารณาจากค่าความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด เปอร์เซ็นต์ syneresis ร่วมกับลักษณะการเกิดเคิร์ด พบว่า การใช้ปริมาณ
เชื้อตั้งต้นร้อยละ 2 ที่ระยะเวลาการบ่ม 5 ชั่วโมง จะใหค้่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.34 เปอร์เซ็นต์ความเป็นกรด (กรดแลคติค) เท่ากับ 
0.82 และค่าเปอร์เซ็นต์ syneresis น้อยที่สุด (p≤0.05) เท่ากับ 19.12 ส่วนลักษณะการเกิดเคิร์ดจะเป็นเคิร์ดที่แข็งแกร่งไม่อ่อนเหลว ไม่
เกิดการหดตัวเป็นก้อนแยกกัน นอกจากนี้เมื่อศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ในตัวอย่างโยเกิร์ตที่เก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 4◦ซ เป็นเวลา 21 วัน พบว่า L. acidophilus TISTR No. 450 มีจํานวนเชื้อเหลือรอดสูงที่สุด คือ 8.78 log cfu/ml  อย่างไรก็
ตาม เชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ัง 3 สายพันธุ์ ยังคงมีจํานวนเชื้อเหลือรอดที่สูงกว่าระดับปริมาณเชื้อตํ่าสุดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
(MinimumTherapeutic Dose, 5 Log cfu/ml) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการผลิตและคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสที่ผลิตออกนอกเซลล์จาก Bacillus sp. 

AC39 ซ่ึงคัดแยกได้จากดิน โดยสามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดเมื่อทําการเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 36 ชั่วโมงในอาหารเหลวที่มีพีเอชเริ่มต้น 7.0 
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ภายใต้การเขย่าอย่างต่อเนื่องที่ 150 รอบต่อนาที และการผลิตเอนไซม์จะเพิ่มข้ึนเมื่อมีแป้งข้าวเจ้าเป็นสาร
ตั้งต้นที่เหมาะสม เมื่อทําการศึกษาเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ พบว่าพีเอชและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์คือพีเอช 
8.0 และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นอกจากนี้กิจกรรมของเอนไซม์จะถูกกระตุ้นโดย Ca2+ แต่จะถูกยับย้ังโดย Co2+ 
คําสําคัญ:  อะไมเลส การผลิต คุณสมบัติ Bacillus sp. 
 

Abstract 
The present study was concerned with the production and partial characterization of extracellular 

amylase from Bacillus sp. AC39 isolated from soil. Enzyme production was obtained after 36 hrs of incubation in a 
fermentation medium with initial pH 7.0 at 40°C under continuous agitation at 150 rpm. The enzyme productivity 
increased when rice flour was the suitable substrate. Studies on crude amylase revealed that optimum pH and 
temperature of enzyme activity was 8.0, 50°C. The enzyme was activated by Ca2+ but inhibited by Co2+. 
Keywords: Amylase, Production, Properties, Bacillus sp. 

1. บทนํา 
ในหลายปีมานี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจุลินทรีย์เป็นแหล่งสําคัญในการผลิตเอนไซม์ท่ีหลากหลาย มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง และ

พบว่าได้มีการนําเอนไซม์เหล่านี้มาเป็นหลักในการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากมีต้นทุนในกระบวนการผลิตที่ต่ํา ให้ผลผลิตสูง 
ปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถเตรียมได้ง่ายและพร้อมสําหรับการนําไปใช้ (Mishra and Behera, 2008) เอนไซม์อะไมเลส (amylolytic 
enzyme) เป็นเอนไซม์ท่ีทําหน้าท่ีย่อยสลายพันธะไกลโคซิดิกชนิด α,1-4 (α,1-4-glycosidic bond) ในโมเลกุลของแป้งให้เป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เดกซ์ทรินและพอลิเมอร์ขนาดเล็กที่มีน้ําตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบ (Wolfgang, 2007) รวมทั้งเป็นเอนไซม์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ ของตลาดเอนไซม์ (Azad et al., 2009) อะไมเลสส่วนใหญ่เป็นเอนไซม์ท่ีถูกขับออกมาภายนอกเซลล์ 
(extracellular enzyme) สามารถพบได้จากหลายๆ แหล่ง โดยเฉพาะในกลุ่มของ Bacillus sp. เช่น Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus 
subtilis, Bacillus stearothermophilus และ Bacillus licheniformis (Sajedi et al., 2005) ซ่ึงเอนไซม์อะไมเลสที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์
เหล่านี้สามารถนําไปใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการทําขนมอบ อุตสาหกรรม
กระดาษ และอุตสาหกรรมผงซักฟอก (Asgher et al., 2007) โดยในอุตสาหกรรมอาหารจะใช้ในการย่อยแป้งเป็นน้ําเชื่อมกลูโคสเข้มข้น ผลิต
แป้งที่มีคุณภาพดี และทําให้เกิดเดกซ์ทรินในระหว่างการอบ (Shaw et al., 1999) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะใช้ในการกําจัดแป้ง และใช้ใส่ใน
ผงซักฟอกเพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดดีขึ้น (Vidyalakshmi, et al., 2009) คุณสมบัติของอะไมเลสแต่ละชนิดจะมีความ
แตกต่างกัน ในปัจจัยของความทนต่อความร้อน ค่าพีเอช ความคงสภาพต่อค่าพีเอช ซ่ึงจะต้องสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่จะนําไปประยุกต์ใช้ 
ตัวอย่างเช่น อะไมเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมแป้งจะต้องคงสภาพการทํางานที่พีเอชต่ํา แต่ในอุตสาหกรรมผงซักฟอกจะต้องคงสภาพการทํางาน
ท่ีค่าพีเอชสูง (Nielsen and Borchert, 2000) เป็นต้น  
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        ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาการผลิตเอนไซม์อะไมเลส และศึกษาคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์ท่ีผลิตได้จาก 
Bacillus sp. AC39 ซ่ึงแยกได้จากตัวอย่างดินบริเวณโรงงานผลิตข้าวเกรียบ จังหวัดปัตตานี โดยทําการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่
มีผลต่อการผลิตเอนไซม์คือ พีเอช อุณหภูมิ ชนิดของแป้ง ระยะเวลาในการบ่มเชื้อ รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติบางประการที่มีผลต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์สกัดหยาบคือ อุณหภูมิ พีเอช และไอออน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะนําไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในลําดับต่อไป 

 

2. วิธีการทดลอง 
1. เชื้อจุลินทรีย์ 
แบคทีเรียท่ีใช้ในการศึกษาเป็นสายพันธุ์ Bacillus sp. AC39 ซ่ึงคัดแยกได้จากตัวอย่างดินบริเวณโรงงานผลิตข้าวเกรียบ 

จังหวัดปัตตานี 
2. การผลิตเอนไซม์ 
ทําการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวที่ประกอบด้วย (gl-1) starch 10, peptone 10, yeast extract 20, KH2PO4 0.05, MnCl2.4H2O 

0.015, MgSO4.7H2O 0.25, CaCl2.2H2O 0.05 และ FeSO4.7H2O 0.01 ทําการเลี้ยงเชื้อในเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที 
ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทําการหมุนเหวี่ยงโดยเคร่ืองเซนตริฟิวส์ท่ีความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จึงนําส่วนใส (supernatant) ท่ีได้และใช้เป็นเอนไซม์ อะไมเลสสกัดหยาบ (crude enzyme) 
ในการวิเคราะห์หากิจกรรมของเอนไซม์ 

3. การตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 
ตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสโดยใช้ส่วนใส (supernatant) 0.5 มิลลิลิตร เติมน้ําแป้ง (1%) 0.5 มิลลิลิตร บ่มท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติม DNS (3,5-dinitro salicylic acid) 1 มิลลิลิตร แล้วนําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทําให้เย็นแล้วเติมน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 520 นาโนเมตร 
เปรียบเทียบกับหลอดควบคุมที่นําส่วนใสไปบ่มก่อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 1 หน่วยเอนไซม์อะไมเลส (ยูนิต) 
หมายถึงปริมาณของการย่อยสลายแป้งในช่วงเวลา 15 นาทีของการบ่มสารสกัดเอนไซม์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส 

4. พีเอชและอุณหภูมิต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส 
ศึกษาผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส โดยทําการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวที่มีการปรับพีเอชให้แตกต่างกันคือ 

พีเอช 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 และ 9.0 และทําการบ่มเชื้อที่อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันคือ 37 40,50 60 และ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
5. ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส 
ศึกษาผลของช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส โดยทําการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวที่มีการปรับพีเอชเป็น 7.0 

และบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ทําการวิเคราะห์หากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสในช่วงเวลาทุก ๆ 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 60 ชั่วโมง 
6. ผลของสารตั้งต้นต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส  
ศึกษาผลของสารตั้งต้น คือ แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเหนียว ท่ีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ โดยการ

เติมในอาหารเลี้ยงเชื้อแทนที่แป้งที่มีอยู่เดิมท่ีพีเอช 7 บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง  
7. พีเอชและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ 
ศึกษาผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ (crude enzyme) โดยบ่มสารละลายเอนไซม์ 0.5 

มิลลิลิตร ด้วย 0.5 มิลลิลิตร ของสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีค่าพีเอชที่แตกต่างกันตั้งแต่ 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 และ 9.0 ในหลอดที่มีน้ําแป้ง 1 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที ท่ีอุณหภูมิแตกต่างกันคือ 37, 40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นทําการวิเคราะห์หากิจกรรมของ
เอนไซมอ์ะไมเลส 

8. ปริมาณความเข้มข้นของไอออนต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ 
ศึกษาผลของไอออนต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ (crude enzyme) โดยบ่มสารละลายเอนไซม์ 0.5 มิลลิลิตร กับ

ไอออนชนิดต่างๆ คือ Ca2+, Mn2+, Ni2+, Ba2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+ และ Co2+ ท่ีความเข้มข้น 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ ท่ีพีเอช 8.0 และอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นจากนั้นจึงทําการวิเคราะห์หากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
1. พีเอชและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 
 Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์ออกสู่ภายนอกเซลล์ได้ดีท่ีพีเอช 7.0 (25 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) (ภาพที่ 1A) เม่ือเพิ่มค่าพีเอช

ให้สูงขึ้นเป็น 8.0 และ 9.0 พบว่าเชื้อผลิตเอนไซม์ได้ลดลง พีเอชเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสําคัญของการเจริญเติบโตและการหลั่งเอนไซม์ของจุลินทรีย์ 
เนื่องจากจุลินทรีย์จะรับรู้ถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนที่อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ (Oguntimehin, 1998) เช่นเดียวกับ Bacillus subtilis 
KIBGE-HAR (Riaz, et al., 2008), Bacillus spp. (Vidyalakshmi, et al., 2009) และ Bacillus sp. marini (Ashwini, et al., 2011) ส่วนอุณหภูมิ
พบว่า Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้ในช่วงอุณหภูมิท่ีกว้างตั้งแต่ 37-60 องศาเซลเซียส แต่ผลิตเอนไซม์ได้ดีสุดท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (23 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) และถูกยับย้ังการผลิตเอนไซม์เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 70 องศาเซลเซียส (รูปท่ี 1B) 
เช่นเดียวกับเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. marini (Ashwini, et al., 2011) Bacillus licheniformis (Sankaralingam, et al., 2012) 
 

   
(A)                (B) 

ภาพที่ 1 ผลของพีเอช (A) และผลของอณุหภูมิ (B) ต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส 
โดย Bacillus sp. AC39 เม่ือทําการเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 

2. ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 
Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์ออกสู่ภายนอกเซลล์ได้ดีตั้งแต่ช่วงการเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีของเชื้อ (log phase) 

จนเข้าสู่ช่วงของการเจริญในระยะคงที่ (Satationary phase) จึงผลิตเอนไซม์ออกมาได้มากท่ีสุดในชั่วโมงที่ 36 ของการเพาะเลี้ยงเชื้อใน
อาหารที่ประกอบด้วยแป้ง 1 เปอร์เซ็นต์ และยีสต์สกัด 2 เปอร์เซ็นต์ ท่ีพีเอช 7 และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซ่ึงให้ค่ากิจกรรมของ
เอนไซม์เท่ากับ 20 ยูนิตต่อมิลลิลิตร โดยหลังจากชั่วโมงนี้ไปแล้ว Bacillus sp. AC39 จะลดการผลิตเอนไซม์ลงเรื่อยๆ (ภาพท่ี 2) ซ่ึงเป็น
ข้อสังเกตว่าช่วงการผลิตอะไมเลสท่ีสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อประชากรเซลล์มีการเจริญเติบโตคงท่ี นั่นหมายความว่าเมื่อแหล่งคาร์บอนในอาหาร
เริ่มลดลงจะมีผลเหนี่ยวนําให้เชื้อผลิตเอนไซม์ออกมาได้ดีขึ้น (Cordeiro, et al., 2002) 

 
ภาพที่ 2 การเจริญเตบิโตและการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดย Bacillus sp. AC39 ทุกๆ 4 ชั่วโมง  

เป็นเวลา 60 ชั่วโมง ที่พีเอช 7.0 และอณุหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
1. พีเอชและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 
 Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์ออกสู่ภายนอกเซลล์ได้ดีท่ีพีเอช 7.0 (25 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) (ภาพที่ 1A) เมื่อเพิ่มค่าพีเอช

ให้สูงขึ้นเป็น 8.0 และ 9.0 พบว่าเชื้อผลิตเอนไซม์ได้ลดลง พีเอชเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสําคัญของการเจริญเติบโตและการหลั่งเอนไซม์ของจุลินทรีย์ 
เนื่องจากจุลินทรีย์จะรับรู้ถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนที่อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ (Oguntimehin, 1998) เช่นเดียวกับ Bacillus subtilis 
KIBGE-HAR (Riaz, et al., 2008), Bacillus spp. (Vidyalakshmi, et al., 2009) และ Bacillus sp. marini (Ashwini, et al., 2011) ส่วนอุณหภูมิ
พบว่า Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้ในช่วงอุณหภูมิท่ีกว้างตั้งแต่ 37-60 องศาเซลเซียส แต่ผลิตเอนไซม์ได้ดีสุดท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (23 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) และถูกยับย้ังการผลิตเอนไซม์เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 70 องศาเซลเซียส (รูปท่ี 1B) 
เช่นเดียวกับเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. marini (Ashwini, et al., 2011) Bacillus licheniformis (Sankaralingam, et al., 2012) 
 

   
(A)                (B) 

ภาพที่ 1 ผลของพีเอช (A) และผลของอณุหภูมิ (B) ต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส 
โดย Bacillus sp. AC39 เม่ือทําการเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

 

2. ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 
Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์ออกสู่ภายนอกเซลล์ได้ดีตั้งแต่ช่วงการเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีของเชื้อ (log phase) 

จนเข้าสู่ช่วงของการเจริญในระยะคงที่ (Satationary phase) จึงผลิตเอนไซม์ออกมาได้มากที่สุดในชั่วโมงท่ี 36 ของการเพาะเลี้ยงเชื้อใน
อาหารที่ประกอบด้วยแป้ง 1 เปอร์เซ็นต์ และยีสต์สกัด 2 เปอร์เซ็นต์ ท่ีพีเอช 7 และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซ่ึงให้ค่ากิจกรรมของ
เอนไซม์เท่ากับ 20 ยูนิตต่อมิลลิลิตร โดยหลังจากชั่วโมงนี้ไปแล้ว Bacillus sp. AC39 จะลดการผลิตเอนไซม์ลงเรื่อยๆ (ภาพท่ี 2) ซ่ึงเป็น
ข้อสังเกตว่าช่วงการผลิตอะไมเลสที่สูงสุดเกิดขึ้นเมื่อประชากรเซลล์มีการเจริญเติบโตคงท่ี นั่นหมายความว่าเมื่อแหล่งคาร์บอนในอาหาร
เริ่มลดลงจะมีผลเหนี่ยวนําให้เชื้อผลิตเอนไซม์ออกมาได้ดีขึ้น (Cordeiro, et al., 2002) 

 
ภาพที่ 2 การเจริญเตบิโตและการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดย Bacillus sp. AC39 ทุกๆ 4 ชั่วโมง  

เป็นเวลา 60 ชั่วโมง ที่พีเอช 7.0 และอณุหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครัง้ที่ 8   วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 
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3. ผลของสารตั้งต้นต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39  
สารตั้งต้นจากธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีสําคัญต่อการผลิตเอนไซม์ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการผลิตเอนไซม์ได้ใน

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แหล่งธรรมชาติจากหลายๆ แหล่งเป็นสารตั้งต้น (แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพด) และจาก
การศึกษาพบว่า Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์ได้ดีเมื่อใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นสารตั้งต้น (ภาพท่ี 3) โดยสามารถผลิตเอนไซม์ได้ 33 
ยูนิตต่อมิลลิลิตร ดังนั้นจึงสามารถนํา Bacillus sp. AC39 ไปพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มอย่างทรีฮาโลส (trehalose) 
เอทานอลชีวภาพ (bioethanol) และผลิตภัณฑ์ท่ีมีโปรตีนสูงได้ (Chang, et al., 2010) 

 
ภาพที่ 3 ผลของสารตัง้ตน้ตอ่การผลติเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 เม่ือทําการเลี้ยงเชือ้ 

ที่พีเอช 7.0 และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 36 ชั่วโมง 
 

                      
(A)                 (B) 

ภาพที่ 4 ผลของพีเอช (A) และผลของอุณหภูมิ (B) ต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 
 

4. พีเอชและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 
เอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ (crude enzyme) จาก Bacillus sp. AC39 สามารถมีกิจกรรมเอนไซม์ท่ีดีในสภาวะพีเอชที่เป็นกลาง

และค่อนไปทางด่าง โดยมีกิจกรรมเอนไซม์ดีท่ีสุดท่ีพีเอช 8.0 (59 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) (ภาพท่ี 4 A) โดยท่ีพีเอช 7.0 และ  พีเอช 9.0 เอนไซม์
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โมเลกุลโดยเฉพาะบริเวณเร่งให้เหมาะสมต่อการจับกับสับสเตรทเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาและเปลี่ยนเป็นผลผลิตได้ แต่เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินไป
ก็จะทําให้โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ ทําให้เอนไซม์มีสมบัติในการเร่งปฏิกิริยาลดลงหรือเสียไป (Lehninger, et al., 2005) ซ่ึงกิจกรรม
ของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ จาก Bacillus sp. ในช่วงอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส เช่น Bacillus sp. AB04 (Behal, et al., 2006), 
Bacillus sp. (Saxena and Singh, 2011) และ Bacillus subtilis KC3 (Vijayalakshm, et al., 2012)  
 

5. ผลของปริมาณความเข้มข้นของไอออนต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 
ไอออนและความเข้มข้นของไอออนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสโดยส่วนใหญ่ เช่น Ca2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+, 

Fe2+ เป็นต้น (Pandey, et al., 2000) ผลของไอออนที่มีผลต่อกิจกรรมเอนไซม์ในครั้งนี้โดยทําการเปลี่ยนแปลงชนิดของไอออนที่หลากหลายท่ี
ความเข้มข้น 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ ซ่ึงพบว่ากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 จะถูกกระตุ้นโดย Ca2+ ท่ีความ
เข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ (ภาพที่ 5) ในขณะที่ไอออนอื่นๆ จะลดการทํางานของเอนไซม์ โดยเฉพาะ Co2+ ซ่ึงมีผลลดการทํางานของเอนไซม์มาก
ท่ีสุด และเม่ือเพิ่มความเข้มข้นของไอออนเป็น 10 มิลลิโมลาร์ พบว่าไอออนทุกชนิดจะลดกิจกรรมของเอนไซม์ จากผลการศึกษาพบว่า
เอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 เป็นเมทัลโล เอนไซม์ซ่ึงจําเป็นต้องมีแคลเซียมไอออน (Ca2+) สําหรับกิจกรรม ความ
สมบูรณ์ของโครงสร้างและความคงสภาพของเอนไซม์เอง (Bordbar et al., 2005) ตัวอย่างเช่นฺ Bacillus sp. (Saxena and Singh, 2011), 
Bacillus amyloliquefaciens (Sudha, 2012) และ Bacillus amyloliquefaciens P-001 (Deb, et al., 2013) เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 5 ผลของปริมาณความเข้มขน้ของไอออนที่ 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ ต่อกิจกรรม 

ของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39  
4. สรุปผล 

การผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดย Bacillus sp. AC39 สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดที่พีเอช 7 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส หลังจาก
ทําการบ่มเป็นเวลา 36 ชั่วโมง โดยมีแป้งข้าวเจ้าเป็นสารตั้งต้นที่เหมาะสม และเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบท่ีได้จะมีกิจกรรมเอนไซม์สูงสุด
ท่ีพีเอช 8.0 และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดย Ca2+ จะกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์ในขณะที่ Co2+ จะยับย้ังกิจกรรมของเอนไซม์  

5. เอกสารอ้างอิง 
Asgher, M., Javaid, A.M., Rahman, S.U. and Legge, R.L. 2007. A thermostable a-amylase from a moderately thermophilic 

Bacillus subtilis strain for starch processing. Journal of Food Engineering 79 : 950–955. 
Ashwini, K., Kumar, G., Karthik, L. and Bhaskara, R.K.V. 2011. Optimization, production and partial purification of 

extracellular α-amylase from Bacillus sp. Marini. Archives of Applied Science Research 3(1) : 33-42. 
Azad, M.A., Bae, J.H., Kim, J.S., Lim, J.K., Song, K.S., Shin, B.S. and Kim, H.R. 2009. Isolation and characterization of a 

novel thermostable alpha-amylase from Korean pine seeds. New Biotechnology 26 : 143–149. 
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ผลของสารยบัยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยบนพื้นที่สูง 
Effects of Gibberellin Biosynthesis Inhibitors on Flowering of  

Litchi cv. Hong Huay on Highland 
นุดี  เจริญกิจ  พิทยา สรวมศิริ และ ดรณุ ี นาพรหม 

สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
E-mail: tinna_ch@hotmail.com โทร. 053-944040 

บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรค์ ร่วมกับการคว่ันกิ่ง และพ่นทางใบด้วยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34) 

และเอทิฟอนต่อการออกดอกของลิ้นจี่บนพื้นที่สูง ดําเนินการทดลอง ณ สวนลิ้นจี่ของเกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือนกันยายน 
2556 ถึงมกราคม 2557 โดยใช้ต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อายุ 6 ปี และวางแผนการทดลองแบบCRD ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ต้นลิ้นจี่ท่ี
เติบโตตามธรรมชาติ (ชุดควบคุม) 2) คว่ันกิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วยปุ๋ยใบ 0-52-34 เข้มข้น 1%ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) 
ควั่นกิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วย 1% 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตรและพาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) ควั่น
กิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วย 1% 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตรและเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 5) ควั่น
กิ่งร่วมกับพ่นทางใบด้วย 1% 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอท
คลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าในขณะที่ต้นลิ้นจี่ในชุดควบคุมไม่ออกดอก  ทุกกรรมวิธีท่ีศึกษามีผลทําให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกได้ดีและ
เป็นการออกดอกก่อนฤดูกาล โดยกรรมวิธีท่ี 5 สามารถกระตุ้นการออกดอกได้ภายใน125.5 วันหลังควั่นกิ่งและให้เปอร์เซ็นต์การออกดอกสูง
ถึง 94.00 เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ดอกล้วน 54.25 เปอร์เซ็นต์จํานวนดอกต่อช่อ 1,482.5 ดอกต่อช่อ ดอกสมบูรณ์เพศ24.14 เปอร์เซ็นต์ 
และขนาดช่อดอกใหญ่ท่ีสุด (กว้าง 17.87 และยาว 28.40 เซนติเมตร) และมีการติดผลสูงถึง 27.12 ผลต่อช่อ 
คําสําคัญ: พาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรค์เอทิฟอนการพ่นทางใบด้วยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต การควั่นกิ่งการออกดอกของลิ้นจี่ 

Abstract 
The effects of paclobutrazol, mepiquat-Cl, combine with girdling and foliar spraying with monopotassiumphosphate 

(0-52-34) plus ethephon on flowering of litchi grown on highland were investigated in farmer's orchard at Mae-rim 
district, Chiang Mai province, during September 2013 to January 2014. The experiment was conducted on ten six-year-
old litchi trees cv. 'Hong Huay', based on CRD with 5 treatments; 1) control , 2) girdling combine with 0-52-34 1% 
andethephon 400 mg/l, 3) girdling combine with 0-52-34 1%, ethephon 400 mg/l andpaclobutrazol 3,000 mg/l, 4) 
girdling combine with  0-52-34 1%, ethephon 400 mg/l and, mepiquat-Cl 2,500 mg/l, and 5) girdling combine with 0-
52-34 1%, ethephon 400 mg/l, paclobutrazol 3,000 mg/l and mepiquat-Cl 2,500 mg/l. The results showed that only 
the treated trees could produce early flowering, especially treatment 5 gave the best result by promoted flowering 
within 125.5 days after girdling which was earlier than treatment 2, 3 and 4.Moreover, treatment 5 gave the highest 
percentage of flowering (94.00%), perfect flower (24.14%), flower number per panicle (1,482.5 flowers per panicle), 
panicle size (17.87cm. widthand 28.40 cm. length)and fruit setting (27.12 fruit number per cluster). While the control 
treatment showed no flowering. 
Keywords: Paclobutrazol, Mepiquat-Cl, Ethephon,Foliar spraying with monopotassium phosphate, Girdling, Flowering of litchi 
 

1.  บทนํา 
ลิ้นจี่เป็นไม้ผลท่ีจัดอยู่ในวงศ์ Sapindaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Litchi chinensis Sonn. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ลิ้นจี่มีถิ่นกําเนิดในแถบตอนใต้ของประเทศจีน ซ่ึงเป็นเขตที่มีภูมิอากาศแบบกึ่งร้อน  จากนั้นลิ้นจี่ได้แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ
ประมาณ 150 ปี ท่ีผ่านมา (Menzel, 2004)  ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ครอบคลุมในภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครัง้ที่ 8   วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 273

และภาคเหนือ ท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่านเป็นต้น แต่ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555) ท่ีผ่านมา พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ทางภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงจาก 166,016 ไร่ คงเหลือเพียง 113,206.75 ไร่  
หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 31.80 (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ, 2555) เนื่องจากพฤติกรรมการออกดอกปีเว้นปีของลิ้นจี่  
หรือการออกดอกติดผลไม่สม่ําเสมอทั้งทรงพุ่ม ซ่ึงจะออกดอกติดผลเฉพาะบริเวณยอดของทรงพุ่มเท่านั้น  โดยท่ัวไปเกษตรกรมักใช้วิธีการ
ควั่นกิ่งซ่ึงเป็นวิธีดั้งเดิมในการกระตุ้นให้ลิ้นจี่ออกดอก แต่จําเป็นจะต้องควบคู่ไปกับอุณหภูมิต่ําจึงจะสามารถกระตุ้นการออกดอกได้ดี แต่
อาจได้ผลดีในบางครั้งและอาจไม่ได้ผลเช่นเดิมในปีถัดมา (Menzel and Simpson, 1990) อีกทั้งด้วยสภาวะโลกร้อนที่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกดอกของพืช จึงทําให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกพืชอื่นทดแทน 
เช่น ส้ม ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และพืชไร่อายุสั้น เช่น ข้าวโพด เป็นต้น ท่ีผ่านมามีการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น โดย
การพ่นปุ๋ยทางใบที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่น 0-52-34 เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับเอทิฟอน 400-800 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับการควั่นกิ่ง สามารถส่งเสริมการออกดอกของลิ้นจี่บนพื้นที่สูงในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกชุก เมฆหมอกหนา และ
อุณหภูมิไม่ต่ํามากนัก (นุดี, 2554 และ อรทัยและคณะ, 2555)  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้พาโคลบิวทราโซลต่อการชักนําการออกดอกนอกฤดูของพืช เช่น มะม่วง มะนาว และชมพู่ เป็นต้น  
พาโคลบิวทราโซลเป็นสารที่พืชไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ มีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถยับย้ังการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินภายในพืช ซ่ึงปกติ
จิบเบอเรลลินเป็นฮอร์โมนท่ีพืชสร้างขึ้นเพื่อไปทําหน้าที่กระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ให้กิ่งก้านยืดยาว (สัมฤทธิ์, 2549) โดยการเคลื่อนย้าย
คาร์โบไฮเดรตไปใช้  พืชจึงไม่สามารถสะสมแป้งได้ ซ่ึงถ้าต้นพืชมีจิบเบอเรลลินสะสมอยู่มากจะทําให้ไม่ออกดอก (ธวัชชัยและรุ่งทิพย์, 2553) 
การทํางานของพาโคลบิวทราโซลจะไปยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ kaurene oxidase และ P-450 oxidase ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีจําเป็นต่อ
กระบวนการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ent-kaureneเป็น ent-kaureoic acid (Rademacher, 2000) Menzel 
and Simpson (1990)  ได้ทดลองพ่นทางใบด้วยพาโคลบิวทราโซลเข้มข้น 1,000-4,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และราดทางดินอัตรา 0.25-1.0 กรัม 
ต่อตารางเมตร กับลิ้นจี่พันธุ์ Bengal, Kwai May Pink และ Tai So พบว่าพาโคลบิวทราโซลทุกความเข้มข้นสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออก
ดอกของลิ้นจี่ได้ 40-60% เช่นเดียวกับ Chaitrakulsub, et al. (1992) ท่ีรายงานว่า การพ่นพาโคลบิวทราโซลผสมกับเอทิฟอนจะช่วยให้
ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยออกดอกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีสารยั้บย้ังการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินที่น่าสนใจอีกหลายชนิด เช่น คลอมิควอทคลอไรด์
เมพิควอทคลอไรด์ เป็นต้น  ซ่ึงจะมีผลยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ในช่วงเริ่มต้นของการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินโดยส่วนมากใช้เป็นสาร
ควบคุมความสูงของไม้ดอกไม้ประดับ และเพิ่มผลผลิตในพืชกลุ่มไม้ผล เช่น แอปเปิล ส้ม องุ่น เป็นต้น (สัมฤทธิ์, 2549) โสภา (2555) ได้
ศึกษาผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอมิควอทคลอไรด์ และพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้บนพื้นที่สูง พบว่าการ
พ่นทางใบด้วยเมพิควอทคลอไรด์ผสมกับคลอมิควอทคลอไรด์สามารถชักนําการออกดอกของมะม่วงได้เร็วกว่าการราดทางดินด้วยพาโคล
บิวทราโซล และการพ่นด้วยเมพิควอทคลอไรด์และคลอมิควอทคลอไรด์เพียงอย่างเดียว 15 วัน และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอก 52.67 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ต้นควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเพียง 21.61 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับสัมพันธ์ (2527) ได้ใช้เมพิควอทคลอไรด์เพื่อ
เร่งการออกดอก และเพิ่มจํานวนดอกต่อต้นในถั่วเขียวดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงตั้งวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการออกดอกของลิ้นจี่จากวิธีดั้งเดิมของเกษตรกร (การควั่นกิ่งและพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34) โดยการใช้สารเอทิฟอนผสมกับ
สารยับย้ังการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน เช่น พาโคล-บิวทราโซล และเมพิควอทคลอไรด์ 

2. วิธีการทดลอง 
คัดเลือกต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยอายุ 6 ปี ปลูกในระบบระยะชิด 4×4 เมตร ท่ีระดับความสูง 780 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล จํานวน 10 ต้น 

ณ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยต้นลิ้นจี่ท่ีใช้ในการทดลองในครั้งนี้ได้มีการตัดแต่งกิ่งเปิดทรงพุ่มให้โล่ง และดูแลรักษายอดใหม่ และบํารุง
สภาพต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นอย่างดี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design: CRD) ประกอบด้วย 
5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า 1 ต้นเป็น 1 ซํ้า ซ่ึงในแต่ละต้นกําหนดให้มีจํานวนยอด 300 ยอดต่อต้น ดังนี้ 

กรรมวิธี 1 ชุดควบคุม 
กรรมวิธี 2 การควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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กรรมวิธี 3 การควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับพ่นสารพา
โคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

กรรมวิธี 4 การควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน  400มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับพ่นสาร
เมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

กรรมวิธี 5 การคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับพ่นสาร
พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับพ่นสารเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เมื่อใบชุดท่ี 2 หลังการตัดแต่งกิ่งเข้าสู่ระยะใบเพสลาด (31 ส.ค. 2556) ได้ทําการควั่นกิ่งบริเวณที่กิ่งแยกออกมาจากกิ่งหลักโดย
ใช้เลื่อยควั่นกิ่งในกรรมวิธีท่ี 234 และ 5 จากนั้นในวันที่ 7 และ 14 หลังการควั่นกิ่ง ให้พ่นทางใบด้วยพาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และในวันที่ 1017 และ 24หลังควั่นกิ่งให้พ่นทางใบด้วยปุ๋ย 0-52-34 เข้มข้น 1% 
ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วปล่อยให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกจากนั้นเมื่อต้นลิ้นจี่เริ่มแทงช่อดอกจึงบันทึกวันที่ออกดอก ตรวจนับ
เปอร์เซ็นต์การออกดอก ลักษณะช่อดอก จํานวนดอกต่อช่อ จํานวนเพศดอก ขนาดช่อดอกและจํานวนผลต่อช่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบทางสถิติด้วยโปรแกรม SXW เวอร์ชั่น 8 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 พฤติกรรมการออกดอก 
ตารางท่ี 1 แสดงวันที่ออกดอกและเปอร์เซ็นต์การออกดอกพบว่ากรรมวิธีการควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 

1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นวิธีการชักนําการออกดอกดั้งเดิมของเกษตรกร ยังคงสามารถชักนําการออกดอกของ
ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยได้ โดยต้นลิ้นจี่เริ่มแทงช่อดอกเมื่อ 138 วันหลังควั่นกิ่ง ให้เปอร์เซ็นต์การออกดอก 49.00 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงไม่แตกต่างกัน
กับกรรมวิธีการควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และพาโคลบิวทราโซล 
3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรรมวิธีการควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มขน้ 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีออกดอกเมื่อ 138 และ 131 วันหลังควั่นกิ่ง มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก เท่ากับ 45.00 
และ 39.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แต่เมื่อทําการคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัม
ต่อลิตร พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอ-ไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถกระตุ้นให้ต้นลิ้นจี่การออก
ดอกได้เร็วย่ิงขึ้น โดยแทงช่อดอกเมื่อ 125.5 วันหลังควั่นกิ่ง และให้เปอร์เซ็นต์การออกดอกมากท่ีสุด 94.00 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่า
กรรมวิธีอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่1 ผลของการควัน่กิ่ง ปุ๋ยใบ และสารยบัยัง้การเจริญเติบโตต่อวนัที่ออกดอก และเปอรเ์ซ็นตก์ารออกดอก 
กรรมวิธี วันที่ออกดอก(วัน) การออกดอก (%) 

1) ชุดควบคุม                                                                                                  - 0.00c 
2) ควั่นกิ่ง+ 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. 138.0 49.00b 
3) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1%+ เอทิฟอน 400 มก./ล.+พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล. 138.0 45.00b 
4) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1%+ เอทิฟอน 400 มก./ล. + เมพิควอทคลอไรด์2,500 มก./ล. 131.0 39.00b 
5) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. + พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล.+ 

เมพิควอทคลอไรด์2,500 มก./ล. 
125.5 94.00a 

Significant - * 
* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95 % 

 

3.2 ลักษณะชอ่ดอก 
ด้านลักษณะของช่อดอกพบว่า ท้ังกรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัม

ต่อลิตร เพียงอย่างเดียว กรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอท
คลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีลักษณะช่อดอกล้วนไม่แตกต่างกัน 58.33 
47.27 และ 54.25 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่ากรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และพาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีมีลักษณะช่อดอกล้วนน้อยที่สุด เท่ากับ 14.45 เปอร์เซ็นต์ และให้ลักษณะช่อ
ดอกปนใบมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน เท่ากับ 85.54 เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตามกรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% 
ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว  กรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 
400 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% 
ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พา-โคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผล
ทําให้เกิดช่อดอกปนใบเฉลี่ย41.6645.74 และ 52.72 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 ผลของการควัน่กิ่ง ปุ๋ยใบ และสารยบัยัง้การเจริญเติบโตต่อลกัษณะช่อดอก 
ลักษณะช่อดอก (เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธี ดอกล้วน ดอกปนใบ 

1) ชุดควบคุม                                                                                                 0.00c 0.00c 
2) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1%+ เอทิฟอน 400 มก./ล. 58.33a 41.66b 
3) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1%+ เอทิฟอน 400 มก./ล.+ พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล. 14.45b 85.54a 
4) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1%+เอทิฟอน 400 มก./ล.+ เมพิควอทคลอไรด์2,500 มก./ล. 47.27a 52.72b 
5) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1%+เอทิฟอน 400 มก./ล.+ พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล. 
   + เมพิควอทคลอไรด์2,500 มก./ล. 

54.25a 45.74b 

Significant * * 
* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95 % 

3.3 จํานวนดอกต่อช่อ จํานวนเพศดอก และขนาดช่อดอก  
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนดอกต่อช่อพบว่า กรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 

มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติโดยปกติของเกษตรกรมีผลทําให้ช่อดอกลิ้นจี่มีจํานวนดอกต่อช่อเพียง 711.40 ดอกต่อช่อ แต่เมื่อเพิ่มพา
โคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีผลทําให้มีจํานวนดอกต่อช่อเพิ่มมากขึ้น  
เท่ากับ 790.63 และ944.89 ดอกต่อช่อ ตามลําดับ  และเมื่อเพิ่มท้ังพาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 
2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีผล
ทําให้มีจํานวนดอกต่อช่อมากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 1,482.5 ดอกต่อช่อ ส่วนเพศดอกของลิ้นจี่ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้
สามารถพบได้ 2 ชนิด คือ ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ โดยกรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิ
ฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเมพิควอทคลอ-ไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์ดอกสมบูรณ์เพศน้อยที่สุด 
เท่ากับ 16.4818.2315.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับและมีเปอร์เซ็นต์ดอกเพศผู้มากท่ีสุด เท่ากับ 83.5281.77 และ 84.32เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ ในขณะที่กรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พาโคลบิวทรา
โซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิ-ควอทคลอไรค์ 2,500 มก./ล. ให้เปอร์เซ็นต์ดอกสมบูรณ์เพศมากที่สุด เท่ากับ 24.14 เปอร์เซ็นต์ 
และมีเปอร์เซ็นต์ดอกเพศผู้น้อยที่สุด เท่ากับ 75.86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนาดช่อดอกลิ้นจี่พบว่า กรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-
52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีช่อดอกด้านกว้างมากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 17.87 เซนติเมตร รองลงมา คือ ความกว้างของช่อดอก
ของกรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีมีความกว้างช่อดอก เท่ากับ 
14.91 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีกรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตรและ
พาโคลบิวทรา-โซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 
มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีช่อดอกด้านกว้าง เท่ากับ 11.99 และ 10.63 เซนติเมตร ตามลําดับใน
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ด้านความยาวของช่อดอก พบว่า กรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีผลทําให้ช่อดอกมียาวมากท่ีสุดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 28.40 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 
มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และพาโคลบิวทราโซล 
3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ กรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวของช่อดอกไม่แตกต่างกัน เท่ากับ 23.82 22.57 และ 22.15 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 ผลของการควั่นกิ่ง ปุ๋ยใบ และสารยับยั้งการเจริญเติบโตต่อจํานวนดอกต่อช่อ จํานวนเพศดอก  
และขนาดช่อดอก 

จํานวนเพศดอก(%)  ขนาดช่อดอก(ซม.) กรรมวิธี จํานวนดอกต่อช่อ
(ดอกต่อช่อ) สมบูรณ์เพศ เพศผู ้  กว้าง ยาว 

1) ชุดควบคุม 0.00d 0.00c 0.00c  0.00d 0.00c 
2) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน400  มก./ล. 711.40c 16.48b 83.52a  14.91b 23.82b 
3) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน400มก./ล. + 
พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล. 

790.63bc 18.23b 81.77a 
 

11.99c 22.57b 

4)ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. + 
เมพิควอทคลอไรด์ 2,500 มก./ล. 

944.89b 15.68b 84.32a 
 

10.63c 22.15b 

5) ควั่นกิ่ง+ 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. + พาโคล
บิวทราโซล 3,000 มก./ล.+ เมพิควอทคลอไรด์2,500 มก./ล. 

1,482.5a 24.14a 75.86b 
 

17.87a 28.40a 

Significant * * *  * * 
* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95% 

3.4 จํานวนผลต่อช่อ 
ทําการนับจํานวนผลเฉลี่ยต่อช่อเมื่อผลลิ้นจี่อายุ 1 สัปดาห์พบว่า กรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% 

ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวน
ผลต่อช่อมากท่ีสุด เท่ากับ 27.12 ผลต่อช่อ ถึงแม้ว่าจะไม่แตกต่างกับกรรมวิธีควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสม
กับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และพาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีมีจํานวนผลต่อช่อ เท่ากับ 22.95 ผลต่อช่อในขณะที่
กรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรรมวิธีคว่ันกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ย
ทางใบด้วย 0-52-34 เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อลิตรให้จํานวนผล
เฉลี่ยต่อช่อน้อยกว่า เท่ากับ 19.07 และ 20.00 ผลต่อช่อ ตามลําดับ จากตารางท่ี 4 พบว่าการคว่ันกิ่งร่วมกับการพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 
เข้มข้น 1% ผสมกับเอทิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พาโคลบิวทราโซล 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมพิควอทคลอไรค์ 2,500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักนําให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกได้เร็วท่ีสุดและดีท่ีสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกสูงถึง 94 เปอร์เซ็นต์และมีจํานวนดอกต่อช่อ 
ดอกสมบูรณ์เพศ และขนาดช่อดอกมากที่สุด ส่วนกรรมวิธีการควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอน และเมพิควอท
คลอไรค์ กรรมวิธีการควั่นกิ่งร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอน และพาโคลบิวทราโซล และกรรมวิธีการควั่นกิ่งร่วมกับพ่น
ปุ๋ยทางใบด้วย0-52-34 ผสมกับเอทิฟอนสามารถชักนําการออกดอก และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกลดลงตามลําดับ ผลการทดลองนี้ตรงกับ
งานทดลองก่อนหน้านี้ซ่ึงพบว่าการควั่นกิ่งร่วมกับการพ่นทางใบด้วย 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอนสามารถชักนําการออกดอกของลิ้นจี่ได้ท้ังใน
ฤดูและนอกฤดู (นุดี,2554; อรทัย, 2555 และ อัญชลี, 2556) โดยการควั่นกิ่งจะมีผลทําให้ปลายยอดมีการพักตัวช่วงหนึ่ง อาจเป็นผลมาจาก
การที่ท่ออาหารบางส่วนถูกตัดทําให้เกิดการสะสมอาหารและสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต จึงทําให้การคว่ันกิ่งสามารถชักนําการออก
ดอกได้ (Menzel and Paxton,1986) และสอดคล้องกับรายงานของสรเพชร (2552) ท่ีได้กล่าวว่า การควั่นกิ่งสามารถยับย้ังการแตกใบอ่อน
และกระตุ้นการออกดอกของลิ้นจี่ได้โดยสามารถชักนําการออกดอกได้มากถึง 89.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้ควั่นกิ่งที่มีการแตกใบ
อ่อนและไม่พบการออกดอก และการควั่นกิ่งอาจสามารถทําให้ลิ้นจี่ออกดอกก่อนฤดูกาลในสภาพปกติ การพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 ผสม
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เอทิฟอน 400 สตล. เป็นการพ่นปุ๋ยใบที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงจึงช่วยให้ใบแก่เร็วย่ิงขึ้น และป้องกันการแตกใบอ่อนเมื่อพืชได้รับ
น้ําในปริมาณที่มาก (อนันต์, 2547) จึงเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและสร้างตาดอก รวมท้ังเพิ่มความแข็งแรงให้กับช่อดอกด้วย (พิทยาและ
คณะ, 2550 และ วิจิตร, 2550) สอดคล้องกับศศิธร (2553) ท่ีได้ทําการพ่นปุ๋ยทางใบที่มีฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง ในช่วงปลายฤดูฝน
จนถึงก่อนการออกดอก สามารถส่งเสริมให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้บทบาทของเอทิฟอนที่มีผลต่อการยับย้ังการทํางานของจิบ
เบอเรลลินจึงทําให้มีการส่งเสริมการพัฒนาตาดอกในลิ้นจี่ได้ (Chen and Ku,1988) ในกรณีของการเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกด้วยการ
ใช้พาโคลบิวทราโซล และเมพิควอทคลอไรค์มีผลชักนําการออกดอกในลิ้นจี่ได้ดีย่ิงขึ้น ตรงกับงานของ Menzel and Simpson (1990) ท่ีได้
ทดลองการพ่นทางใบด้วยพาโคลบิวทราโซลเข้มข้น 1,000-4,000 มิลลิกรัมต่อลิตร กับลิ้นจี่พันธุ์ Bengal, Kwai May Pink และ Tai So 
พบว่าสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกของลิ้นจี่ได้ถึง 40-60% ในกรณีศึกษากับมะม่วงก็พบว่า การใช้พาโคลบิวทราโซล คลอมิควอท
คลอไรค์และเมพิควอทคลอไรค์ มีผลทําให้ต้นมะม่วงออกดอกได้เร็ว และมากกว่าในชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (โสภา, 2555 และ 
มะลิวรรณและคณะ, 2557) การควั่นกิ่งร่วมกับการพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 ผสมกับเอทิฟอนและการควั่นกิ่งร่วมกับการพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 
0-52-34 ผสมกับเอทิฟอน พาโคลบิวทราโซล และเมพิควอทคลอไรค์ สามารถส่งเสริมให้เกิดเป็นช่อดอกล้วนมากที่สุดและยังส่งผลให้มี
เปอร์เซ็นต์การติดผลดีท่ีสุดเช่นกัน Chutichudet, et al., (2006) รายงานว่า เมื่อพ่นสารพาโคลบิวทราโซลกับมะม่วงพันธุ์แก้วท่ีความ
เข้มข้นที่เพ่ิมขึ้นในระยะที่ช่อดอกยืดออกประมาณ 1 เซนติเมตร จะช่วยลดการหลุดล่วงของผลได้ดีและการพ่นสารพาโคลบิวทราโซลท่ี
เข้มข้น 3,000มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะที่ช่อดอกยืดออกประมาณ 5 เซนติเมตร จะทําให้ได้ผลผลิตมากท่ีสุด อีกท้ังการควั่นกิ่งสามารถเพ่ิม
จํานวนผลเฉลี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวได้มากกว่าไม่คว่ันกิ่ง 2-3 เท่า และสามารถเพิ่มผลผลิตต่อต้นได้มากกว่า 35% (Roe, et al., 1997) เช่นเดียวกับ
พาวินและคณะ (2545) ท่ีทําการเปรียบเทียบการติดผลของต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ควั่นกิ่งและไม่ควั่นกิ่งพบว่า ต้นลิ้นจี่ท่ีควั่นกิ่งจะมีการติด
ผลและจํานวนผลต่อช่อมากกว่าต้นที่ไม่ได้ควั่นกิ่ง เป็นที่ทราบกันว่าอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนกําลังส่งผลกระทบต่อการออกดอก
ของต้นไม้ผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม้ผลท่ีปลูกบนพ้ืนที่สูง ต้นลิ้นจี่เป็นไม้ผลท่ีโดยปกติต้องการอุณหภูมิค่อนข้างต่ําในการกระตุ้นการออกดอก 
ในการทดลองนี้ต้นลิ้นจี่ชุดควบคุมสามารถยืนยันความเข้าใจน้ี โดยไม่มีการออกดอกแต่อย่างใดในฤดูปกติ เนื่องจากช่วงฤดูหนาวของปีท่ี
ศกึษาอุณหภูมิไม่ต่ําพอ ส่วนกรรมวิธีท่ีศึกษาสามารถกระตุ้นการออกดอกได้ 
 

ตารางที่ 4 ผลของการควัน่กิ่ง  ปุ๋ยใบ และสารยบัยัง้การเจริญเตบิโตตอ่จํานวนผลต่อช่อ 
กรรมวิธี จํานวนผล (ผลต่อช่อ) 

1) ชุดควบคุม                                                                                                  0.00c 
2) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. 19.07b 
3) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. + พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล. 22.95ab 
4) ควั่นกิ่ง + 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล. + เมพิควอทคลอไรด์2,500 มก./ล. 20.00b 
5) ควั่นกิ่ง+ 0-52-34 1% + เอทิฟอน 400 มก./ล.+พาโคลบิวทราโซล 3,000 มก./ล.+ เมพิควอท-คลอไรด์2,500 มก./ล. 27.12a  

Significant * 
* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95 % 

 

4. สรุปผล 
การชักนําการออกดอกด้วยวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกรโดยการควั่นกิ่งร่วมกับการพ่นปุ๋ยทางใบด้วย 0-52-34 ยังคงสามารถชักนํา

การออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยได้ ถ้ามีการผสมเอทิฟอนในการฉีดพ่นททางใบด้วย ในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกโดยผสม
สารยับย้ังการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน คือ พาโคลบิวทราโซล และเมพิควอทคลอไรค์สามารถกระตุ้นการออกดอกได้เร็วย่ิงขึ้นให้เปอร์เซ็นต์
การออกดอกสูงถึง 94.00 เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ดอกล้วน 54.25 เปอร์เซ็นต์จํานวนดอกต่อช่อ 1,482.5 ดอกต่อช่อ ดอกสมบูรณ์เพศ 
24.14 เปอร์เซ็นต์ ขนาดช่อดอกใหญ่ท่ีสุด (กว้าง 17.87 เซนติเมตร และยาว 28.40 เซนติเมตร) และมีการติดผล 27.12 ผลต่อช่อจึงเป็นวิธี
จัดการที่เกษตรกรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในแปลงเพื่อป้องกันปัญหาโลกร้อนได้ดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะสากลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิศวกรในกลุ่มปิโตรเคมีในกลุ่มประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค และศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะสากลของวิศวกรในกลุ่มปิ
โตรเคมีสู่สมรรถนะสากลเพื่อไปทํางานในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก กับกลุ่มตัวอย่างวิศวกรชาวไทยในกลุ่มปิโตรเคมีท่ีมีประสบการณ์ในการอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงนอกเหนือจากประเทศไทย และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และวิศวกร
ชาวไทยในกลุ่มปิโตรเคมีท่ีไม่มีประสบการณ์ในการอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลการวิจัย
พบว่าสมรรถนะสากลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิศวกรในกลุ่มปิโตรเคมีในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความรู้ท่ีควร
เพิ่มพูนได้แก่ความรู้ด้านการตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเงินและการบริหารสมรรถนะด้านทักษะท่ีต้องการพัฒนาได้แก่ ทักษะ
ภาษาอังกฤษสมรรถนะด้านค่านิยมท่ีต้องการพัฒนาปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะสากลของวิศวกรในกลุ่มปิโตรเคมี คือ เรื่องการใช้
ภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสมรรนถะควรเริ่มต้นที่การอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิง
การบริหารเพื่อให้บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนาตนเองตามที่ต้องการภายใต้การกําหนดนโยบายจากองค์กรโดยเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
พร้อมหรือความต้องการพัฒนาสมรรถนะ ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมีควรเร่งรัดความรู้เฉพาะทางที่
ตนเองมีความถนัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศรู้จักการประเมินตนเองและนําพาตนเองไปสู่การทํางานที่เอื้อให้สามารถใช้ความรู้
ความสามารถของตนได้อย่างเต็มท่ีควรตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมกับเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับตนเองและควรเปิดโอกาสให้ตนเองโดยเข้าไปหารือถึงแนวทางการพัฒนาตนเองร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และควรสร้างความสมดุลให้ได้ระหว่างความรู้เชิงเทคนิคและความรู้เชิงบริหารทักษะความชํานาญการบริหารงานการสื่อสารและ
ทัศนคติให้สอดคล้องกับความต้องการในงานและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่อาจมีความหลากหลายของกําลังคนเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คําสําคัญ: การแสดงความคิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแสดงให้เห็นถึงความรู้ระดับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ระดับท้องถิ่น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา 

 

Abstract 
The research was to study necessary international performance of engineers in petrochemical engineering in 

ASEAN member countries and to study problems, threats, and guidelines to improve international performance of 
engineers in petrochemical engineering in order to be able to work in ASEAN member countries. In fact, the study was 
a qualitative research using in-depth interview. The sample were Thai engineers in petrochemical engineering and had 
experiences in a training course, study tour, or working in at least one country of the ASEAN member countries other 
than Thailand and their work experiences were not less than five years and Thai engineers who had no experiences in 
training, study tour, or working in one of the ASEAN member countries. The findings revealed that the international 
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performance the engineers in petrochemical engineering of the ASEAN member countries should improve consisted 
of knowledge of commercial marketing, electronics, finance and administration. The skill performance petrochemical 
engineers had to develop was English language skills.  In addition, the performance concerning values should be 
developed. In fact problems and threats of international performance was the use of English. The preparation for 
improving international performance started with training courses giving knowledge, guidelines for performance in term 
of techniques and administration in order to enable the personnel to understand and develop themselves as they 
desired under the organization’s policy. This development could motivate engineers to be ready for improving 
themselves. It was suggested that engineers should speed up to develop their specific aptitude, English proficiency, 
and self-assessment. These developments would lead them to the work that they could completely use their 
knowledge and ability.  The engineers should be aware of their development to meet their needs and be aware of 
choosing the learning style suitable for them. The engineers should also give themselves opportunities to discuss with 
their superiors or officials in human resources about how to develop themselves. They should also create balance 
among technical knowledge, management knowledge, administrative skills, communications, and their attitudes to 
suit the need for their work or to suit their organizational climate which would have a variety of increasing manpower 
from the merger of ASEAN Economic Community. 
Keywords: expressing ideasASEAN Economic Community, demonstrating knowledge of the ASEAN Economic 
Community and local levels, cross-cultural communication, being able to speak more than one language 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นมากมายและเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า

มหาศาลมีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศและนานาชาติประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ํามาเป็นระยะเวลานานและได้เริ่มก้าวเข้าสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงผลผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันได้แก่สารเคมีตัวท้าละลายไฮโดรคาร์บอน
ผงซักฟอกพลาสติกเรซินยางสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์เป็นต้นดังนั้นการนําปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์จะต้องนําทรัพยากรปิโตรเลียมท่ี
ผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วท้ังจากการกลั่นน้ํามันดิบ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวจะได้ออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลากหลายประเภทตามคณุสมบัติท่ีแตกต่างกันซ่ึงจะตอบสนองความต้องการใช้ท่ีแตกต่างกันด้วย 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 2.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มท่ี 1 วิศวกรชาวไทยในกลุ่มปิโตรเคมีท่ีมีประสบการณ์ในการอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงนอกเหนือจากประเทศไทยและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ป ี
 กลุ่มท่ี 2 วิศวกรชาวไทยในกลุ่มปิโตรเคมีท่ีไม่มีประสบการณ์ในการอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ (Purposive sampling) โดยสุ่มข้ึนมากลุ่มละ 10 คน รวมเป็น 20 คน หรือ
จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว 
 2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 2.2.1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะสากลของวิศวกร
ในกลุ่มปิโตรเคม ี
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 2.2.2. ผู้วิจัยศึกษารูปแบบ เทคนิควิธีการสัมภาษณ์ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากตําราและการขอคําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธีการ
วิจัย อันจะนําไปสู่การศึกษาท่ีถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้มากท่ีสุด 
 2.2.3. แนวคําถามในการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยศึกษาประเด็นคําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและ
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คําถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อเก็บรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสร้างคําถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตของ
การวิจัยอันเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว้  
 

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review data) 
 2.3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาวิธีการสร้างคําถามในการสัมภาษณ์จากเอกสารงานวิจัย เพื่อกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาจะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความทฤษฎีหลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.3.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data) 
 2.3.2.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบคําถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ลักษณะการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการกําหนดคําถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่ทําวิจัย ก่อนเริ่มการทําการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้
มีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 
20-60 นาที ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละรายจะทําการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มี
ข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ท่ีเรียกว่า ข้อมูลอ่ิมตัว จึงหยุดการสัมภาษณ์ 
 2.3.2.2 ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์ จะทําการ
บันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ทันที เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะน้ําเสียง ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับ
ความคิด ความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล 
 2.3.2.3 ข้อมูลจะถูกนํามาทําการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพื่อ
นําไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปและข้อมูลท่ีได้มาผู้วิจัยจะนํามาถอดเทปคําต่อคํา ประโยคต่อประโยค แล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลอีกคร้ังด้วยการ ฟังเทปบันทึกเสียงซํ้า 
 

2.4 ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ได้นําข้อมูลมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ดังนี้ (Golafshan, 2003) 

 2.4.1. ผู้สัมภาษณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวผู้วิจัย ซ่ึงจะมีผลต่อความถูกต้อง
และเป็นจริงของข้อมูล 
 2.4.2. การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking) โดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลับไปให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลว่าข้อมูลเป็นจริงตรงกับความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์  
 2.4.3. ตรวจสอบความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) โดยนําข้อมูลไปตรวจสอบกับอาจารย์ท่ีปรึกษางาน
วิทยานิพนธ์เพื่อยืนยันความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
 2.4.4. ความสามารถในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ (Transferability) โดยการเขียนระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และบริบทท่ีต้องการศึกษาอย่างชัดเจน 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 282

 2.4.5. การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) โดยการที่ผู้วิจัยจะเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยไว้เป็น
อย่างดี พร้อมสําหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลท่ีได้ไม่มีความลําเอียงหรือเกิดจากการคิดขึ้นเองของผู้วิจัย 
 

2.5 การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ผล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยดัดแปลงข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ Colaizzi (1978) ซึ่งเป็นวิธีท่ีได้รับการ
ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา ดังนี้ 
 2.5.1. นําข้อมูลท่ีได้จากการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกภาคสนามมาพิจารณาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่สําคัญ 
 2.5.2. นําข้อมูลกลับมาอ่านพิจารณาอีกครั้งโดยละเอียดแล้วจึงตีความพร้อมทําการดึงข้อความหรือประโยคที่สําคัญที่
เกี่ยวข้อง 
 2.5.3. นําข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงมาไว้กลุ่มเดียวกัน มีการสร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัว
ข้อสรุป โดยมีรหัสข้อมูลกํากับทุกข้อความหรือทุกประโยค จากนั้นจึงตั้งชื่อคําสําคัญ จัดเป็นกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อยที่อยู่
ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ (Sub-theme) 
  2.5.4. การอธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดครบถ้วน โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันระหว่างข้อความหรือ
ประโยค ซ่ึงในขั้นตอนนี้ต้องพยายามตัดข้อมูลหรือหัวข้อที่ไม่จําเป็นออก 
 2.5.5. ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน พร้อมท้ังยกตัวอย่างคําพูด (Quoting) ประกอบคําหลัก
สําคัญที่ได้ เพื่อแสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 

3. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะสากลของวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับวิศวกร
ชาวไทยในกลุ่มปิโตรเคมี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

ตารางที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
รหัส กลุ่ม เพศ อายุ (ปี) ตําแหน่งงาน ประเทศ AEC ที่มีประสบการณ์* ระดับการศึกษา 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 

ชาย ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 

38 
35 
37 
43 
30 
39 
41 
40 
32 
41 
33 
28 
27 
35 
29 

วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรเคม ี
วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรโยธา 
วิศวกรเคม ี
วิศวกรเคม ี
วิศวกรโยธา 

วิศวกรเคร่ืองกล 
วิศวกรไฟฟ้า 

วิศวกรเคร่ืองกล 
วิศวกรเคม ี
วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรโยธา 

วิศวกรเคร่ืองกล 

SG,MY 
MY,LA,KH 

SG,MY 
SG,MY 

MY,LA,KH 
SG,MY 

VN,LA,MY 
SG,LA,VN 

MY 
SG 
MY 
- 
- 

SG 
- 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ: * ชื่อย่อกลุ่มประเทศอาเซียน BN = ประเทศบรูไน, ID = ประเทศอินโดนีเซีย, KH = ประเทศกัมพูชา,   LA = ประเทศลาว, MM = ประเทศ
พม่า, MY = ประเทศมาเลเซีย, PH = ประเทศฟิลิปปินส์, SG = ประเทศสิงคโปร์, TH = ประเทศไทย และ VN = ประเทศเวียดนาม 
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ผลการสัมภาษณ์ 
การศึกษาครั้งนี้จัดการสนทนากลุ่ม 2 รอบ (Focus Group) ร่วมกับวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมี โดยในรอบแรกสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ประเทศ โดยมีผู้ร่วมการสนทนากลุ่มจํานวน 8ท่าน ในรอบสองสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์อย่างน้อย1 ปีหรือไม่มีประสบการณ์จํานวน 7 ท่านผลของการสัมภาษณ์มีดังนี้ 

1. สมรรถนะสากลด้านการแสดงความคิดสากล (Exhibit a global mindset) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะ
เดียวกันว่า ประเทศอื่นนั้นมีความต้องการ ความชอบ รวมทั้งความคาดหวังท่ีแตกต่างกับประเทศไทยพอสมควรอันเนื่องมาจากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมการที่มีมุมมองความคิดในภาพกว้างเป็นสากล ไม่มองเพียงด้านเดียว มีการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับประเทศนั้น รวมทั้งมีการพัฒนาความคิดอยู่ตลอดเวลา จะทําให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น และสามารถนําเสนอในสิ่งที่เหมาะสม
กับความต้องการของประเทศนั้นได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบและโน้มน้าวจิตใจของผู้บริหาร
ได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น (P9) “การที่เป็นวิศวกรก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรับคําสั่งจากผู้บริหารทางด้านเดียวแล้ว ก็จะเป็น two way สามารถ
โต้ตอบกับผู้บริหารได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ทําให้เราไม่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ไม่มองอะไรเพียงด้านเดียว มุมเดียว ต้องมองภาพระดับโลก
เพื่อให้สามารถโน้มนา้วใจผู้บริหารได้” โดยถ้ามีความคิดยึดติดกับความเป็นชาตินิยมก็จะทําให้ยํ่าอยู่กับท่ี ไม่พัฒนาไปเท่าท่ีควร 

2. สมรรถนะสากลด้านการเห็นคุณค่าและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Appreciate and understand different cultures) ผู้ให้
สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญและละเอียดอ่อนมาก วัฒนธรรมในแต่ละประเทศก็มี
ความแตกต่างกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งมีความเป็นมาท่ีแตกต่างกัน การปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงแค่ทําตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเพียง
อย่างเดียวแต่ต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความราบร่ืน ไม่ติดขัด ไม่ผิดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่อาจเกิดจากวัฒนธรรมได้ยกตัวอย่างเช่น (P7)“การทํางานร่วมกัน มัน
ไม่ใช่แค่เอาหน้าท่ีความรับผิดชอบมาผูกกันอย่างเดียว มันต้องมีการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เราไปทํางาน เพื่อให้สามารถที่จะทํางาน
ได้อย่างไม่ติดขัด ไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี การทํางานก็จะราบรื่นลดปัญหาความขัดแย้งตรงนั้นลงไป” รวมท้ังยังช่วยเพิ่มสัมพันธภาพ
ท่ีดีต่อกันในการปฏิบัติงานอีกด้วย 

3. สมรรถนะสากลด้านการแสดงให้เห็นถึงความรู้ระดับสากลและระดับท้องถิ่น (Demonstrate world and local knowledge) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าการมีความรู้ทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
ประเทศอื่น ควรมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมทั้งท้องถิ่นของประเทศที่ไปปฏิบัติงานด้วย ซ่ึงความรู้เหล่านี้
จะช่วยทําให้วางแผนงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น (P6)“การรู้ว่าการทํางานต้องใช้วัสดุในการก่อสร้างในการ
ซ่อมแซม ตัววัสดุเราก็จะต้องรู้ว่าราคามันขึ้นลงแปรผันตามอะไรบ้าง ราคาของวัสดุแต่ละประเทศมันก็แปรผันไม่เท่ากัน เราต้องรู้สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศที่เราไปอยู่ รู้ว่าเค้าเด่นเรื่องไหน บางประเทศผลิตทรัพยากรได้แตกต่างจากประเทศไทย วัสดุบางชิ้นจะถูกกว่าบ้านเรา 
ในบางชิ้นกจ็ะแพงกว่าบ้านเรา อันนี้เราต้องรู้ ต้องรู้กลไกตลาด อะไรประมาณนี้ ต้องรู้ พวกวิศวกรเรื่องประมาณราคาอะไรพวกนี้จําเป็นต้อง
ใช้” นอกจากนี้ความรู้เหล่านี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น
มากย่ิงขึ้น 

4. สมรรถนะสากลด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Communicate cross-culturally) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้ข้อมูลใน
ลักษณะเดียวกันว่าการปฏิบัติงานให้สําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสาร หากการสื่อสารขาดประสิทธิภาพจะทําให้การปฏิบัติงานผิดเพี้ยนไม่
คืบหน้า ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย ยกตัวอย่างเช่น (P3) “โปรเจคมันต้องมีคนที่มา
ทํางานหลายคน ต้องติดต่อสื่อสาร ถ้าเข้าใจไม่ตรงกัน งานอาจมีความผิดพลาดได้ บางทีอาจถึงกับมีผลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน” ซ่ึงหากต้องสื่อสารกับผู้คนที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา การมีสมรรถนะนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจซ่ึงกันและกันมากข้ึนโดยอาจจะ
สื่อสารทางภาษามือ ภาษาท่าทาง ภาษาเขียน ภาษารูปภาพ นอกเหนือจากการสื่อสารทางการพูดเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่น (P12)“ถ้า
ภาษาดีก็คุยกันง่ายหน่อย ถ้าภาษาไม่ดีก็อาจจะมีภาษามือบ้าง ภาษาเขียนบ้าง ภาษารูปภาพบ้าง ซ่ึงพวกนี้มันก็เป็นองค์ประกอบ” 

5. สมรรถนะสากลด้านการพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา (Speak more than one language)ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15)  ให้
ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่วิศวกรทุกคนควรจะพูดได้นอกเหนือจากการพูดภาษาไทย เพราะแต่ละประเทศ
จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองทําให้ยากต่อการสื่อสารกับผู้คนท่ีใช้ภาษาที่แตกต่างกันจึงต้องมีการนําภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษากลางเพื่อ
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ใช้สื่อสารในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หากสามารถพูดภาษาท้องถิ่นของประเทศที่ไปปฏิบัติงานได้จะทําให้ดํารงชีวิตได้ง่ายข้ึน สะดวกขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น (P15)“ภาษาท้องถิ่น ถ้าไปอยู่แล้วเรารู้ไว้มันก็ดีกับตัวเรา เพราะว่าเราก็อยู่ได้ง่ายขึ้น อยู่ได้สะดวกขึ้น พอเราอยู่ง่ายขึ้น 
อยู่ได้สะดวกขึ้นก็ส่งผลให้เราทํางานหรือปฏิสัมพันธ์กับคนท่ีเราไปทํางานด้วยได้ง่ายขึ้น”  

6. สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจธุรกิจ กฎหมายและองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ (Understand international 
business, law and technical elements) 

6.1 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจธุรกิจระหว่างประเทศ(Understand international business) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน(P1-
P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าความเข้าใจในพื้นฐานกระบวนการทางธุรกิจของประเทศที่ไปปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งาน
บรรลุเป้าหมาย โดยความเข้าใจจะช่วยให้สามารถออกแบบงานหรือปรับปรุงงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ ได้ 
นอกจากนี้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของบริษัทยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถคิดหาแนวทางใหม่ 
ๆ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น (P8)“การรู้ธุรกิจก็จําเป็นนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการครีเอทงาน คือถ้าเรา
รู้ว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทคืออะไร วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรเราก็อาจจะสามารถที่จะเล่นกับความคิดของเราได้ ไม่ทําอะไร
ซํ้าซาก คืออาจจะมี innovation อะไรใหม่ๆแต่ว่าไปถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกันได้ หรือว่าเราอาจจะรู้ว่างานที่เราทําอยู่ตอนนี้เรา
ทําได้แค่ 50% ของวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของที่บริษัทเราต้องการหรือท่ีธุรกิจเราจะไป ถ้าอย่างนั้นเราต้องหาอะไรเพิ่มเติมอีก 50% ท่ี
เหลือเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ 100%” 

6.2 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ (Understand international law) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน 
(P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่ากฎหมายเป็นเรื่องสําคัญ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซ่ึงกฎหมายในแต่ละประเทศก็จะมีความ
แตกต่างกัน มีความเคร่งครัดท่ีแตกต่างกัน ถ้าหากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศนั้น อาจจะกระทําอะไรที่
ขัดต่อกฎหมาย ท้ังในส่วนของการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ งานก็จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างประเทศได้ยกตัวอย่างเช่น (P4) “เราก็ต้องไปศึกษากฎหมายของเขาอีกว่ากฎหมาย
ทางด้านวิศวกรรมเป็นแบบไหน อาจไม่เหมือนเรา อาจดีกว่าหรือแย่กว่าเราก็ไม่รู้ แต่ถ้าดีกว่า เราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรเจคให้
สอดคล้องกับแต่ละประเทศที่เราเข้าไป เพราะถ้าไม่สอดคล้องก็จะมีปัญหา จะดําเนินงานต่อไปไม่ได้ถ้าขัดกฎหมายของเขา เพราะถ้าขัด
กฎหมายทุกอย่างก็จบแล้ว” นอกจากนี้กฎหมายของต่างประเทศนั้นยังมีกฎข้อบังคับท่ีชัดเจนมีความเข้มงวดมากต่างจากกฎหมายไทยที่มี
ความยืดหยุ่นสูงยกตัวอย่างเช่น (P5) “เดินไปจะทิ้งขยะแบบนี้ ถามว่าท้ิงขยะแล้วแปะป้ายว่าปรับพันบาท จะมีกี่คนที่โดนปรับในเมืองไทย 
ผมว่าน้อย แต่ถ้าหากว่าไปอยู่ต่างประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องนี้ก็หมดตัวเราได้” 

6.3 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ (Understand international technical 
elements)ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน(P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าเทคนิคการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความคล้ายคลงึกัน แต่อาจจะมีเทคนิคเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น จึงต้องเรียนรู้ ทําความเข้าใจและนําไปใช้ให้ได้ ท้ังนี้
เทคนิคจะมีการพัฒนาอยู่ตลอด ไม่หยุดนิ่ง การเรียนรู้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ยกตัวอย่างเช่น (P2)“ควรมีความเข้าใจทาง Technical 
ระดับท้องถิ่น เข้าใจเรื่องลักษณะเฉพาะของเครื่องไม้เครื่องมือ เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มันพัฒนาไปเสมอ” 

7. สมรรถนะสากลด้านการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมข้ามชาติ (Live and work in a 
transnational engineering environment) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าสิ่งที่สําคัญในการไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศคือการเข้าใจว่าควรวางตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรู้จักท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับประเทศนั้นซ่ึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างจากประเทศไทย 
หากไม่สามารถปรับตัวได้ จะทําให้เกิดความเครียด ไม่มีความสุข ส่งผลต่องานได้ ยกตัวอย่างเช่น (P1)“การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ถ้าไป
ทํางานอย่างเดียวแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข ไม่ราบรื่น แป๊บเดียวก็จะกลับเมืองไทย อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัว
การใช้ชีวิตท่ัวๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน การท่องเที่ยว สถานที่ผ่อนคลายต่างๆนานา ก็ถอืว่าต้องมีการเตรียมความพร้อม” 

8. สมรรถนะสากลด้านการปฏิบัติงานกับทีมงานสากล (Work in international teams) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้
ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในทีม เป็นการประสานงานกันเพื่อให้
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ใช้สื่อสารในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หากสามารถพูดภาษาท้องถิ่นของประเทศที่ไปปฏิบัติงานได้จะทําให้ดํารงชีวิตได้ง่ายข้ึน สะดวกข้ึน 
ยกตัวอย่างเช่น (P15)“ภาษาท้องถิ่น ถ้าไปอยู่แล้วเรารู้ไว้มันก็ดีกับตัวเรา เพราะว่าเราก็อยู่ได้ง่ายขึ้น อยู่ได้สะดวกขึ้น พอเราอยู่ง่ายข้ึน 
อยู่ได้สะดวกขึ้นก็ส่งผลให้เราทํางานหรือปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไปทํางานด้วยได้ง่ายขึ้น”  

6. สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจธุรกิจ กฎหมายและองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ (Understand international 
business, law and technical elements) 

6.1 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจธุรกิจระหว่างประเทศ(Understand international business) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน(P1-
P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าความเข้าใจในพื้นฐานกระบวนการทางธุรกิจของประเทศที่ไปปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งาน
บรรลุเป้าหมาย โดยความเข้าใจจะช่วยให้สามารถออกแบบงานหรือปรับปรุงงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ ได้ 
นอกจากนี้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของบริษัทยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถคิดหาแนวทางใหม่ 
ๆ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น (P8)“การรู้ธุรกิจก็จําเป็นนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการครีเอทงาน คือถ้าเรา
รู้ว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทคืออะไร วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรเราก็อาจจะสามารถที่จะเล่นกับความคิดของเราได้ ไม่ทําอะไร
ซํ้าซาก คืออาจจะมี innovation อะไรใหม่ๆแต่ว่าไปถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกันได้ หรือว่าเราอาจจะรู้ว่างานที่เราทําอยู่ตอนนี้เรา
ทําได้แค่ 50% ของวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของที่บริษัทเราต้องการหรือท่ีธุรกิจเราจะไป ถ้าอย่างนั้นเราต้องหาอะไรเพิ่มเติมอีก 50% ท่ี
เหลือเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ 100%” 

6.2 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ (Understand international law) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน 
(P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่ากฎหมายเป็นเรื่องสําคัญ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซ่ึงกฎหมายในแต่ละประเทศก็จะมีความ
แตกต่างกัน มีความเคร่งครัดท่ีแตกต่างกัน ถ้าหากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศนั้น อาจจะกระทําอะไรที่
ขัดต่อกฎหมาย ท้ังในส่วนของการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ งานก็จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างประเทศได้ยกตัวอย่างเช่น (P4) “เราก็ต้องไปศึกษากฎหมายของเขาอีกว่ากฎหมาย
ทางด้านวิศวกรรมเป็นแบบไหน อาจไม่เหมือนเรา อาจดีกว่าหรือแย่กว่าเราก็ไม่รู้ แต่ถ้าดีกว่า เราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรเจคให้
สอดคล้องกับแต่ละประเทศที่เราเข้าไป เพราะถ้าไม่สอดคล้องก็จะมีปัญหา จะดําเนินงานต่อไปไม่ได้ถ้าขัดกฎหมายของเขา เพราะถ้าขัด
กฎหมายทุกอย่างก็จบแล้ว” นอกจากนี้กฎหมายของต่างประเทศนั้นยังมีกฎข้อบังคับท่ีชัดเจนมีความเข้มงวดมากต่างจากกฎหมายไทยที่มี
ความยืดหยุ่นสูงยกตัวอย่างเช่น (P5) “เดินไปจะทิ้งขยะแบบนี้ ถามว่าท้ิงขยะแล้วแปะป้ายว่าปรับพันบาท จะมีกี่คนที่โดนปรับในเมืองไทย 
ผมว่าน้อย แต่ถ้าหากว่าไปอยู่ต่างประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องนี้ก็หมดตัวเราได้” 

6.3 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ (Understand international technical 
elements)ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน(P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าเทคนิคการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความคล้ายคลงึกัน แต่อาจจะมีเทคนิคเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น จึงต้องเรียนรู้ ทําความเข้าใจและนําไปใช้ให้ได้ ท้ังนี้
เทคนิคจะมีการพัฒนาอยู่ตลอด ไม่หยุดนิ่ง การเรียนรู้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ยกตัวอย่างเช่น (P2)“ควรมีความเข้าใจทาง Technical 
ระดับท้องถิ่น เข้าใจเรื่องลักษณะเฉพาะของเครื่องไม้เครื่องมือ เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มันพัฒนาไปเสมอ” 

7. สมรรถนะสากลด้านการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมข้ามชาติ (Live and work in a 
transnational engineering environment) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าสิ่งที่สําคัญในการไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศคือการเข้าใจว่าควรวางตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรู้จักท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับประเทศนั้นซ่ึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างจากประเทศไทย 
หากไม่สามารถปรับตัวได้ จะทําให้เกิดความเครียด ไม่มีความสุข ส่งผลต่องานได้ ยกตัวอย่างเช่น (P1)“การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ถ้าไป
ทํางานอย่างเดียวแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข ไม่ราบร่ืน แป๊บเดียวก็จะกลับเมืองไทย อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัว
การใช้ชีวิตท่ัวๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน การท่องเที่ยว สถานที่ผ่อนคลายต่างๆนานา ก็ถอืว่าต้องมีการเตรียมความพร้อม” 

8. สมรรถนะสากลด้านการปฏิบัติงานกับทีมงานสากล (Work in international teams) ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (P1-P15) ให้
ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าผลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในทีม เป็นการประสานงานกันเพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน โดยต้องมีความเข้าใจลักษณะการปฏิบัติงานของกันและกันที่มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้เต็มท่ี ยกตัวอย่าง
เช่น (P15) “ส่ิงหนึ่งที่พ่ีมองว่าเป็นจุดที่สําคัญก็คือเราทํายังไงถึงจะสามารถเป็นทีมเวิร์คเดียวกันกับเค้าได้ หลักๆเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่า
เราควรจะปรับตรงไหนเพื่อให้ตัวเราอยู่ในทีมตรงนั้นได้ แล้วก็เพื่อให้เราสามารถโชว์ศักยภาพของเราได้” 

อภิปรายผลการวิจัย 
คําถามของการวิจัยครั้งนี้คือ สมรรถนะสากลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิศวกรในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีอะไรบ้าง และอะไรคือปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะสากลของวิศวกร ซ่ึงผลการวิจัยสามารถระบุผลครอบคลุมคําถามการ
วิจัย และผู้วิจัยสรุปได้ว่า 

สมรรถนะสากลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมีเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในการที่วิศวกรจะเดินทางไปปฏิบัติงานยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อความร่วมมือกันเพื่อความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้นั้น นอกเหนือจากการมีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับการเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน อันได้แก่ 
จบการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการรับรอง เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือระดับสามัญขึ้นไปท่ีสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี มี
ประสบการณ์การทํางานที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี และมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในระดับท่ีน่าพอใจ
แล้วนั้น วิศวกรยังจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะสากลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติงาน ทําให้การ
ปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปด้วยความราบร่ืนมากข้ึน เนื่องจากความแตกต่างทางความคิด 
วัฒนธรรม สภาวะแวดล้อม ภาษา ลักษณะการปฏิบัติงาน ฯลฯ ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การมีสมรรถนะสากล
นั้นจะช่วยในการทําความเข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของประเทศนั้นได้ง่ายย่ิงขึ้น รวมท้ังช่วยลดการกระทําท่ีขัดต่อ
ประเทศนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ กล่าวคือ วิศวกรจําเป็นต้องมีคุณลักษณะสมรรถนะสากลติดตัวดังต่อไปนี้  

1) การแสดงความคิดสากล  
2) การเห็นคุณค่าและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
3) การแสดงให้เห็นถึงความรู้ระดับสากลและระดับท้องถิ่น  
4) การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
5) การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา  
6) ความเข้าใจธุรกิจ กฎหมายและองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ  
7) การดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมข้ามชาติ  
8) การปฏิบัติงานกับทีมงานสากล  
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า วิศวกรควรมีคุณลักษณะทางด้านความคิดท่ีเป็นสากล โดยมีความเข้าใจในความคาดหวังและบรรทัด

ฐานทางวัฒนธรรมของประเทศนั้น คุณลักษณะทางด้านความรู้ความเข้าใจที่ควรมีความรู้ความเข้าใจทั่วไปทั้งในบริบทของโลก
และของท้องถิ ่น อันได้แก่ วัฒนธรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั ้ง
คุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน อันได้แก่ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น การ
ปฏิบัติงานเป็นทีม และความตระหนักในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะสากลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มวิศวกรในกลุ่มวิศวกรรมปิโตรเคมีเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ได้ทําการสรุป พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเหมือนกัน คือ 
1. สมรรถนะสากลด้านการแสดงความคิดสากล พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การมีมุมมอง

ความคิดในภาพกว้างเป็นสากล ไม่มองเพียงด้านเดียว มีการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศนั้น 
รวมทั้งมีการพัฒนาความคิดอยู่ตลอดเวลา จะทําให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้มากข้ึน ส่งผลให้การปฏิบัติงานง่ายข้ึน ราบร่ืนขึ้น 
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2. สมรรถนะสากลด้านการเห็นคุณค่าและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลท่ี
ตรงกันว่า วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญและละเอียดอ่อนมาก วัฒนธรรมในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการเรียนรู้
และทําความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่อาจเกิดจากวัฒนธรรม 

3. สมรรถนะสากลด้านการแสดงให้เห็นถึงความรู้ระดับสากลและระดับท้องถิ่น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้
ข้อมูลที่ตรงกันว่า การมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งท้องถิ่นของประเทศที่ไปปฏิบัติงาน ซ่ึงความรู้เหล่านี้จะช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ
ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 

4. สมรรถนะสากลด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสาร หากการสื่อสารขาดประสิทธิภาพจะทําให้การปฏิบัติงานผิดเพี้ยนไม่คืบหน้า ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หากต้องสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา การมี
สมรรถนะนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจซ่ึงกันและกันมากขึ้น 

5. สมรรถนะด้านการพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่วิศวกรทุกคนควรจะพูดได้นอกเหนือจากการพูดภาษาไทย เพราะแต่ละประเทศมีภาษาพูดเป็นของตนเองทําให้
ยากต่อการสื่อสารกับผู ้คนที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการนําภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษากลางเพื่อใช้สื ่อสารในการ
ปฏิบัติงาน 

6. สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจธุรกิจ กฎหมายและองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ 
6.1 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า 

ความเข้าใจในพื้นฐานกระบวนการทางธุรกิจของประเทศที่ไปปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยความ
เข้าใจจะช่วยให้สามารถออกแบบงานหรือปรับปรุงงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ 
 6.2 สมรรถสากลด้านความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า 
กฎหมายในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน มีความเคร่งครัดที่แตกต่างกัน ถ้าหากไม่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย 
กฎระเบียบของประเทศนั้น อาจจะกระทําอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตได้ ซึ่งจะทําให้
เกิดปัญหา และอาจเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างประเทศได้ 
 6.3 สมรรถนะสากลด้านความเข้าใจองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้
ข้อมูลที่ตรงกันว่า เทคนิคการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมี
เทคนิคเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น จึงต้องเรียนรู้ ทําความเข้าใจและนําไปใช้ให้ได้ ทั้งนี้เทคนิคจะมีการพัฒนาอยู่
ตลอด การเรียนรู้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

7. สมรรถนะสากลด้านการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมข้ามชาติ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า สิ่งที่สําคัญในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศคือการเข้าใจว่าควรวางตัวหรือปฏิบัติตัว
อย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานในต่างประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรู้จักที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับประเทศนั ้น ซึ่งวิถีชีวิตความเป้นอยู ่ที ่แตกต่างจากประเทศไทย หากไม่สามารถปรับตัวได้ จะทําให้เกิด
ความเครียด ไม่มีความสุขและส่งผลต่อการทํางาน 

8. สมรรถนะสากลด้านการปฏิบัติงานกับทีมงานสากล พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า 
ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในทีม เป็นการประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้ร่วมกัน โดยต้องมีความเข้าใจลักษณะการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา และสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้เต็มท่ี 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของ ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงท่าน

ได้ให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการทําวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ดําเนินงานอีกด้วย ขอขอบคุณ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ ดร.สุธาศิณี สุศิวะ และ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ สําหรับข้อแนะนําและความ
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้านในการทําวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นกําลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์
เรื่องนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและ
ให้กําลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรูข้องผู้บริหารธุรกิจสปา 
Desired Characteristic of SPA Therapists as Perceived by SPA Business Executives 
 

จิตต์โสภิน มีระเกต ุ
Jittsopin  Meerakat 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

บทคัดย่อ 
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักท่องเที่ยวลดจํานวนลง ส่งผลต่ออุตสากรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจสปาในพัทยา 

ท่ีเป็นเหมือนส่วนเติมเต็มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวใจสําคัญของสปาคือการบริการประสบการณ์สปา จากนักบําบัด (หัตถบําบัด) 
ผู้สร้างสรรค์งานบริการที่จะทําให้บริการสปาที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจนบอกต่อ ให้ชื่อเสียงแก่ธุรกิจสปา เกิดการ
ใช้ซํ้าหรือแม้แต่เกิดเป็นคดีความถึงความไม่พอใจ ผู้ประกอบการธุรกิจสปาย่อมต้องการนักบําบัดท่ีมีความรู้ ความชํานาญ สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ดี มีทักษะในการบริการและมีบุคลิกภาพที่ดีพร้อม แต่ในทางปฏิบัติการสรรหานักบําบัดตามท่ีคาดหวังเป็นไปได้ยาก 
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปาในพัทยา จากการศึกษาพบว่า 
ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ประกอบกับบุคลิกภาพท่ีดี เป็นคุณลักษณะสําคัญที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด ในส่วนของของความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็นคุณลักษณะที่ผู้ประกอบการระบุว่าสามารถจะพัฒนาได้ในภายหลัง เช่นเดียวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัจจัยสําคัญสูงที่สุด แต่เป็นคุณสมบัติด้านการทํางานเป็นทีมของนักบําบัดเพื่อให้สามารถส่งมอบประสบการณ์สปาไป
ยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
คําสําคัญ:  นักบําบัดสปา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ธุรกิจสปา การใช้เวลาว่าง 
 

Abstract 
As the result of economic downturn in many countries, the number of tourists have been continuously 

declined. This has a direct impact to Tourist Industry, especially Spa Business in Pattaya which is a key part of Tourist 
Industry. One of the Spa essence is the Spa experience service from Therapist (Massage Therapist). The creative 
therapy from quality therapist creates customer satisfaction, repeated service or reputation to the Spa. However, the 
unqualified therapist causes the negative impact to the Spa as well. Spa Business Operator always acquire the 
therapist with well-trained, skillful, good communication and good personality. In fact, this task is very challenged 
mission. Researcher intents to study the desired characteristics and skills from Pattaya Spa Business Operator. The 
results reveal the good attitude to service and good personality are most desired characteristics from Spa Business 
Operators’ point of view. For knowledge, skills, communication and specialist in each therapy, these are technical 
skills or knowleges which are able to develop. As well as, the foreign communication is not a highest factor, but 
teamwork of therapist which privode the effective and impressive services are one of the key factors   
Keywords:  Therapists, Desired characteristic, SPA business, Leisure time. 
 

1. บทนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ AEC และเป็นผลจาก

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะมากขึ้น ในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health & 
Wellness Tourism (ท่ีมา: http://www.tica.or.th/images/plan_tourism2555-2559/2555-2559.pdf) ซ่ึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ



รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 289

ของประเทศไทยเป็นจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ให้ความสนใจ ทําให้ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปาเพื่อสุขภาพ
และธุรกิจบริการนวดไทย สามารถก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้ง
ระบบ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) หากแบ่งประเภทสถานประกอบการสปาตามนิยามของ 
International Spa Association (ISPA) พบว่า ประเทศไทยมีสปาท่ัวไป (Day spa) ร้อยละ 68 และอีกร้อยละ 28 เป็นสปาในโรงแรมและ
รีสอร์ท (Hotel and Resort Spa)  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 และ 1 เป็น medical spa และ destination spa ตามลําดับ (Department 
of Trade Negotiations, 2011) ซ่ึงสปาที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดและเป็นรายได้หลักคือสปาประเภทสปาในโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel 
and Resort Spa) ซ่ึงมีกลุ่มตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติท่ีมีกําลังซ้ือสูงและสปาท่ัวไป (Day Spa) ซ่ึงมีกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ให้ความนิยมใช้
บริการ นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบอีกว่าผู้ใช้บริการสปาเป็นชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาด ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ของประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับการรองรับเป็นสปาอันดับ 1 ในเอเชีย ในการรวบรวมสปาที่ดี
ท่ีสุดจากท่ีต่างทั่วโลก จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Intelligent Spas พบว่า ประเทศไทยเป็นตลาดด้านธุรกิจสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงในทวีปแถบเอเชีย-แปซิฟิก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย ในปี 2557 ธุรกิจสปาในประเทศไทยได้รับตําแหน่งสําคัญ  ในการจัดอันดับ World's 
Best Spas จาก World's Best Awards 2014 โดยในทวีปเอเชียธุรกิจสปา ประเภทที่เป็นโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสปาของประเทศไทย
นับเป็นสปาท่ีดีท่ีสุด คือ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา เชียงราย โรงแรมแมนดาริน โอ
เรียนเต็ล กรุงเทพ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดารา เทวี เชียงใหม่ โรงแรมโฟร์ซีซ่ัน รีสอร์ท, เชียงใหม่ โดยได้รับการยอมรับเป็นที่ 1 
ถึง 5 ตามลําดับโดยไม่มีธุรกิจสปาของประเทศอื่นเทียบเคียง (http://www.travelandleisure.com/worlds-best-2014-hp) 

การทําธุรกิจสปา นอกจากสถานที่ท่ีสวยงาม อุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัยแล้ว หัวใจสําคัญ คือ บุคลากรท้ังผู้จัดการพนักงาน
ต้อนรับ ผู้ฝึกอบรมและนักบําบัดสปา (Therapist) ท่ีต้องทํางานประสานกันเพื่อให้เกิดบริการท่ีดี โดยเฉพาะนักบําบัด เนื่องจากลูกค้าต้อง
ใช้เวลาในการนวดกับนักบําบัดมากกว่า ร้อย 80 ของเวลาในการเข้ารับบริการท้ังหมดดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนานักบําบัดอันดับแรกเพราะ
เป็นองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานของธุรกิจสปา อัครพงศ์ อ้ันทองและมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2557) ด้วยธุรกิจสปาของไทยมี
ชื่อเสียงและได้รับความนิยม การขาดแคลนแรงงานนักบําบัด จึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจสปามาโดยตลอดด้วยปัญหาทัศนคติต่อวิชาชีพ 
หน่วยงานฝึกอบรมนักบําบัด ระยะเวลาในการพัฒนาระดับฝีมือนักบําบัด และปัญหาสําคัญคือเมื่อฝึกอบรมพัฒนานักบําบัดแล้วยังถูก
ผู้ประกอบการสปาในต่างประเทศซื้อตัวบุคลากรไป เนื่องจากธุรกิจสปาในต่างประเทศให้รายได้เฉลี่ยดีกว่าประเทศไทย 2-3 เท่า โดยประเทศ
ท่ีดึงบุคลากรไปมาก คือ จีน ประเทศในแถบตะวันออกกลางและยุโรป เพราะบุคลากรไทยมีทักษะการให้บริการสปาที่ดี นายอภิชัย เจียรอดิ
ศักดิ์ ประธานสมาพันธ์สปาไทย (เดลินิวส์, เมษายน 2555) ปัญหาดังกล่าวยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการสํารวจแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนท่ี 8 ผลการสํารวจผู้ประกอบการสาขาสปา และนวดแผนไทย ความ
ต้องการแรงงานระดับปฏิบัติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักบําบัดสปา (ร้อยละ 88.1) พนักงานขาย (ร้อยละ 6.6) พนักงานเสริมสวย 
(ร้อยละ 1.4) พนักงานต้อนรับ (ร้อยละ 1.2) และ พนักงานขับรถ (ร้อยละ 1.0) โดยผู้ประกอบการมีการจ้างแรงงานไทยมากที่สุด (ร้อยละ 
98.2) และแรงงานต่างด้าว (ร้อยละ 1.8) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายในการสํารวจแรงงานในอุตสาหกรรมท-
องเที่ยว สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัด ตามความต้องการของผู้ประกอบการที่แท้จริง 
เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจสปาทุกแห่งย่อมคาดหวังสิ่งท่ีดีท่ีสุด มีครบทุกองค์ประกอบที่มีมาตรฐาน หากในความเป็นจริงเมื่อ
ปริมาณของนักบําบัดไม่เพียงพอ นักบําบัดยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากธุรกิจสปา
จําเป็นต้องรับนักบําบัด จะต้องพิจารณาเลือกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขั้นพื้นฐานที่มีและสามารถนําไปพัฒนาต่อหากนัก
บําบัดยังต้องการได้รับการพัฒนา เพราะการทําความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปา
ให้มีความย่ังยืนมากยิ่งขึ้น 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

Buchner and Snelling (2006) กล่าวว่า นักบําบัดคือผู้ท่ีแสดงถึงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบริการเป็นอย่างไร ดังนั้นนัก
บําบัดสปาจึงต้องมีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับร่างกาย การปฏิบัติงานของเขามีผลอย่างไรต่อร่างกาย กําลังร่างกาย และความรู้สึกของลูกค้า 
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รวมทั้งยังต้องมีความรู้ในสิ่งต่อไปนี้ กายวิภาควิทยาและสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology)  สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับท่ีน่าพอใจ 
(Placatory literacy) การจัดลําดับวิธีการนวดที่ถูกต้องแท้จริง (Range of authentic massage modalities) ความผิดปกติ ลักษณะโรค 
(Pathology) กําลัง การรักษาและพลังแห่งการสัมผัส (Energy, healing and the power of touch) ความต้ังใจ กิริยาท่าทาง และ
ความสัมพันธ์ (Intention, presence and connection) โภชนาการ (Nutrition) ความเกี่ยวข้องในโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรมสมบูรณ์ 
(Application of healthy body mechanics) 

ชัยยศและคณะ (2546) ได้นําเสนอว่าบุคลากรในธุรกิจสปา จําเป็นต้องมีความรู้โดดเด่นด้านภาษา ท้ังภาษากายท่ีแสดงถึงกริยาท่ี
นอบน้อมพร้อมเอาอกเอาใจลูกค้า และสามารถพูดได้หลายภาษา รวมทั้งต้องมีจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: 
EQ) พอที่จะสามารถปรับแก้ปัญหาให้เป็นความพงึพอใจของลูกค้าได้  

นอกจากนี้ นักบําบัดสปา ซ่ึงเป็นพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพความงาม จะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการอบรม มีคุณวุฒิเหมาะสม
กับงาน  มีการศึกษาด้านวิชาชีพ มีความรู้ด้านสุขภาพ อีกท้ังควรมีคุณสมบัติ  มีความรู้ความสามารถในงานที่ทําอย่างแท้จริง และผ่านการ
ฝึกอบรมโดยตรง มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทให้กับการทํางาน ยินดีและเต็มใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทํางาน มีกิริยา มารยาทงดงาม  มี
ความสามารถในการสื่อสาร การติดต่อและการสร้างความสัมพันธ์  มีใจรักงานบริการนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ธันยวัลย์ สุนทร
นนท์และวรันยา พวงวงศ์ (ม.ป.ป.) ยังได้นําเสนอคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเป็นนักบําบัดท่ีดี ได้แก่ 

มีทัศนคติท่ีดี (Attitude) เป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน ต้องมีทัศนคติท่ีดี เชื่อมั่นในวิชาชีพ ท้ังจิตใจและร่างกายดี พร้อมให้การ
บําบัดรักษา มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทําให้ลูกค้าเชื่อใจในการบําบัด รักษา มีจิตวิญญาณความเมตตา ต้องระวังไม่เป็นผู้ชี้นําหรือออกคําสั่งให้
ลูกค้าเชื่อฟัง 
 มีฝีมือดี (Hands) ต้องรักษามือให้มีความอบอุ่นสะอาด สัมผัสลูกค้าอย่างนุ่มนวล มีฝีมือในการนวด 
 จัดเตรียมลูกค้า (Position of the Client) ต้องจัดเตรียมด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ท่านอนที่ผ่อนคลาย ห้องที่อบอุ่น 
และมีความเป็นส่วนตัว 
 ชนิดการนวด (Mode of Massage) ต้องใช้การวิเคราะห์ สังเกต พิจารณาในการนวด ในเรื่องจังหวะการนวด แรงกดมาก/น้อย ความ
ผิดปกติของกล้ามเนื้อส่วนต่าง  ๆและท่าทางการนวดของนักบําบัด (Therapist) รวมทั้งความสูงต่ําของเตียงนวดบําบัด 
 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด)ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 41 ง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาชีพ
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบําบัด) (Holistic health promotion therapist : Western spa massage) หมายถึง 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการนวดแบบตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับ 1 หมายถึง การสง่เสรมิสขุภาพ
แบบองค์รวม แบบพ้ืนฐานที่บุคคลท่ัวไปสามารถดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้ภายใต้คําแนะนํา และการสนับสนุนของผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ระดับ 2 หมายถึง การดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ท่ีต้องมีความรู้ความสามารถและความชํานาญในระดับท่ีสามารถบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น และให้ไปรักษาตนเองต่อได้  
 

นิยามศัพท์ 
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการท่ีให้การดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยบริการหลักท่ีจัดไว้ประกอบด้วย 

การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ โดย อาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
โภชนะบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ 
หรือไม่ก็ได้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2548)  

ธุรกิจสปา หมายถึง สถานประกอบการที่ให้บริการด้านการดูแล และเสริมสร้างสุขภาพความงาม โดยวิธีการธรรมชาติ  
ทักษะ หมายถึง คุณสมบัติในการปฏิบัติงาน ท้ังทางร่างกาย ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้

ความคิดกําหนดเหตุและผลหรือการวางแผนในการจัดการและในขณะเดียวกันก็ตระหนักในความซับซ้อนของข้อมูลได้  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณสมบัติท่ีมีความจําเป็นและผู้ประกอบการสถานบริการสปาจะขาดไม่ได้เพื่อให้กิจการ

ประสบความสําเร็จ  
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ผู้บริหารธุรกิจสปา หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้ดําเนินกิจการหรือผู้จัดการธุรกิจสปา  
นักบําบัด หมายถึง พนักงานนวดสปา หรือ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด) 
ความรู้ หมายถึง ข้อมูลซ่ึงมีขอบเขตเนื้อหาเฉพาะด้านของบุคคล  
ลูกค้า หมายถึง ผู้เข้ารับบริการบําบัด ในสถานประกอบการสปา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจสปาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบําบัดในพัทยา 

ขอบเขตของงานวิจัย  
งานวิจัยนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจสปาในพัทยา อันเป็นเขตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีสําคัญ และมีสถาน

ประกอบการสปาจํานวนมาก หากแต่สถานประกอบการสปาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะสถานประกอบการสปาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ตามกระทรวงสาธารณสุข  
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
    จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้นําสรุปคุณลักษณะของนักบําบัดสปาที่นักบําบัดสปาควรจะมี ได้แก่ 
 1. คุณสมบัติด้านความรู้ นักบําบัดสปาควรมีความรู้เกี่ยวกับสปาหรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีกําลังให้บริการหรือท่ีมีให้บริการแก่
ลูกค้ามีอะไรบ้าง คุณประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการต่างๆ เป็นอย่างไร นอกจากนี้จําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านกาย
วิภาค หรือลักษณะผิวพรรณแต่ละประเภท อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์บางประเภทกับลูกค้าที่มีโรคประจําตัวเพื่อ
ความปลอดภัยของลูกค้าในการมาใช้บริการ 
 2. คุณสมบัติด้านทักษะ นักบําบัดสปาควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับลูกค้าและสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสอบความรู้สึกกับลูกค้าชาวต่างชาติในระหว่างการให้บริการได้เช่น น้ําหนักมือท่ีนวดเบาหรือหนักเกินไปหรือไม่ เพื่อปรับ
ระดับให้เหมาะสมกับท่ีลูกค้าต้องการ รวมทั้งทักษะในการให้บริการต่างๆ อาทิ การนวด การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสปา 
 3. คุณสมบัติด้านความสามารถ นักบําบัดสปาจําเป็นต้องมีความสามารถในการรับคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งท้ังจากผู้บริหารส
ปาและลูกค้าได้ ความสามารถในการทํางานร่วมกับบุคลอื่นความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้คําแนะนําให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจได้ รวมทั้งการนําเสนอการบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้อย่างดี ตลอดจน
สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าและลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อๆ ไป 
 4. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ นักบําบัดสปาควรมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
หน้าตาท่ีย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นมิตร มีความมั่นคงทางอารมณ์อดทนอดกลั้น รู้จักหน้าที่และกาละเทศะ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

จากนั้นนําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปาในข้ันต้นไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน
ธุรกิจสร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปา จากการ
สัมภาษณ์และสอบถามตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปาโดยใช้แบบสอบถาม 

รอบท่ี 1 ได้ส่งแบบสอบถามปลายเปิด ท่ีสร้างขึ้นจากมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้บริหารธุรกิจสปา จํานวน 5 แห่ง พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์เพิ่มเติม 

รอบที่ 2 ส่งแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) แบบมาตราจัดอันดับตัวเลข (Numerical rating scale) ท่ีมีการปรับ
แล้วให้กับผู้บริหารธุรกิจสปาตอบอีกคร้ังโดยให้ผู้บริหารพิจารณาเลือกอันดับความสําคัญอีกคร้ัง เก็บแบบสอบถามและนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

แบบสอบถามมี 3 ตอน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัด 4 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ประชากรกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ จํานวน 29 แห่ง ท่ีขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข 

สามารถเข้าสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามได้จริงจํานวน 12 แห่ง 
1 จิน สปา 
2 ราวินทรา สปา   
3 ชาณสปา    
4 ศิวราสปา  
5 เฮลท์แลนด์  
6 รัสยานา รีทรีตท์   
7 ซีโฟร่า สปา   
8  เอโฟเรีย                                 
9 เดอะ ลีลา สปา                                     
10 ณสปา                                              
11 สปา ศิลาปวดี                                      
12 วนธาราสปา                                         

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ทําการประเมินผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และทําการแสดงผลในรูปตารางแจกแจง ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) การ
วัดระดับความสําคัญโดยใช้ Rating Scales และนําข้อมูลท่ีได้จากภาคสนามมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ เพื่อเรียบเรียงเป็นหัวข้อตาม
ประเด็นที่ศึกษาและเขียนพรรณนาความเชิงร้อยแก้ว ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนจะสัมภาษณ์อีกครั้งกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล
เพิ่มเติม 
 

3. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจสปา 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบําบัดสปาได้ทําการสํารวจ เดย์

สปา 4 รีสอร์ทสปา 8 แห่งในพัทยา พบว่าผู้บริหารธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีประสบการณ์ทํางานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉล่ีย 10 ปี ดํารงตําแหน่งผู้จัดการธุรกิจสปาจนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยประมาณ 3 ปี ผู้จัดการสปาทุกคนผ่านการ
อบรมหลักสูตรสปา และร้อยละ 66.7 มีใบอนุญาตผู้ประกอบการสปาจากกระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจสปา 
ธุรกิจสปาที่เป็นโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Spa) จะดําเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ส่วนสปาท่ัวไป (Day Spa) 

ทุกแห่งดําเนินการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ในลักษณะของการจัดตั้งธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้มีประสบการณ์ของธุรกิจสปา
มาก่อน จึงเลือกที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญ (Spa consult) มาแนะนํา ออกแบบ ดําเนินการก่อตั้งธุรกิจในช่วงแรกให้ คิดเป็นร้อยละ 33.3 แต่ส่วนใหญ่
จะดําเนินการก่อตั้งเองโดยไม่ใช้ท่ีปรึกษา ถึงร้อยละ 58.3 ส่วนโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Spa) ทุกแห่งจะดําเนินการโดย
รูปแบบแฟรนไชส์ ซ่ึงทําให้เกิดความคล่องตัวและสร้างมาตรฐานของธุรกิจสปาได้มากย่ิงขึ้น 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการประกอบการธุรกิจสปา 
ลักษณะการประกอบการธุรกิจสปา จํานวน ร้อยละ 

จัดต้ังด้วยตนเอง 7 58.3 
เครือข่าย 4 33.3 
ที่ปรึกษา 1 8.3 

รวม 12 100 
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ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและจากสิ่งแวดล้อมภายนอกระดับมหภาคที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่
อาจควบคุมได้ ทําให้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยามีจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีลดน้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียท่ีชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2557 โดยธนาคารกลางของรัสเซียคาดว่าจะเศรษฐกิจจะหดตัวในปี 2558-2559 และ
กลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้งในปี 2560 โครงการผู้บริหารระดับสูง ธปท. (2558) การที่ค่าเงินรูเบิลของประเทศรัสเซียน้อยลง ส่งผลต่อธุรกิจสปาใน
พัทยา ท่ีมีจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยน้อยลง โดยมีนักท่องเที่ยวเฉล่ีย 13 คน เป็นลูกค้าต่างชาติ 10 คนและเป็นคนไทย 3 คน โดยส่วนใหญ่
จะเป็นนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวเอง โดยไม่ผ่านบริษัทนําเที่ยวและลูกค้าของโรงแรมที่สนใจใช้บริการธุรกิจสปาของโรงแรม รวมถึง
กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกของสปาและได้รับการส่งเสริมการตลาดโดยช่องทาง agoda ในศึกษาครั้งนี้พบว่าธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะมีพนักงาน
เฉลี่ย 10 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 92 โดยมีพนักงานที่ทําหน้าท่ีต่างๆ เช่น หน้าท่ีพนักงานต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการสปา พนักงานแม่บ้าน ใน
ส่วนของพนักงานที่เป็นนักบําบัด โดยเฉลี่ยจะมีประมาณ 6 คน ต่อสถานประกอบการธุรกิจสปา   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปาซ่ึงประกอบด้วย ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ตามมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพและทัศนคติของนักบําบัดสปาเป็นคุณลักษณะสําคัญท่ีผู้บริหารธุรกิจสปาต้องการ
ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 4.74 และ 4.67 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจสปาเพิ่มเติมต่างมีความเห็นร่วมกันว่าทักษะในการ
ให้บริการ ความรู้วิธีการบําบัดในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นปัจจัยเบื้องต้นในงานวิชาชีพท่ีพนักงานบริการจําเป็นต้องมีและอาจมีความแตกต่าง
กัน ด้วยความชํานาญ แต่สามารถพัฒนาได้ หากพนักงานบําบัดมีทัศนคติท่ีดีต่องานและมีบุคลิกภาพที่สอดคลอ้งกับการให้บริการ 

 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปาตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปา 

ตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจของนักบําบัดสปา    
ความรู้พ้ืนฐานด้านการดําเนินการธุรกิจสปา 3.67 3.00 .888 
ความรู้ด้านศิลปการนวดและการบําบัดแบบต่างๆ 4.42 4.50 .669 
ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4.25 4.00 .622 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 4.08 4.00 .793 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ 4.25 4.00 .754 
ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือ/อุปกรณ์การบําบัดต่างๆ 4.33 4.00 .651 
รวม 4.17   

2.ทักษะของนักบําบัดสปา    
ทักษะด้านหัตถบําบัดแบบต่างๆ 4.42 4.00 .515 
ทักษะด้านการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 4.50 4.50 .522 
ทักษะการเรียนรู้ 4.50 4.50 .522 
ทักษะด้านการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษ 4.25 4.00 .452 
ทักษะการจัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ 4.67 5.00 .492 
ทักษะในการให้คําปรึกษาและคําแนะนํา 4.50 4.50 .522 
รวม 4.47   
3. ด้านทัศนคติของนักบําบัดสปา    
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 4.58 5.00 .669 
ทัศนคติที่มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 4.50 5.00 .674 
ทัศนคติตนเองต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.75 5.00 .452 
ทัศนคติที่ดีต่อการทํางานเป็นทีม 4.75 5.00 .452 
ความรับผิดชอบความตรงต่อเวลา 4.67 5.00 .492 
ความกระตือรือร้นและทุ่มเทให้กับงาน 4.75 5.00 .452 
รวม 4.67   
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบําบัดสปา 

ตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ความสามารถของนักบําบัดสปา    
คุณวุฒิที่เหมาะสมกับงาน 4.33 4.50 .779 
ความสามารถในการนวดสปารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 4.25 4.00 .622 
ความสามารถในการสื่อสารและการติดต่อสัมพันธ์ 4.17 4.00 .577 
ความสามารถด้านการขายและการนําเสนอสินค้า/บริการสปา 4.17 4.00 .577 
ความสามารถด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4.17 4.00 .577 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วถูกต้อง 4.42 4.00 .515 
รวม 4.25   

5. บุคลิกภาพของนักบําบัดสปา    
การมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 4.67 5.00 .492 
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.83 5.00 .389 
การยิ้มแย้มแจ่มใส สงบ เรียบร้อย 4.67 5.00 .492 
การใช้ภาษาเหมาะสมแก่บุคคลและถูกกาลเทศะ  4.67 5.00 .492 
การสนใจ เอาใจใส่ต่อลูกค้า 4.83 5.00 .389 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  4.75 5.00 .452 
รวม 4.74   
 

จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารธุรกิจสปาให้ความสําคัญกับคุณลักษณะด้านความรู้ ความเข้าใจ ในระดับคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.17  ซ่ึง
ถือว่าเป็นหัวข้อที่ต่ําท่ีสุด จากการสัมภาษณ์พบว่า ความรู้พ้ืนฐานด้านการดําเนินการธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ รวมถึงทักษะด้านหัตถ
บําบัดแบบต่างๆ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่นักบําบัดสามารถมาเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติม เพราะในธุรกิจสปาแต่ละแห่งจะมีความแตกต่าง โดยเฉพาะ
ความรู้ด้านการดําเนินงานในธุรกิจสปา นับเป็นประเด็นที่ผู้บริหารธุรกิจสปามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน พิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD =0.888) จากการสัมภาษณ์พบว่าเนื่องจากปริมาณพนักงานที่มีจํานวนไม่มาก ธุรกิจสปาบางแห่งพนักงานที่เป็นนักบําบัดอาจ
ต้องมีหน้าที่ในการเป็นพนักงานต้อนรับด้วย ความเข้าใจเรื่องการบริหารจึงมีความจําเป็นแต่โดยส่วนใหญ่นักบําบัดจะมีหน้าที่เฉพาะด้าน
การนวดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณลักษณะด้านทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ
ในการพัฒนาธุรกิจบริการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ในมุมมองของผู้
บริหารธุรกิจสปาต่างมีความเห็นว่าการนวดบําบัดเป็นการให้บริการที่สร้างประสบการณ์สปา ผ่านการสัมผัสการสื่อสารโดยใช้ภาษากลาง คือ 
ภาษาอังกฤษ มีความสําคัญและมีประโยชน์แต่จะใช้วัจนภาษา (Verbal language) ในระหว่างการนวดไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กระบวนการให้บริการต้อนรับ สอบถาม แนะนํา จากพนักงานต้อนรับมากกว่า การสื่อสารระหว่างนักบําบัดกับลูกค้าจะเป็นคําเฉพาะเพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ซ่ึงไม่ยากต่อการเรียนรู้ หากนักบําบัดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มรูปแบบจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วถึงนักบําบัดจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็จะสามารถสื่อสารกับลูกค้าโดยอวัจนภาษา (non-verbal language) คือใช้ 
อากัปกิริยา ท่าทาง น้ําเสียง สายตา ท่ีลูกค้าสามารถรับรู้ แปลความหมายและทําความเข้าใจต่อกันได้ผ่านการบําบัด (การนวด) สามารถ
แสดงถึงความใส่ใจ ดูแล ให้ความสบาย สร้างความผ่อนคลาย กลับเป็นหัวใจสําคัญที่สื่อสารถึงบริการด้วยใจท่ีดีกว่า  

อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษ ยังคงมีความสําคัญกับธุรกิจสปาท่ีอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจากระดับราคาท่ีค่อนข้างสูง ลูกค้า
จะมีความคาดหวังและต้องการคําอธิบายเพิ่มเติมในขณะที่เข้ารับบริการจากนักบําบัด นอกจากภาษาอังกฤษแล้วการสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าท่ีมารับบริการด้วยภาษาอ่ืน ต่างสร้างความประทับใจต่อธุรกิจบริการได้ เช่น ภาษาโปแลนด์ ภาษาเยอรมัน  

ด้วยการให้บริการในธุรกิจสปา จะมีความต่อเนื่องของบุคลากรทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงานต้อนรับ นักบําบัด งานแม่บ้านทัศนคติท่ี
ดีต่อการทํางานเป็นทีมจึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ หากพนักงานมีความแตกแยก แบ่งกลุ่ม ไม่สามารถประสานงานกันได้แล้ว การให้บริการก็
อาจเกิดช่องว่างทําให้มีข้อผิดพลาดซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาของการบริการลูกค้าได้ในที่สุด 
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ความคิดเห็นด้านอื่นๆ 
1.1 ด้านการบริการ ในธุรกิจสปามาตรฐานที่กําหนดไว้อาจไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในเมืองพัทยา ถึงแม้ขนาดเมือง

จะไม่ใหญ่มากแต่ลักษณะของกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการในธุรกิจสปา มีความหลากหลายและแตกต่างกัน มาตรฐานการบริการที่ดําเนินการอยู่
อาจไม่สามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจได้ 

1.2 ด้านบุคลากร ยังคงขาดแคลนนักบําบัดท่ีมีความรู้ ความสามารถ การเรียนที่เร่งรัดของนักบําบัด ทําให้นักบําบัดมีความรู้ไม่
ลึกซ้ึงพอที่จะพัฒนาตนเองเป็นผู้จัดการสปา หรือ เป็นผู้ฝึกสอนได้ ประกอบกับนักบําบัดส่วนหนึ่งต้องการทํางานอย่างอิสระ จึงเลือกท่ีจะ
ทํางานในรูปแบบท่ีเป็นรายวัน มีรายได้ในวันที่ทํางาน ทําให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้สูง (Turn over) การที่ธุรกิจสปาจะตัดสินใจ
ลงทุนในการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านการบําบัดเชิงลึกให้กับนักบําบัด จึงเป็นไปได้ยาก 

ถึงแม้ในปัจจุบันปัญหาแรงงานของนักบําบัดจะยังไม่รุนแรงมาก แต่กลุ่มนักบําบัดท่ีมีความสามารถในระดับดี มักจะมีความ
ตอ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ธุรกิจสปาจึงยังคงประสบปัญหาด้านบุลากรอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านผลิตภัณฑ์สปาบางชนิดมีราคาต้นทุนที่สูงขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ด้านการแข่งขันราคาขายที่ไม่สามารถปรับขึ้น
ราคาได้ ทําให้ธุรกิจสปาบางแห่งไม่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้  

1.4 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมของพัทยา ยังคงเป็นภาพเมืองท่องเที่ยว ธุรกิจสปาจึงอาจพบลูกค้าที่มีความเข้าใจผิดว่าเป็น
สถานที่ให้บริการทางเพศ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสปาและการมีนโยบายด้านความปลอดภัยท่ีดี จะทําให้นักบําบัดมีความมั่นใจและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับธุรกิจโดยรวมได้มากย่ิงขึ้น 

1.5 ด้านหลักสูตรและผู้สอนของสถานประกอบการขาดแคลนผู้ฝึกสอนที่มีความชํานาญ นักบําบัดส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ
อย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับการนวด และอาการเฉพาะของโรค ท่ีอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าคนอื่น ตัวลูกค้าเอง และสถานประกอบการได้ 
เช่น อาการของโรคสะเก็ดเงิน อาการเปราะแตกของกระดูก  

 

ปัญหา/อุปสรรคที่เก่ียวกับนักบําบัดสปา 
ทักษะความชํานาญของนักบําบัดไม่เท่ากัน จึงอาจเกิดการเปรียบเทียบจากลูกค้า ความรู้ของนักบําบัดในด้านการนวด รวมถึง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบําบัดเพื่อแก้อาการต่างๆ ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ทัศนคติและบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยสําคัญต่อความก้าวหน้าและ
แนวทางอาชีพของนักบําบัด ธุรกิจสปาท่ัวไปท่ีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาติอ่ืนๆ ระบุว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้า
ยุโรป ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสถานการณ์การเมืองในปี 2558 จํานวนนักท่องเที่ยวยุโรปยังคงให้ความสนใจกับพัทยา กลุ่มท่ีมาเป็น 
เยอรมันและโปแลนด์ รวมทั้งปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวจีนและเกาหลีท่ียังคงให้ความนิยมการใช้บริการสปาของไทย ซ่ึงหาก
ผู้ประกอบการธุรกิจสปามีความเข้าใจถึงความต้องการบริการสปาของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม อย่างเฉพาะเจาะจง จะทําให้มีโอกาสในการ
สร้างความเชื่อถือให้กับธุรกิจสปาไทยได้มากย่ิงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาวิธีการทํางานเป็นทีม โดยการปิดช่องโหว่ในการให้บริการ เป็นเครื่องมือในทําให้เกิดบริการที่มีคุณภาพการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษให้กับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญ แต่จําเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในธุรกิจสปา นักบําบัดสามารถ
ใช้อวัจนภาษา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารขั้นต้นที่ทําให้ผู้รับบริการเข้าใจแต่ควรพัฒนาการใช้ภาษาท่ทางในการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สปาท่ัวไปท่ีศึกษาส่วนใหญ่จะไม่มีห้องพยาบาล หรือความสามารถในการปฐมพยาบาลมากนัก แต่ถ้าเป็นส
ปาท่ีอยู่ในโรงแรมจะมีห้องพยาบาลที่สามารถอํานวยความสะดวกและปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรนําผลจากการศึกษาไปสอบถามผู้บริหารสปาอีกครั้งโดยแสดงค่ามัธยฐานของกลุ่มเป็น
รายข้อหากว่าคําตอบของผู้บริหารสปา ไม่ตรงกับความเห็นของกลุ่ม และต้องการยืนยันคําตอบของตน ขอความคิดเห็นผู้บริหารสปา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เนื่องจากความคิดเห็นอาจขึ้นกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คุณลักษณะของนักบําบัดท่ีต้องการอาจ
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 296

4. เอกสารอ้างอิง 
ชัยยศ สันตวงษ์. 2546. คู่มือแผนธรุกิจ “สปา” ภูมิปัญญาวารีบาํบัด ใน SPA : สปา (วารีบําบัด). พัฒนพงศ์ พงษปวน. หน้า 61. 

เชียงใหม่ : สถาบนัราชภัฏ เชียงใหม่. 
ราชกจิจานุเบกษา. 2554. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

– ๒๕๕๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ออนไลน.์แหล่งที่มา 
http://www.tica.or.th/images/plan_tourism2555-2559/2555-2559.pdf  3 มีนาคม 2558 

อภิชัย เจียรอดิศักดิ์. 2555 (ออนไลน์. เดลินิวส์ เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 
http://www.dailynews.co.th/Content/economic/103782/%E0%B8%AA  

อัครพงศ์ อ้ันทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด. 2557. “การเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธุรกิจสปา”  
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์   21,1 (มิถุนายน): 1-19  

Buchner, D., Snelling, A. 2006. Spa therapist. [Online]. Available 
http://www.urbanhealing.net/pdf_files/TimetoInvest.pdf (11 January 2006) 

Department of Trade Negotiations. 2011. Services: Spa and Thai massage. Bangkok: Bureau of Trade in Services and 
Investment. 

Intelligent Spas Pte Ltd. 2009. Thailand: Spa Benchmark Report. Singapore: Intelligent Spas Pte Ltd. 
World's Best Spas. 2014. Winners List.  Top 5 hotel spas, Asia Access February 14, 2015. [Online]. Available from 

http://www.travelandleisure.com/worlds-best-2014-hp. 



รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครั้งที ่8       วันที ่3-5 มิถุนายน 2558 

 297

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุม่ชุมชนลีเลด็นําเท่ียว 
เพื่อการอนุรักษ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน 

Development of Tourism English Speaking for a Lilet Group for Conservation by 
the Participation of the Community 

 

ดวงตา อินทรนาค 
Duangta Intaranak 

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 
E-mail: duangta@tapee.ac.th  โทร.  08-9866-1186 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์การ
ศึกษาวิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สํารวจข้อมูลพื้นฐานและศึกษาความต้องการในการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพื่อการ
อนุรักษ์ระยะที่ 2 สัมภาษณ์กําหนดรูปแบบและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของกลุ่มชุมชนฯ ระยะที่ 3 พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ ศึกษาผลการ
พัฒนาและการมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์จํานวน 35 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ ท่ีประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ และขับเรือหางยาวนําเที่ยวเป็นธุรกิจเสริมโดยใช้
เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) ให้ได้ตัวแทนของประชากรจากสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์และกลุ่มขับเรือหางยาวนําเที่ยวจํานวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1) แบบสํารวจความต้องการ
พัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ 2) แบบแบบสัมภาษณ์ชุมชน 3) แบบทดสอบวัดความรู้การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 4) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
สถิติทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ผู้เข้ารับการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวมีผลการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหลังการได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคือ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองมาคือการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม การได้รับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน   
 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to study effects of tourism English speaking for development of the 

conservation Lilet tour by the participation of the community.2) The study the participation of the conservation Lilet 
tour. Ithas three phases: phase 1 survey information and education needs to develop its own Lilet group 
arrangements for conservation , phase 2  interviews, the format and content of English for tourism in accordance with 
their ability and the needs of the community, and phase 3 development of tourism English-speaking for a group Lilet 
to the conservation and study of development. Population used in this study were members of Community District 5, 
Bang Pha on 549, samples used in this study were members a group tour Lilet conservation who did Homestay is a 
complementary business that operates by using a sampling technique (Purposive Sampling Technique) to be 
representative of the population of the community members involved in tourism home-stays and the driver of a tour 
boat of 27 people.. The research instruments were 1) The own developing survey of Lilet arrangements for 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 298

conservation. 2)A community interview forms ,and 3) the test of  knowledge of English for Tourism The statistics used 
for data analyses were; mean, standard deviation, , and t-test. The findings of this study were as follows:The Lilet tour 
groups a conservation who were developed  tourism English speaking , affect the development of tourism English-
speaking after the development were significantly higher than before at the 0.01 level. And the involvement of the 
community in the development of tourism English speaking as a whole was at a high level that were participation in 
decision making. The second was to participate in the activities, to receive benefits, and participation in the evaluation 
respectively. 
Keywords: Tourism English Speaking, Participation of the Community 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้จํานวนมากให้กับประเทศไทย การส่งเสริมการดําเนินธุรกิจการ

ท่องเที่ยวของชุมชนนับเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในการพัฒนาฐานลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้ม่ันคงและแข็งแรงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับอนุภูมิภาคท่ีมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี11พ.ศ. 2555 – 2559, 2555) ให้มีการ
ส่งเสริมการดําเนินการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนไว้อย่างชัดเจนส่งผลให้ชุมชนหลายแห่งได้มีการจัดกิจกรรม
การผลิตและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกันอย่างกว้างขวางเช่นการจัดบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวแบบโฮมส
เตย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการจัดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อประเทศไทยมากเพราะการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนใน
ประเทศปีหนึ่งๆมีเงินเข้าประเทศกว่า 8 แสนล้านบาท  ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทํา
ให้ประเทศต่างๆมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นเหตุให้การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆทั่วโลกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 3 
ทศวรรษที่ผ่านมาและจะเจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง (อัญชลี, 2553) ส่งผลให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญสามารถ
สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยนับเป็นรายได้รองลงมาจากรายได้จากการส่งออกในด้านอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่ายซ่ึงจะตกอยู่ในหลายกลุ่มอาชีพช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับสังคมทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ (ฉันทัช, 2552) การท่องเที่ยวยังรวมถึงการมีบทบาทที่สําคัญต่อการจ้างงานดังนั้นผู้ท่ีประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องต้องได้รับ
การพัฒนาซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนนั้นจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาฐานลงทุนของประเทศซึ่งมี
ความต้องการแรงงานสูงตามความต้องการแรงงานในภาคบริการสอดคล้องกับการศึกษาของกระทรวงแรงงานที่ได้ศึกษาแนวโน้มความ
ต้องการแรงงานในช่วงปี 2552-2557 พบว่าความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คาดว่าจะมีความต้องการแรงงานจํานวน 15.4 ล้านคน 
15.8 ล้านคน 16.3 ล้านคน 16.7 ล้านคนและ 17.1 ล้านคนตามลําดับ (กระทรวงแรงงาน, 2552) 

จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึนแล้ว การท่องเที่ยวยังมี
ส่วนสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซ่ึงแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แต่ในการท่องเที่ยวนั้นนอกจากมีประโยชน์
มากมายแล้วยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังนั้นเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวถูกทําลายจนไม่สามารถรักษาให้มีความเจริญที่
ย่ังยืนอีกต่อไปแล้ว ในสังคมโลกปัจจุบันจึงเกิดการเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันรักษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ
จึงเพิ่มการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนกให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ย่ังยืน Wikipediaได้ให้ตามความหมายของการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ว่าหมายถึงการท่องเที่ยวท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม และผู้ท่ีมาท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ทําลาย
สภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่จะทําให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ซ่ึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไป
ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE  (Wikipedia 2014, Online) และยัง
หมายถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจความยั่งยืนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวท่ีใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความมั่นคง มุ่งสร้างผลประโยชน์ทาง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกด้วยจึงนับได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือสามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนเจ้าของท้องถิ่น จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การ
ขยายตัวนั้นกลับส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) จึงเกิด
แนวคิดใหม่ คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซ่ึงสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยวให้คงอยู่คู่สังคมมนุษย์ให้นานที่สุด 

ผลจากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนเติบโต
ตามและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่างประเทศดังนั้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อกันเป็นสิ่งสําคัญเพราะภาษาไม่ได้เป็นแค่
เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ภาษายังเป็นการแสดงออกของชีวิตและการดํารงชีพในทางศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน จากการที่มีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการโดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศเพื่อนําเสนอ
ให้สินค้าและการบริการของชุมชนในแง่มุมต่างๆที่สามารถสนองตอบลูกค้าที่เป็นตลาดต่างประเทศได้ตามต้องการที่ผ่านมาชุมชนยังได้รับ
การพัฒนาไม่ทันการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ีมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บุคลากรในระดับกลางและระดับล่างซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนกัท่องเที่ยวต่างชาติ ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศในสายงาน(ผาณิตและสุชาดา, 
2546)ซ่ึงภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สําคัญที่ใช้เป็นสื่อกลางในการดําเนินกิจการท่องเที่ยวของชุมชนกันอย่างแพร่หลาย การ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นสิ่งท่ีการท่องเที่ยวชุมชนต้องตระหนักรวมถึงหาวิธีการที่จะ
ลดช่องว่างของการสื่อสารดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ีไปเยี่ยมเยียนท้ังนักท่องเที่ยวท่ีเป็นชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ การพัฒนาด้านภาษาที่เป็นสื่อกลางภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลที่มีคนใช้กันมากทั่วโลกจึงมีความสําคัญอย่างมาก
สําหรับชุมชน 

ผู้วิจัยสนใจการวิจัยกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ่ึงเป็นชุมชน
ท่ีได้รับรางวัล Tourism Awards ในปี 2008 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม
ชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการที่จะพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงประกอบไปด้วยป่าชายเลนจํานวนมากกว่า 8,000 ไร่ แม่น้ําลําคลองมากกว่า 
100 สายกลุ่มอาชีพเสริมท่ีหลากหลายโบราณสถานคู่ชุมชนและวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพทํามาหากินที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอย่างลงตัวโดยมีจุดประสงค์หลักของกลุ่มเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถ
รวมกลุ่มทํางานและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจะกลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดตลอดจนใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองให้คงอยู่อย่างย่ังยืนตลอดไป 
นอกจากนั้นในชุมชนยังมีภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนนํามาสู่การดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวมีลักษณะเชิงอนุรักษ์เฉพาะตัว
นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง จากความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยมีการลงพ้ืนที่เพื่อบริการวิชาการและมี
การสํารวจความต้องการในการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่ีประกอบอาชีพเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือ
การจัดการท่ีพักโฮมสเตย์ การขับเรือหางยาวนําเที่ยว และอาชีพหลักที่สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เช่น อาชีพทํากะปิ การทําใบจาก 
จากการศึกษาด้านสถานะส่วนบุคคลพบว่าสมาชิกกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเป็นเพศชายและเพศหญิงจํานวนใกล้เคียงกัน เพศชายมากกว่า
เพศหญิงเล็กน้อยส่วนใหญ่อายุระหว่าง  46-55 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 36-45 ปี อายุมากกว่า 55 อายุระหว่าง 26-35 ปี และระหว่าง 
16-25 ปี สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไป อายุระหว่างวัยหนุ่ม-สาวและวัยรุ่นมีจํานวนน้อยกว่าวัยกลางคน การศึกษาของสมาชิก
กลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษารองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวส. ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโทอนุปริญญา และปวช. จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเมื่อศึกษา
ความต้องการรับการพัฒนาตนเองของสมาชิกกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการรับการพัฒนา
ตนเองด้านภาษาอังกฤษมากที่สุดจากด้านอ่ืนๆสอดคล้องกับการศึกษาความต้องการของประชาชนบ้านคีรีวงในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวพบว่าชาวคีรีวงต้องการเรียนภาษาอังกฤษสูงท้ังการเรียนทักษะการฟังและพูด(อรดา * ชไมพร * และ ทิพวรรณ,2549) 
แสดงถึงความตื่นตัวและความต้องการในการพัฒนาตนเองของชุมชนต่างๆในด้านภาษาอังกฤษในลักษณะการพูดและการฟัง ย่ิงกว่านั้น
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จากการศึกษาลักษณะเบื้องต้นจากระดับอายุ การศึกษาของชุมชนในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผู้วิจัยจึงมองเห็นความจําเป็นในการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในลักษณะเฉพาะของชุมชนจึงนําไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกําหนดรูปแบบและ
เนื้อหาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ผ่านตัวหนังสือภาษาไทยไม่เน้น
โครงสร้างไวยากรณ์เน้นการออกเสียงให้ชัดเจนเนื้อหาตรงประเด็นการใช้ตามข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
กลุ่มคนดังกล่าวให้สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้ตรงตามวัตถุประสงค์และนํามาซ่ึงข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในด้านการท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับความสามารถของชุมชนมากขึ้นอันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญและ
เข้มแข็งตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาแห่งชาติต่อไป 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
สําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์จะทําให้เข้าใจในลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนตามสภาพที่แท้จริงผ่านวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมรวมถึงการอาชีพ นอกจากนี้ในการลงพื้นที่เพื่อทําความรู้จัก สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามและการเข้าไปให้ความรู้การพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนอันจะนํามาสู่ความร่วมมือ เสริมสร้าง
ความสามมัคคีในชุมชนและผู้วิจัยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อความเจริญต่อไปในอนาคต 
ข้อมูลชุมชนลเีล็ด 

ลีเล็ดเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 17,266 ไร่  มีประชากรทั้งสิ้น 3,881 คน ประกอบ
ไปด้วยหมู่บ้านจํานวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านบางใหญ่ฝั่งขวา บ้านคลองราง บ้านบางใหญ่ฝั่งซ้าย บ้านบางบุตร บ้านบางพลา  บ้านบางใน
บ้าน บ้านคลองกอ บ้านบางทึงสภาพทั่วไปของตําบลลีเล็ดจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล มีน้ําเค็มท่วมถึง 
เป็นพื้นที่ท่ีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

กลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 109 หมู่ท่ี 5 ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์  84130 เป็นกลุ่ม
ท่องเที่ยวท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนซ่ึงประกอบไปด้วยป่าชายเลนจํานวนมากกว่า 8,000 ไร่ แม่น้ําลําคลองมากกว่า 100 สาย
กลุ่มอาชีพเสริมท่ีหลากหลาย โบราณสถานคู่ชุมชนและวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว
โดยมีจุดประสงค์หลักของกลุ่มเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มทํางานและ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจะกลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ในกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์มีกลุ่ม
อาชีพเช่นอาชีพแปรรูปใบจาก การทําขนมจาก และการผลิตกะปิ  รองรับการท่องเที่ยว การขับเรือหางยาวนําเที่ยวชุมชนการเข้าร่วมชม
ธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนๆและการจัดการโฮมสเตย์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น
โฮมสเตย์ท่ีมีความเข้มแข็งระดับต้นๆ ของประเทศเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป กลุ่มนักศึกษาและลีเล็ดประกอบด้วยคู
คลองธรรมชาติกว่าร้อยสาย ป่าชายเลนงดงามบริสุทธิ์ ชีวิตและการทํามาหากินผู้คนที่ดูเรียบง่าย อัธยาศัยดี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ท่ีฝรั่งตะวันตกในกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศรู้จักย่ิงกว่าคนไทยพากันมุ่งไปพักค้างแรมโฮมสเตย์กันคราวละหลายวัน สลัดชีวิต
วุ่นวายในยุโรปท้ิงหมดสิ้น หันไปใช้ชีวิตอยู่กินเรียบง่ายกับชาวบ้าน  
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรกัษ์ 

Wikipedia สารานุกรมเสรี ได้ให้ตามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม
และผู้ท่ีมาท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ทําลายสภาพแวดล้อม รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE (Wikipedia, 2014, Online) 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community –Based Tourism –CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว  ในขณะเดียวกันก็
ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวท่ัวไปยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจ
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ในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกําลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อ เนื่องในการทํางานอนุรักษ์
ท้ังด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน คือ 1.ชุมชนเป็นเจ้าของ 2. 
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง4. ยกระดับคุณภาพชีวิต5. มีความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม6.คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น7.ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม8.เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์9.เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น10.มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน มุ่งเน้นให้
ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวโดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นต้นทุน
หรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทที่
สําคัญในการดําเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจการวางแผนการดําเนินงานการสรุปบทเรียนและมุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืนสู่คนรุ่นหลานและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสําคัญ (สินธุ, 2546) 
การพูดภาษาอังกฤษ 

Bailey (2005) ได้สรุปความหมายของทักษะการพูดว่าหมายถึงกระบวนการท่ีปฏิบัติต่อกันซ่ึงเกี่ยวข้องกับการส่งและการรับ
ข้อมูลซ่ึงเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดผู้ฟังและข้อมูล (สุมิตรา, 2540) ได้ให้ความหมายของทักษะการพูดไว้ว่าเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูดทักษะการพูด หมายถึงความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารด้วยการพูดท่ีมีความชัดเจน ตรงประเด็น ครบถ้วน ฟังแล้วเข้าใจและใช้คําพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะ(นพเก้า, 2548) 
หลักการพัฒนาทักษะการพูด ผู้รับการฝึกพูดต้องได้รับการกระตุ้นให้พูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  ควรให้ผู้รับการฝึกมีการปฏิสัมพันธ์
กันทั้งในและนอกห้องฝึก (Scarcella and Oxford, 1992) จะเห็นได้ว่าการพูดเป็นทักษะที่สําคัญในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดและความเข้าใจให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจความมุ่งหมายของผู้พูดการพัฒนาทักษะการพูดจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจการสอนพูดที่ดีต้องใช้ภาษาท่ีพบจริงในชีวิตประจําวันและมีแนวการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษคือ1.สร้างความเคย
ชินเริ่มต้นด้วยการทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยรูปประโยคง่ายๆ จะเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีเม่ือผู้รับการฝึกสามารถพูดตอบโต้ประโยคง่ายๆ 
ได้ก็จะมีกําลังใจและความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นทําให้กล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัวเมื่อจะออกคําสั่งให้ทําอะไรก็
ตามผู้ฝึกเลือกใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยรูปประโยคง่ายๆ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยที่ไม่จําเป็น ฝึกให้ผู้รับการฝึกใช้คําหรือกลุ่มคํา
หรือประโยคภาษาอังกฤษที่จําเป็น 2. สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินผู้ฝึกจะต้องรู้จักเลือกรูปประโยคที่เหมาะสมกับผู้รับการฝึกเลือก
กิจกรรมการฝึกที่ดึงดูดความสนใจของผู้รับการฝึกเช่นเพลงเกมส์ การสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติอาจเป็นสถานการณ์สมมติอาจ
เป็นสถานการณ์ท่ีผู้ฝึกกําหนดหรือผู้รับการฝึกแต่งเองเป็นต้น3. สร้างความถูกต้องแม่นยําผู้ฝึกต้องรู้วิธีการออกเสียงและสําเนียงมีความรู้
เรื่องคําศัพท์และการนําภาษาไปใช้เป็นอย่างดีเพื่อจะเป็นรูปแบบท่ีดีของผู้รับการฝึก 4. สร้างบรรยากาศผู้ฝึกต้องรู้จักสร้างบรรยากาศเริ่ม
ตั้งแต่ก้าวเข้าห้องโดยใช้กิจกรรมและสื่อต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการฝึกสนใจมีการเคลื่อนไหวเพลิดเพลินและสนุกสนานมีความ
กระตือรือร้นที่จะพูดภาษาอังกฤษโดยอิสระไม่ต้องรอให้ผู้ฝึกบังคับนอกจากน้ีผู้ฝึกจะต้องรู้จักจัดสภาพแวดล้อมให้ห้องอบรมให้
เอื้ออํานวยต่อบรรยากาศการฝึกพูดภาษาอังกฤษ5. สร้างความมั่นใจผู้ฝึกต้องสร้างความม่ันใจในตัวผู้รับการฝึกนับต้องแต่บุคลิกท่าทาง
และนํ้าเสียงน่าเชื่อถือศรัทธาสร้างความเป็นกันเองให้คําชมเมื่อผู้รับการฝึกพูดได้ถูกต้องและผู้ฝึกควรมีความอดทนให้ความช่วยเหลือ
อย่างจริงจังเมื่อพบว่าผู้รับการฝึกมีปัญหาในการพูดให้โอกาสให้กําลังใจควรหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่เคร่งเครียดเกินไปพยายามผ่อนคลายให้
มากท่ีสุดเพื่อสร้างเจตคติท่ีดีของผู้รับการฝึกต่อการพูดภาษาอังกฤษมีกําลังใจและความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง
ไม่เคอะเขินและมีความกระตือรือร้นที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเรื่อยๆ (สุมิตรา, 2540) ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผู้ฝึก
จะต้องคํานึงถึงผู้รับการฝึกให้มากท่ีสุด ผู้ฝึกควรลดบทบาทในการพูด และควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกเกิดทักษะให้มาก
ท่ีสุด โดยที่ผู้ฝึกมีบทบาทเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ 
 การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ผ่านตัวหนังสือภาษาไทยไม่
เน้นโครงสร้างไวยากรณ์เน้นการออกเสียงให้ชัดเจนเนื้อหาตรงประเด็นการใช้งานในอาชีพ โดยเริ่มฝกึออกเสียงจากคําง่ายๆ ต่อจากนั้นเป็น
รูปแบบประโยค และ เป็นบทสนทนาเช่น เวลคัม โฮม! (Welcome home!) ยินดีต้อนรับ และ เมค ยัวร์เซลฟ์ เอ็ตโฮม (Make yourself 
at home.) ตามสบายน๊ะ เป็นต้น และมีการกําหนดเนื้อหาซ่ึงเป็นเนื้อหาการพูดเกี่ยวกับอาชีพในการรับนักท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านภาษาแบบง่ายๆ เช่นการพูดทักทายและแนะนํา การสนทนา & วลีท่ีจําเป็น สภาพอากาศ ความรู้สึก การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใน
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ชุมชน การสื่อสารกิจกรรมต่างๆทั้งในชุมชนและที่พักโฮมสเตย์โดยผู้ฝึกจะต้องพยายามชี้แจงให้ผู้รับการฝึกตระหนักว่าไม่มีใครแก่เกิน
เรียน สอดคล้องกับ Brown (2000) ท่ีกล่าวว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ ซ่ึงผู้สอนจะต้องคํานึงถึง
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไป เช่น ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านพ้ืนฐานความรู้ เพศ วัย อาชีพและวัฒนธรรม 
 

ตารางที่ 1 เนื้อหาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ 
ที่ เนื้อหา ตัวอย่าง 
1. การใช้คําอย่างสุภาพ การใช้คําเพ่ือเรียกชาวต่างชาติควรใช้คําว่าเอ็กซ์คิวส์มี (Excuse me.) หรือฮัลโล (hello) เนื่องจากว่า

การใช้คําเรียกว่ายู (you) นั้นไม่สุภาพเป็นอย่างมาก 
2. การทักทายและแนะนํา ฮัลโล(Hello) สวัสดีฮาวอาร์ยู? (How are you?)สบายดีไหม 
3. การสนทนา&วลีที่จําเป็น แท้งคิว (เวร่ีมัช) (Thank you) (very much)ขอบคุณ (มาก) (ครับ/ค่ะ) 
4. สภาพอากาศ อิทอีสไนซ์ (It is nice.)อากาศดี 
5. ความรู้สึก อาร์ยูแฮปปี้? (Are you happy?) 
6. การซื้อของ ฮาวมัชดาสอิทคอสต์? (How much does itcost?)เท่าไหร่ (ครับ/ค่ะ) 
7. ภาษาในการสื่อสาร ดูยูสปีกไทย? (Do you speak Thai?)คุณพูดภาษาไทยได้ไหม 
8. กิจกรรมต่างๆ วิลเลจทัวร์ (village tour)ทัวร์หมู่บ้าน 
9. ที่บ้านพักโฮมสเตย์ เวลคัมโฮม! (Welcome home!)ยินดีต้อนรับ 
10. ทิศทาง แวร์อีส ....?( Where is …?)... อยู่ที่ไหน 

 

การมีส่วนร่วม  
การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึงการทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อ และ

ความยึดม่ันของแต่ละบุคคล หน่วยงาน องค์กร อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้าง
พลัง การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพทําให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (ทํานอง,2552, อ้างถึงใน กฤษฎากรณ์, 2555) ประกอบด้วย 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) เป็นกระบวนการที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นการวางแผนและการตัดสินใจ
ในช่วงที่ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ริเริ่มตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) การช่วยประสานงานการบริหารงานการช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร 3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(Benefits) มีการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มอย่างท่ัวถึงทั้งในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ทางบวกและลบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุผลประโยชน์เศรษฐกิจสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
เป็นการตรวจสอบและการควบคุมการดําเนินกิจการทั้งหมดเพื่อที่จะดูว่ามีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคด้านใดเพื่อจะได้หาทางแก้ไขหรือให้
ความช่วยเหลือให้โครงการบรรลุผลดังที่ต้องการและ 5. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาการลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ (Cohen 
and Uphoff,1977 :Alustair , 1982 ) 
 

2. วิธีการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยข้ันตอน 13 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 สํารวจข้อมูลพื้นฐานและศึกษาความต้องการในการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดน เที่ยวเพื่อการอนุรักษ์มีการ
ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

ระยะที่ 2 สัมภาษณ์กําหนดรูปแบบและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของกลุ่มชุมชนฯ 

ระยะที่ 3 พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ศึกษาผลการพัฒนา
และศึกษาการมีส่วนร่วม 
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แผนภาพที่ 1 การดําเนินการศึกษาการพฒันาการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเทีย่วสําหรบักลุ่มชุมชนลีเล็ด
นําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  1 ศึกษาผลการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนฯ 
ขั้นตอนที่  2  จัดทําแบบสํารวจความต้องการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์   
ขั้นตอนที่  3  สํารวจความต้องการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ 
ขั้นตอนที่  4  วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนฯ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง และศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่  2  จัดทําแบบสัมภาษณ์ชุมชนเพื่อร่วมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของกลุ่มชุมชนฯ 
ขั้นตอนที่  3  สัมภาษณ์ชุมชนเพื่อร่วมกันกําหนดรูปแบบและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของกลุ่มชุมชนฯ 
ขั้นตอนที่  4  วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ชุมชนเพื่อร่วมกันกําหนดรูปแบบและเน้ือหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของกลุ่มชุมชนฯ 
ขั้นตอนที่  5  กําหนดรูปแบบและจัดทําเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของกลุ่ม
ชุมชนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  1 ทบทวน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่  2  เตรียมการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์และศึกษา
ผลการพัฒนาโดย  2.1 กําหนดประชากรและ2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่  3  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3.1  แบบทดสอบวัดความรู้การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3.2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนที่  4  การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ 
ขั้นตอนที่  5  ศึกษาผลการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์      5.1 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 

ระยะที่ 1 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานและศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวฯ 

ระยะที่ 2 สัมภาษณ์กําหนดรูปแบบและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับความสามารถและความต้องการของกลุ่มชุมชนฯ 

ระยะที่ 3 พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยว
เพ่ือการอนุรักษ์และศึกษาผลการพัฒนาท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถและความ

ต้องการของกลุ่มชุมชนฯ



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 304

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 ผลการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์ผู้รับการพัฒนาการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมีผลการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหลังการได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่ม
ชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เป็นการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ระดับความรู้ และระดับอายุเพราะมีการศึกษาความต้องการใน
การพัฒนาตัวเองของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และสัมภาษณ์เพื่อกําหนดรูปแบบและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของกลุ่มชุมชนฯ รวมท้ังมีการกําหนดรูปแบบการพูดภาษาอังกฤษตามการออกเสียงบท
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านตัวหนังสือภาษาไทยวงเล็บภาษาอังกฤษ ไม่เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เริ่มฝึกออกเสียงจาก
คําง่ายๆ ต่อจากนั้นเป็นรูปแบบประโยค และ เป็นบทสนทนาและเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเนื้อหาการพูดใน
ชีวิตประจําวันและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาแบบง่ายๆ เช่นการพูดทักทายและแนะนํา การสนทนาทําให้ผู้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพของตนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการ วิจัยตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนาของ
รูปแบบเชิงระบบ (Systems Approach Model) ของRomiszowski, (1970) และ Schoderbek et al. (1990) เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทาง
ในการกําหนดกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาการอบรมและสอดคล้องกับคงศักด์ิ (2548) อารีย์ (2553) ปัญญา (2545) 
และอนุสิษฐ์ (2552) ในการพัฒนาการอบรมที่เป็นระบบผ่านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การวางแผนการพัฒนา  การดําเนินการพัฒนา
ดังกล่าวข้างต้นซ่ึงจะมีความเชื่อมโยงและเป็นไปตามบริบทท่ีชัดเจน  
 3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองมาคือการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม การได้รับ
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามลําดับซ่ึงอาจเป็นเพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนให้ความสนใจ ตรงกับความต้องการพัฒนา
ของชุมชน และสอดคล้องกับการศึกษาของสิริพัฒน์ (2550) และกฤษฎากรณ์ (2555) 
 

4. สรุปผล 
การศึกษาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มชุมชนลีเล็ดนําเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ทําให้เข้าใจ

ลักษณะเฉพาะของชุมชนในการพัฒนาตนเองที่ตรงกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนซึ่งเป็นบุคลากรในระดับกลางและระดับล่างเป็นกลุ่มท่ีต้องมีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อให้
โอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศในสายอาชีพท่องเที่ยวแก่ชุมชน  ในการพัฒนาบุคคลเหล่านี้จึงต้องให้ความรู้ทักษะด้าน
ภาษาการพูดภาษาอังกฤษและให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ตรงกับ
ลักษณะเฉพาะผ่านตัวหนังสือภาษาไทย ไม่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ เนื้อหาตรงประเด็นการใช้งานในอาชีพ โดยใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงเอื้อต่อการอบรมในเวลาจํากัด เอื้อต่อการใช้ฝึกฝนทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้องใช้ศัพท์ สํานวนและบทสนทนาที่ใช้
จริงในการรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมฝึกเป็นขั้นตอน มีคําออกเสียงเป็นภาษาไทยผ่านตัวหนังสือภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออก
เสียงตามเจ้าของภาษา การใช้คําอธิบายการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเน้นในเรื่องการฟังเพื่อให้สามารถ
โต้ตอบได้ตรงกัน จะทําให้ชุมชนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งท่ีย่ังยืนควรมีการสร้างหลักสูตรเฉพาะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสรา้งเป็นชุมชนต้นแบบ
ในการพัฒนาตนองในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการขยายผลการพัฒนาให้ความรู้แก่ชุมชนอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันซ่ึงจะเป้นการสอดคล้อง
กับการพัฒนาในด้านอื่นๆเป็นการเฉพาะด้าน เช่น บทบาทของกลุ่มชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน มีความรักและ
ความสามัคคี โดยมีมีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ มีผู้นําท่ีมีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าด้ังเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการ
ดําเนินการและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองรวมถึงมีการร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1.ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการ

จัดการองค์กรธุรกิจ 2.ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพแบบมีการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ 1.การวิจัยเชิงเอกสาร ได้แก่การศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถ
กถา และวรรณกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 2.การวิจัยภาคสนาม ได้แก่การสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ 
มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จํากัด จํานวน 16 ท่าน แบ่งเป็นหญิง 10 ท่าน ชาย 6 ท่าน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึง
ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามรหัส
โครงการวิจัย MU-SSIRB: 2013/292.0309 (B1) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์แบบจับประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยคือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการจัดการองค์กรธุรกิจและศึกษาหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ผลงานวิจัยพบว่าผู้บริหารองค์กรมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเห็น
ด้วยกับการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเห็นด้วยว่าหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์กรธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ผลการศึกษางานวิจัยยัง
พบว่า หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจประกอบด้วย  1)ทศพิธราชธรรม เมื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจย่อมทําให้ผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ปกครองที่ดี มีคุณธรรม มีศีลธรรมประจําใจ ตลอดจนไม่ใช้อํานาจใน
หน้าท่ีกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่เห็นประโยชน์สุขส่วนตนมาก่อนประโยชน์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา  2) พรหมวิหาร 4  เม่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ย่อมทําให้องค์กรมีสวัสดิการ ตลอดจนมีการดูแลพนักงานท้ังในยามปกติสุข และในยามฉุกเฉิน 
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบรรยากาศในองค์กรให้มีแต่ความรัก ความมีน้ําใจ พนักงานมีจติอาสา ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจน
มีจิตชื่นชมยินดีต่อความสําเร็จของผู้อ่ืน ท้ังยังวางตนตามความเหมาะสมแห่งเหตุและผล 3) ศีล 5 เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะเป็น
เกราะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี จะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและการเอ้ือประโยชน์ระหว่างพนักงานในองค์กร  4) มรรคมีองค์ 8 สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานยึดม่ันในทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง มีสติ และมีจิตที่ผ่องใส สามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  5) อิทธิบาท 4 เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจจะสามารถสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ทําให้พนักงานมีใจรัก
ในหน้าที่ ขยัน พัฒนา มุ่งม่ันและต้องการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 6) สังคหวัตถุ 4 เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
องค์กรธุรกิจย่อมทําให้บรรยากาศในการทํางานเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี โอบอ้อมอารีซ่ึงกันและกัน ตลอดจนทําให้พนักงานใน
องค์กรเป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลา และยินดีให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 7) อคติ 4 สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถนํามาเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือ
เป็นเกณฑ์การให้ผลตอบแทน (เงินเดือน)อย่างยุติธรรม ไม่มีอคติ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ (1) ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาประโยชน์ใน
การนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงด้านการวิจัย (2)  ควร
มีการนําผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้องค์กรต่างๆ ตระหนักและให้ความสําคัญในการนําหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กร และ (3) ควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับพนักงาน
เพ่ือให้สามารถนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : ความคิดเห็น  หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้ การจัดการองค์กรธุรกิจ 
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Abstract 
The objectives of this study are 1) to study the opinions of the application of Buddhist Principles in business 

organizational management  and 2) to study the Buddhist Principles to apply to  business organizational management. 
This research is qualitative research using  interviews with10 women executives and 6 men excutives of DC Consul-
tants and Marketing Communications Ltd. Moreover, this  research uses documents,  such as Buddhist scripture, 
exegesis (Buddhist principles) and Buddhist literature.From the results of this research, all  executives agree that the 
application of Buddhist principles in business organizational management is one of the most important factors to 
push organizations to be successful. Moreover, it shows the Buddhist principles are used in business organizational 
management as follows : 1) The virtues of the king (Rajadhamma) are applied by the executives in the organizations, 
to make  the good executives and have good morals, do not use the power to abuse the people and are not selfish; 
2)The four principles of  virtuous existence (Brahamavihara) are applied in the organizations to make people happy 
because they are harmonious, love, generous to help the person in the bad condition and to glad with the success 
their friends and to be right in every condition; 3)The five preceps (Panca-sila) are applied in organizations to protect  
people from  bad habits  and to create  love, harmony and advantage among  people in organizations; 4)  The Noble 
Eightfold Path (Atthangika-magga) are applied in organizations to make the people aware and efficient; 5) The four 
basis of success(Iddhipada)are applied in the organizations to make people love their work and to be a part of the 
organizational development as the target of the organizations;  6)The four bases of social solidarity (Sangahavatthu) 
are  applied in organizations to make people have love, harmony , generous happiness,   good social relationships 
and to give  joyful help to their colleagues; 7) The four prejudices (Agati) are applied in organizations  to decrease the 
conflict among people in organizations.  Moreover, they are applied to make the rules  standard  in moral compensa-
tions. The suggestions of this research  are that there should be more research, publications and training, regarding 
using Buddhist Principles in organizational management. 
Keywords: Opinions, Buddhist principles, Application, Business organizational management. 
 

1. บทนํา 
กระแสความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน ทําให้องค์กรธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก  

โดยลักษณะสําคัญขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันคือการย่อโลกท้ังโลกให้เล็กลง มีการติดต่อเชื่อมโยงกันท่ัวท้ังโลกอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา
สั้น ๆ ทําให้เกิดการกระจายอํานาจและเกิดการเปล่ียนแปลงมากมายในองค์กรท่ัวไป  ซ่ึงรวมถึงองค์กรธุรกิจท่ีจําเป็นจะต้องจัดการองค์กร
เพ่ือหวังผลกําไรควบคู่กับการบริหารงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัชระ งามจิตร
เจริญ( 2554: 349-355) ท่ีพบว่านอกจากพุทธธรรมจะมีคําสอนหรือแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจท่ีสามารถนําไปใช้ในด้าน
ต่างๆ ได้แล้ว  นักธุรกิจจํานวนมากได้นําพุทธธรรมไปใช้จริงในการดําเนินการธุรกิจของตนซึ่งทําให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของตนแทบทุกคน 
และแนวคิดในการนําพุทธธรรมไปใช้จริงในการดําเนินการธุรกิจของนักธุรกิจเหล่านี้  เมื่อนํามาวิเคราะห์เรียบเรียงแล้วก็มีประเด็นท่ี
น่าสนใจและผู้อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน แม้ในสังคมทุนนิยมปัจจุบันจะมีความเห็นแก่ตัว การแข่งขันและการเอารัดเอา
เปรียบกันอยู่มาก แต่พุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเศรษฐกิจด้านต่างๆ ยังสามารถนํามาใช้ได้ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมคือโดยการปรับใช้ให้
เข้ากับสถานการณ์ ซ่ึงนอกจากจะไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจท่ีนําพุทธธรรมมาใช้แล้ว  ยังกลับทําให้เกิดผลดีต่อธุรกิจเหล่านั้น
อีกด้วย เพราะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงบางครั้งดูจะมากกว่าการไม่นําพุทธธรรมมาใช้เสียอีก  
 ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจซ่ึงทําการศึกษาผ่านกรณีศึกษาของบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์
เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จํากัด  ทําให้เกิดความเข้าใจท้ังแนวคิด หลักการและวิธีการจัดการงานภาคปฏิบัติตามแนวคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์รอบด้าน ท้ังต่อตนเอง สังคมส่วนรวม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม ฯลฯ ตลอดจน
เป็นแนวทางในการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของบุคคลท่ัวไปท่ีจะมาสืบค้นต่อไปในอนาคต 
 

2. วิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการสัมภาษณ์ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
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1. การวิจัยเอกสาร  
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ 2539 และ

พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ (สยามรฏฐสฺส เตปิฎกํ) พ.ศ 2525 พร้อมท้ังอรรถกถาท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา และได้ศึกษาเอกสารวิชาการ เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่ัวไป การจัดการ
องค์กรธุรกิจเอกชน ตลอดจนวิธีการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ 

2. การสัมภาษณ์  
การวิจัยภาคสนามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลใน บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด เลขท่ี 496-502 ถนนเพลินจิต  ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02-6102364-5, โทรสาร: 02-6102345-6, E-
mail : contact@dcconsultants.co.th โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้บริหาร 16 ท่าน  แบ่งเป็นหญิง 10 ท่าน ชาย 6 
ท่านโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบการสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (รหัสโครงการวิจัย MU-SSIRB: 2013/292.0309 (B1) วันท่ี 
21 ตุลาคม 2556)  โดยผู้วิจัยใช้เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 

3. วิธีการรวบรวม 
การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใน

การจัดการองค์กรธุรกิจ ซ่ึงใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสาร วารสาร 
รายงาน  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ดีซี 
คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง คอมมูนิเคชั่น จํากัด และทําการจดบันทึก ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล หลังจากนั้น
เรียบเรียงข้อมูล แล้วจึงนําข้อมูลไปทําการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลได้จัดทําหลังจากรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเอกสารแล้ว  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปให้
เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการจัดการองค์การธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบจับประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ใช้
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการจัดการองค์กรธุรกิจและศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
องค์กรธุรกิจ 
 

3. ผลการศึกษา  
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการจัดการองค์กรธุรกิจ จาก

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารองค์กรมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเห็นด้วยกับการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเห็นด้วยว่าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์กร
ธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักสากลท่ีทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนานํามาปฏิบัติได้ 
ตลอดจนเป็นความจริงท่ีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ท้ังยังเป็นท่ีรวมของสรรพวิชาท่ีสามารถสอนหลักการข้ันพ้ืนฐานท่ีนํามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวันจนถึงระดับลกึของจิตใจ 

2. ผลการศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 7 ประการที่นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ โดยนําเสนอแบ่ง
ตามหมวดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาดังน้ีคือ 

2.1 ทศพิธราชธรรม 
     ทศพิธราชธรรม หมายถึงธรรมของพระราชา ธรรมของนักปกครอง แบ่งเป็น 10 ประการคือ 

 1.ทาน  หมายถึง การให้ และการแบ่งปัน สงเคราะห์ อนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาราษฎร์ 
 2.ศีล หมายถึง การรักษาความสุจริต ประกอบการอย่างสุจริตประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
 3.ปริจจาคะ หมายถึง ความเสียสละหรือบําเพ็ญกิจด้วยความเสียสละ 
 4.อาชวะ หมายถึง ปฏิบัติภาระโดยความซ่ือตรง ตรงไปตรงมา สุจริตจริงใจ 
 5.มัททวะ  หมายถึง ความอ่อนโยน ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยดี ไม่เย่อหย่ิงหยาบคาย ไม่แข็งกระด้าง ไม่มี
อัตตาตัวตน ไม่มีมานะจดั 
 6.ตปะ หมายถึงมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส มีความระงับยับย้ังชั่งใจในการตัดกิเลสและข่มกิเลส ไม่ประพฤติ
ตนตามอําเภอใจ ไม่หลงใหล ไม่หมกมุ่นในความสําราญ และมั่นบําเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าท่ีให้สมบูรณ์ 
 7.อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและกระทําการด้วยอํานาจความโกรธ ไม่ผูกใจ
เจ็บ ไม่ผูกอาฆาตพยาบาท 
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 8.อวิหิงสา  หมายถึง ไม่เบียดเบียน ไม่รังแก ข่มเหง ไม่หลงอํานาจ ไม่กดขี่เบียดเบียนท้ังชีวิตและทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 
 9.ขันติ หมายถึง ความอดทน คืออดทนต่องานที่ลําบากตรากตรํา อดทนต่อความเหนื่อยยาก อดทนต่อคําพูดท่ี
สรา้งความเจ็บใจ   และอดทนต่อการบําเพ็ญกรณียกิจโดยชอบธรรม 
 10.อวิโรธนะ หมายถึง ความประพฤติตนอยู่ในทํานองคลองธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชน์สุของรัฐ
และประชาราษฎร์เป็นท่ีตั้ง 
        (ขุ.ชา.  เล่มท่ี28 ข้อท่ี 240  หน้าท่ี86) 
 

 จากผลการวิจัยพบว่า “ทศพิธราชธรรม” เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจทําให้ผู้บริหารองค์กรเป็นนักปกครองที่
ดี มีคุณธรรม มีศีลธรรมประจําใจ โดยพนักงานในองค์กรมักจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้บริหารในองค์กร ดังนั้น “แบบอย่างท่ีดี” ท่ีมาจาก
พฤติกรรมของผู้บริหารองค์กรเป็นส่ิงสําคัญมาก ตลอดจนผู้บริหารท่ีเป็นนักปกครองท่ีดี มีคุณธรรม มีศีลธรรมจะสามารถสร้างความสามัคคี 
สร้างการทํางานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจได้อย่างย่ังยืน    
 2. พรหมวิหาร 4 
 พรหมวิหาร 4 หมายถึงธรรมเครื่องอยู่ของพรหม ได้แก่ 
 1.  เมตตา  คือ  ความรักใคร่ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 
 2.  กรุณา  คือ  ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ 
 3.  มุทิตา  คือ  ความยินดีในเม่ือผู้อ่ืนมีสุข 
 4.  อุเบกขา  คือ ความมีใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเพราะรักเพราะชัง 
      (ขุ.เถร. อ. 2/386/98, อ้างใน ขุ.เถร.(ไทย) 26/386/406 เชิงอรรถที่ 1) 
 
  

จากผลการวิจัยพบว่า “พรหมวิหาร 4” เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความรัก 
ความมีน้ําใจ พนักงานในองค์กรต่างมีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจนมีจิตชื่นชมยินดีต่อความสําเร็จของผู้อ่ืน ท้ัง
ยังวางตนตามความเหมาะสมแห่งเหตุและผล นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่าองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องมีสวัสดิการ ตลอดจนมีการ
ดูแลพนักงานทั้งในยามปกติสุข และในยามฉุกเฉิน เพราะสวัสดิการเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกถึงความห่วงใยอย่างเป็นรูปธรรม
ของการดูแลทุกข์สุขของพนักงานในองค์กร   
  3. ศีล 5 
 ศีล คือ เจตนา ความต้ังใจท่ีจะงดเว้นจากกายทุจริต 3 วจีทุจริต 4 มโนทุจริต 3 ศีล 5 มีองค์ประกอบดังนี้คือ 
 1.  เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ : ปาณาติปาตา เวรมณี 
 2.  เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลักทรพัย์ : อทินนาทานา เวรมณี 
 3.  เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม : กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี 
 4.  เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพูดเท็จ : มุสาวาทา เวรมณี 
 5.  เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท : สุราเมรยมัชชป
มาทัฏฐานา เวรมณี 
              (บาลีสยามรัฐ เล่ม 31 ข้อ 89: 64) , (ที.ปา., 2525 : 11/286/247) 
 

จากผลการวิจัยพบว่า “ศีล 5” เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องปฏิบัติให้ครบท้ัง 5 ข้อเพราะศีล 5 เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักปฏิบัติ
พ้ืนฐานที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ตลอดจนศีล 5 เป็นหลักคําสอนท่ีทําให้ผู้
ปฏิบัติดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ท้ังยังทําให้ผู้ปฏิบัติทําดีเป็นปรกติ  
 4. มรรคมีองค์ 8 
 มรรคมีองค์ 8 คือ แม่บทให้ถึงความดับทุกข์และเป็นธรรมแม่บทแห่งการปฏิบัติเพื่อพัฒนา กาย วาจา ใจของบุคคลทุก
เพศ ทุกวัย ทุกระดับ มีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
 1.  สัมมาทิฏฐิ คือความรู้ในทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ (ความรู้ ความ
เข้าใจในอริยสัจ 4) 
 2  สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไม่พยาบาท ความดําริในการไม่เบียดเบียน 
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 3.  สัมมาวาจา คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด  งดเว้นจากการพูดคําหยาบ งดเว้น
จากการพูดเพ้อเจ้อ 
 4.  สัมมากัมมันตะ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ งดเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม 
 5.  สัมมาอาชีวะ คือ การเว้นจากอาชีพท่ีผิด หรือมิจฉาวณิชชา 5 คือ ค้าขายอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายเนื้อสัตว์ 
ค้าขายน้ําเมา ค้าขายยาพิษ 
 6.  สัมมาวายามะ คือ เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิด เพียรละบาปกุศลท่ีเกิดข้ึนแล้ว เพียรทําให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้
เกิดข้ึน และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้วไม่ให้เสื่อมไป 
 7.  สัมมาสติ คือ ความไม่ประมาท ความมีสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 คือ การตามดูรูทันกาย เวทนา จิต ธรรม  
 8.  สัมมาสมาธิ คือ ความต้ังม่ันแห่งจิต จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่หวั่นไหว ผ่องใส นุ่มนวลควรแก่การงาน และปราศจาก
ความเศร้าหมอง 
            (ที.ม. 10/402/335.),(ที.ม. 10/402/336.) 
 

 จากผลการวิจัยพบว่า “มรรคมีองค์ 8” เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ จะทําให้พนักงานในองค์กรมีการฝึกฝน
อบรมและพัฒนาในทุกด้านโดยผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงทางองค์กรมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตลอดท้ังปี เช่น กิจกรรมรายวันโดยการสวดมนต์ทําวัตรเช้า-ทําวัตรเย็น อารธนาศีล 5 ฝึกสมาธิ กิจกรรมรายสัปดาห์เพ่ือฟังพระธรรม
เทศนาจากพระอาจารย์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา สัปดาห์ละ 2 วัน ฯลฯ นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบว่าพนักงานในองค์กรธุรกิจ
ต่างมีประสบการณ์ในการฝึกสมาธิ และเชื่อว่าสมาธิมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของพนักงานทําให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน  
 5. อิทธิบาท 4  
 อิทธิบาท คือ คุณธรรมท่ีเป็นเครื่องให้ถึงความสําเร็จและนําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
 1.  ฉันทะ คือ  ความยินดี พอใจ หรือมีความรักในการทําสิ่งนั้น 
 2.  วิริยะ  คือ  ความเพียร ความพยายาม ความมุ่งม่ัน บากบั่นในสิ่งท่ีทํา 
 3.  จิตตะ  คือ  ความมีจิตใจฝักใฝ่ เอาใจใส่และจดจ่อในส่ิงท่ีกําลังทําน้ัน 
 4.  วิมังสา คือ  การทบทวน ตรวจสอบ ทดลองในเร่ืองท่ีทําน้ันอยู่เสมอ ๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 
        

                (ที.ปา. ไทย 11/306/277) 
 

จากผลการวิจัยพบว่า ”อิทธิบาท 4” เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ทําให้ผู้ท่ีปฏิบัติตามมีใจรักในหน้าท่ี ขยัน 
พัฒนา มุ่งม่ันและต้องการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร   นอกจากน้ีจากผลการวิจัยยังพบว่านิยามความสําเร็จขององค์กร
หมายถึงพนักงานทุกคนมีความสุข สนุกในการทํางาน และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ โดยมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมทุกๆ ปี  
 6. สังคหวัตถุ 4  
 สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเครื่องสงเคราะห์กัน แบ่งเป็น 4 ประการคือ 
 1.  ทาน  หมายถึงการแบ่งปัน 
 2.  เปยยวัชชะ  หรือ ปิยวาจา  หมายถึง การพูดไพเราะ 
 3.  อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน์ 
 4.  สมานนัตตตา หมายถึง ความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย 
                 (องฺ. จตุกฺก. 21/335/256)  
 

จากผลการวิจัยพบว่า “สังคหวัตถุ 4” เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจทําให้บรรยากาศในการทํางานเต็มไปด้วย
ความรัก ความสามัคคี โอบอ้อมอารีซ่ึงกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และพนักงานกับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นอกจากน้ีจาก
ผลงานวิจัยยังพบว่าพนักงานรู้จักเป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน ตลอดจนรู้จักการกล่าวชื่นชมผลงานของผู้ร่วมงาน รู้จักให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน
ด้วยความจริงใจ   
 7. อคติ 4  
 อคติ 4 คือ ความลําเอียง ความไม่ยุติธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
 1. ฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะชอบ 
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 3.  สัมมาวาจา คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด  งดเว้นจากการพูดคําหยาบ งดเว้น
จากการพูดเพ้อเจ้อ 
 4.  สัมมากัมมันตะ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ งดเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม 
 5.  สัมมาอาชีวะ คือ การเว้นจากอาชีพท่ีผิด หรือมิจฉาวณิชชา 5 คือ ค้าขายอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายเนื้อสัตว์ 
ค้าขายน้ําเมา ค้าขายยาพิษ 
 6.  สัมมาวายามะ คือ เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิด เพียรละบาปกุศลท่ีเกิดข้ึนแล้ว เพียรทําให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้
เกิดข้ึน และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้วไม่ให้เสื่อมไป 
 7.  สัมมาสติ คือ ความไม่ประมาท ความมีสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 คือ การตามดูรูทันกาย เวทนา จิต ธรรม  
 8.  สัมมาสมาธิ คือ ความต้ังม่ันแห่งจิต จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่หว่ันไหว ผ่องใส นุ่มนวลควรแก่การงาน และปราศจาก
ความเศร้าหมอง 
            (ที.ม. 10/402/335.),(ที.ม. 10/402/336.) 
 

 จากผลการวิจัยพบว่า “มรรคมีองค์ 8” เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ จะทําให้พนักงานในองค์กรมีการฝึกฝน
อบรมและพัฒนาในทุกด้านโดยผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงทางองค์กรมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตลอดท้ังปี เช่น กิจกรรมรายวันโดยการสวดมนต์ทําวัตรเช้า-ทําวัตรเย็น อารธนาศีล 5 ฝึกสมาธิ กิจกรรมรายสัปดาห์เพ่ือฟังพระธรรม
เทศนาจากพระอาจารย์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา สัปดาห์ละ 2 วัน ฯลฯ นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบว่าพนักงานในองค์กรธุรกิจ
ต่างมีประสบการณ์ในการฝึกสมาธิ และเชื่อว่าสมาธิมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของพนักงานทําให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน  
 5. อิทธิบาท 4  
 อิทธิบาท คือ คุณธรรมท่ีเป็นเครื่องให้ถึงความสําเร็จและนําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
 1.  ฉันทะ คือ  ความยินดี พอใจ หรือมีความรักในการทําสิ่งนั้น 
 2.  วิริยะ  คือ  ความเพียร ความพยายาม ความมุ่งม่ัน บากบั่นในสิ่งท่ีทํา 
 3.  จิตตะ  คือ  ความมีจิตใจฝักใฝ่ เอาใจใส่และจดจ่อในส่ิงท่ีกําลังทํานั้น 
 4.  วมัิงสา คือ  การทบทวน ตรวจสอบ ทดลองในเร่ืองท่ีทําน้ันอยู่เสมอ ๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 
        

                (ที.ปา. ไทย 11/306/277) 
 

จากผลการวิจัยพบว่า ”อิทธิบาท 4” เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ทําให้ผู้ท่ีปฏิบัติตามมีใจรักในหน้าที่ ขยัน 
พัฒนา มุ่งม่ันและต้องการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร   นอกจากน้ีจากผลการวิจัยยังพบว่านิยามความสําเร็จขององค์กร
หมายถึงพนักงานทุกคนมีความสุข สนุกในการทํางาน และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ โดยมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมทุกๆ ปี  
 6. สังคหวัตถุ 4  
 สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเครื่องสงเคราะห์กัน แบ่งเป็น 4 ประการคือ 
 1.  ทาน  หมายถึงการแบ่งปัน 
 2.  เปยยวัชชะ  หรือ ปิยวาจา  หมายถึง การพูดไพเราะ 
 3.  อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน์ 
 4.  สมานนัตตตา หมายถึง ความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย 
                 (องฺ. จตุกฺก. 21/335/256)  
 

จากผลการวิจัยพบว่า “สังคหวัตถุ 4” เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจทําให้บรรยากาศในการทํางานเต็มไปด้วย
ความรัก ความสามัคคี โอบอ้อมอารีซ่ึงกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และพนักงานกับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นอกจากน้ีจาก
ผลงานวิจัยยังพบว่าพนักงานรู้จักเป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน ตลอดจนรู้จักการกล่าวชื่นชมผลงานของผู้ร่วมงาน รู้จักให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน
ด้วยความจริงใจ   
 7. อคติ 4  
 อคติ 4 คือ ความลําเอียง ความไม่ยุติธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
 1. ฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะชอบ 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8   วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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 2. โทสาคติ  คือ ความลําเอียงเพราะชัง 
 3. ภยาคติ คือ ความลําเอียงเพราะกลัว 
 4. โมหาคติ  คือ ความลําเอียงเพราะหลง 
                                 (อง. จตุกฺก. เล่ม 11 หน้า 19 ข้อ 19) 
 

 จากผลการวิจัยพบว่า “อคติ 4” เม่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจจะทําให้พนักงานเกิดความม่ันใจในความ
ยุติธรรมขององค์กรท่ีจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานในองค์กรธุรกิจควร
พิจารณาตามผลงานของพนักงาน พฤติกรรมการทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืน  พฤติกรรมในการทําความดี มีจิตอาสาในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
โดยใช้มาตรฐานแบบเดียวกันท้ังองค์กรด้วยความยุติธรรม เสมอภาค ไม่มีอคติ 
 

4. สรุปและอภิปรายผล  
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ  
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านต่างเห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการ

องค์กรธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลาย ๆ ส่วนประกอบกันตลอดจนต้องอาศัยเวลาในการปรับเปล่ียนซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัชระ งามจิตรเจริญ (2554: 
247-269) ท่ีพบว่าการปรับแนวคิดของทุนนิยมให้เข้ากันได้กับแนวคิดของพุทธธรรมสามารถนํามาใช้ได้   แต่ต้องการเวลาเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดบางอย่างของทุนนิยมให้ไปกันได้กับแนวคิดทางเศรษฐกิจของพุทธธรรม หรือมีการปรับทุนนิยมให้อ่อนลง  

 2. หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 7 ประการที่นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจแบ่งตามหมวดหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้ คือ 

1.ทศพิธราชธรรม  
 จากผลการวิจัยพบว่าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดทศพิธราชธรรมเป็นหลักคําสอนเดียวท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดมี

ความเห็นสอดคล้องกันท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่าบทบาทของการเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจ
ท่ีจะต้องมีหน้าท่ีดูแลพนักงานในองค์กรและร่วมรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์กรธุรกิจ  ซ่ึงผู้บริหารจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
บุคคลท่ัวไป  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบด้าน ท้ังน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้
เงื่อนไขของการยอมรับในสังคมนั้น ๆ     

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าหากผู้บริหารเป็นผู้นําท่ีดีหรือเป็นผู้ปกครองที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และนํา
หลักคําสอนหมวดทศพิธราชธรรมมาบูรณาการ ย่อมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานอย่างย่ังยืนและม่ันคง ตลอดจน
สร้างความเป็นธรรมต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ีจากผลการวิจัยยังพบว่าพนักงานในองค์กรธุรกิจยัง
ต้องการให้ผู้บริหารที่มีตําแหน่งเหนือตนปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดทศพิธราชธรรมเพ่ือการเป็น   “แบบอย่างท่ีดี”   
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสตีเฟ่น พี ร็อบบิ้นส์ (Stephen  P. Robbins)  (อ้างถึงในดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2552 : 20-26) ท่ีกล่าวว่าสิ่ง
สําคัญของผู้นําองค์กรคือการเป็นต้นแบบของทุกคน  พนักงานย่อมเลียนแบบพฤติกรรมและทัศนคติของผู้นํา โดยพวกพนักงานจะเฝ้าดูสิ่ง
ท่ีผู้บริหารกระทํา จากนั้นก็จะเลียนแบบ หรืออาจดัดแปลงไปบ้างเล็กน้อย และเมื่อใดก็ตามท่ีคําพูดหรือการกระทําขัดแย้งกัน คนส่วน
ใหญ่มักจะเชื่อในสิ่งท่ีเห็นจากพฤติกรรมมากกว่า  สอดคล้องกับผลการวิจัยพบว่าหากผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีและนําหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาหมวดทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ  ก็จะทําให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเช่นกัน  
และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กับผู้บริหารระดับเหนือตนในทุก ๆ เรื่อง และจากเหตุปัจจัยดังกล่าว ย่อมส่งผลทําให้
องค์กรขับเคลื่อนในทิศทางท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนประสบความสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในท่ีสุด  

 2. พรหมวิหาร 4 
 จากผลการวิจัยหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดพรหมวิหาร 4 พบว่าเป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเดียวท่ีผู้ให้

สัมภาษณ์ได้ระบุชี้ชัดว่าผู้บริหารองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องมีเป็นลําดับแรก   โดยพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจก่อนอ่ืน  และนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดพรหมวิหาร 4  มาปรับใช้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้
มากท่ีสุดควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล (ISR : Individual Social Responsiblity)   

3.ศีล 5 
 จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์เกือบท้ังหมดมีความเห็นสอดคล้องกันในการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดศีล  5  มา

ประยุกต์ใช้ประกอบธุรกิจซ่ึงต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง 5 ข้อ เพราะตามหลักพระพุทธศาสนา มนุษย์ต้องปฏิบัติตามหลักศีล 5 จึงจะชื่อว่าเป็น
มนุษย์ผู้ประเสริฐ อีกท้ังอานิสงส์ของศีล 5 จะเป็นเกราะช่วยป้องกันและนํามาซ่ึงความเจริญขององค์กร หากการประกอบธุรกิจซ่ึงเป็นท่ี
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รวมของมนุษย์ท่ีเคร่งครัดต่อศีล 5 จะย่ิงก่อให้เกิดการประสานประโยชน์อย่างอเนกอนันต์  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุขุมพงษ์ ชาญนุ
วงศ์ (2555 : 121) ท่ีได้อธิบายความหมายของศีลว่าหมายถึง  “ปกติ”  โดยธรรมชาติของมนุษย์ขณะเป็นทารกอยู่ในครรภ์ของมารดาจะมี
ศีล หรือความปกติท่ีสมบูรณ์ เพราะปราศจากการเบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อนทุกประการ ความปกติของมนุษย์
เริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายของทารก ได้แตกแขนงเป็นปัญจสาขา คือกิ่งก้านห้าประการ ได้แก่ส่วนศรีษะ 1 แขน 2 และขา 2 ปัญจสาขาท่ีเร่ิมต้น
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นนิมิตบ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์จะต้องมีศีลห้าติดตัวมาต้ังแต่แรกเกิด  นอกจากนี้จากผลงานวิจัยพบว่าศีลเป็น
หลักปฏิบัติพ้ืนฐานที่พนักงานในองค์กรธุรกิจและบุคคลท่ัวไปสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เหตุ
เนื่องจากเป็นคําสอนที่เน้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา สอนให้เราไม่คิดร้าย ทําร้ายผู้อ่ืน และใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท 

4. มรรคมีองค์ 8 
 จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์เกือบท้ังหมดต่างมีความเห็นสอดคล้องกันในการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดมรรคมี

องค์ 8 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจ  โดยได้มีการสอดแทรกอยู่ในการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ ของ
องค์กรธุรกิจท่ีจัดทําอย่างสมํ่าเสมอ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือเป็นช่วง ๆ ตลอดทั้งปี ซ่ึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ทําให้
พนักงานทํางานด้วยความสบายใจ จิตใจผ่องใส ทําให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังยังช่วยขัดเกลาความคิดและจิตใจของพนักงานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเดือน  คําดี (2541 :150) ท่ีกล่าวไว้ว่า มรรคมีองค์ 8 เป็นประมวลหลักจริยธรรม
ท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เป็นคําสอนภาคปฏิบัติโดยตรง เพ่ือช่วยให้ดําเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนถึงความจริงสูงสุดได้ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิริยคุณ (2553 : 73-90) ท่ีกล่าวว่าการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 แบบบูรณาการอุปมาเหมือนกับการตํา
น้ําพริกรสเด็ด ท่ีจะต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ครบท้ัง 8 อย่าง และต้องปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ ได้แก่ ครบข้อ พร้อมกัน สมบูรณ์
แบบ ได้สัดส่วน ต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 เป็นกิจวัตรตลอดชีวิต 

5. อิทธิบาท 4 
 จากผลการวิจัยพบว่าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวด “อิทธิบาท 4” เป็นหลักธรรมหมวดเดียวท่ีผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจจน

สามารถอธิบายเนื้อความภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ภาคปฏิบัติได้โดยละเอียด โดยได้ให้ความหมาย “อิทธิบาท 4” ว่าหมายถึง
หลักธรรมที่ทําให้ถึงซ่ึงความสําเร็จ ซ่ึงมีองค์ประกอบคือ ความพอใจ (ฉันทะ) ความเพียรพยายาม (วิริยะ) ความเอาใจใส่ (จิตตะ) ความ
ไตร่ตรอง พิจารณา หาเหตุและผล (วิมังสา) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมฤดี  ดีวรรณวงศ์ (2551: 13-32) ท่ีพบว่าอิทธิบาทเป็นหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนาสําหรับเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
การดําเนินกิจกรรมเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค ตั้งแต่ต้นจนถึงเป้าหมายคือความสําเร็จ 

6. สังคหวัตถุ 4 
 จากผลการวิจัยพบว่าการประยุกต์หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการจัดการธุรกิจจะช่วยสร้าง

บรรยากาศการทํางานท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้เกิดความสุขในการทํางาน นอกจากน้ีจากผลการวิจัยพบว่าหลักคําสอนน้ีช่วยให้พนักงานรูจ้ักเป็น
ผู้ให้ มีสิ่งใดที่แบ่งปันกันได้ก็จะแบ่งปันกันต้ังแต่การให้แบบเป็นรูปธรรม เช่น วัตถุ สิ่งของ ตลอดจนการให้แบบเป็นนามธรรม เช่น รู้จัก
กล่าวชื่นชมผลงานของผู้ร่วมงาน รู้จักให้กําลังใจซ่ึงกันและกันด้วยความจริงใจ   

7. อคติ 4 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เกือบท้ังหมดมีความเห็นสอดคล้องกันในการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาหมวดอคติ 

4 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจ  โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าจากการทํางานร่วมกันของพนักงานก็อาจมี
ความขัดแย้งได้ตลอดเวลา พนักงานในองค์กรจึงควรมีความอดทน อดกลั้นต่อการกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกันเป็นลําดับแรก และควรมี
การให้อภัยซ่ึงกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งสําคัญในลําดับต่อมา  ซ่ึงวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กรคือการไกล่เกลี่ย
ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และเสมอภาค  พร้อมท้ังรู้จักหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหาทางปรับความเข้าใจ
กัน   โดยมีเป้าหมายเพื่อผสานความขัดแย้งให้กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันทํางานอย่างปกติสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของแพทริก เลนซิโอนี่ (Patrick Lencioni) (อ้างถึงในดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2546) พบว่าผู้บริหารองค์กรหรือซีอีโอต้อง
บริหารจัดการกับความขัดแย้งต่างๆ ให้เหมาะสมลงตัว ซ่ึงความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 1. ความขัดแย้งท่ีเกิดจากงาน 2.  ความขัดแย้งท่ีเกิด
จากกระบวนการทํางาน 3.ความขัดแย้งท่ีเกิดจากความสัมพันธ์  โดยความขัดแย้งท่ีเกิดจากงานและความขัดแย้งท่ีเกิดจากกระบวนการ
ทํางานในระดับปฏิบัติการ มักจะมีประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักฐานแสดงอีกว่า ความขัดแย้งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลผลิต โดยความขัดแย้งสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของการตัดสินให้ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ  
เร่งเร้าความสนใจ ความอยากรู้ อยากเห็นของพนักงานคนอื่นๆ ภายในองค์กร ความขัดแย้งจะเป็นสื่อกลางให้ปัญหาถูกเปิดเผยออกมา
และความตึงเครียดคลี่คลายลง  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประเมินตนเองและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ความขัดแย้งด้านสติปัญญาจะ
ทําให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  ผู้บริหารองค์กรหรือซีอีโอจึงต้องรู้จักกระตุ้นให้พนักงานใต้บังคับบัญชากล้าท่ีจะ
แสดงออกถึงความเห็นท่ีแตกต่างหรือความเห็นท่ีขัดแย้งจากความเห็นของผู้บริหาร  เพราะเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอีกประการหน่ึงของการพัฒนา
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งานให้มีประสิทธิผลมากข้ึน การเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้แสดงออกอย่างเต็มท่ี ตลอดจนการประชุมท่ีเต็มไปด้วยข้อถกเถียง  ข้อ
ขัดแย้ง ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งขององค์กร ซ่ึงผู้บริหารองค์กรหรือซีอีโอต้องสุขุม อดทน และต้องตัดสินทุกเรื่องด้วยความ
เท่ียงตรง  ไม่มีอคติ สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีพบว่าวิธีบริหารจัดการความขัดแย้งจะต้องตัดสินเรื่องต่าง ๆ ด้วยความเท่ียงตรง ไม่มีอคติ 
เพ่ือให้พนักงานเกิดความม่ันใจในความยุติธรรมของทีมผู้บริหารองค์กร 

 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าหลักปฏิบัติเพื่อให้มีเกณฑ์การให้ผลตอบแทน (เงินเดือน) อย่าง
ยุติธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยไม่มีความรู้สึกส่วนตัวเช่นลําเอียงเพราะชอบหรือไม่ชอบ 
ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาตามองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1. ตําแหน่งหน้าท่ี 2. อายุงาน 3. ความสามารถ 4. ความดี   
นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่าควรจัดให้มีการประเมินผลงานบ่อยๆ จากผู้อ่ืนท่ีวางตนเป็นกลาง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนกนั้น ๆ 
ขององค์กรเข้ามาตรวจสอบและประเมินผลงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสตีเฟ่น พี ร็อบบิ้นส์ (Steven P. Robbins) (อ้างถึงในดนัย 
จันทร์เจ้าฉาย, 2552 : 222-227) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีการสรุปเหตุผล (Attribute Theory) ว่าด้วยการประเมินผลงานแบบ 360 องศา ซ่ึงเป็น
การประเมินผลงานรอบด้าน โดยการแสวงหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งท่ีมา เช่น เพ่ือนร่วมทีม ลูกค้า ตลอดจนองค์กรห้างร้านต่างๆ ท่ี
พนักงานผู้นั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยปกติพนักงานแต่ละคนจะใช้ผู้ประเมินผล 8-12 คน ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นพบว่าทฤษฎี
การสรุปเหตุผล (Attribute Theory) ว่าด้วยการประเมินผลงานแบบ 360 องศาน้ีทําให้เกิดผลดี เท่ียงตรง และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน  4,600 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 362 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดเรื่องการยอมรับนวัตกรรม
แท็บเล็ต เพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครู ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือ
การเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย อยู่ในระดับมาก 2 ขั้น คือ 
ขั้นตื่นตัว ( = 3.72) และข้ันประเมินผล ( = 3.60) และมีการยอมรับในระดับปานกลาง 3 ขั้น คือ ขั้นสนใจ ( = 3.47) ขั้นทดลอง 
( = 3.47) และข้ันยอมรับการปฏิบัติ ( = 3.12) ในภาพรวมของครูในจังหวัดเลยมีการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47)  
คําสําคัญ : การยอมรับนวัตกรรม แท็บเล็ต การสอนในระดับประถมศึกษา 
 

Abstract  
 The purpose of this study was to level of tablet Innovation Adoption for teaching by primary education 
teachers under Loei Education service area office. The population in this study consists of 4,600 teachers in the all 
teachers who teach under Loei Education service area office. The sample in this study consists of 362 teachers were 
selected by purposive sampling. The instrument for this study is Rating scale questionnaires of tablet Innovation 
adoption for teaching in primary education. All questionnaires are analyzed by using the frequency, percentage, 
means and standard deviation. The result of this study reveals that teachers under Loei Education service area  office  
have adopted tablet  innovation for teaching in primary education at a high level in two stages : the awareness (  = 
3.72) and the trial (  = 3.60) and at a moderate level in three stages : the interest ( = 3.47) the evaluation (  = 3.47)  
and the adoption (  = 3.12). The overall of adoption level of tablet Innovation for teaching by primary education 
teacher under Loei Education service area office was moderate. (  = 3.47)     
Keywords : Innovation adoption, Tablet, The primary teaching 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้การจัดสภาพการเรียนการ

สอนเปล่ียนแปลงไป อันเนื่องมาจากกนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ มี อันได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ 
เคร่ืองฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้ ทําให้เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงจนมนุษย์ปรับตัวไม่ทัน การจัดการการศึกษา โดยใช้ระบบการวิธีการอย่างเดิมไม่ได้ผลเท่าที่ควร (พงศ์ประเสริฐ, 2521) 
ผู้สอนจึงจําเป็นต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  การสอน ซ่ึงการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เทคโนโลยีการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทและมีความสําคัญ ใน
ฐานะเป็นสื่อเคร่ืองช่วย ท่ีดี ทําให้ครูสามารถช่วยถ่ายทอดแนวคิด ข้อเท็จจริง ทักษะ เจตคติ ความซาบซึ้ง ทําให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าใน
เนื้อหาท่ีครูสอน อันเป็นรากฐานท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจ และความจําอย่างถาวร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบของการ

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ครัง้ท่ี 8   วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ในปัจจุบันมีส่วนทําให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมา ดังนั้นการเรียน การสอน ใน
ปัจจุบันจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนําเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากขึ้น และช่วย
อํานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการท่ีจะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้มองภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

แท็บเล็ตจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจะเห็นได้จากนโยบายส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาไทย สมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันอังคาร ท่ี 23 สิงหาคม 2554 
โดยมีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรกข้อ 1.15 จัดหาเคร่ืองแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ให้แก่โรงเรียน โดยเร่ิมทดลอง
ดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหา ท่ีเหมาะสม ตาม
หลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซี รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตามมาตรฐาน การให้บริการในสถานศึกษาท่ีกําหนด โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นการเตรียมการรองรับ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและนับวัน จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากข้ึน ในขณะเดียวกันประเทศไทยเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เต็ม
รูปแบบในปี 2558 นอกจากนั้น เหตุผลที่ให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใช้แท็บเล็ตพีซีก่อนเพราะเป็นวัย ท่ีสามารถเรียนรู้ได้เร็วตาม
พัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม จะทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างสิ่งท่ีดีให้กับตนเองและสังคมได้ในอนาคต (โครงการ
แท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย, 2556)  

นโยบายแท็บเล็ตจึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงแท็บเล็ตประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว ถือเป็นการเรียนรู้ท่ีจดจําได้ง่าย น่าสนใจ โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ย่ิงสนใจ สิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษ กอปรกับปัจจุบันท่ี
เทคโนโลยีพัฒนา ไปอย่างก้าวกระโดด แท็บเล็ตจึงเป็นเทคโนโลยี ท่ีจะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ทําให้ครูสามารถ
เข้าถึงรูปภาพ วีดิโอคลิป และข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก เพ่ือใช้สร้างบทเรียนท่ีน่าสนใจให้แก่นักเรียน ทําให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึนเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน  ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นวิดีโอแชทกับ
ชาวต่างชาติ เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเขินอายเหมือน กับการสื่อสารต่อหน้าจริงๆ แท็บเล็ต จึงทําให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกและ
เข้าใจง่ายขึ้น แตกต่างจากการเรียนจากหนังสือ ซ่ึงน่าเบื่อ และเข้าใจยาก ดังนั้นโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย จึงถือเป็นการนํา
เทคโนโลยี  มาใช้กับการเรียนการสอนเพ่ือเด็กเล็กโดยเฉพาะ เกือบครึ่งชีวิตของเด็กไทย ไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบัน ล้วนหมด ไปกับ
การศึกษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอน ของประเทศไทยเรา จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ใช้ได้บ้าง ใช้
ไม่ได้บ้างก็ปรับต้องแก้ไขต่อไป เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีดี และเหมาะสมกับเด็กไทย ได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัย ของ Becta ICT Research ซ่ึง
ได้ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง 
ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาสําคัญหลายประการที่ควรพิจารณาและสามารถ นํามาประยุกต์ใช้ได้กับบริบทด้านการศึกษาของไทย
โดยสามารถสรุปผลลัพธ์สําคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้  ดังนี้การใช้แท็บเล็ต โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่าง
ท่ัวถึงเป็นปัจจัยสําคัญ ท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของผู้เรียน และมี
ผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียนรวมทั้งสนับสนุนให้เกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและ
การเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียน อย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน (สุรศักด์ิ, 2556) 

นวัตกรรมการศึกษา จึงช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย  ในปัจจุบันมี
การใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซ่ึงมีท้ังนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กําลังเผยแพร่ เช่น การเรียน
การสอน ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่านี้ เป็นต้น (สมจิตร, 2554) 

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน การศึกษา  จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
จากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษาบางอย่าง ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนํามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา ทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับจํานวนผู้เรียนที่มากขึ้น  การ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนา สื่อใหม่ๆ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ซ่ึงการยอมรับนวัตกรรมมีท้ังหมด 5 ระดับ ได้แก่ ขั้นต่ืนตัว ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับปฏิบัติ 
(Everette M. Rogers, 1971) ซ่ึงครูเป็นผู้มีความสําคัญต่อการยอมรับนวัตกรรม เห็นได้จากงานวิจัยของจงรักษ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาระดับ
และปัจจัยในการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครและงานวิจัยของสาโรช 
(2547) ได้ศึกษาปัจจัย เชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศในประเทศไทย 

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตตามนโยบายต้องมีการวางแผนและปรับใช้อย่างรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุผลสูงสุดในทาง
ปฏิบัติและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นผู้เก่ียวข้องกับการใช้สื่อแท็บเล็ต เพ่ือการศึกษาคงต้องวิเคราะห์รายละเอียดและกําหนด
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สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ในปัจจุบันมีส่วนทําให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมา ดังนั้นการเรียน การสอน ใน
ปัจจุบันจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนําเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากข้ึน และช่วย
อํานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการท่ีจะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้มองภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

แท็บเล็ตจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจะเห็นได้จากนโยบายส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาไทย สมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันอังคาร ท่ี 23 สิงหาคม 2554 
โดยมีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรกข้อ 1.15 จัดหาเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ให้แก่โรงเรียน โดยเร่ิมทดลอง
ดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหา ท่ีเหมาะสม ตาม
หลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซี รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตามมาตรฐาน การให้บริการในสถานศึกษาท่ีกําหนด โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นการเตรียมการรองรับ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและนับวัน จะเก่ียวข้อง
สัมพันธ์ กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากข้ึน ในขณะเดียวกันประเทศไทยเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เต็ม
รูปแบบในปี 2558 นอกจากนั้น เหตุผลท่ีให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใช้แท็บเล็ตพีซีก่อนเพราะเป็นวัย ท่ีสามารถเรียนรู้ได้เร็วตาม
พัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม จะทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างสิ่งท่ีดีให้กับตนเองและสังคมได้ในอนาคต (โครงการ
แท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย, 2556)  

นโยบายแท็บเล็ตจึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงแท็บเล็ตประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว ถือเป็นการเรียนรู้ท่ีจดจําได้ง่าย น่าสนใจ โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ย่ิงสนใจ สิ่งเหล่าน้ีเป็นพิเศษ กอปรกับปัจจุบันท่ี
เทคโนโลยีพัฒนา ไปอย่างก้าวกระโดด แท็บเล็ตจึงเป็นเทคโนโลยี ท่ีจะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ทําให้ครูสามารถ
เข้าถึงรูปภาพ วีดิโอคลิป และข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก เพื่อใช้สร้างบทเรียนท่ีน่าสนใจให้แก่นักเรียน ทําให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึนเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน  ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นวิดีโอแชทกับ
ชาวต่างชาติ เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเขินอายเหมือน กับการสื่อสารต่อหน้าจริงๆ แท็บเล็ต จึงทําให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกและ
เข้าใจง่ายขึ้น แตกต่างจากการเรียนจากหนังสือ ซ่ึงน่าเบื่อ และเข้าใจยาก ดังนั้นโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย จึงถือเป็นการนํา
เทคโนโลยี  มาใช้กับการเรียนการสอนเพ่ือเด็กเล็กโดยเฉพาะ เกือบคร่ึงชีวิตของเด็กไทย ไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบัน ล้วนหมด ไปกับ
การศึกษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอน ของประเทศไทยเรา จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ใช้ได้บ้าง ใช้
ไม่ได้บ้างก็ปรับต้องแก้ไขต่อไป เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีดี และเหมาะสมกับเด็กไทย ได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัย ของ Becta ICT Research ซ่ึง
ได้ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง 
ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาสําคัญหลายประการท่ีควรพิจารณาและสามารถ นํามาประยุกต์ใช้ได้กับบริบทด้านการศึกษาของไทย
โดยสามารถสรุปผลลัพธ์สําคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้  ดังนี้การใช้แท็บเล็ต โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่าง
ท่ัวถึงเป็นปัจจัยสําคัญ ท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของผู้เรียน และมี
ผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียนรวมทั้งสนับสนุนให้เกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและ
การเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียน อย่างกว้างขวาง รวมท้ังส่งเสริม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน (สุรศักด์ิ, 2556) 

นวัตกรรมการศึกษา จึงช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย  ในปัจจุบันมี
การใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซ่ึงมีท้ังนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กําลังเผยแพร่ เช่น การเรียน
การสอน ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่านี้ เป็นต้น (สมจิตร, 2554) 

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน การศึกษา  จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
จากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษาบางอย่าง ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนํามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา ทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับจํานวนผู้เรียนที่มากขึ้น  การ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนา สื่อใหม่ๆ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ซ่ึงการยอมรับนวัตกรรมมีท้ังหมด 5 ระดับ ได้แก่ ขั้นต่ืนตัว ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับปฏิบัติ 
(Everette M. Rogers, 1971) ซ่ึงครูเป็นผู้มีความสําคัญต่อการยอมรับนวัตกรรม เห็นได้จากงานวิจัยของจงรักษ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาระดับ
และปัจจัยในการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครและงานวิจัยของสาโรช 
(2547) ได้ศึกษาปัจจัย เชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศในประเทศไทย 

การยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตตามนโยบายต้องมีการวางแผนและปรับใช้อย่างรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุผลสูงสุดในทาง
ปฏิบัติและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นผู้เก่ียวข้องกับการใช้สื่อแท็บเล็ต เพ่ือการศึกษาคงต้องวิเคราะห์รายละเอียดและกําหนด
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แนวทางท่ีชัดเจนในการปรับใช้กับผู้เรียน และประการสําคัญ คือตัวผู้สอนคือ “ครู” คงต้องมีทักษะและสร้าง Computer Literacy
ท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง เพื่อรับมือกับอิทธิพลการปรับใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนดังกล่าวควบคู่   
ไปกับการศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายที่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันโดยรวม (สุรศักดิ์, 2556) 

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีการนํานโยบายแท็บเล็ตมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเช่นเดียวกับกลุ่มโรงเรียนอ่ืนๆ  
เป็นการสนองนโยบายเพื่อเตรียมการรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ซ่ึงจังหวัดเลยมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ังหมด 3 เขต ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียน          
การสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เพ่ือให้ทราบถึงการยอมรับ
นวัตกรรมของครู ซ่ึงเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้นวัตกรรมแท็บเล็ต เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ของครูสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
        1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาค้นคว้า เรื่องการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับแท็บเล็ต ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม ของ Everett Roger มี
ท้ังหมด 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นต่ืนตัว ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และข้ันยอมรับปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธนวัตกรรม ทฤษฎี
การแพร่กระจายนวัตกรรม 
        2. ขอบเขตด้านประชากร 
           2.1 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และ
เขต 3 จํานวน 4,600 คน 
           2.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการเทียบตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 362 คน 
และทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
 1. เป็นครูท่ีทําการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 
 2. เป็นครูท่ีนํานวัตกรรมแท็บเล็ตไปใช้เพื่อส่งเสริมหรือแก้ปัญหาแท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน  
        3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
            ตัวแปรท่ีศึกษา ระดับการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียน การสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย  
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
        เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามเรื่องการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับแท็บเล็ต ทฤษฎีเก่ียวกับ
การยอมรับนวัตกรรม ของ Everett Roger มีท้ังหมด 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นตื่นตัว ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และข้ันยอมรับปฏิบัติ 
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิเสธนวัตกรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. นําผลจากการศึกษาจากเอกสาร มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้
ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
และประสบการณ์การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกรายข้อ (check lists) 
  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมส่วนบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย   เป็นแบบสอบถามแบบเลือกรายข้อ (check lists) 
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  ตอนท่ี 3 ระดับการยอมรับนวัตกรรม เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
 3. นําแบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด แล้วนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาความ
ครบถ้วนความถูกต้อง และนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงของข้อคําถาม และความเหมาะสม
ของเนื้อหา (หาค่า IOC) เลือกข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าได้ประเด็นคําถามท่ีใช้ในแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 27 ข้อ  
 4. ปรับปรุงแก้แบบสอบถาม แก้ไขตามท่ีผู้ เชี่ยวชาญแนะนําตามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ               
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 5. นําแบบสอบถามไปทดสอบหาความเชื่อถือได้หรือความเท่ียง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไป
ทดลองใช้กับประชากรที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. วิธีการศึกษา 
        ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
        1. ทําการติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนําไปขออนุญาตผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 ในการขอความอนุเคราะห์ใช้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 
        2. ติดต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ขอความอนุเคราะห์ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอนในสังกัดและเก็บข้อมูล 
        3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลแล้ว ใช้ระยะเวลา ในการเก็บแบบสอบถาม ท้ังหมด 3 
เดือน ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2557 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
        วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และค่าสถิติ ดังน้ี 
        1. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนและนําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
        2. นําแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
ประสบการณ์การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกรายข้อ (check lists) วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่และ
ค่าเฉลี่ย 
        3. นําแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการยอมรับนวัตกรรมและแบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรม ให้คะแนนตามแนวทางการ
ประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดยหาความถี่และค่าร้อยละ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษา จังหวัดเลย ท้ังหมด 362 คน เป็นเพศ
หญิง จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 74.86 และเพศชาย จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.06 รองลงมาอายุต่ํากว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.27  ซ่ึงมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 78.45 
ปริญญาโทร้อยละ 21.55 ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ  ร้อยละ 95.30 และเป็นผู้บริหารร้อยละ 4.70 ซ่ึงเป็นครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร้อยละ 25.14 รองลงมาครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.51 
ประสบการณ์ทํางาน มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.91 รองลงมา 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.30 ครูเคยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน ร้อยละ 67.40 โดยเรียนรู้วิธีการใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียน การสอน จากการฝึกอบรมของโรงเรียน ร้อยละ 
47.24 รองลงมาเรียนรู้ด้วยตนเองจากคู่มือ / หนังสือ / อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 36.46 ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเลย ยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ต เมื่อรู้ว่านวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น คือ ชอบการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 91.16 และชอบในสิ่งเดิม ร้อยละ 
8.84 โดยเฉลี่ยภายใน  1 ปี ได้ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ต่ํากว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.93 มีความคิดเห็นว่าบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการนําแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน มาปรับใช้มากท่ีสุด ครูวิชาคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 46.13 รองลงมา ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ร้อยละ 33.15 ซึ่งมีระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47) โดยขั้นตื่นตัว มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( = 3.72) รองลงมาขั้น
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ประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( = 3.60) ส่วน ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47, 
 =3.47,  =3.12 ตามลําดับ) จึงอภิปรายผล ดังน้ี 
            1. ขั้นต่ืนตัว ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากครูผู้สอนทราบข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมแท็บเล็ตและรับรู้ว่ามีการนําแท็บเล็ตมา
ใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครูพิจารณาว่านวัตกรรมแท็บเล็ต มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูลมาแล้ว 
ประกอบกับนโยบายของการจัดการศึกษาโดยภาครัฐท่ีมีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพื่อการศึกษา ซ่ึงกลายเป็นเครื่องมือ ด้านสื่อเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษาท่ีสําคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยใน
ปัจจุบันในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ทําให้ครูมีการตื่นตัวในการใช้
นวัตกรรมแท็บเล็ตในการจัดการเรียนสอน ซ่ึงครูผู้สอนคิดว่าแท็บเล็ตน่าจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงปัจจุบันนวัตกรรม
สื่อการสอน มีความทันสมัยขึ้นมาก ดังท่ี ปรียาภรณ์  จิตต์รัก (2553) กล่าวว่า นวัตกรรมสื่อการสอนมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท้ังคอมพิวเตอร์ เครือข่ายทําให้นักการศึกษาพยายามนําศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ใหม่ๆ จํานวนมาก   
 2. ขั้นสนใจ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก ครูผู้สอนมีการศึกษาวิธีการ ใช้แท็บเล็ต และรับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้
แท็บเล็ต ซ่ึงนวัตกรรมแท็บเล็ตเป็นนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงมีความยากครูผู้สอนจึงต้องใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมการในแต่ละคร้ังท่ี
จะนํามาใช้ในการเรียนการสอน (Matthew B. Miles, 1964) ซ่ึงผู้อํานวยการโรงเรียนรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานล้วนมีอิทธิพลต่อความสนใจ
ของครูผู้สอน ท่ีจะกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้นวัตกรรมแท็บเล็ตจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ อินเตอร์เน็ตหรือการแนะนําต่างๆ เพ่ือให้
ครู มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแท็บเล็ต ซ่ึงความไม่พร้อมดังกล่าว ล้วนมีอิทธิพลทําให้ครูมีความรู้สึกท้อถอยท่ีจะเข้าใจในนวัตกรรมแท็บ
เล็ตและทําให้มีความรู้สึกท้อถอย ท่ีจะแสวงหานวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดการปฏิเสธนวัตกรรม  
 3. ขั้นประเมินผล ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากครูผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่านวัตกรรมแท็บเล็ต  มีความเหมาะสมในการ
นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูล จากแหล่งต่างๆ มาแล้ว และเห็นว่านวัตกรรมแท็บเล็ตเกิดประโยชน์แก่การ
จัดการเรียนการสอน ของตนเอง ดังท่ีได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัยของ Becta ICT Research ซ่ึงได้ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ.2004-2005 ซ่ึงมีผล
การศึกษาสําคัญหลายประการที่ควรพิจารณาและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับบริบท ด้านการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธ์
สําคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี้ การใช้แท็บเล็ต (Tablet PC) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างท่ัวถึง เป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วย   ให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผู้เรียน และมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์
ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 4. ขั้นทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก ครูผู้สอนตัดสินใจทดลอง ใช้แท็บเล็ตร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ซ่ึงแท็บเล็ตเป็นนวัตกรรมใหม่ซ่ึงมีความยากท้ังครูผู้สอน และนักเรียนอาจยังไม่มีความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตอย่างเต็มท่ี หรือบาง
โรงเรียนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  สุรศักดิ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะจากบทสรุปท่ีได้มีการศึกษาวิจัย จากต่างประเทศ ท่ี
เสนอแนะไว้ต่อการนําสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มีประเด็นสําคัญดังนี้ 1) มีการจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอ 2) การพัฒนาบุคลากร ท่ีมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แท็บเล็ต 3) การเสริมสร้าง
ความมั่นใจของผู้สอนโดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนแนวคิด 4) การจัดการด้านความปลอดภัยต่อการใช้ 5) ความสามารถในการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี โดยสถานศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มีผู้ช่วยเหลือ ในห้องเรียนเพ่ือคอยแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค จัดให้มีหน่วยสนับสนุนท่ีมีความพร้อมท้ังในด้าน การซ่อมบํารุง การมีอุปกรณ์สํารองและการแก้ปัญหาอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ี หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหา ความม่ันคงและเสถียรภาพของเครือข่ายในการใช้งาน 6) เวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมเน้ือหา
สาระ ของผู้สอน ผู้สอนต้องมีเวลาเพียงพอต่อการเตรียมบทเรียน สื่อการสอน แบบทดสอบที่ใช้งานร่วมกับ แท็บเล็ตพีซี รวมท้ังการจัดให้
มีเวลาเพียงพอสําหรับการปรับแต่งแท็บเล็ตพีซีให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 7) การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถ
จัดเก็บและนําส่งผลงานของ 8) ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความกว้างและความสว่างของ
หน้าจอแท็บเล็ตพีซี 9)ควรเร่ิมใช้กับกลุ่มทดลองนําร่องก่อน (Pilot Project) 10) สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอน โดยใช้แท็บเล็ตพีซีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
            5. ขั้นยอมรับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากเม่ือครูผู้สอนได้ทดลองใช้นวัตกรรมแท็บเล็ตแล้ว แต่ผลการ
ทดลองยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อาจเนื่องมากจากความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 318

ประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( = 3.60) ส่วน ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47, 
 =3.47,  =3.12 ตามลําดับ) จึงอภิปรายผล ดังน้ี 
            1. ขั้นต่ืนตัว ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากครูผู้สอนทราบข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมแท็บเล็ตและรับรู้ว่ามีการนําแท็บเล็ตมา
ใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครูพิจารณาว่านวัตกรรมแท็บเล็ต มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูลมาแล้ว 
ประกอบกับนโยบายของการจัดการศึกษาโดยภาครัฐท่ีมีการนําแท็บเล็ตมาใช้เพื่อการศึกษา ซ่ึงกลายเป็นเครื่องมือ ด้านสื่อเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษาท่ีสําคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยใน
ปัจจุบันในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ทําให้ครูมีการต่ืนตัวในการใช้
นวัตกรรมแท็บเล็ตในการจัดการเรียนสอน ซ่ึงครูผู้สอนคิดว่าแท็บเล็ตน่าจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงปัจจุบันนวัตกรรม
สื่อการสอน มีความทันสมัยขึ้นมาก ดังท่ี ปรียาภรณ์  จิตต์รัก (2553) กล่าวว่า นวัตกรรมสื่อการสอนมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท้ังคอมพิวเตอร์ เครือข่ายทําให้นักการศึกษาพยายามนําศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ใหม่ๆ จํานวนมาก   
 2. ขั้นสนใจ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก ครูผู้สอนมีการศึกษาวิธีการ ใช้แท็บเล็ต และรับรู้ข้อดีข้อเสียของการใช้
แท็บเล็ต ซ่ึงนวัตกรรมแท็บเล็ตเป็นนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงมีความยากครูผู้สอนจึงต้องใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมการในแต่ละคร้ังท่ี
จะนํามาใช้ในการเรียนการสอน (Matthew B. Miles, 1964) ซ่ึงผู้อํานวยการโรงเรียนรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานล้วนมีอิทธิพลต่อความสนใจ
ของครูผู้สอน ท่ีจะกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้นวัตกรรมแท็บเล็ตจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ อินเตอร์เน็ตหรือการแนะนําต่างๆ เพ่ือให้
ครู มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแท็บเล็ต ซ่ึงความไม่พร้อมดังกล่าว ล้วนมีอิทธิพลทําให้ครูมีความรู้สึกท้อถอยท่ีจะเข้าใจในนวัตกรรมแท็บ
เล็ตและทําให้มีความรู้สึกท้อถอย ท่ีจะแสวงหานวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดการปฏิเสธนวัตกรรม  
 3. ขั้นประเมินผล ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากครูผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่านวัตกรรมแท็บเล็ต  มีความเหมาะสมในการ
นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูล จากแหล่งต่างๆ มาแล้ว และเห็นว่านวัตกรรมแท็บเล็ตเกิดประโยชน์แก่การ
จัดการเรียนการสอน ของตนเอง ดังท่ีได้มีบทสรุปจากการศึกษาวิจัยของ Becta ICT Research ซ่ึงได้ศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซี
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ.2004-2005 ซ่ึงมีผล
การศึกษาสําคัญหลายประการที่ควรพิจารณาและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับบริบท ด้านการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธ์
สําคัญจากการศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี้ การใช้แท็บเล็ต (Tablet PC) โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างท่ัวถึง เป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วย   ให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผู้เรียน และมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์
ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 4. ขั้นทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก ครูผู้สอนตัดสินใจทดลอง ใช้แท็บเล็ตร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ซ่ึงแท็บเล็ตเป็นนวัตกรรมใหม่ซ่ึงมีความยากท้ังครูผู้สอน และนักเรียนอาจยังไม่มีความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตอย่างเต็มท่ี หรือบาง
โรงเรียนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  สุรศักด์ิ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะจากบทสรุปท่ีได้มีการศึกษาวิจัย จากต่างประเทศ ท่ี
เสนอแนะไว้ต่อการนําสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มีประเด็นสําคัญดังนี้ 1) มีการจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอย่างเพียงพอ 2) การพัฒนาบุคลากร ท่ีมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แท็บเล็ต 3) การเสริมสร้าง
ความมั่นใจของผู้สอนโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด 4) การจัดการด้านความปลอดภัยต่อการใช้ 5) ความสามารถในการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี โดยสถานศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มีผู้ช่วยเหลือ ในห้องเรียนเพ่ือคอยแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค จัดให้มีหน่วยสนับสนุนท่ีมีความพร้อมทั้งในด้าน การซ่อมบํารุง การมีอุปกรณ์สํารองและการแก้ปัญหาอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ี หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหา ความมั่นคงและเสถียรภาพของเครือข่ายในการใช้งาน 6) เวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมเน้ือหา
สาระ ของผู้สอน ผู้สอนต้องมีเวลาเพียงพอต่อการเตรียมบทเรียน สื่อการสอน แบบทดสอบที่ใช้งานร่วมกับ แท็บเล็ตพีซี รวมทั้งการจัดให้
มีเวลาเพียงพอสําหรับการปรับแต่งแท็บเล็ตพีซีให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 7) การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถ
จัดเก็บและนําส่งผลงานของ 8) ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความกว้างและความสว่างของ
หน้าจอแท็บเล็ตพีซี 9)ควรเร่ิมใช้กับกลุ่มทดลองนําร่องก่อน (Pilot Project) 10) สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอน โดยใช้แท็บเล็ตพีซีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
            5. ขั้นยอมรับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากเม่ือครูผู้สอนได้ทดลองใช้นวัตกรรมแท็บเล็ตแล้ว แต่ผลการ
ทดลองยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อาจเน่ืองมากจากความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น 
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4. สรุปผล 
 การศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย พบว่าการนํานวัตกรรมแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีท้ังข้อดีและข้อเสีย รศ. ดร.ทิศ
นา แขมมณี (วารสารสื่อพลัง, 2556) อดีตหัวหน้าภาควิชาประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดการเรียน
การสอนยุคใหม่ท่ีสอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ว่า ปัจจัยความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยแท็บเล็ต ในส่วนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้สอนหรือครู จึงอยู่ท่ีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้ โดยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว  ท้ัง 4 ด้าน คือ ได้เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ (กาย) ได้ใช้ความคิด (สติปัญญา) ได้มี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน (สังคม) และเกิดอารมณ์ความรู้สึกอันจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้มีความหมายต่อตน (อารมณ์) ได้ดี
เพียงไร นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงส่วนของเนื้อหาว่าเหมาะสมให้กับเด็กเพียงไร บทเรียนท่ีมีอยู่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ตัวเครื่อง และกับผู้เรียนคนอื่นๆ หรือไม่จะเห็นได้ว่าการจะนํานวัตกรรมแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูจําเป็นต้องมี
ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และต้องไม่เพียงแต่ใช้งานเป็นเท่านั้น แต่จะต้องสร้างสรรค์แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ในการเรียน
การสอนของตน ครูบางท่านได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้นวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนว่าทําให้นักเรียน
เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน แต่ปัญหาท่ีพบอีกด้านคือครูไม่มีความรู้ด้านอุปกรณ์ เม่ืออุปกรณ์ชํารุดจึงเกิดความยุ่งยากและใช้
เวลานานในการซ่อมแซม และครูรุ่นเก่าจะไม่นิยมใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนเพราะคิดว่ายุ่งยากและซับซ้อนในการเรียนรู้การ
ใช้งาน โดยครูรุ่นใหม่จะนิยมใช้และคุ้นเคยกับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอย่างดี 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าการนํานวัตกรรมแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูประกอบด้วยปัจจัยหลายประการเช่น 
เทคนิคการสอนของแต่ละบุคคล การออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายไปตามประสบการณ์ ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ครูจึง
อาจจะเลือกใช้นวัตกรรมแท็บเล็ตหรืออาจไม่ได้ใช้ ผลการทดลองจึงเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของแต่
ละบุคคล จึงทําให้ระดับการยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเลย ในภาพรวมมีการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชนไทย โดยใช้

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการด้านการสื่อสาร นักวิชาการด้านการศึกษา จํานวน 9 คน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ควรมีการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชนในระบบโรงเรียน โดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมี
การสอดแทรกเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อในรายวิชาต่างๆ และในระดับอุดมศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาพื้นฐาน และเป็น
วิชาเฉพาะ ส่วนนอกระบบโรงเรียน ควรให้ครอบครัว ชุมชน การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สําหรับในระดับ
นโยบายควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐและส่งเสริมให้เป็นวาระทางสังคม 2) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ควรเกิดเป็นลําดับขั้นเป็น
กระบวนการต่อเนื่องกัน คือ การเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์สื่อ ไม่สามารถข้ามข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดไป
ได้ 3) เยาวชนควรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิพลเมือง จริยธรรมสื่อ ตลอดจนเทคนิคการผลิตสื่อเบื้องต้น 4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และตัวสื่อเอง 
คําสําคัญ: การรู้เท่าทันสื่อ ผลกระทบสื่อ 

 

Abstract 
This qualitative research aimed to study the proper guidelines in order to develop media literacy 

competencies for Thai youth. The in-depth interviews were conducted from nine scholars of communication and 
education fields. The results revealed that: 1) Media literacy skill should be developed for youth through 
educational systems. For the basic education level (primary and secondary education), media literacy skill should 
be embedded in each subject. For the higher education, media literacy skill should be established as a foundation 
course and required course. For non-formal education, family and community should foster the environment 
conducive to enhance media literacy skill. In the policy level, the government should provide support and 
promote media literacy skill to be in a social agenda. 2) Media literacy skill should be developed in a sequential 
and ongoing process by starting with accessing, analyzing, evaluating, and creating the media. 3) Youth should have 
knowledge about the civil rights law, media ethics, as well as preliminary media production techniques. 4) Factors 
affecting media literacy is the ability to think critically in family, school, community, culture, environment, and 
media itself. 
Keywords: Media Literacy, Media Effects 
  

1. บทนํา 
ช่วงเวลาที่ผ่านมาอิทธิพลและผลกระทบของสื่อสารมวลชน (Influences and effect of the mass media) เป็นสิ่งท่ีได้รับ

ความสนใจจากรัฐบาลและนักวิชาการหลายสาขา นักสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ท่ีมีความตระหนักดีถึงอิทธิพลและผลกระทบของสื่อทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบต่อความคิด จิตใจของปัจเจกบุคคล รวมถึงกลุ่มเด็ก และเยาวชนในด้านการเลียนแบบ 
(Role model) การสร้างค่านิยมความรุ่นแรง ค่านิยมทางเพศ (Gender bias and sex role stereotype) โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนี้
สามารถเกิดขึ้นจากในระดับย่อยไปสู่ระดับท่ีใหญ่ขึ้น ได้แก่ ในระดับปัจเจกบุคคล ในระดับกลุ่มหรือองค์กร ในระดับสถาบันทางสังคม 
และในระดับสังคมและวัฒนธรรม (อุบลรัตน์, 2550) นอกจากนี้งานวิจัยของรดี (2544) ยังสะท้อนให้เห็นว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อปัจเจก
บุคคล กลุ่ม สังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ด้วยเหตุท่ีผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกําลัง
ซ้ือสูงแม้ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองและง่ายต่อการชักจูงใจ เนื่องจากมีการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและอารมณ์มากกว่ากลุ่มอ่ืน จาก
การศึกษาของนักวิชาการในหลายๆ สถาบัน พบว่า สถาบันครอบครัวท่ีเป็นสถาบันหลักในการขัดเกลาทางสังคมยังไม่สามารถทําหน้าท่ีได้
อย่างเต็มท่ี  สื่อจึงเป็นทางเลือกสําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือใช้ในการคลายความเหงา และเพ่ือความเพลิดเพลิน แต่เนื่องจาก
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กลุ่มเป้าหมายใหญ่ของสื่อ ไม่ใช่เด็ก เนื้อหาที่สื่อนําเสนอส่วนใหญ่จึงมีความเหมาะสมกับผู้ใหญ่มากกว่า จึงเป็นท่ีมาของการตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อท่ีจะเป็นเกราะป้องกันเด็กจากอิทธิพลของสื่อ (พรทิพย์, 2549) 

ท่ีผ่านมาการศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อท้ังในแง่ของทฤษฎีและงานวิจัย พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อผลกระทบจาก
สื่อมวลชน ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีเชื่อในเร่ืองอิทธิพลของส่ือ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงเชื่อในอิทธิพลของสื่อในระดับปานกลาง ซ่ึงอยู่ท่ี
การมองอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว ท่ีเกิดขึ้นจากสื่อมวลชน หรือทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อ (Cultivation theory) 
ซ่ึงสนใจเรื่องโลกที่เป็นจริง และโลกท่ีถูกนําเสนอผ่านสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ (กาญจนา, 2547) ในขณะท่ีการรู้เท่าทันสื่อ เป็นแนวคิด
แบบสหวิทยาการ ซ่ึงสามารถถูกพัฒนาและถูกพิจารณาได้หลายวิธี หลายมุมมอง ท่ีสําคัญจึงไม่ได้มีมุมมองเดียวท่ีสามารถสร้างทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อได้ (อุณาโลม, 2548) ด้วยเหตุนี้ Buckingham (อ้างถึงใน กาญจนา, 2544) จึงต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ
ว่าวิธีคิดที่ผ่านมาเป็นเสมือนการตกหลุมพรางของแนวคิด Impact Theory ซ่ึงเชื่อว่าผู้รับสารนั้นรับสารอย่าง Passive และสื่อมีพลัง
อํานาจมหาศาลต่อผู้รับ โดยผู้รับไม่สามารถทัดทานหรือสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของส่ือได้ อย่างไรก็ตาม S.Hall (อ้างถึงใน กาญจนา 
และ สมสุข, 2551) นักวิชาการสายวัฒนธรรมศึกษาได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับข้ันตอนของการรับสารหรือการบริโภคข่าวสารว่า ในขั้นตอน
ของการบริโภคก็เป็นช่วงเวลาแห่งการถอดรหัส (Decoding) ผู้รับสารสามารถท่ีจะสร้างความหมายหรือตีความเนื้อหาสารของตนเองได้ 
โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความหมายท่ีผู้ส่งสารเข้ารหัสมา ซ่ึงกระบวนการนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งท่ีสามารถสร้างทักษะ “การรู้เท่าทันสื่อ” 
ให้กับผู้รับสารได้เช่นกัน 

กรอบแนวคิดที่กล่าวมานี้อยู่ภายใต้แนวคิดของการสร้างความเป็นจริงของส่ือ (Social construct of reality) อันมีหลักสําคัญ
อยู่ท่ีการเข้ารหัส (Encoding) ของผู้ส่งสาร และการถอดรหัส (Decoding) ของผู้รับสาร (กําจร, 2547) ซ่ึงผู้รับสารเองสามารถมีจุดยืนใน
การตีความใน 3 ลักษณะ คือ 1) จุดยืนแบบท่ีผู้ส่งสารต้องการ (Dominant-hegemonic position) ในลักษณะนี้ความหมายที่ผู้รับสาร
อ่านได้จึงเป็นความหมายท่ีผู้ส่งสารต้องการหรือท่ีเรียกว่า “preferred reading” 2) จุดยืนแบบผู้รับสารต่อรองความหมายใหม่ 
(Negotiated position) ลักษณะนี้แม้ว่าผู้รับสารจะตีความหมายหลักๆ ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ แต่ผู้รับสารเองก็ได้สร้างเงื่อนไขต่อ
รายละเอียดปลีกย่อยในรูปแบบการพบกันครึ่งทาง 3) จุดยืนท่ีผู้รับสารจะตีความคัดค้านหรือต่อต้านความหมายท่ีผู้ส่งสารใส่รหัสมา 
(Opposition position) ซ่ึงเป็นจุดยืนท่ีผู้รับสารต้ังคําถามต่อความหมายสารอย่างขัดแย้งกับผู้ส่งสาร ดังนั้น หากผู้รับสารสารมารถ
เข้ารหัสความหมายสารได้ด้วยตนเองตามลักษณะที่ 2 หรือ 3 คือการต่อรองความหมายและการต่อต้านความหมาย อาจกล่าวได้ว่าผู้รับ
สารเกิดทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ โดยไม่เชื่อในส่ิงท่ีสื่อนําเสนอท้ังหมด แต่กลับสร้างความหมายข้ึนใหม่ด้วยตนเอง ดังนั้น ในการรู้เท่าทัน
สื่อจึงสามารถพิจารณาได้จาก 2 แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องผลกระทบของส่ือ ท่ีเชื่อว่าสื่อมีส่วนสําคัญต่อการปลูกฝังความเป็นจริง 
(Cultivation) และตามแนวทางวัฒนธรรมศึกษา ท่ีมองว่าผู้รับสารต่างหากที่สามารถตีความและสร้างความหมายของเนื้อหาทีสื่อนําเสนอ
ได้ด้วยตนเอง ไม่ยอมรับหรือเชื่อตามสิ่งท่ีสื่อนําเสนอท้ังหมด แต่กลับต้ังคําถามต่อการนําเสนอของส่ือในลักษณะต่อรองความหมายใน
บางส่วน และ/หรือ ต่อต้านความหมายท่ีสื่อนําเสนอ 

โดยปรากฏการณ์ของสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีของครอบครัว และมีอิทธิพลสูง
ในการกําหนดพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติของเด็กและเยาวชน เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้รับสารท่ีใช้เวลาในการชมโทรทัศน์มาก ในขณะท่ี
ความสามารถในการถอดรหัส (Decoded) หรือตีความหมาย (Interpreted) จากสื่อมีอย่างจํากัด (มนัสวินี, 2548 และ เกศราพร, 2550) 
ในรายงานการวิจัยเรื่อง “รู้เท่าทันละครไทย” จากละคร 150 เรื่อง ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2550 และวิเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบ
กับละครบางเร่ืองในช่วงปี 2548-2549 พบว่า ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความรุนแรง เรื่องเพศ ยกย่องคนมีฐานะ กดข่ีคนด้อยกว่า ทําทุกอย่าง
ให้รวย ส่วนเรื่องเพศ กดข่ีทางเพศ ชู้สาว นอกใจ การมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์เม่ือไม่พร้อม การท้ิงลูก ความรุนแรงถูกแทรกใน
ละคร ทําให้มองการใช้กําลัง การทําร้ายคนอื่น ให้ได้มาซ่ึงความรัก เป็นความชอบธรรม ลูกต้องแสดงความกตัญญู โดยแต่งงานกับคนท่ี
พ่อแม่หาให้ ซ่ึงมักเป็นคนรวย มีชาติกําเนิดดี เรื่องเหล่าน้ีทําให้คนในสังคมคิดแบบอ่ืนไม่ได้ นอกจากการใช้ความรุนแรง หรือทําอะไรก็ได้ 
เพ่ือให้มีหน้ามีตามีฐานะทางสังคม (พรทิพย์, 2551) 

สําหรับผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนน้ัน ได้มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากท่ีชี้ให้เห็นว่าผู้ชมกลุ่มนี้นิยมดูรายการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ โดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นรายการที่แตกต่างจากการดูรายการบันเทิงอ่ืนๆ ดังน้ัน โอกาสที่จะรับและเชื่อว่าข่าวสารและค่านิยมท่ี
ปรากฏในโฆษณาหรือตกอยู่ในอิทธิพลของโฆษณาจึงมีมาก จึงทําให้ลายประเทศมีมาตรการในการควบคุมการโฆษณา เช่น ประเทศ
ออสเตรเลียห้ามมีการโฆษณาในรายการสําหรับเด็กเล็ก ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดสัดส่วนเวลาในการโฆษณาภายในรายการ
สําหรับเด็ก (อุบลรัตน์, 2550) เนื่องจากโฆษณาทางโทรทัศน์นั้น จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย รวมถึงปริมาณการใช้เวลาในการดู
โทรทัศน์ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นสะท้อนว่าสื่อประเภทนี้ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กเท่านั้น แต่ยังสามารถครอบงํา
ความคิด จิตใจของเด็กด้วย (อมรวิชช์และคณะ, 2548) ท้ังนี้ การควบคุมรายการโทรทัศน์ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ได้ให้
ความสนใจเฉพาะการนําเสนอเนื้อประเภทรายการและละครเท่านั้น แต่ในส่วนของการโฆษณาทางส่ือประเภทนี้ยังไม่ได้รับความใส่ใจใน
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การควบคุมดูแลเท่าท่ีควร มีเพียงแต่การควบคุมการโฆษณาของสินค้าบางประเภท เช่น บุหรี่ และเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ เท่านั้น แต่
สินค้าประเภทอื่นยังสามารถใช้การโฆษณาทางโทรทัศน์ได้อย่างไรขอบเขต 

ท่ีผ่านมาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อยังอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงทดลองเป็นหลัก 
เช่น การวิเคราะห์ระดับมีเดียลิตเตอเรซีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (เอ้ือจิตต์, 2540) ความรู้เท่าทันสื่อมวลชนในการ
เปิดรับรายงานผลการสํารวจประชามติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (อรรถพร, 2545) การศึกษาแนวคิดเพ่ือกําหนดตัวแปรความ
รู้เท่าทันสื่อสําหรับการวิจัยสื่อสารมวลชน (อดุลย์, 2543) การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์: กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เตกรุงเทพมหานค (สุภาณี, 2547) ความรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร (จินดารัตน์, 2548) การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัตน์ 
(สุขใจ, 2549) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสาเหตุของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และระดับการตระหนักรู้ตนเองแตกต่างกัน (เกศราพร, 2550) ผลการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาการรู้เท่า
ทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (จินตนา, 2550) และมีเพียงเรื่องเดียวท่ีทําการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ กระบวนการ
เรียนรู้สู่การรู้เท่าทันสื่อ: บทสํารวจสถานภาพและก้าวต่อไป (อรศรี, 2551) 

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการวิจัยเกี่ยวการรู้เท่าทันสื่อในสังคมไทยโดยมากยังเป็นการให้ความสําคัญต่อผลกระทบ
ของสื่อ และเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ และการวัดระดับการรู้เท่าทันสื่อเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดผลการศึกษาในเชิงนโยบายที่สามารถ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้ซ่ึงถูกเชื่อว่าเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้ศึกษาจึงสนใจถึง
แนวทางการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย ต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชนไทย 
 2) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชนไทย 
 3) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ท่ีใช้ในการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชนไทย 
 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชนไทย 

 

2. วิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) และการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการด้านการ
สื่อสารมวลชนนักวิชาการด้านการศึกษา เป็นต้น จํานวน 9 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการอธิบายความ และตีความหมายข้อมูลโดยผู้วิจัย 
 

3. ผลการศกึษา 
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทยนั้น ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาและผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี ้
3.1 การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย 
1) แนวทางการศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อในระบบโรงเรียน 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า โรงเรียนถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถจะสร้างเสริมศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและ

เยาวชนได้อย่างดีท่ีสุด ซ่ึงนักวิชาการด้านการสื่อสารหลายท่านได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันดังน้ี “ควรมีการจัดการเรียนการสอนการรู้เท่า
ทันสื่อในระบบการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง  เพ่ือเป็นการบ่มเพาะให้เกิดการซึมซับในทุกระดับชั้น อันจะนําไปสู่ความเคยชิน” 

“ในสังคมไทยปัจจุบันมองว่าไม่มีหนทางท่ีจะให้เกิดทักษะนี้ได้นอกจากให้ความรู้และการให้บทเรียน จึงจําเป็นต้องให้น้ําหนัก
ต่อสถาบันการศึกษา” 

ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคัญในการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า 
ระบบโรงเรียนในประเทศไทยยังขาดการให้ความสําคัญต่อการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียน ดังจะเห็นได้ว่ามีการสอนหรือ
การให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่ออย่างเป็นรูปธรรมในระดับอุดมศึกษาไปแล้ว หรือบางสถานศึกษาท่ีครูผู้สอนในระดับมัธยมมี
ความรู้ในเร่ืองนี้ก็อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ้าง 

“ให้เด็กเริ่มเข้าใจต้ังแต่ในระดับชั้นอนุบาล เพราะเดี๋ยวนี้เด็กมีการเข้าถึงสื่อใช้สื่อกันเป็นแล้ว กดไลค์ กดแชร์ กันแล้ว” 
“ เริ่มต้ังแต่ระดับปฐมวัยเพ่ือเป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝังการรู้เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิต” 
“บ้านเราถือว่าช้าไปมาก มาเริ่มสอนกันจริงจังในระดับมหาวิทยาลัย ท้ังๆ ท่ีผลกระทบเกิดข้ึนกับเยาวชนท่ีเป็นเด็กเล็ก” 
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อย่างไร ก็ตามการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อผ่านระบบโรงเรียนยังจําเป็นต้องมีการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ให้กับ
ครูผู้สอนโดยให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ว่าเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะในชีวิตประจําวันของทุกคน 
และสามารถนําไปสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ หรือบทเรียนได้ทุกๆ เรื่อง 

“ครูระดับมัธยม เคยเอาโฆษณาให้เด็กดูในวิชาสังคมศึกษาแล้วก็ถามว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือสิ่งท่ีกล่าวอ้าง” 
“ต้องเริ่มจากในระบบให้เข้มแข็งก่อน เช่น การผลิตครูท่ีมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ” 
ท้ังนี้ หากจําเป็นต้องเริ่มสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนต้ังแต่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ควรมีการ

จัดอบรมหรือให้ความรู้ครูผู้สอนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อด้วยเช่นกัน เนื่องจากครูผู้สอนส่วนใหญ่อาจมีความชํานาญใน
ศาสตร์หรือรายวิชาท่ีตนเองถนัด แต่สิ่งสําคัญคือการให้ครูผู้สอนในทุกรายวิชามีความตระหนักท่ีจะสอดแทรกเน้ือหาการรู้เท่าทันสื่อเข้า
ไปบูรณาการกับวิชาที่ตนสอนให้ได้ 

“เราสามารถบูรณาการเรื่องนี้ให้เข้ากับวิชาอื่นๆ ได้ เพราะการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันของเค้า” 
“มองว่าในระดับพ้ืนฐานหรือเด็กเล็กอาจสามารถนําไปสอนร่วมหรือสอดแทรกในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ เพราะเค้าจะได้ไม่รู้สึกว่ามัน

คือสิ่งแปลกปลอมในชีวิต แต่ถ้าในระดับท่ีโตข้ึนมาหน่อยก็ควรมีการสร้างเสริมในเร่ืองรู้เท่าทันสื่อท่ีเข้มข้น” 
“เราต้องปลูกฝังครูอาจารย์ผู้สอนให้ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องปลูกฝังและแทรกเน้ือหารู้เท่าทันสื่อให้เด็กอยู่ตลอด” 
ในการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อในระบบโรงเรียนมีความแตกต่างกันในเยาวชนกลุ่มเป้าหมายอยู่บ้าง ซ่ึงหากเป็นเยาวชนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อโดยสามารถสอดแทรก บูรณาการไปกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องนํามาสอนเป็นวิชาเฉพาะ แต่จําเป็นต้องมีการอบรมหรือสร้างครูผู้สอนให้มีความรู้ในเร่ืองนี้ และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการบูรณาการความรู้เท่าทันสื่อเข้าไปในรายวิชาของตนได้อย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

ส่วนในการจัดการเรียนการสอนในระดับท่ีสูงข้ึนหรือในระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ และกลุ่มเยาวชน เห็นว่ามีความ
จําเป็นต้องสร้างศักยภาพและความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อที่ลึกซ่ึงมากยิ่งขึ้น โดยควรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเฉพาะ หรือ
เป็นวิชาพื้นฐานในสถาบันการศึกษา 

“การสอนการรู้เท่าทันสื่อควรมีการสอนเป็นประเด็นเฉพาะ เพื่อจะได้เข้าถึงเนื้อหาท่ีต้องการจะเน้น” 
“ควรเป็นวิชาพื้นฐานในมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ควรเป็นวิชาบังคับ” 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าในการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันส่ือในระบบโรงเรียนนั้น สามารถแบ่งตามระดับของเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
(1) เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูควรมีการบูรณาการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อเข้าไปในรายวิชาต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงครูผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ผ่านการอบรม หรือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
(2) เยาวชนในระดับการศึกษาข้ันอุดมศึกษา ควรมีการจัดรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นวิชาพ้ืนฐานในทุก

หลักสูตร โดยเฉพาะนักศึกษาด้านการสื่อสาร ด้านนิเทศศาสตร์ ควรมีการสอนเป็นรายวิชาเฉพาะและมีการเรียนรู้ในเชิงลึก 
2) แนวทางการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อนอกระบบโรงเรียน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า นอกการแหล่งการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักในการสร้างศักยภาพการ

รู้เท่าทันสื่อแล้ว ครอบครัว แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ตลอดจนตัวสื่อเอง นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคัญหรับเยาวชน 
“ส่วนตัวแล้วมองว่าครอบครัวมีความสําคัญ เพราะเด็กใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าโรงเรียนหรือเพ่ือน ซ่ึงพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ” 
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวมีความใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เด็กและเยาวชนสามารถใช้

เวลากับครอบครัวได้มากกว่าหน่วยทางสังคมอ่ืนๆ ผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพในการรู้เท่าทันสื่อ “เราจะฝาก
ความหวังไว้กับโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ พ่อแม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม” แต่อย่างไรก็ตาม มีความจําเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทัน
สื่อให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนจึงจะสามารถแนะนําบุตรหลานได้ ดังน้ัน ครอบครัวจึงควรเป็นแหล่งการเรียนรู้เสริมร่วมกับแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น ชุมชน สังคม เป็นต้น 

“ควรจะดึงชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมาช่วยกันพัฒนาและเปิดพื้นท่ีให้คนในชุมชนมาร่วมกําหนดเนื้อหาในการรู้เท่าทันสื่อ” 
“สภาพแวดล้อมของเด็กเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง ถ้าคนรอบข้างรู้เท่าทันสื่อ เด็กเองก็จะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของเค้า” 
ดังนั้น ครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยทางสังคมท่ีใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนท่ีสุดแล้ว ชุมชน และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

สร้างการรู้เท่าทันสื่อ เป็นสิ่งจําเป็น ในขณะเดียวกัน นักวิชาการยังมองว่าตัวสื่อเองก็ควรมีบทบาทในการเข้ามาทําหน้าที่ตรงน้ีเช่นกัน สื่อ
จําเป็นต้องดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

“การสร้างการรู้เท่าทันสื่อในสภาพแวดล้อมท่ัวๆ ไป  เราจะใช้แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภาพยนตร์/ ละคร” 
“ตัวสื่อมีหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับคน เพราะหน้าท่ีของสื่อประการหนึ่งก็คือการทําให้คนฉลาดขึ้น” 
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ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า “การรู้เท่าทันสื่อเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต” การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อเกิดข้ึนตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม สภาพแวดล้อม หรือแม้แต่ตัวสื่อเอง ผู้ปกครองต้องให้ความสําคัญและตระหนักเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส่วนชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อม ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ภายในพื้นท่ีของตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนตัวสื่อเองต้องแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเร่ืองรู้เท่าทันสื่อให้เกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย 

3) การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อในระดับนโยบาย 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สังคมไทยในระดับนโยบายมีการพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อและผลกระทบที่เกิดจากสื่อมวลชนมา

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการให้ความสําคัญอย่างจริงจังในระดับการปฏิบัติ หรือแม้แต่การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ยังขาดการให้ความ
ร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนอย่างจริงจัง 

“นโยบาย ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลกระทบของส่ือหรือการรู้เท่าทันสื่อมีมานานแล้วแต่ขาดการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง” 
“ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือโครงการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง” 
“รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเรียกได้ว่าเป็นทักษะพื้นฐาน” 
ดังจะเห็นแล้วว่าโดยหลักการแล้วการรู้เท่าทันสื่อถูกให้ความสําคัญในระดับนโยบาย มีการเข้ามาดําเนินการของรัฐในด้านต่าง 

ๆ เช่น เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโดยตรง รัฐได้เข้ามามีส่วนช่วยอีกทางหน่ึงซ่ึงไม่ได้ปล่อยให้
ผู้บริโภคต้องเผชิญกับผลกระทบของส่ือเพียงลําพัง 

“เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเมื่อเราเข้าถึงสื่อแล้วก็จะกลายเป็นผู้บริโภคในขณะเดียวกัน” 
“การให้ความรู้ให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงเชื่อข้อมูลเพียงด้านเดียว การผสมผสาน

การรู้เท่าทันสื่อร่วมกับการบริโภคส่ือจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและแยกออกจากกันไม่ได้ 
อย่างไรก็ตามการสร้างจิตสํานึกให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือตัวสื่อเอง และภาคประชาชน เกิดความตระหนักในการ

รู้เท่าทันสื่อ ควรมีการสร้างกระแสและปลุกจิตสํานึกให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยการกําหนดให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระทางสังคม ท่ีทุก
ฝ่ายในสังคมต้องหันมาตระหนักและร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมให้กับสังคมของตนเอง ตัวสื่อ
เองก็จําเป็นต้องนําวาระนี้ไปปฏิบัติเพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

“สําเร็จมาหลายเร่ือง ค่านิยม 12 ประการ ท่ีรัฐให้ความสําคัญ หรือแม้แต่โครงการตาวิเศษท่ีเกิดข้ึนในอดีต” 
“สื่อไม่ต้องไม่ทํา CSR ท่ีไหนหรอก แค่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้รับสาร ก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว แต่สังคมต้องสร้าง

วาระให้เค้าเห็นความสําคัญด้วย” 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อในระดับนโยบายนั้น ในประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดเรตติ้ง การควบคุมกันเองของสื่อมวลชน เป็นต้น แต่ยังขาด
การส่งเสริมในระดับการปฏิบัติ และงบประมาณ ซ่ึงข้อเสนอจากการวิจัย เห็นว่า ควรจัดให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระทางสังคม ให้ทุกภาค
ส่วนตระหนักและเห็นความสําคัญ ส่งเสริมให้ตัวสื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
3.2 การสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อตามนิยาม คือ ทักษะในการเข้าถึงสื่อ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะในการประเมินค่า และทักษะในการสร้างสรรค์เน้ือหาส่ือได้ด้วยตนเอง เป็นทักษะที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเป็นทักษะที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการเป็นขึ้นเป็นตอนที่ต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้หรือข้ามทักษะใดทักษะหนึ่งได้ 

“ทักษะทั้ง 4 ด้าน ควรจะเป็นรูปแบบพิรามิด เริ่มจากพ้ืนฐานคือการเข้าถึง การวิเคราะห์ ประเมินค่า ไปจนถึง การสร้างสรรค์ 
จะข้ามขั้นไม่ได้” 

“เด็กทักวันนี้พอเข้าถึงสื่อได้ ใช้สื่อเป็น ก็กระโดดไปสร้างสรรค์เลย เนื้อหามันเลยไม่สร้างสรรค์ ถึงเข้าถึงสื่อได้ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะใช้สื่อเป็น” 

“ส่งเสริมสํานึกพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์” 
ท้ังนี้ ท่ีผ่านมานักวิชาการมีความเห็นว่า เยาวชนสามารถมีทักษะในการเข้าถึงสื่อได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าถึงสื่อเป็น ดังนั้น 

ควรมีการสร้างศักยภาพในการเข้าถึงสื่ออย่างถูกต้อง เช่น การตรวจสอบข้อมูลจากสื่อหลายๆ แหล่ง และต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไร
คือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็น และอะไรถูกผิด ควนทําหรือไม่ควรทําตาม แต่พบว่าในปัจจุบัน เด็กและเยาวชน มีความสามารถเข้าถึง
สื่อได้อย่างรวดเร็ว และข้ามทักษะในด้านการวิเคราะห์ และการประเมินคุณค่าสื่อ ในขณะท่ีก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้ผลิตเน้ือหาสารในทันที
ท่ีเปิดรับ โดยการแชร์ การโพสต์ต่อ หรือการแสดงความคิดเห็นโดยขาดการวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสารท่ีเปิดรับ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้รับสารที่เฉื่อยชา (Passive audience) และเป็นเพียงช่องทางในการแพร่กระจายข่าวสาร
เท่านั้น ยังขาดทักษะในการเข้าถึงสื่อในฐานะพลเมืองที่ควรส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

324 

ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า “การรู้เท่าทันสื่อเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต” การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม สภาพแวดล้อม หรือแม้แต่ตัวสื่อเอง ผู้ปกครองต้องให้ความสําคัญและตระหนักเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส่วนชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อม ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ภายในพื้นท่ีของตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนตัวสื่อเองต้องแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเร่ืองรู้เท่าทันสื่อให้เกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย 

3) การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันส่ือในระดับนโยบาย 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สังคมไทยในระดับนโยบายมีการพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อและผลกระทบที่เกิดจากสื่อมวลชนมา

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการให้ความสําคัญอย่างจริงจังในระดับการปฏิบัติ หรือแม้แต่การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ยังขาดการให้ความ
ร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนอย่างจริงจัง 

“นโยบาย ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อมีมานานแล้วแต่ขาดการนําไปปฏิบัติอย่างจรงิจัง” 
“ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือโครงการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง” 
“รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเรียกได้ว่าเป็นทักษะพื้นฐาน” 
ดังจะเห็นแล้วว่าโดยหลักการแล้วการรู้เท่าทันสื่อถูกให้ความสําคัญในระดับนโยบาย มีการเข้ามาดําเนินการของรัฐในด้านต่าง 

ๆ เช่น เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโดยตรง รัฐได้เข้ามามีส่วนช่วยอีกทางหน่ึงซ่ึงไม่ได้ปล่อยให้
ผู้บริโภคต้องเผชิญกับผลกระทบของสื่อเพียงลําพัง 

“เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเมื่อเราเข้าถึงสื่อแล้วก็จะกลายเป็นผู้บริโภคในขณะเดียวกัน” 
“การให้ความรู้ให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงเชื่อข้อมูลเพียงด้านเดียว การผสมผสาน

การรู้เท่าทันสื่อร่วมกับการบริโภคสื่อจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและแยกออกจากกันไม่ได้ 
อย่างไรก็ตามการสร้างจิตสํานึกให้ทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนหรือตัวสื่อเอง และภาคประชาชน เกิดความตระหนักในการ

รู้เท่าทันสื่อ ควรมีการสร้างกระแสและปลุกจิตสํานึกให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยการกําหนดให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระทางสังคม ท่ีทุก
ฝ่ายในสังคมต้องหันมาตระหนักและร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อท่ีเหมาะสมให้กับสังคมของตนเอง ตัวสื่อ
เองก็จําเป็นต้องนําวาระน้ีไปปฏิบัติเพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

“สําเร็จมาหลายเร่ือง ค่านิยม 12 ประการ ท่ีรัฐให้ความสําคัญ หรือแม้แต่โครงการตาวิเศษท่ีเกิดขึ้นในอดีต” 
“สื่อไม่ต้องไม่ทํา CSR ท่ีไหนหรอก แค่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้รับสาร ก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว แต่สังคมต้องสร้าง

วาระให้เค้าเห็นความสําคัญด้วย” 
ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่า การสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อในระดับนโยบายนั้น ในประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดเรตติ้ง การควบคุมกันเองของสื่อมวลชน เป็นต้น แต่ยังขาด
การส่งเสริมในระดับการปฏิบัติ และงบประมาณ ซ่ึงข้อเสนอจากการวิจัย เห็นว่า ควรจัดให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระทางสังคม ให้ทุกภาค
ส่วนตระหนักและเห็นความสําคัญ ส่งเสริมให้ตัวสื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
3.2 การสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อตามนิยาม คือ ทักษะในการเข้าถึงสื่อ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะในการประเมินค่า และทักษะในการสร้างสรรค์เน้ือหาส่ือได้ด้วยตนเอง เป็นทักษะที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเป็นทักษะที่
เกิดข้ึนอย่างเป็นกระบวนการเป็นข้ึนเป็นตอนที่ต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้หรือข้ามทักษะใดทักษะหนึ่งได้ 

“ทักษะทั้ง 4 ด้าน ควรจะเป็นรูปแบบพิรามิด เริ่มจากพ้ืนฐานคือการเข้าถึง การวิเคราะห์ ประเมินค่า ไปจนถึง การสร้างสรรค์ 
จะข้ามข้ันไม่ได้” 

“เด็กทักวันนี้พอเข้าถึงสื่อได้ ใช้สื่อเป็น ก็กระโดดไปสร้างสรรค์เลย เนื้อหามันเลยไม่สร้างสรรค์ ถึงเข้าถึงสื่อได้ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะใช้สื่อเป็น” 

“ส่งเสริมสํานึกพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์” 
ท้ังน้ี ท่ีผ่านมานักวิชาการมีความเห็นว่า เยาวชนสามารถมีทักษะในการเข้าถึงสื่อได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าถึงสื่อเป็น ดังนั้น 

ควรมีการสร้างศักยภาพในการเข้าถึงสื่ออย่างถูกต้อง เช่น การตรวจสอบข้อมูลจากสื่อหลายๆ แหล่ง และต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไร
คือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็น และอะไรถูกผิด ควนทําหรือไม่ควรทําตาม แต่พบว่าในปัจจุบัน เด็กและเยาวชน มีความสามารถเข้าถึง
สื่อได้อย่างรวดเร็ว และข้ามทักษะในด้านการวิเคราะห์ และการประเมินคุณค่าสื่อ ในขณะท่ีก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสารในทันที
ท่ีเปิดรับ โดยการแชร์ การโพสต์ต่อ หรือการแสดงความคิดเห็นโดยขาดการวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสารท่ีเปิดรับ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้รับสารท่ีเฉื่อยชา (Passive audience) และเป็นเพียงช่องทางในการแพร่กระจายข่าวสาร
เท่านั้น ยังขาดทักษะในการเข้าถึงสื่อในฐานะพลเมืองที่ควรส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ 
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“การโพสต์ การแชร์ ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสาร และท่ีสําคัญมีผลทางกฎหมาย” 
“อาจหาความร่วมมือสร้างกลุ่มนักข่าวพลเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมด้านจริยธรรมการเป็นสื่อพลเมืองในสังคมไทย” 
“ให้ผู้เรียนใช้สื่อยุคใหม่ในการเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า จําเป็นต้องสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่ออย่างเป็นข้ันตอนตามลําดับ ไม่สามารถข้ามขั้นได้ คือ การ

เข้าถึงสื่อ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการประเมินค่า และทักษะในการสร้างสรรค์ โดยในการเข้าถึงสื่อจําเป็นต้องเข้าถึงอย่างรอบ
ด้านและเป็นผู้รับสารท่ีกระตือรือร้น (Active audience) ซ่ึงทักษะประการแรกนี้อาจเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเยาวชนเอง ส่วนทักษะใน
การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์สื่ออย่างสร้างสรรค์ จําเป็นต้องได้รับการสอนในชั้นเรียน หรือการให้บทเรียนในลักษณะ
ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ทางสังคม 

 
3.3 องค์ความรู้ที่ใช้ในการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผลจากการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสาร อย่างไม่สร้างสรรค์โดยการส่งต่อ แชร์ โพสต์ 

ข้อความท่ีได้รับมาอย่างขาดการคิดวิเคราะห์และการประเมินค่า ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิ การหม่ืนประมาท ดังนั้น ความรู้
หนึ่งท่ีสําคัญคือความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย เนื่องจากฎหมายเป็นหน้าท่ีของพลเมืองท่ีจะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกับ
ความเข้าใจในเร่ืองจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อ ตลอดจนสิทธิพลเมือง เน่ืองจากผู้รับสารซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนจะได้มีกรอบใน
การวิเคราะห์และประเมินค่าว่าสื่อใด เนื้อหาใดท่ีเหมาะสมและเนื้อหาใดท่ีไม่เหมาะสม 

“การโพสต์ การแชร์ ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสาร และท่ีสําคัญมีผลทางกฎหมาย” 
“จริยธรรมของการทํางานสื่อ สํานึกพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม” 
นอกจากความรู้เรื่องดังกล่าวท่ีต้องนํามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ และการประเมินค่าสื่อแล้ว 

การรู้เท่าทันสื่อในระดับสูงท่ีสุด คือ ความสามารถในการสร้างสื่อได้ ซ่ึงความสามารถในการสร้างสรรค์เน้ือหาสารน้ี จําเป็นต้องอาศัย
กรอบของกฎหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณส่ือ เนื่องจากในปัจจุบันการสื่อสารในฐานะพลเมือง ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารหรือผลิตเนื้อหา
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการสร้างสรรค์และการผลิตสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

“ต้องให้ความสําคัญต่อการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เน้นการพัฒนาระบบคิด” 
“ทักษะการผลิตสื่อท่ีผู้บริโภคควรรู้คือ วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ด้านเนื้อหา ภาษาท่ีใช้” 
“การรู้เทคนิคในการผลิต เช่น การตัดต่อมันอาจช่วยให้เค้ารู้ว่าภาพท่ีเห็นอาจจะไม่ใช่ของจริง” 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เยาวชนจําเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองกฎหมายพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น การโพสต์ การ

แชร์ การหมื่นประมาท การละเมิดสิทธิ เป็นต้น รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการส่ือสาร ตลอดจนกระบวนการและเทคนิคในการผลิต
เนื้อหาสารต่างๆ ด้วย 

 
3.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อที่เหมาะสมสําหรับเยาวชนไทย 
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสมรรถนะของปัจเจก

บุคคล และ 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยทักษะการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์สื่อ เป็นทักษะท่ี
เกิดขึ้นจากปัจจัยในระดับปัจเจกบุคคล เฉพาะอย่างย่ิงทักษะการวิเคราะห์ และการประเมินค่า ซ่ึงเป็นความสามารถของเยาวชน ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบการคิด การตระหนักรู้ ซ่ึงอาจขึ้นอยู่กับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ซ่ึงสอดคล้องกับประสบการณ์ในดําเนินชีวิต ส่วน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนั้น เกิดข้ึนจากบริบททางสังคมของตัวเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว เพ่ือน ชุมชน สื่อ วัฒนธรรม ตลอดจน
กลไกทางสังคมในขณะนั้น 

 
 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาท่ี พบว่า ในระดับนโยบายนั้น ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการรู้เท่า
ทันสื่อ ตลอดจนเห็นว่าควรสร้างความตระหนักให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับ อรศรี (2551) ท่ีมีข้อเสนอแนะว่า 
ควรส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรผู้จัดกิจกรรมสามารถเสนองบประมาณ ในการทํากิจกรรมเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อและการสร้างทักษะชีวิตให้แก่
ตนเองโดยอิสระ การเสริมเพิ่มทุนทางศักยภาพความสามารถทางความคิด และปฏิบัติการของกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อให้เข้มข้นมากขึ้นทั้ง
คุณภาพและปริมาณภาคี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อ ไม่สามารถจะดําเนินไปได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะ
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ในการดําเนินชีวิตของของพลเมือง ดังนั้น จึงจัดเป็นวาระทางสังคมที่ทุกคนควรให้ความสําคัญ ในขณะท่ีสื่อมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้
สื่อก็มีความจําเป็นในการสร้างศักยภาพอย่างเท่าทันด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการรู้เท่าทันเป็น “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”  
 

4. สรุปผล 
 แนวทางการสร้างศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 1) ในระบบโรงเรียน โดยในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูควรมีการบูรณาการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อเข้าไปในรายวิชาต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ และในระดับ
การศึกษาข้ันอุดมศึกษา ควรมีการจัดรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นวิชาพื้นฐาน 2) นอกระบบโรงเรียน ควรเกิดข้ึนต้ังแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม สภาพแวดล้อม หรือแม้แต่ตัวสื่อเอง และเห็นว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้าเรื่องทฤษฎีเทวินิน

และนอร์ตัน ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีประสิทธิภาพ 87.25/85.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวงจรไฟฟ้าเรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 

 

Abstract 
 This research aims to develop and validate efficiency of CAI Lesson for the “Electric Circuits” Subject on 
the topic “Thevenin and Norton theory.”The result showed that this CAI lesson has got the efficiency of 
87.25/85.78, higher than the set criteria of 80/80. The learning achievement result of the post lesson by using WBI 
was higher than the pre-lesson at the statistically significant level at .01. 
Keywords: The Development and Efficiency, CAI Lesson, Thevenin and Norton theory 
 

1. บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การโทรคมนาคม 

การติดต่อทางธุรกิจ และด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระผู้สอน ทําให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเกิดประโยชน์สูงสุด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเป็นการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยจัดการองค์ความรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกําลังเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบันและเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีมีท้ังเนื้อหา กิจกรรม มีภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงและสามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ 

วิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันเป็นเรื่องท่ีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในการศึกษาเรื่องดังกล่าว 
ประกอบกับเป็นการสอนแบบบรรยาย พ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนแตกต่างกันและการรับรู้ของ เน้ือหาของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ทําให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงเป็นเร่ืองยาก ท่ีจะสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาท้ังหมดได้ทุกคนจึงจําเป็นที่จะต้องใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI: Computer Assisted Instruction) เพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและทบทวนเน้ือหาเก่า ท่ีเรียน
ผ่านไปแล้วหรือสอนเสริมในกรณีท่ีผู้เรียนเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจซ่ึงจะทําให้การเรียนการสอนในวิชานั้นสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน 
 

2. วิธีการทดลอง 
การการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เร่ืองทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ผู้วิจัยได้แบ่ง

ขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหลักสูตรรายวิชา จุดมุ่งหมายหลักสูตรขั้นตอน และ วิธีใช้เครื่องมือสําหรับสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาการสร้าง และหลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. กําหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาวงจรไฟฟ้าจํานวน 60 คน โดยวิธีเลือก แบบเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้น 30 คน 
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เรียนวิชาวงจรไฟฟ้าจํานวน 60 คน โดยวิธีเลือก แบบเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 30 คน 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 
  3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญ 
4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามแบบของการวิจัยแบบ กลุ่มเดียว สอบก่อนและสอบ

หลัง ดังนี้ 
 4.1 ติดต้ังโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะต้องทําแบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pretest) เพ่ือนํา

ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
 4.3 เม่ือกลุ่มตัวอย่างเรียนจบบทเรียนทุกเรื่องการเรียนแล้ว จะทําการทดสอบท้ายบทเรียน 
 4.4 นําคะแนนผู้เรียนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบท เรียน 
 4.5 นําผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน มาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้สูตร t-test สามารถ สรุปรายละเอียดของ

ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

5.1 การวิเคราะห์หาความยากง่าย (Difficulty) ค่าความยากง่ายของข้อสอบควรอยู่ประมาณ 0.20 - 0.80 
5.2 ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ค่าอํานาจจําแนกท่ียอมรับได้ คือ ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปผลจากการวิเคราะห์หา

ค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ สรุปได้ว่าแบบทดสอบ รวม 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.7 โดย
เฉลี่ยอยู่ท่ี 0.55 แสดงว่าข้อสอบมีความยากง่าย พอเหมาะ ส่วนค่าอํานาจจําแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.6 โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.44 จัดว่า
ข้อสอบมีค่า อํานาจจําแนกในระดับดี 

5.3 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ผลจากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของ แบบทดสอบอยู่ท่ี 
0.85 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในเกณฑ์ท่ี 0.93 สามารถนํา ไปใช้ในการวิจัยนี้ได้ 

5.4 การวิเคราะห์ประเมินผลความคิดเห็นของผู้ใช้บทเรียนและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.4 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 

6. การทดลองใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.1 การทดลองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เร่ืองทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน โดยให้นักศึกษาท่ี

เรียนกรอกแบบสอนถามตามท่ีผู้วิจัยออกแบบ 
6.2 การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันจะทําแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและเม่ือเรียนจบบทเรียนแล้วจะทํา แบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละบทเรียน โดยข้อสอบมีรวมจํานวน 30 ข้อ และทําการ
บันทึกคะแนนเม่ือนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนเม่ือทําแบบทดสอบแล้ว 

6.3 เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกบทเรียนแล้วนักศึกษาจะต้องทําทดสอบรวมอีกครั้งหน่ึงจากนั้น ผู้วิจัยจึงนําคะแนนที่
ได้จากนักศึกษาท่ีเรียนแล้วมาคิดหาประสิทธิภาพของบทเรียน และหาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

3. ผลการทดลอง 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 

 
ภาพที ่1 หนา้คําชี้แจงการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 
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ภาพที ่2 หนา้เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 
 

 

ภาพที ่3 หนา้แบบทดสอบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิชาวงจรไฟฟ้า เรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 
 

 

ภาพที ่4 หนา้คะแนนแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ทฤษฎีเทวินนิและนอร์ตัน 
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2. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็น เท่ากับ 4.4 ซ่ึงได้เปรียบเทียบระดับของความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี 

3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน นําผลการทดลองมาหา
สมมุติฐานคือ 80/80 และได้ผลการทดลองว่าบทเรียน WBI ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.25/85.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีเทวินินและ
นอร์ตัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ0.01 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
การใช้งาน Flash8. ค้นหาเม่ือ 1 มิถุนายน 2557. [online]. เข้าถึงจากhttp://www.l3nr.org/posts/253810 
จักรกฤษณ์ ศรีทอง. 2553. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) วิชาการ
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ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การผลิตส่ือ ค้นหาเม่ือ 1 มิถุนายน 2557.[online].เข้าถึงจากhttps://www.gotoknow.org/posts/451072 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค้นหาเม่ือ 1 มิถุนายน 2557. [online].เข้าถึงจาก http://www.caistudio.info/ 
บุญชม ศรีสะอาด. 2535. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี2. กรุงเทพมหานคร . สุวีริยาสาสน.์ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ค้นหาเม่ือ 1 มิถุนายน 2557.[online].เข้าถึงจาก

http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession1.html 
ความสอดคล้องวัตถุประสงค์  ค้นหาเม่ือ 1 มิถุนายน 2557.[online].เข้าถึงจาก

http://th49.ilovetranslation.com/uqUDA9d3wU1=d/ 
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร . สุวีริยาสาสน์ 
มงคล ทองสงคราม. 2554. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2. กรุงเทพมหานคร: วิ.เจ. พริ้นต้ิง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสํารวจการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติ

ในการพัฒนาครู ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และเพื่อศึกษาสํารวจระดับการ
ปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเอง ด้านสมรรถนะ  ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 กลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 9 คน และบุคลากรครู 766 คน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
แบบประเมินตนเองสําหรับครูเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรครู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ 
ความถ่ี ร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้าน
นโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรครู ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพ เม่ือพิจารณารายข้อย่อย พบว่า ด้านสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ด้านสมรรถนะประจําสายงานคือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ การคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ คือ ความรับผิดชอบและความมีวินัย 2) ด้านการปฏิบัติใน
การพัฒนาบุคลากรครูพบว่าด้านสมรรถนะหลักมีการวางแผนโดยตั้งเป้าหมายความสําเร็จคือคุณภาพผู้เรียนชัดเจนนิเทศติดตามวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนและทักษะการทํางานเป็นทีม สร้างความตระหนักและครูมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางด้านสมรรถนะสายงานในการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทําหลักสูตร มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมการวิจยั สร้างเครือข่ายระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียน3) การ
พัฒนาสายอาชีพมีการวิเคราะห์อัตรากําลังและมีการคัดเลือกครูตรงตามความต้องการพัฒนาและส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ สร้าง
แรงจูงใจให้รางวัลครูท่ีปฏิบัติงานดีเด่น และในด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ มีการกําหนดกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบและความมีวินัย สร้างระบบจัดการความรู้ ถอดประสบการณ์แบ่งปันความรู้แก่ผู้ร่วมงานและปลูกฝังทัศนะคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
และ นโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาครู พบว่า การปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเอง ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะประจําสาย
งาน ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาความเป็น มืออาชีพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.29, 

) เม่ือพิจารณารายด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  
=4.54, ) รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะประจําสายงาน ( =4.34, ) ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( =4.17, 

) และด้านสมรรถนะหลัก (  = 4.13, ) ตามลําดับสอดคล้องนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมาก 
คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะ ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ ความเป็นมืออาชีพ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to explore school administrators’ human resource administration concerning 

policies and best practices in developing teachers’ competency, career path, and professional development for quality 
teaching and learning of schools under Phetchabun Secondary Education Service Area Office 40. The sample group was 
9 administrators from 9 schools and 766 teachers selected by the Office of Basic Education, Ministry of Education as 
schools with best teaching-learning practices in the academic years 2012-2014.The research instrument was in-depth 
interview for school administrators.  Statistics used for qualitative data analysis was frequency, percentage, and content 
analysis.  
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The main findings of this research were as follows: 1) In terms of teacher development policies, all administrators 
of the best-practice schools set up policies of developing teachers’ competency, career path, and professional 
development. In particular, the school administrators considered “morals and ethics of teaching profession,”“curriculum 
and instruction administration,” “personnel selection,” and “responsibility and discipline” as the most important policies 
of developing their teachers’ core competency, functional competency, career path, and professional development 
respectively. 2) In terms of best practices, most of the school administrators disclosed that 2.1) to develop their teachers’ 
core competency, they set up plans and quality student goals, supervised instruction and evaluated learning management, 
developed the learning process and teamwork skills, and raised awareness of morale and ethics of teaching profession; 
2.2) to develop their teachers’ functional competency, they had meetings with their teachers or organized workshops 
concerning the curriculum development process, managed a student support system, organized learning resources, 
created classroom research culture, and established a community network for resource mobilization; 2.3) to develop 
their teachers’ career path, they analyzed their school’s manpower plan, managed teacher selection, encouraged 
teachers to do academic works, and rewarded them for teaching excellence; and 2.4) to develop their teachers’ teaching 
profession, they set up rules, regulations, and mutual agreements; developed a KM system, and fostered positive 
attitude towards teaching profession.       
Keywords:  Human Resource Development Competency Career Path Professional Development 

 

1.บทนํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีการเชื่อมโยงแนวคิดท่ีต่อเนื่องจากแนวคิดของ

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8-10 ท่ีได้ให้ความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยกําหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา และมีการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนทุกระดับเพื่อให้การพัฒนาและการบริหารประเทศมีการเชื่อมโยงทุกมิติ
โดยบูรณาการท้ังคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 ระบุว่าคนไทยต้องมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ท้ังยังจะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังในเร่ืองการศึกษา ทักษะการทํางาน และการดําเนินชีวิต เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิต และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกัน ต้องยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ได้ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - based economy) 

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงย่ิงข้ึน จึงตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการ "คน" ให้
มากย่ิงขึ้น เพื่อสร้างคุณค่า (Value creation) และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยเช่ือว่าคนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์นําไปสู่การพัฒนาผลผลิตและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทําให้องค์กรแข็งแกร่งได้เปรียบคู่แข่งขัน การบริหารคนในลักษณะนี้ ทํา
ให้เกิดแนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาแรงจูงใจและกําหนดทิศทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสู่เป้าหมายพันธกิจขององค์การ ย่ิงไปกว่านั้นองค์การยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป รวมถึงการสร้างความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์การ โดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพ และความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงปัจจัยสําคัญท่ีทําให้องค์การประสบความสําเร็จคือการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human resource management) อย่างมีประสิทธิภาพ (Dessler, 2006) และจากสภาวะการแข่งขันในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ทําให้
องค์การต่างๆ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเน้นการสร้างทุนมนุษย์ ใส่ใจเรื่อง สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

บทบาทของการจัดการศึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) กําหนดวิสัยทัศน์ว่า คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและกําหนดเป้าหมายดังนี้ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลักสามประการ คือ1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาสําหรับกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษายุคใหม่มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ท่ีเป็นผู้เอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็น
วิชาชีพท่ีมีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทสําหรับการศึกษาและเรียนรู้ท้ังในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) และบุคคลสําคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คือ “ครู”ท้ังนี้เพราะคุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับ
คุณภาพครู (McKinsey. 2007) 

บริบทการบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการบริหาร และจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 42 
เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจํานวน 39 โรงเรียน จัดการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6) ข้าราชการครูท้ังหมด 1,761 คนจํานวนนักเรียนทั้งหมด 31,013 คน 
กระจายอยู่ในพ้ืนท่ี 11 อําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอหล่มสัก อําเภอหล่มเก่า อําเภอนํ้าหนาว อําเภอเขา
ค้อ อําเภอชนแดน อําเภอวังโป่ง อําเภอหนองไผ่ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรีและอําเภอศรีเทพ (แหล่งข้อมูล:กลุ่มนิเทศ ฯ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, ปี 2557)ในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จากข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของสํานักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระหว่างปีการศึกษา 2555-2556-2557 
การจัดลําดับตามคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 รวม  8 กลุ่มสาระวิชาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของสํานักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  
   (สทศ.) ใน 8 กลุ่มสาระวิชา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

 

 
ปีการศึกษา 

 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

ลําดับที่ของ สพม.40 จาก 
จํานวน 42 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2555 42.50 41.74 34 
2556 40.47 38.28 35 
2557 40.70 39.83 35 

 

จากตารางท่ี1 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ค่าเฉลี่ยระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในลําดับท่ี 34 ในปีการศึกษา 2555 ลําดับ
ท่ี 35 ในปีการศึกษา 2556 และลําดับท่ี 35 ในปีการศึกษา 2557 จาก 42 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ตารางที ่2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของสํานักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  
  (สทศ.) ใน 8 กลุ่มสาระวิชา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

 
ปีการศึกษา 

 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

ลําดับที่ของ สพม.40จาก 
จํานวน 42เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2555 42.50 34.38 34 
2556 40.47 35.74 36 
2557 37.58 35.62 33 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ค่าเฉลี่ยระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในลําดับท่ี 34 ในปีการศึกษา 2555 ลําดับ
ท่ี 36 ในปีการศึกษา 2556 และลําดับท่ี 33 ในปีการศึกษา 2557 จาก 42 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

ดังนั้นจากตารางท่ี 1-2 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพม. 40ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2555 – 2556 -2557  ท้ังระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในภาพรวมของท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ํากว่าร้อยละ50 และอยู่ใน 10 ลําดับสุดท้าย จาก 42 เขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 3 ปี
การศึกษา จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมี การแก้ไขปัญหาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จากสรุปรายงานผลการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป็น
นโยบายให้โรงเรียนปฏิบัตินั้น  พบว่ามีหลายเหตุปัจจัยท่ีทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา อาทิ ประสิทธิภาพและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูยังไม่เต็มศักยภาพ สภาพครอบครัวหย่าร้าง ความยากจน ปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
เป็นต้นในการแก้ปัญหาดังกล่าวบุคคลท่ีเป็นกลไกสําคัญท่ีสุดที่จะนําองค์กรขับเคล่ือนและบริหารจัดการ เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพคือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านสติปัญญา 
ร่างกาย อารมณ์ สังคมเกิดพลังใจในการเรียนรู้ท้ังทักษะชีวิตและทักษะวิชาการอันจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในการบริหารจัดการดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงใน
งานวิจัยนี้หมายถึงครู โดยผู้บริหารสถานศึกษากําหนดนโยบายและการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการพัฒนาครูด้านสมรรถนะ ด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร พัฒนาศักยภาพครูให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพ อันเป็นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมต่อไป  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสํารวจการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกําหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสํารวจการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการ
ปฏิบัติในการพัฒนาครู ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และเพ่ือศึกษาสํารวจระดับ
การปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเอง ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

1.2 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Exploratory research) การบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงใน
งานวิจัยนี้เน้นเฉพาะบุคลากรครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศจํานวน 9 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์และ
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
 
 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย  
งานวิจัย “การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน และบุคลากรครู จํานวน 766 คน จาก 9 โรงเรียน

ท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในสังกัด สพม. 40 ซ่ึงใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 9 โรงเรียน ซ่ึงได้รับคัดเลือกจากสํางานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานและมีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2555–2557 ในประเภทต่างๆ 
อาทิ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนยอดนิยมโรงเรียนรางวัล 1โรงเรียน 1 อําเภอในฝัน 
โรงเรียนท่ีมีผลสอบ O-NET ระดับสูง และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็นต้น 

2.2 เครื่องมือวิจัย 
2.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในการเก็บข้อมูลสําหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 1 คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สําหรับผู้บริหาร

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสํารวจการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร
ครูด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในสังกัด สพม. 40 โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี1: ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วนท่ี 2: ข้อคําถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของผู้บริหารในการพัฒนาครูแต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านสมรรถนะหลักกรอบของการสัมภาษณ์เป็นคําถามเกี่ยวกับการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนา
ตนเอง การทํางานเป็นทีม และ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) ด้านสมรรถนะประจําสายงานกรอบของการสัมภาษณ์เป็นคําถามเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้นําครูและการสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

3) ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพกรอบของการสัมภาษณ์เป็นคําถามเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่เส้นทางในสายอาชีพ 
การพัฒนาผู้อยู่ในเส้นทางสายอาชีพ การธํารงรักษาผู้อยู่ในเส้นทางสายอาชีพ และ การให้ออก/การสับเปล่ียนสายงานใหม่ของผู้อยู่ใน
เส้นทางสายอาชีพ 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

336 

4) ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพกรอบของการสัมภาษณ์เป็นคําถามเกี่ยวกับการวางแผนการทํางาน ความรับผิดชอบและ
การมีวินัย การคิดในเชิงบวก และ การพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตน 

2.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในการเก็บข้อมูลสําหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 2 คือแบบประเมินตนเองของครู (Self - 
Assessment) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในสังกัด สพม. 40 แบบ
ประเมินตนเองนี้มี 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1:  ข้อมูลท่ัวไปของครูผู้ตอบแบบประเมินและส่วนท่ี 2: ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเอง 
ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ แต่ละข้อคําถามของแบบประเมินตนเองใช้แบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 5 = ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 4 = ระดับการปฏิบัติมาก 3 = ระดับการปฏิบัติปานกลาง 2 = 
ระดับการปฏิบัติน้อย 1 = ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3.1 ผู้วิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา

เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 9 โรงเรียนที่มีนโยบายและการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และติดต่อประสานงานเพื่อกําหนดวันเวลา
และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 

2.3.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 3คนได้เดินทางไปสัมภาษณ์ บันทึกเสียง และบันทึกภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน9 
คนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ท้ังหมด 5 วัน คนละประมาณ 1.30 ชั่วโมงในกรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลท่ีไม่
ชัดเจนหรือไม่ตรงประเด็นผู้วิจัยได้ทําการติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์อีกคร้ังหนึ่ง 

2.3.3 นําแบบประเมินตนเองของครูจํานวน 766 ชุด ให้ครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในสังกัด สพม. 40 ท้ัง 9 
แห่ง ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยอีก3คนเป็นผู้ไปแจกแบบประเมินฯและไปเก็บกลับด้วยตนเอง ได้แบบประเมินฯ
กลับมาทั้งสิ้น 745 คิดเป็นร้อยละ 97.26 

 
 

3. ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญตามลําดับดังนี้ 
3.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1   พบว่า 
3.1.1 ด้านนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรครู ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการ

พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ในการพัฒนาบุคลากรครู โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อย่อย พบว่า ด้านสมรรถนะ
หลักผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านสมรรถนะประจําสายงานคือ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพและด้านการ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ คือ ความรับผิดชอบและความมีวินัย 

3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปเชิงคุณภาพเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู พบว่า 
1) ด้านสมรรถนะหลักวิธีดําเนินการประกอบด้วย 1.1) วางแผนงานโดยตั้งเป้าหมายความสําเร็จท่ีคุณภาพผู้เรียน 1.2) นิเทศ

ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 1.3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และทักษะการทํางานเป็นทีม และ 1.4) 
สร้างความตระหนักให้ครูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2) ด้านสมรรถนะประจําสายงาน วิธีดําเนินการประกอบด้วย 2.1) ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูเข้าใจกระบวนการจัดทํา
หลักสูตร 2.2) บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.3) จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 2.4) สร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน และ 2.5) สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียน ตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์เชิง
ลึกตอนหนึ่งเพ่ืออ้างอิงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาวิธีดําเนินการตามกรอบนโยบายด้านสมรรถนะ เช่น 
 “…ในด้านผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนเราต้องมีนโยบายกําหนดทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน กําหนด
แนวการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน...จัดลําดับความสําคัญของงาน การบริการท่ีดีของโรงเรียนเน้นนโยบายให้การสนับสนุน อํานวย
ความสะดวกให้ผู้รับบริการทุกคนอย่างดี การพัฒนาตนเองให้นโยบายแก่ครูในการพัฒนาความรู้ โดยให้เข้ารับการอบรม รับความรู้ใหม่ๆ 
มาพัฒนางาน ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกัน และท่ีสําคัญท่ีสุดต้องกําหนดนโยบายให้ครูทุกคนทํางานให้อยู่ในระเบียบมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีดีของความเป็นครู...” (ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม) 
 “...การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเราต้องมีการวางระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน ปลูกจิตสํานึกให้ครูมีจิตอาสาในการ
ให้บริการแก่บุคลากรทุกกลุ่มงาน ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นครูทันสมัยเสมอ โรงเรียนของเรามุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
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การทํางานเป็นทีมตลอดจนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี…มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี…สร้างความศรัทธา
ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน…” (ผู้อํานวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม) 
 3) ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ วิธีดําเนินการประกอบด้วย 3.1) วิเคราะห์อัตรากําลัง ดําเนินการคัดเลือกครูให้ตรงกับ
ความต้องการ 3.2) พฒันาและส่งเสริมการทํางานทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และ 3.3) ให้รางวัลครูท่ีปฏิบัติงานสอนดีเด่น 
ตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกตอนหนึ่งเพื่ออ้างอิงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาวิธีดําเนินการตามกรอบนโยบายด้านความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เช่น 

“...โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมกําหนดนโยบายการพิจารณาคัดเลือกครู ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ตรงกับวิชาที่ขาดแคลนหรือวิชาที่ถนัด พัฒนาครูโดยให้เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาต่อ และทําผลงานทางวิชาการ…ให้รางวัลแก่
ครูท่ีมีผลงานดีเด่นท่ีเหมาะสม และมีกฎระเบียบข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน...” (ผู้อํานวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม) 

“...ดิฉันได้วิเคราะห์ความต้องการครูจัดครูให้ตรงกับความต้องการวิชาท่ีขาดแคลน สร้างเกณฑ์และกําหนดคุณสมบัติในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพครูท่ีมีความชัดเจน และคัดเลือกได้บุคคลที่มีคุณภาพประเมินผลการปฏิบัติงาน นิเทศ 
กํากับติดตามการปฏิบัติงานครูอย่างต่อเนื่อง ให้เกียรติให้ความสําคัญเพ่ือนร่วมงานทุกคน ชื่นชมเชิดชูเกียรติครูผู้ทําความดี ทําผลงาน
ดีเด่น...” (ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์) 

4) ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ วิธีดําเนินการประกอบด้วย 4.1) กําหนดกฎ กติกา ข้อตกลง ร่วมกันความรับผิดชอบและ
ระเบียบวินัย 4.2) ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และ 4.3) สร้างระบบการจัดการความรู้เพ่ือให้ครูถอดประสบการณ์แบ่งปันความรู้ท่ีมี
คุณค่าแก่ผู้ร่วมงาน ตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกตอนหนึ่งเพ่ืออ้างอิงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาวิธีดําเนินการตามกรอบนโยบาย
ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เช่น 

“...ในด้านการวางแผนการทํางาน…ครูทุกคนมีหน้าท่ีพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพได้ ต้องเคารพกฎระเบียบข้อตกลงท่ีทุก
คนมีส่วนร่วมรวมทั้งให้ครูถอดมวลประสบการณ์ความเป็นครูมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีสอนให้มากท่ีสุด...” (ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยม
ศิลปอนุสรณ์) 

“...โรงเรียนหนองไผ่จัดระบบการทํางานที่ชัดเจน ครูทุกคนเข้ามาทํางานสามารถศึกษาระบบการทํางานรู้บทบาทหน้าที่ตนเอง 
ทําให้งานแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และครูทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนปฏิบัติอย่างเข้มข้นมุ่งผลยกระดับคุณภาพ
นักเรียนเป็นสําคัญ...”(ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่) 

3.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า 
3.2.1 การปฏิบัติของครูในการพัฒนาตนเอง ด้านสมรรถนะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาความเป็นมือ

อาชีพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ พบว่า ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.29, ) เม่ือพิจารณารายด้าน โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านความเป็นมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(  = 4.54, ) รองลงมาคือด้านสมรรถนะ
ประจําสายงาน( =4.34, ) ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( =4.17, ) และด้านสมรรถนะหลัก ( = 4.13, 

) ตามลําดับ 
1) สรุปค่าเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักใน5รายข้อย่อย พบว่าในข้อย่อย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (μ = 4.39 ) และในรายข้อย่อยสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียนและเพ่ือนร่วมงานอย่างกัลยาณมิตรมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (μ=4.83 ) เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 9 คน ท่ีให้ความสําคัญในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพมากท่ีสุด 

2) สรุปค่าเฉลี่ยด้านสมรรถนะประจําสายงานใน 6 รายข้อย่อย พบว่า ในรายข้อย่อย การพัฒนาผู้เรียนโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.58 ) โดยเฉพาะรายข้อย่อย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกชั้นเรียน โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม ทําให้ผู้เรียนสนใจเกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(μ =4.92 )แต่ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ให้ความสําคัญในด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุดทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
นโยบายให้ครูทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรท้ังหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระให้ชัดเจน
เป็นลําดบัแรก สําหรับครูได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาผู้เรียนมากท่ีสุดโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นผู้เรียนที่เน้นการ
มีส่วนร่วมซ่ึงน่าจะทําให้ผู้เรียนมีความสุข เรียนตามความถนัดความสนใจเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้อาจทําให้ครูสอนไม่ครบตามเนื้อหา
สาระท่ีสําคัญ หรืออาจไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 
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3) สรุปค่าเฉลี่ยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพใน 4 รายข้อย่อย พบว่า ในรายข้อย่อย การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพครูโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.39 ) ซ่ึงสนับสนุนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 9 คน ท่ีให้ความสําคัญในด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพครูมากท่ีสุดซ่ึงผลการวิจัยนี้
สนับสนุนหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักท่ีสําคัญคือ การวางแผน ด้านกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การ
ฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และการสร้างความรักความผูกพันในองค์กร (Robert and David, 2001) 

4) สรุปค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพใน 4 รายข้อย่อย พบว่า ในรายข้อย่อยความรับผิดชอบและมีวินัย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.68 ) สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีให้ความสําคัญในด้าน
ความรับผิดชอบและมีวินัยมากที่สุด 
 

3.3 ตัวอย่างข้อมูลสรุปการสังเคราะห์ผลวิจัย 
เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ

ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการประเมินตนเองของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติท้ัง 3 ด้านนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัตเิป็นเลิศในสังกัด สพม. 40 

  

นโยบายผู้บริหาร การปฏิบัติผู้บริหาร การปฏิบัติของคร ู คุณภาพการจัดการเรียนรู ้
1. ด้านสมรรถนะหลัก 

-บุคลากรมีส่วนร่วม ในการ
วางแผนงานและการกําหนด
เป้าหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษา 
 

-วางแผนงานโดยต้ังเป้าหมาย
ความสําเร็จท่ีคุณภาพผู้เรียน  
 

-จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็น
ระบบทุกภาคเรียน 

-ครูมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบทุกภาค
เรียน 

-ให้บริการทางวิชาการที่ดีที่สุด
แก่ผู้รับบริการ 
 

-ปลูกจิตสํานึกให้ครูมีจิตอาสา
ในการให้บริการแก่บุคลากรทุก
กลุ่มงาน  

-สร้างความตระหนักในตนเองให้
เป็นผู้ให้บริการท่ีดีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางด้านวิชาการ/การจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

-ครูและผู้เรียนได้รับบริการทางด้าน
วิชาการ/การจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

-สร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็น
ทีมให้เข้มแข็งทุกกลุ่มงาน 
 

-กระตุ้นให้ครูร่วมคิด ร่วม
ทํางานเป็นทีม แลก 
เปล่ียนเรียนรู้ ความรู้
ประสบการณ์ 

-สร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  

-ครูมีวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
-ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการ
หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
สามารถออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

 

-ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ครูเข้าใจกระบวนการจัดทํา
หลักสูตร 
-มอบหมายให้ครูบริหารจัดการ
หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ 
-จัดหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องตามรูปแบบโรงเรียน
มาตรฐานสากลและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

-สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและท้องถิ่น-จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม ทําให้ผู้เรียน
สนใจเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

-มีหลักสูตรสถานศึกษาและของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การจัดกิจกรรม ทําให้ผู้เรียนสนใจเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
-มีนโยบายการคัดเลือกครูที่มี
ความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติตามความต้องการของ
โรงเรียน 

-วิเคราะห์อัตรากําลังและ
ดําเนินการคัดเลือกครูให้ตรง
กับความต้องการของโรงเรียน 
 

-ได้รับการพิจารณาคัดเลือกครูตรง
ตามวิชาเอกและความต้องการของ
โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด และ ได้รับการ
พิจารณาคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ 

-ครูมีความรู้ความ 
สามารถตรงตามวิชาเอกและความ
ต้องการของโรงเรียน 

-ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาในสายอาชีพเพ่ือสร้าง
เสริมศักยภาพทางวิชาการ 

-พัฒนาศักยภาพของครูโดยทํา
ผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติด้าน
บุคลิกภาพ 

-ครูเป็นผู้นําทางวิชาการ 
-ครูเป็นแบบอย่างทีดี่กับนักเรียน 
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  4. ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ  
-กําหนด กฎ กติกา ข้อ 
ตกลงร่วมกัน ความ 
รับผิดชอบและระเบียบวินัย  
 

-กําหนด กฎ กติกา ข้อตกลง 
ความรับผิดชอบและระเบียบ
วินัยร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติ 

-ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
-ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
และอุทิศตน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ   

-บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีวินัยที่ดีใน
การทํางาน 

-ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
 

-ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู 
 

-สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและ
บรรยากาศที่สร้างสรรค์ในการ
ทํางาน 
-ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

-อุดมการณ์ความเปน็ครู เป็น
แบบอย่างคนดี คนเก่งเป็นผู้ใฝ่รู้ แก่
ผู้เรียน 

 
4. สรุปผล 

จากการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาครู ด้านสมรรถนะด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพมีประเด็นการอภิปรายดังน้ี 

4.1 ด้านสมรรถนะหลัก ความสําเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีกําหนดนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรครู ได้ให้
ความสําคัญในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่สอนนั้นมีพ้ืน
ฐานความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอาจเป็นเพราะว่า มีการวางแผนงานโดยตั้งเป้าหมายความสําเร็จท่ี
คุณภาพผู้เรียน นิเทศติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนและทักษะการทํางานเป็น
ทีม และสร้างความตระหนักให้ครูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ การนําเสนอแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยพงษ์ 
(2548) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคายผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคายมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากคือสมรรถนะด้านจริยธรรมสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและสมรรถนะด้านความรู้ตามลําดับ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคายมีความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในด้านความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารใน 3 อันดับแรก
คือหลักการบริหารคุณธรรมของผู้บริหารและการเป็นผู้นําหรือมีความรู้ทางวิชาการของผู้บริหารสําหรับความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะด้านวิธีการรูปแบบท่ีจะทําให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้นผู้บริหารมีความต้องการวิธีการและรูปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก
คือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน 

ส่วนด้านสมรรถนะประจําสายงานนั้นผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญในด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มาก
ท่ีสุดท้ังนี้สามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรท้ังหลักสูตรแกนกลางหลักสูตร
สถานศึกษาให้ชัดเจนเป็นลําดับแรก กล่าวคือสามารถวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐาน สาระและตัวบ่งชี้มาจัดเป็นหน่วยการเรียน จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ ดําเนินการจัดการเรียนสอน และ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ครูได้เห็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท้ังระบบสําหรับครูได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนมากท่ีสุดโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน ผู้เรียนที่
เน้นการมีส่วนร่วมซ่ึงน่าจะทําให้ผู้เรียนมีความสุข เรียนตามความถนัดความสนใจเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้อาจทําให้ครูสอนไม่ครบตาม
เนื้อหาสาระที่สําคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ Dimmock and Walker, (2005) ท่ีกล่าวว่าผู้บริหารท่ีมีความสําเร็จในการบริหารวิชาการ
ต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการ 4 ด้านคือ 1)การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และ 4) การเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดหาส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน และสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของแมททอกช์ (จันทิมา, 2549 อ้างอิงจาก Mattox, 1987) ได้ศึกษาความต้องการในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาในมลรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาปรากฏว่าความต้องการอยู่ในระดับมากคือความต้องการที่
จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศและการประเมินผลและต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรจากผลการวิจัยจากต่างประเทศจะเห็นว่าการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องการให้ผู้บริหารใช้เวลาในการทํางานให้มากข้ึน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานวิชาการซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารที่ต้องการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศ
และการประเมินผลและการปรับปรุงผลการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
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4.2 ด้านความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้ความสําคัญในด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพครูมากท่ีสุดท้ังนี้สามารถอธิบายได้ว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์กร หรือในสถานศึกษา หากมีเกณฑ์การคัดเลือก
ท่ีเหมาะสม ยุติธรรมก็จะได้คนดี คนเก่ง คนที่มีทักษะพ้ืนฐาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆ  เข้ามาทํางาน และ
สามารถพัฒนาต่อยอดโดยได้รับการสนับสนุนให้ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังภายในและต่างประเทศเพื่อนําความรู้และเข้ารับการ
พัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นครูท่ีดีได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี และ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพ่ือเกิดความรักผูกพันในองค์กรซ่ึงผลการวิจัยนี้สนับสนุนหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักท่ี
สําคัญคือ การวางแผน ด้านกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และ
การสร้างความรักความผูกพันในองค์กร Robert and David, (2001) มีการวิเคราะห์อัตรากําลังและดําเนินการคัดเลือกครูให้ตรงกับความ
ต้องการ พัฒนาและส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลครูท่ีปฏิบัติงานดีเด่น ซ่ึงผลความสําเร็จของการบริหาร
ดังกล่าวความสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ (2551) ท่ีชี้ให้เห็นว่า นโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นนั้น ครู
เป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนา ผู้บริหารจึงต้องพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้และต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตของตนเองและยังสอดคล้องกับแนวคิดของจันทนา (2554) ได้ศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ระดับสมรรถนะครู และศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษาเอชนในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
โดยด้านการสรรหาและคัดเลือกอยู่ในระดับสูงสุด สมรรถนะโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านสมรรถนะประจําสายงานอยู่
ในระดับสูงสุด รองลงมาคือสมรรถนะหลัก ส่วนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู ในภาพรวม 4 ด้าน คือ ด้านการสรร
หาและคัดเลือก ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ท่ีร่วมกันส่งผลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสําพันธ์กันในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะครูโดยภาพรวมเท่ากับ 0.771 มีประสิทธิภาพในการทํานาย ร้อยละ 59.40 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย เท่ากับ 22.515 และข้อค้นพบในการวิจัยนี้พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักด่านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เพ่ิมมากข้ึน จึงจะทําให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4.4.3 ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ความสําเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 9 คนในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติใน
การพัฒนาบุคลากรครู ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ให้ความสําคัญในด้านความรับผิดชอบและมีวินัยมากท่ีสุดท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ในการบริหารงานและปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กรต้องมีการกําหนดโครงสร้างสายงานตามบังคับบัญชากําหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บังคับบัญชาและต้องกําหนด ระเบียบ กฎ กติกา ในการทํางานเพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เม่ือทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน ก็เชื่อได้ว่าองค์กรนั้นจะประสบผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและในรายข้อย่อยของความรับผิดชอบและการมีวินัย นั้นข้อย่อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู สร้างระบบการจัดการความรู้เพื่อให้ครูถอดประสบการณ์แบ่งปันความรู้ท่ีมีคุณค่าแก่ผู้ร่วมงานและปลูกฝัง
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ซ่ึงผลความสําเร็จของการบริหารดังกล่าวความสอดคล้องกับแนวคิดของนิพนธ์ (2543) ท่ีชี้ให้เห็นว่า การพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้เป็นมืออาชีพนั้น ผู้บริหารควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 3 ประการคือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน กล่าวคือผู้บริหารต้องมี
ความรู้ดี มีและใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพเหมาะสมท้ังด้านกิริยาท่าทาง การแต่งการ หรือมีทักษะการใช้คําพูดในการ
สื่อสาร ยังสอดคล้องกับแนวคิดของกฤษณพงศ์ (2557) ท่ีกล่าวว่า ต้องพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ในการทํางานที่
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาน 

โดยสรุปอาจกล่าวว่า การที่ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 9 แห่งในสังกัด สพม. 40 ประสบความสําเร็จในการบริหารทรัพยากร
บุคคลซ่ึงงานวิจัยนี้หมายถึงครูท่ีปฏิบัติหน้าที่สอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้านคือ ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพครู และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศนั้น ปัจจัยความสําเร็จของผู้บริหาร
สถานศึกษาประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สร้างบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้นําทาง
วิชาการ มีการกํากับ ติดตาม นิเทศ การกําหนดนโยบายและการปฏิบัติของครู มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ให้บุคลากรมีความจงรักษ์ภักดี และมีความผูกพันกับองค์กร 
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4.2 ด้านความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้ความสําคัญในด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพครูมากท่ีสุดท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์กร หรือในสถานศึกษา หากมีเกณฑ์การคัดเลือก
ท่ีเหมาะสม ยุติธรรมก็จะได้คนดี คนเก่ง คนที่มีทักษะพ้ืนฐาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆ  เข้ามาทํางาน และ
สามารถพัฒนาต่อยอดโดยได้รับการสนับสนุนให้ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังภายในและต่างประเทศเพื่อนําความรู้และเข้ารับการ
พัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นครูท่ีดีได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี และ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพ่ือเกิดความรักผูกพันในองค์กรซ่ึงผลการวิจัยนี้สนับสนุนหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีภารกิจหลักท่ี
สําคัญคือ การวางแผน ด้านกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และ
การสร้างความรักความผูกพันในองค์กร Robert and David, (2001) มีการวิเคราะห์อัตรากําลังและดําเนินการคัดเลือกครูให้ตรงกับความ
ต้องการ พัฒนาและส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลครูท่ีปฏิบัติงานดีเด่น ซ่ึงผลความสําเร็จของการบริหาร
ดังกล่าวความสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ (2551) ท่ีชี้ให้เห็นว่า นโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นนั้น ครู
เป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนา ผู้บริหารจึงต้องพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้และต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตของตนเองและยังสอดคล้องกับแนวคิดของจันทนา (2554) ได้ศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ระดับสมรรถนะครู และศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษาเอชนในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
โดยด้านการสรรหาและคัดเลือกอยู่ในระดับสูงสุด สมรรถนะโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านสมรรถนะประจําสายงานอยู่
ในระดับสูงสุด รองลงมาคือสมรรถนะหลัก ส่วนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู ในภาพรวม 4 ด้าน คือ ด้านการสรร
หาและคัดเลือก ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ท่ีร่วมกันส่งผลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสําพันธ์กันในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะครูโดยภาพรวมเท่ากับ 0.771 มีประสิทธิภาพในการทํานาย ร้อยละ 59.40 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย เท่ากับ 22.515 และข้อค้นพบในการวิจัยนี้พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักด่านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เพ่ิมมากข้ึน จึงจะทําให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4.4.3 ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ความสําเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 9 คนในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติใน
การพัฒนาบุคลากรครู ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ให้ความสําคัญในด้านความรับผิดชอบและมีวินัยมากท่ีสุดท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ในการบริหารงานและปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กรต้องมีการกําหนดโครงสร้างสายงานตามบังคับบัญชากําหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต้ังแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บังคับบัญชาและต้องกําหนด ระเบียบ กฎ กติกา ในการทํางานเพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เม่ือทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางาน ก็เชื่อได้ว่าองค์กรนั้นจะประสบผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและในรายข้อย่อยของความรับผิดชอบและการมีวินัย นั้นข้อย่อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู สร้างระบบการจัดการความรู้เพื่อให้ครูถอดประสบการณ์แบ่งปันความรู้ท่ีมีคุณค่าแก่ผู้ร่วมงานและปลูกฝัง
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ซ่ึงผลความสําเร็จของการบริหารดังกล่าวความสอดคล้องกับแนวคิดของนิพนธ์ (2543) ท่ีชี้ให้เห็นว่า การพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้เป็นมืออาชีพนั้น ผู้บริหารควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 3 ประการคือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน กล่าวคือผู้บริหารต้องมี
ความรู้ดี มีและใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพเหมาะสมท้ังด้านกิริยาท่าทาง การแต่งการ หรือมีทักษะการใช้คําพูดในการ
สื่อสาร ยังสอดคล้องกับแนวคิดของกฤษณพงศ์ (2557) ท่ีกล่าวว่า ต้องพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ในการทํางานที่
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาน 

โดยสรุปอาจกล่าวว่า การท่ีผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 9 แห่งในสังกัด สพม. 40 ประสบความสําเร็จในการบริหารทรัพยากร
บุคคลซ่ึงงานวิจัยนี้หมายถึงครูท่ีปฏิบัติหน้าที่สอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้านคือ ด้านสมรรถนะ ด้านความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพครู และด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศนั้น ปัจจัยความสําเร็จของผู้บริหาร
สถานศึกษาประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สร้างบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้นําทาง
วิชาการ มีการกํากับ ติดตาม นิเทศ การกําหนดนโยบายและการปฏิบัติของครู มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ให้บุคลากรมีความจงรักษ์ภักดี และมีความผูกพันกับองค์กร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อการกู้ยืมพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบมากข้ึน 

รวมท้ังจัดทําบัญชีของธนาคารข้าว  ช่วยลดความซํ้าซ้อนในการจัดเก็บพันธุ์ข้าว ซ่ึงสามารถควบคุมและติดตามผลได้ง่าย ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการพันธ์ุข้าวจะคํานวณดอกเบี้ยของพันธ์ุข้าวจากการกู้ยืมดังกล่าวรวบรวมไว้ในธนาคารข้าว และถือเป็นพันธุ์ข้าวของส่วนรวม 
ทําให้จํานวนพันธุ์ข้าวมีหมุนเวียนในธนาคารข้าวตลอด และมีผลให้ธนาคารข้าวกลายเป็นแหล่งสํารองพันธุ์ข้าวของหมู่บ้าน วิธีการศึกษา
ครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์กรรมการธนาคารข้าวและใช้การออกแบบสอบถามชาวบ้านในชุมชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
พันธุ์ข้าว และนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน โดยนําระบบสารสนเทศไป
ทดลองใช้และทําการประเมินผลจากการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการต่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อ
การกู้ยืมข้าวของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90 ชาวบ้านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 
92 และเอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมีเน้ือหาครบถ้วนชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 88 
คําสําคัญ: พันธ์ุข้าว การกู้ยืมพันธุ์ข้าว ธนาคารข้าว 

Abstract 
This research aims to develop a management information system for rice crops borrowing, rice bank accounting 

and reducing rice-storing redundancy more systematically. This system can calculate the rice interest which finally 
becomes the rice bank’s capital and community’s rice reserve. While the community’s committee were interviewed, 
the villagers answered the questionnaires. The primary data got from the interviews and questionnaires were used to 
analyze and design the Community Rice Management System. The results showed that the satisfaction evaluation 
revealed the system could satisfy the needs of community’s members 90%.  The villagers could apply the system to 
their work 92%. The system manual was clear and complete 88%. 
Keywords: Rice crops, Rice cropsborrowing, Rice bank 
 
 

1. บทนํา 
จากการไปบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หมู่บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว พบว่าโดยส่วนใหญ่ ชาวบ้านบริเวณนั้นประกอบอาชีพหลักคือ การเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกข้าว ปลูกมัน
สําปะหลัง  และอาชีพรอง คือ การเลี้ยงสัตว์ การทําไร่ และรับจ้างทั่วไป ซ่ึงมีจุดประสงค์หลักคือเพ่ือใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนและ
จําหน่ายสู่ตลาดใกล้เคียง  จึงถือว่าเป็นวิถีการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบลุ่ม ซ่ึง
พ้ืนท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร  ทําให้ชาวบ้านจึงหันมานิยมทําการเกษตรมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตจากการเพาะปลูกสินค้า
ทางการเกษตรของชาวบ้านได้แก่ ข้าวเริ่มมากข้ึน ชาวบ้านจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือแบ่งงานในการดูแล และแบ่งปันกันภายในกลุ่ม เช่น 
การให้สมาชิกภายในกลุ่มนําพันธุ์ข้าวบางส่วนมารวมกัน เพ่ือจัดต้ังธนาคารข้าว เป็นการช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการหาพันธุ์ข้าวมาใช้ใน
การเพาะปลูก ทําให้ธนาคารข้าวเป็นแหล่งสํารองพันธุ์ข้าวของหมู่บ้าน และกลายเป็นแหล่งรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย 
ป้องกันการฉวยโอกาสของผู้อ่ืนท่ีจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้านที่ยากจนและขาดแคลนพันธ์ุข้าว  เป็นต้น โดยกลุ่มที่จัดต้ัง
นั้นได้เพ่ิมการบริการเกี่ยวกับการกู้-ยืมพันธ์ุข้าว  การคืนพันธ์ุข้าว การคิดดอกเบี้ยข้าว และการจัดเก็บข้อมูลปริมาณข้าวในกลุ่มข้าว ซ่ึง
ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อกลุ่มชาวบ้านเอง แต่ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆของกลุ่มเร่ิมมีความคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร และการคิดคํานวณยอดค่าใช้จ่ายและยอดสรุปผล ก็เป็นการใช้สมาชิกใน
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กลุ่มเป็นผู้จัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมควบคุมหลายๆโปรแกรมจึงทําให้ไม่สะดวกในการบริหารข้อมูล และทําให้สมาชิกไม่นิยมใช้เคร่ืองมือ
ช่วยในการจัดการ แต่อาศัยประสบการณ์และความชํานาญเป็นหลัก 

ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวของชาวบ้านจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน: 
ชุมชนบ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการข้อมูล
การกู้-ยืมพันธ์ุข้าวอย่างเป็นระบบ และระบบมีการคํานวณดอกเบี้ยจากการกู้ยืมข้าวได้อย่างถูกต้องแม่นยํา  อีกท้ังเพิ่มความปลอดภัยใน
การรักษาความลับของข้อมูลของสมาชิกในกลุ่มด้วย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้าน  และเป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านอ่ืนๆ  ในการ
พัฒนารูปแบบงานดังกล่าวนี้ด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1) พัฒนาระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลพันธ์ุข้าวท่ีจะให้บริการยืมและคืน รวมถึงดอกเบี้ยจากการกู้ยืมข้าว  
 2) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถจัดทําบัญชีของธนาคารข้าว 
 3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น และระบบสามารถลดความซ้ําซ้อนในการ
จัดเก็บพันธ์ุข้าว 
 4) ระบบสามารถควบคุมและติดตามผลได้ง่าย 
 
 
 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยทําการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพ่ือชุมชน: บ้านหนองกก ตําบลทัพ

ราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ซ่ึงสามารถ
ทํางานด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet ดังน้ันเพื่อให้การวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว และบริหารจัดการเกี่ยวกับการยืม - คืนพันธุ์ข้าว 
2) ระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน ได้กําหนดสิทธ์ิกลุ่มผู้ใช้ ดังน้ี 

(1) กลุ่มดูแลระบบ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(2) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในส่วนของการจัดเก็บพันธุ์ข้าวและเป็นผู้ท่ีให้บริการเก่ียวกับการยืม 

- คืนพันธุ์ข้าว  
(3) บุคลากรทั่วไป ได้แก่ ชาวนาหรือชาวบ้านในหมู่บ้าน 

3) ขอบเขตในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน 
(1) ชาวนา หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ ชาวนาหรือชาวบ้านในหมู่บ้าน 
(2) กลุ่มตัวอย่าง ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น

ประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
- กลุ่มดูแลระบบ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
- กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในส่วนของการจัดเก็บพันธ์ุข้าวหรือผู้ท่ีให้บริการเกี่ยวกับการยืม-คืนข้าว 
- บุคลากรทั่วไป ได้แก่ ชาวนาหรือชาวบ้านในหมู่บ้าน 
(3) ตัวแปรท่ีศึกษา  

- ตัวแปรต้น คือการใช้ระบบสารสนสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน 
- ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน โดยผู้ใช้งาน 
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3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บพันธ์ุข้าวเพื่อชุมชน: บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอทัพราช จังหวัดสระแก้ว ได้ทํา

การออกแบบหน้าจอหลักของการทํางานเพื่อโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้ระบบ 

 
ภาพที่ 3.1 ระบบสารสนเทศจัดเก็บพนัธุข์า้วเพื่อชุมชน 

 
หน้าจอการเข้าสู่ระบบ ซ่ึงผู้ดูแลระบบต้องกรอก Username และ Password ท่ีถูกต้อง หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะ

สามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่หากข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 

 
ภาพที่ 3.2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 
 หน้าจอการเพิ่มพันธุ์ข้าวเข้าไปในโกดังพันธ์ุ เพ่ือให้สามารถเพิ่มข้อมูลพันธ์ุข้าวใหม่ๆ สําหรับเป็นข้อมูลให้ชาวนา 
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ภาพที่ 3.3 เพิม่พันธุข์้าวเข้าในโกดัง 

 
หน้าจอการจัดสรรพันธ์ุข้าว การจัดสรรพันธ์ุข้าวจะเกิดขึ้นต่อเม่ือมีการเพิ่มพันธุ์ข้าวเข้าไปในโกดัง เม่ือมีการเพิ่มพันธุ์ข้าว

เข้าในโกดังแล้ว ระบบจะจัดสรรพันธ์ุให้เหมาะสมกับจํานวนผู้กู้ยืม โดยเฉลี่ยในจํานวนพันธ์ุข้าวท่ีเท่าๆกัน 
 

 
ภาพที่ 3.4 จัดสรรพันธุ์ข้าว 

 
หน้าจอของข้อมูลท่ัวไปของพันธ์ุข้าวเพื่อให้ชาวนาได้ค้นหาข้อมูลของพันธุ์ข้าวท่ีสนใจได้ง่ายขึ้น 
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ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทั่วไปของพันธุ์ขา้ว 

 
 โดยชาวนาหรือชาวบ้านในหมู่บ้านต้องสมัครสมาชิกเพื่อแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมพันธุ์ข้าวก่อน ซ่ึงการสมัครสมาชิกจะ
ทําเพียงคร้ังแรกและคร้ังเดียวเท่านั้น ข้อมูลการสมัครสมาชิกจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 3.6 การสมัครสมาชิก 

 
เม่ือเป็นสมาชิกแล้วถึงจะสามารถลงทะเบียนการกู้-ยืม เพ่ือเป็นการยืนยันการกู้ยืมซ่ึงข้อมูลจะถูกดึงจากฐานข้อมูล

สมาชิก และระบบจะจัดสรรจํานวนพันธ์ุข้าวท่ีอยู่ในโกดัง ให้เหมาะสมจํานวนชาวบา้นท่ีลงทะเบียนขอกู้ยืมพันธ์ุข้าว 
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ภาพที่ 3.7 ลงทะเบียนกู้-ยืมพันธุ์ข้าว 

 

 
ภาพที่ 3.8 ข้อมูลของสมาชิก 

 
เม่ือสมาชิกได้ลงทะเบียนขอกู้ยืมพันธุ์ข้าวเรียบร้อยแล้ว ลําดับถัดมาสมาชิกต้องทําสัญญาการกู้ยืมพันธุ์ข้าว ซ่ึงใน

กระบวนการนี้ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลของผู้ค้ําประกันด้วย (ผู้ค้ําประกันต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น และสามารถเป็นผู้ค้ําประกันได้ไม่
เกินคนละ2 ครั้ง) โดยระบบจะทําการแจ้งวันท่ีคืนพันธ์ุข้าวให้สมาชิกทราบ 
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ภาพที่ 3.9 สัญญากู้-ยืมพันธุ์ข้าว 

 
เม่ือถึงกําหนดเวลาการคืนพันธ์ุข้าว ตามข้อตกลงที่ได้ทําสัญญาไว้ซ่ึงสมาชิกต้องคืนพันธ์ุข้าวท่ีได้กู้ยืมรวมท้ังดอกเบี้ยของ

พันธ์ุข้าวร้อยละ 10 ของการกู้ยืม 
 

 
ภาพที่ 3.10 การคนืพนัธุข์้าว 

  

4. สรุปผล 
สรุปผลการดําเนินงานจากการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน: บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว นั้นในส่วนของการออกแบบระบบดําเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถออกแบบตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ระบบ
สารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชนช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมพันธุ์ข้าว การคืนพันธุ์ข้าว การคํานวณ
ดอกเบี้ย ช่วยลดเวลาในการทํางาน 
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      นอกจากในด้านการพัฒนาระบบเพ่ือช่วยในการทํางานแล้วทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกยังได้นําความรู้ไปบริการวิชาการให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถใช้งานได้จริง และได้มีการจัดอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศให้แก่ชุมชนและมีผลการประเมินความพึงพอใจเป็น ดังนี้ ระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธ์ุข้าวเพื่อชุมชนมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมหรือชุมชนบ้านหนองกก คิดเป็นร้อยละ 90 ชาวบ้านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากระบบ
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานได้จริงคิดเป็นร้อยละ 92 และเอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 88 
 4.1 ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน คือ 

4.1.1  การเก็บรวบรวมความต้องการได้ไม่ครอบคลุมกับผู้ใช้งานในทุกภาคส่วน 
4.1.2  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรทําได้ยาก ชาวบ้านบางท่านยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่องมากนัก 
4.3.2 การนัดหมายเวลาที่จะเข้าไปติดตั้ง และทดสอบระบบสารสนเทศไม่ค่อยตรงกัน  

4.2 แนวทางในการแก้ปัญหา 
 4.2.1 นัดหมายกับกลุ่มชาวบ้านล่วงหน้า เพื่อสร้างเวลาที่ตรงกัน หรืออาจจะมีช่วงเวลาให้ชาวบ้านเลือก 
 4.2.2 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และนําเสนอรูปแบบของโปรแกรมท่ีเข้าใจง่าย 
 4.2.3 นําเสนอรูปแบบการใช้งานท่ีสะดวกผ่านช่องทางอื่นท่ีไม่ใช่ทางคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว สามารถเข้าใช้งานผ่าน 

Browser บน Smartphone ได้เช่นกัน สําหรับชาวบ้านบางคนท่ีมีเทคโนโลยีสนับสนุน 
4.3 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

ระบบบริหารการระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพ่ือชุมชน: บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
นั้นจะเป็นต้นแบบในการใช้งานเป็นเว็บแอพพลิเคชันแก่หมู่บ้านอ่ืน ปัจจุบันการใช้สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ตมีมากข้ึนอาจจะมีการพัฒนา
ต่อยอดสร้างเป็นแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตได้ 
 4.4 ข้อเสนอแนะ 

ตัวภาษาท่ีใช้ในการเขียนระบบค่อนข้างมีเนื้อหาท่ีซับซ้อน ดังน้ันจึงควรทําความเข้าใจให้ดีก่อนใช้งานเพราะป้องกันการเกิด
ปัญหาภายหลัง  

4.5 สรุป 
 จากที่ได้ทําระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศจัดเก็บพันธุ์ข้าวเพ่ือชุมชน: บ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมพันธ์ุข้าว การคืนพันธ์ุข้าว การคํานวณดอกเบี้ย ช่วย
ลดเวลาในการทํางาน นอกจากในด้านการพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการทํางานแล้ว ทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังได้นําความรู้ไปบริการวิชาการให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะกรรมการพจิารณาการวิจัยทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้คําปรึกษาและข้อแนะนําต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงทําให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและชุมชนบ้านหนองกก ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ท่ีให้โอกาส
และสนับสนุนในการทําวิจัยคร้ังนี้ รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการทําวิจัยทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้
กําลังใจมาโดยตลอด 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนบ้านหนองกก ตําบลทัพราช 
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศต่อไป 
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การพัฒนาออกแบบเว็บไซตก์ารค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สนิคา้กระเปา๋นําเขา้จากประเทศจีน 
The Development of E-commerce Website Design toward Import Bags from China 

วรพล แจ่มสวสัด์ิ 
Vorrapol Jamsawat 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจโลก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการทําเว็บไซต์สินค้ากระเป๋าจากจีน โดยทําการศึกษาด้านการนําเข้า

สินค้าจากจีนเพ่ือจัดทําเว็บไซต์การค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรม ผู้บริโภคเพื่อซ้ือ-ขาย ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงลักษณะของคําถามจะเป็นประเภท
คําถามปลายเปิดถึงแนวทางการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนประกอบด้วยเอกสาร ขั้นตอนการนําเข้า ช่องทางท่ีสะดวกท่ีสุดในการนําเข้า 
ปัญหา และอุปสรรคในการนําเข้าจากตัวแทนออกของ 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีวิจัยเชิงพรรณนาในการสํารวจ โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จําแนกเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตชลบุรีก่อนจัดทําเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 400 คน และ หลังจัดทําเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 400 คน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและ
ใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปโดยมีสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 4 ด้าน เรียงระดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านข้อมูลสินค้า ด้านเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัย ด้านส่งเสริมการขาย และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงตามลําดับจากมากไปน้อยคือ ด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดท่ี
ประกอบการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชั่นบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงระดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ผลิตภัณฑ์ 
คําสําคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เครือข่ายสังคมออนไลน์  แรงจูงใจ 
 

Abstract 
This research aims at studying the possibilities of creating a website about bags from China. The 

researchers studied the importation of goods from China to build the e-commerce website and to study the 
behavior consumers to purchase - sale through the e-commerce website. This mixed study employed the 
triangulation method to achieve validity of the research findings and to deepen of the issues studied. The three 
methods used included quantitative, qualitative, and in-depth interview. In part of, in-depth interview to examine 
the most convenient way to import goods of China including import document and import problem from 
forwarder amount 10 people. In addition, questionnaires were used in this research to explore the percentage of 
internet user’s amount 400 people in Bangkok before making e-commerce website. All the data have been 
collected and analysis in order to secure both validity and reliability. Moreover, the measures by frequencies, 
percentages, mean scores, and standard deviation are instruments in this study. The results showed that the 
respondents have overall comments on the e-commerce at a high-level. Overall average considering the results 
that have a high-level in four aspects: Product Information, Technology, Security, and Sales, respectively. In 
addition, the researchers found a moderate average level is Service. Other results, respondents’ comments about 
another four aspects: Price, Channel of Distribution, Promotion, and Product, respectively. These four aspects have 
an affect on the marketing mix and the decision to buy bags in e-commerce website. 
Keywords : E-Commerce, Social network, Motivation 
 

1. บทนํา   
ภิเษก (2556) แนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หรือ NECTEC แสดงถึงจํานวนคนใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จะเห็นถึงแนวโน้มหลักคือมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากปี 
1534 ท่ีมีจํานวนผู้ใช้เพียง 30 คน จากนั้นมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดมาเป็น 70,000 คนในปี 2539 และจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ยุค
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ดอทคอมบูมท่ีเริ่มจากปี 2540 ท่ีมีจํานวนผู้ใช้อยู่ท่ี 220,000 คน จนมาถึงในปี 2543 มีจํานวนคนใช้ถึง 2,300,000 คน จํานวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องประมาณ 1 ล้านคนต่อปีจากปี 2543-2547 พอมาถึงปี 2548 จํานวนผู้ใช้ 
อินเตอร์เน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ จากปี 2547 อยู่ท่ี 6,970,000 คน เป็น 9,909,000 คน มาในปี 2549 จํานวนคนใช้อยู่ท่ี 11,413,000 คน 
และเพิ่มจํานวนข้ึนเรื่อยๆ จนถึงปี 2552 ซ่ึงอยู่ท่ี 18,300,000 คน จากข้อมูลล่าสุดของ www.internetworldstats.com แสดงถึงจํานวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ณ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ท่ี 20.1 ล้านคน ท้ังนี้ จากจํานวนผู้ใช้ดังกล่าวถือเป็นประเทศท่ีมีผู้ใช้
เป็นอันดับ 9 ของเอเชีย โดยประเทศท่ีใช้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศจีน (538 ล้านคน) ประเทศอินเดีย (137 ล้านคน) และประเทศ
ญี่ปุ่น (101.2 ล้านคน) จํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีจํานวนสูงเป็นอันดับ 9 ชองเอเชีย ในปี 2554 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตต่อจํานวนประชากรอยู่ท่ีร้อยละ 27.4 ขณะท่ีประเทศท่ีเป็นอันดับแรกคือ ประเทศเกาหลีใต้ อยู่ท่ีร้อยละ 82.7 รองลงมาคือ 
ญี่ปุ่น ร้อยละ 80.0 ขณะท่ีประเทศในอาเซียนอย่างบรูไนและสิงคโปร์อยู่ในอันดับสาม และอันดับสี่ โดยมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 79.4 และ
ร้อยละ 77.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีมาเลเซียอีกหนึ่งในประเทศอาเซียนท่ีอยู่ในอันดับท่ีเจ็ด อยู่ท่ีร้อยละ 61.7 นอกจากน้ี ประเทศ
อย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ยังมีส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจํานวนประชากรสูงกว่าไทย คืออยู่ท่ีร้อยละ 33.7 และร้อยละ 29.2 ตามลําดับ 
ไทยเรามีสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 22.4) ลาว (ร้อยละ 8.1) กัมพูชา (ร้อยละ 3.1) และพม่า (ร้อยละ 
0.2) ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยยังค่อนข้างช้าและอาจมองได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในทางกลับกัน มันก็เป็นโอกาสท่ียังเปิดกว้างสําหรับคนท่ีสนใจในการทําธุรกิจการค้าออนไลน์ เพราะตลาดยังมี
โอกาสในการเจริญเติบโตสูงในอนาคต 

ตารางที่ 1 สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศเอเชียสูงสดุ 10 อันดับ (ถึงปี 2554) (ภิเษก, 2556) 
ประเทศ จํานวนประชากร จํานวนผู้ใช้อนิเตอร์เน็ต สัดส่วนผู้ใช้ตอ่จํานวน

ประชากร (ร้อยละ) 
เกาหลีใต ้ 48,754,657 40,329,660 82.7 
ญี่ปุ่น 126,475,664 101,228,736 80.0 
บรูไน 401,890 318,900 79.4 

สิงคโปร ์ 4,740,737 3,658,400 77.2 
ไต้หวัน 23,071,779 16,147,000 70.0 
ฮ่องกง 7,122,508 4,894,913 68.7 

มาเลเซีย 28,728,607 17,723,000 61.7 
มาเก๊า 573,003 308,797 53.9 

อาร์เมเนีย 2,967,975 1,396,550 47.1 
อาร์เซอร์ไบจัน 8,372,373 3,689,000 44.1 

  

จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงได้จัดทําผลการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2554 โดยการเก็บ
รวบรวมผ่านแบบสอบถาม จากจํานวนตัวอย่างท้ังสิ้น 1,841 รายพบว่าหากเราแบ่งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยตามรูปแบบของ
ผู้ประกอบการ จะพบว่า โดยส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 73.3 จะเป็นธุรกิจท่ีขายให้ผู้บริโภค (B2C) รองลงมาคือธุรกิจท่ีขายให้กับธุรกิจ (B2B) 
ร้อยละ 25.5 และเป็นธุรกิจขายให้กับภาครัฐท่ีไม่รวมการรับงานจัดซ้ือจัดจ้างจากภาครัฐในรูปแบบของ e-Auction (B2G) ร้อยละ 1.2 ท่ี
น่าสนใจคือ ประเภทอุตสาหกรรมที่นิยมในการค้าออนไลน์ คือ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเคร่ืองประดับ ซ่ึงอยู่ร้อยละ 32.3 
รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตอยู่ท่ีร้อยละ 17.7 ส่วยอันดับสามคือ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โรงแรม
และรีสอร์ท ร้อยละ 12.2 ประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เติบโตข้ึนอย่างมากโดยอยู่ท่ีประมาณ 1.173 พันล้านคน หรือ 17.8 เปอร์เซ็นของ
ประชากรทั่วโลก ภาวุธและสุธน (2551) กล่าวว่าการนํา E-marketing มาใช้ครั้งแรกยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันทําให้
องค์กรหรือบุคคลในด้านการค้าหันมาสนใจและนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงสามารถเห็นโดยทั่วไปท่ีเรียกว่า Website ต่างๆ ท่ี
นําสินค้ารายการต่างๆ มาแสดงหน้า Website เพ่ือโฆษณาและเสนอขายอย่างมากมาย โดยอาศัยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย
ในการทําการตลาดเช่น ระบบ E-mail, website หรือแม้แต่ผ่านสังคม Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter หรือ Google+ 
เป็นต้น (อิทธิวัฒน์, 2555) การตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic marketing) ซ่ึงเป็นเสมือน แหล่งสําหรับผู้ซ้ือ (marketspaces) ท่ี
ซ่ึงผู้ขายสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ซ้ือสามารถค้นหาสารสนเทศก่อน โดยระบุความจําเป็นและความ
ต้องการลงไป จากนั้นก็พบแหล่งท่ีจะสามารถสั่งซ้ือได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือรูปแบบอ่ืนๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถชําระเงินได้ (Philip 
Kotler and Gary Armstrong, 2552) 
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ดอทคอมบูมท่ีเริ่มจากปี 2540 ท่ีมีจํานวนผู้ใช้อยู่ท่ี 220,000 คน จนมาถึงในปี 2543 มีจํานวนคนใช้ถึง 2,300,000 คน จํานวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองประมาณ 1 ล้านคนต่อปีจากปี 2543-2547 พอมาถึงปี 2548 จํานวนผู้ใช้ 
อินเตอร์เน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ จากปี 2547 อยู่ท่ี 6,970,000 คน เป็น 9,909,000 คน มาในปี 2549 จํานวนคนใช้อยู่ท่ี 11,413,000 คน 
และเพิ่มจํานวนข้ึนเรื่อยๆ จนถึงปี 2552 ซ่ึงอยู่ท่ี 18,300,000 คน จากข้อมูลล่าสุดของ www.internetworldstats.com แสดงถึงจํานวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ณ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ท่ี 20.1 ล้านคน ท้ังนี้ จากจํานวนผู้ใช้ดังกล่าวถือเป็นประเทศท่ีมีผู้ใช้
เป็นอันดับ 9 ของเอเชีย โดยประเทศท่ีใช้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศจีน (538 ล้านคน) ประเทศอินเดีย (137 ล้านคน) และประเทศ
ญี่ปุ่น (101.2 ล้านคน) จํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีจํานวนสูงเป็นอันดับ 9 ชองเอเชีย ในปี 2554 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตต่อจํานวนประชากรอยู่ท่ีร้อยละ 27.4 ขณะท่ีประเทศท่ีเป็นอันดับแรกคือ ประเทศเกาหลีใต้ อยู่ท่ีร้อยละ 82.7 รองลงมาคือ 
ญี่ปุ่น ร้อยละ 80.0 ขณะท่ีประเทศในอาเซียนอย่างบรูไนและสิงคโปร์อยู่ในอันดับสาม และอันดับสี่ โดยมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 79.4 และ
ร้อยละ 77.2 ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีมาเลเซียอีกหนึ่งในประเทศอาเซียนท่ีอยู่ในอันดับท่ีเจ็ด อยู่ท่ีร้อยละ 61.7 นอกจากนี้ ประเทศ
อย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ยังมีส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจํานวนประชากรสูงกว่าไทย คืออยู่ท่ีร้อยละ 33.7 และร้อยละ 29.2 ตามลําดับ 
ไทยเรามีสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 22.4) ลาว (ร้อยละ 8.1) กัมพูชา (ร้อยละ 3.1) และพม่า (ร้อยละ 
0.2) ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยยังค่อนข้างช้าและอาจมองได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในทางกลับกัน มันก็เป็นโอกาสท่ียังเปิดกว้างสําหรับคนท่ีสนใจในการทําธุรกิจการค้าออนไลน์ เพราะตลาดยังมี
โอกาสในการเจริญเติบโตสูงในอนาคต 

ตารางที่ 1 สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศเอเชียสูงสดุ 10 อันดับ (ถึงปี 2554) (ภิเษก, 2556) 
ประเทศ จํานวนประชากร จํานวนผู้ใช้อนิเตอร์เน็ต สัดส่วนผู้ใช้ตอ่จํานวน

ประชากร (ร้อยละ) 
เกาหลีใต ้ 48,754,657 40,329,660 82.7 
ญี่ปุ่น 126,475,664 101,228,736 80.0 
บรูไน 401,890 318,900 79.4 

สิงคโปร ์ 4,740,737 3,658,400 77.2 
ไต้หวัน 23,071,779 16,147,000 70.0 
ฮ่องกง 7,122,508 4,894,913 68.7 

มาเลเซีย 28,728,607 17,723,000 61.7 
มาเก๊า 573,003 308,797 53.9 

อาร์เมเนีย 2,967,975 1,396,550 47.1 
อาร์เซอร์ไบจัน 8,372,373 3,689,000 44.1 

  

จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงได้จัดทําผลการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2554 โดยการเก็บ
รวบรวมผ่านแบบสอบถาม จากจํานวนตัวอย่างท้ังสิ้น 1,841 รายพบว่าหากเราแบ่งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยตามรูปแบบของ
ผู้ประกอบการ จะพบว่า โดยส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 73.3 จะเป็นธุรกิจท่ีขายให้ผู้บริโภค (B2C) รองลงมาคือธุรกิจท่ีขายให้กับธุรกิจ (B2B) 
ร้อยละ 25.5 และเป็นธุรกิจขายให้กับภาครัฐท่ีไม่รวมการรับงานจัดซ้ือจัดจ้างจากภาครัฐในรูปแบบของ e-Auction (B2G) ร้อยละ 1.2 ท่ี
น่าสนใจคือ ประเภทอุตสาหกรรมที่นิยมในการค้าออนไลน์ คือ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเคร่ืองประดับ ซ่ึงอยู่ร้อยละ 32.3 
รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตอยู่ท่ีร้อยละ 17.7 ส่วยอันดับสามคือ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โรงแรม
และรีสอร์ท ร้อยละ 12.2 ประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เติบโตข้ึนอย่างมากโดยอยู่ท่ีประมาณ 1.173 พันล้านคน หรือ 17.8 เปอร์เซ็นของ
ประชากรท่ัวโลก ภาวุธและสุธน (2551) กล่าวว่าการนํา E-marketing มาใช้คร้ังแรกยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันทําให้
องค์กรหรือบุคคลในด้านการค้าหันมาสนใจและนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงสามารถเห็นโดยทั่วไปท่ีเรียกว่า Website ต่างๆ ท่ี
นําสินค้ารายการต่างๆ มาแสดงหน้า Website เพ่ือโฆษณาและเสนอขายอย่างมากมาย โดยอาศัยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย
ในการทําการตลาดเช่น ระบบ E-mail, website หรือแม้แต่ผ่านสังคม Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter หรือ Google+ 
เป็นต้น (อิทธิวัฒน์, 2555) การตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic marketing) ซ่ึงเป็นเสมือน แหล่งสําหรับผู้ซ้ือ (marketspaces) ท่ี
ซ่ึงผู้ขายสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ซ้ือสามารถค้นหาสารสนเทศก่อน โดยระบุความจําเป็นและความ
ต้องการลงไป จากน้ันก็พบแหล่งท่ีจะสามารถสั่งซ้ือได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือรูปแบบอ่ืนๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่สามารถชําระเงินได้ (Philip 
Kotler and Gary Armstrong, 2552) 

รายงานงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 8   วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 
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 ปัจจุบันผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับสื่อออนไลน์ ในขณะท่ีผู้บริโภครุ่นเก่ายังยึดติดกับสื่อพื้นฐาน Anderson (2006) ใน
เวลานี้ ค่ามีเดีย (Median) ของอายุผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์ในสหรัฐสูงถึง 50 ปี ขณะท่ีค่ามีเดียของอายุชาวอเมริกันอยู่ท่ี 38 ปี จึงเห็นได้ว่า 
เดโมกราฟฟิกอายุ (Age Demographic) ของผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไปแล้ว นั่นคือกลุ่มอายุ 18-49 ปี Somaiya 
(2008) ในขณะท่ีหลายคนไม่รู้ตัว สื่อออนไลน์กําลังเปลี่ยนมาเป็นสื่อมวลชนหลัก (Mass Media) ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีท่ี
ก้าวไปข้างหน้า ขา่วสารข้อมูลจากส่ือพ้ืนฐานยังสามารถถ่ายทอดได้บนสื่อออนไลน์ในรูปแบบท่ีทันสมัยกว่า และเข้าถึงได้ง่ายกว่า จึงไม่ใช่
เรื่องแปลก ท่ีในอนาคตสื่อออนไลน์จะพัฒนามาแทนท่ีสื่อพื้นฐานย่ิงขึ้นไปอีก ท้ังนี้แสดงให้เห็นถึงการเร่ิมต่ืนตัวของการประยุกต์ใช้สื่อ
ออนไลน์ในกลุ่มองค์กรของประเทศไทย Rungfapaisarn (2009) อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในประเทศยังถือว่าอยู่ในระยะ
เริ่มต้น ซ่ึงมีโอกาสในการเรียนรู้อีกมาก และประกอบกับว่า แนวโน้มการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก
จากปี ค.ศ.2009 จาก trends.google.com จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการใช้สังคมเครือข่าย
ออนไลน์เพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter เป็นต้น ปัจจุบันมีองค์กรท้ังใหญ่และเล็กในประเทศไทย ท่ีประยุกต์ใช้ 
Social Web เป็นเคร่ืองมือ การตลาด องค์กรเหล่านี้ได้พัฒนาฐานการตลาดในรูปแบบของเครือข่ายผู้ติดตาม ซ่ึงมีจํานวน หลายล้านคน 
และใน Facebook ซ่ึงเป็น Social Web ท่ีมีการเข้าถึงมากท่ีสุด มีกว่า 300 องค์กรท่ีมี ผู้ติดตามต้ังแต่หนึ่งล้านคนขึ้นไปการประยุกต์ใช้ 
Social Web ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในวงการออนไลน์มีบุคคลและองค์กรจากหลายวงการที่ได้ประยุกต์ใช้ Social Web Sysomos (2009)   
แม้กระทั่งในประเทศไทย มีอย่างน้อย 100 องค์กร ซ่ึงรวมไปถึงองค์กรขนาด ใหญ่ เช่น DTAC บุญรอดบริวเวอรี่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
ภัตตาคารฟูจิ และ ธนาคารกสิกร ท่ีเริ่มทําการตลาดผ่าน Twitter Pornwasin (2009) กลยุทธ์ท่ีสําคัญของ Social Web คือการ
ประยุกต์ใช้ความเชื่อมโยงหรือเครือข่ายสังคม ของสมาชิกในเว็บ และมีวิธีหลัก ๆ คือ การตลาดแบบตรง แบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย แบบ
ปากต่อปาก และแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเป็นไปได้ ในการทําเว็บไซต์ (E-COMMERCE) สินค้า
กระเป๋าแฟชั่นจากจีนโดยทําการศึกษาด้านการนําเข้าสินค้ากระเป๋าแฟชั่นจีน ด้านการตลาด เพ่ือนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ต่อไป  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย          
 1. เพื่อจัดทําเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากระเป๋านําเข้าจากจนี     
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคเพื่อซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากระเป๋า
นําเข้าจากจีน 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและประเมินเว็บไซต์จากการศึกษาความไว้วางใจต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้า
กระเป๋านําเข้าจากจีน   
      

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)  
การศึกษาวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ของเว็บไซต์เพื่อการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กับสินค้ากระเป๋าจาก

ประเทศจีน ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept Interview) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงพรรณนาในการสํารวจ (Survey Research Method) ซ่ึงใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในเขตชลบุรี เพื่อต้องการทราบทัศนคติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในเขตชลบุรี ซ่ึงผู้วิจัย
ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียดเร่ือง การกําหนดประชากร การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทํา
และการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ กระบวนการวิจัย ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิจัยเชิงพรรณนาด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Research Method) สอบถามทัศนคติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในเขตชลบุรี จํานวน 400 คน 
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept Interview) ผู้วิจัยใช้สถิติ Content 
Analysis จากแนวคิดของ ตัวแทนออกของ (Shipping) มาเป็นคําตอบ ถึงวิธีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีน ขั้นตอนที่ 3 Action 
Research การสร้างเว็บไซต์เพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กับสินค้ากระเป๋าจากประเทศจีน ขั้นตอนท่ี 4 เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ กับลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อสินค้ากระเป๋านําเข้าจากจีน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเว็บไซต์เพื่อการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กับสินค้ากระเป๋าจากประเทศจีน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในเขต
ชลบุรี 435,857 คน จากข้อมูลสถิติและจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2556) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรการหาขนาดตัวอย่าง
ของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ซ่ึงจะได้ขนาดตัวอย่างอย่างตํ่าโดยให้ความ เชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.05 ดังนี้ 
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      n   =           N 
                             1+ N 2       
 เม่ือ e   =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05      
  N  =  จํานวนประชากร         
  n   =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง        
 เม่ือแทนค่าในสูตรข้างต้น ด้วยขนาดของประชากรจํานวน 435,857 คน ได้ดังน้ี    
   n       = 435,857                                                                                                                 
              1+435,857,000  (0.05)2      
     = 399.99         
 จากการแทนค่าในสูตรดังกล่าว ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 399.99 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดให้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการอธิบายแบบสอบถามก่อนจัดทํา
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภคเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการอธิบายแบบสอบถามหลัง
จัดทําเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistice) ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ 
       

3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล (Results and Discussion)   
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ส่วนที่ 1 : สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป/ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นเพศชายมีจํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.25 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 
220คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือสถานภาพ สมรส จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนน้อย
ท่ีสุดคือ สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปวส.อนุปริญญา จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.75 ปริญญาโทจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ประถมศึกษา จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ต่ํากว่า
ประถมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดคือ ปริญญาเอก จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทจํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 เจ้าของกิจการ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือแม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ ต่ํากว่า 10,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาทจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือรายได้ต่อ
เดือน มากกว่า 50,000 บาทจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50   

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) สินค้ากระเป๋าแฟชั่นจีน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์มาเป็นเวลา 3-4 ปี จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมาคือ มากกว่า 5 ปี 
จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์มาเป็นเวลา 1-2 ปีจํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์มาเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปีจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 ส่วนใหญ่ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 7 วัน จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ 5 วัน จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 6 วัน จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 3 วัน จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.75 ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 1 วันจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 2 วัน จํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.75 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนน้อยที่สุด คือ ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 4 วัน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 
ส่วนใหญ่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นชั่วโมงต่อวัน ต่ํากว่า 1 ชั่วโมง จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ มากกว่า 6 ชั่วโมง 
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จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นชั่วโมงต่อวัน 1-3 ชั่วโมง จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นชั่วโมงต่อวันต่ํากว่า 1 ชั่วโมง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่
คือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 18.01-20.00 น. จํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ 12.01-14.00 น. จํานวน 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.50 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 16.01-18.00 น. จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 10.01-12.00 
น. จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 14.01-16.00 น.จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ี
มีจํานวนน้อยที่สุด คือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 8.00-10.00 น.จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25  

ส่วนที่ 3 : สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( Χ =3.67)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงระดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านข้อมูลสินค้า (Χ =4.10)  และด้านเทคโนโลยี (Χ =3.75) และด้านความปลอดภัย (Χ =3.65) และด้านส่งเสริม
การขาย (Χ =3.61) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านบริการ (Χ =3.24)    

ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 285 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.25 และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นเพศชายมีจํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีอายุต่ํากว่า 20 ปี 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด 
คือ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน  212  คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ
สถานภาพ สมรส จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 307คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 
รองลงมาคือ ปวส.อนุปริญญา จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ17.00 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ปริญญาโท
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ประถมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
และกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนน้อยท่ีสุดคือ ต่ํากว่าประถมศึกษา จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท
จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
หน่วยงานของรัฐ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 เจ้าของกิจการ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวน
น้อยที่สุด คือแม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 241 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ต่ํากว่า 10,000 บาท 
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 รายได้ต่อเดือน 40,001-
50,000 บาทจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนน้อยที่สุด คือรายได้ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทจํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  

ส่วนที่ 5 ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชั่นบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับความสําคัญ
เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชั่นบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คนโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’ scale โดยกําหนดให้ 1 
คือ ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด และ 5 คือระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แล้วนํามาอ่านค่าเพ่ือใช้ในการอภิปรายผล และนําเสนอผลการวิจัยในรูปตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (Χ=3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ท้ังหมด เรียงระดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านราคา (Χ=3.74) และด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Χ=3.52) และด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Χ=3.49) และด้านผลิตภัณฑ์ (Χ=3.48)  

ส่วนที่ 6 ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับความสําคัญเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้อ
สินค้าทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คนโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’ scale โดยกําหนดให้ 1 คือ ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด และ 5 คือระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้วนํามาอ่านค่าเพื่อใช้ในการอภิปรายผล และนําเสนอ
ผลการวิจัยในรูปตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(Χ=3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด เรียงระดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านระบบอินเตอร์เน็ต (Χ=3.85) 
และด้านการปกป้องผู้บริโภค (Χ=3.84) และด้านผู้ขายสินค้า (Χ=3.68)  

ส่วนที่ 7 สรุปแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อ 1. โปรดอธิบายการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนต้องประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
เอกสาร Invoice, Packing List, B/L นั้นจะต้องมีลายละเอียดท่ีตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นซ้ือสินค้า วันเรือถึงวันเรือออก ปริมาณน้ําหนักสุทธิ 
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ปริมาณน้ําหนักรวมหีบห่อ จํานวนกล่อง ชื่อผู้ซ้ือ ชื่อผู้มีอํานาจในการออกสินค้า Form - E กรณีท่ีสินค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษี MSDS ( 
Material safety data sheet) กรณีเป็นสินค้าอันตราย เอกสารประกันสินค้าหากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และ เอกสารใบอนุญาตต่างๆ 
ตามประเภทของสินค้า เช่น นําเข้าตุ๊กตา หรือ หลอดไฟ  ต้องขอ สมอ. เอกสารท่ีใช้ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน ข้อ 2. โปรดอธิบาย
ขั้นตอนในการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตัวแทนออกของมีดังต่อไปนี้ แจ้งรายละเอียด shipper ท่ี
เมืองจีนให้กับเอเย่นต์เพื่อไปติดต่อประสานงาน แจ้ง Term ท่ีชัดเจนให้กับเอเย่นต์ค่ะ ว่า เป็น CIF , FOB หรือ Exwork ฯลฯ เพ่ือท่ีจะได้
ดําเนินการเรื่องของการขนส่งท่ีต้นทางและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆว่าส่วนไหน shipper หรือ consignee ต้องรับผิดชอบ สอบถามข้อมูล 
Port of discharge ท่ีปลายทางว่าต้องการให้เข้าท่ีท่าไหน เพราะสินค้าบางประเภทไม่สามารถนําเข้าท่าเรือได้เนื่องจากเป็นสินค้า
อันตราย ถ้าใช้สิทธิ form e จะต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ให้ตรงกับ B/L  รวมท้ังต้องตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้องก่อนออกเอกสารตัวจริง 
เพ่ือท่ีจะสามารถเคลียร์ของท่ีปลายทางได้ เม่ือสินค้ามาถึง ทาง shipping จะจัดทําใบขนขาเข้าให้ทางลูกค้าตรวจสอบ เพื่อย่ืนเสียภาษี
นําเข้าสินค้ากับกรมศุลกากร  เม่ือเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะขอตรวจสอบความถูกต้องว่าสินค้าที่นําเข้ามาตรง
กับรายละเอียดเอกสารที่แจ้งสําแดงหรือไม่ค่ะ และขึ้นอยู่ท่ีดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีด้วยค่ะ ว่าสินค้าทําราคามาต่ํากว่ามาตรฐานราคา
ตลาดหรือไม่ ถ้าตํ่ากว่าต้องโดนปรับหรือเสียภาษีเพิ่มเติม ขั้นตอนในการนําเข้าส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ข้อ 3. โปรดอธิบายช่องทาง
ท่ีนําเข้าสินค้าจากจีนท่ีสะดวกท่ีสุดคือช่องทางใด ช่องทางนําเข้าสินค้าจากจีนท่ีสะดวกสุด คือ ทางเรือ และทางอากาศ ข้อ 4 โปรด
อธิบายปัญหาและอุปสรรคในการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีน ส่วนใหญ่ปัญหาและอุปสรรคในการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนคือ  
FORM  E และ พิกัดสินค้าที่เมืองจีน และ พิกัดนําเข้าที่เมืองไทย ไม่ตรงกัน  และจะทําให้ลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายมากข้ึนหากนายตรวจ
เปิดตู้สินค้าและพบ พิกัดภาษีไม่ตรงกับรายการท่ีโชว์ในเอกสาร จะทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก  

ส่วนท่ี 8 สรุปผลการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือการค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทางเว็บไซต์ ของเราได้เลือกใช้
บริการจดโดเมนเนมกับเว็บ www.lnwshop.com ราคาค่าจดโดเมนอยู่ท่ี 480 บาท ต่อปี วันที่เร่ิมต้นจัดทําเว็บไซต์ 29 พฤศจิกายน 
2556 เม่ือได้ร้านค้าและชื่อเว็บไซต์มาเรียบร้อยแล้วเราต้องมาศึกษาข้อตกลงต่างๆในการจําหน่ายสินค้าที่ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่
ให้บริการ ดังต่อไปน้ี เว็บไซต์ท่ีใช้ในจุดประสงค์อ่ืนๆที่ไม่ใช่เพ่ือการซ้ือ-ขายสินค้า เช่น เว็บไซต์รับประกาศสินค้า เว็บไซต์รวมลิงค์ 
เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์ เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิด
ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน การข่มขู่ เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมท้ังเว็บไซต์ท่ีมีลิงค์ไปยัง
เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับสื่อลามก เก่ียวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซ่ึงรวมทั้งหน้า
รายการท่ีทําขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก เก่ียวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอ่ืนที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัล
ให้สําหรับการสรรหาสมาชิกรายอ่ืนๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซ้ือ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น (ท้ังในอดีต
และปัจจุบัน) ท้ังนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส 
หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกิน
จริง หรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน 
CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต มี
การนําพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือท่ีเรียกกันว่า Free email และ 
Free Hosting มีการทํา Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อ่ืนโดย
ผู้อ่ืนไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ท่ีอยู่ส่งกลับท่ีไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพ่ือจะทําให้เกิดการตอบกลับจํานวนมาก 
และการส่งข้อความซ้ําๆ เดิมๆ ไปยังผู้อ่ืน เป็นต้น ข้อตกลงในการจําหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการมีความประสงค์ท่ีให้ผู้ใช้บริการสามารถ
จําหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอนุโลมให้สามารถใช้บริการในรูปแบบการประกาศขายสินค้าของตนได้ 
เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็นต้น โดยผู้ให้บริการขอสงวน สิทธ์ิไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ท่ีจําหน่ายสินค้า ดังต่อไปน้ี จําหน่าย
สินค้าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย จําหน่ายสินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น 
จําหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ท่ีรับพนันขันต่อ บิงโก จําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายทุกประเภท จําหน่าย
สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อ่ืนหรือคณะบุคคล
อ่ืนในทุกประเทศท่ัวโลก จําหน่าย ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ท่ีผิดกฎหมาย จําหน่ายสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์
ท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากสัตว์เหล่านี้ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ถอดรหัสเคเบ้ิลและสัญญาณดาวเทียม
เพ่ือใช้บริการเคเบิลฟรี จําหน่ายเคร่ืองสําอาง ยา หรืออาหารเสริม ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การอาหารและยาในประเทศไทย เช่น 
ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อ fuco เป็นต้น จําหน่ายยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวท่ีเกี่ยวกับการใช้ยาท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์ 
จําหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาท่ีไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอ่ืนๆ ท่ีทําตลาดว่าเป็นสิ่งท่ีใช้เพ่ือฟื้นฟูสุขภาพได้
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อย่างรวดเร็ว จําหน่ายอุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้าง
อุปกรณ์ระเบิด จําหน่ายอาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย จําหน่ายสินค้าท่ีมีการโฆษณาเกินจริง หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์
ร้านค้าท่ีผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดําเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ท้ังสิ้น และไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เม่ือเรียนรู้ข้อตกลงในการจัดทําเว็บไซต์แล้ว ร้านค้าหรือเว็บไซต์ท่ีเราเป็นเจ้าของนี้จะเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูป ซ่ึงเราจะสามารถเข้า
ไปตกแต่งร้านค้า และดูหลังร้านได้ซ่ึงจะมีระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าให้เรา จํานวนสินค้า ราการสั่งซ้ือ รายการส่งสินค้า ข้อความ 
รูปภาพ อัลบั้มภาพ จํานวนลูกค้า ระบบการเงิน เม่ือลูกค้าแจ้งชําระเงิน การจัดแคมเปญ ส่วนลดสมาชิก และโปรโมชั่น อีกท้ังยังสามารถ
ทราบสถิติของผู้เข้าชมหรือเข้ามาใช้บริการได้ เช่นเวลาเข้าชมโดยเฉลี่ย ซ่ึงจะทําให้เราสามารถทราบได้ว่าเราความจะลงสินค้าหรือ ลด
ราคา สร้างโปรโมชั่นในเวลาใด  
 

4. สรุปผล (Conclusion)      
 จากการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อซ้ือ-ขาย ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี  
 สมมุติฐานข้อท่ี 1 : ลักษณะประชากรศาสตร์มีผลกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิจัย ด้านเทคโนโลยี พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านสถานภาพ แตกต่างกันความเชื่อของการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันส่งผลให้ความ
เชื่อ ด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับโอภาส (2556) ท่ีกล่าวว่าความหลากหลายของแอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีอยู่ในตลาดไอที ด้วยการมุ่ง
ประเด็นถึงแอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง “Sell Side” ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้สําหรับการขายสินค้า ในขณะท่ีแอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง ‘Buy 
Side’ และ “Link” จะมุ่งประเด็นในเรื่องของธุรกิจท่ีต้องการเชื่อมต่อเข้ากับคู่ค้าในโซ่อุปทานของตน หรือเพ่ือค้นหาผู้ขายปัจจัยการผลิต
ท่ีจําหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เพ่ือการประกอบเป็นตัวสินค้า ซ่ึงท้ัง Buy Side และ Link เหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ 
B2B, การจัดการโซ่อุปทานและการทําการค้าแบบร่วมมือ (Collaborative Commerce) ท้ังนี้มีผู้ค้าซอฟต์แวร์นับพันราย ท่ีได้จัดเตรียม
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เพ่ือจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตามก็มีอีกหนึ่งทางเลือก ท่ีผู้ใช้สามารถหาดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไปใช้งานฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซ่ึงส่วนใหญ่มักอยู่บนสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการลินุกซ์และยูนิกซ์ โดยหลาย
บริษัทด้วยกันก็ใช้ทางเลือกดังกล่าว สําหรับซอฟต์แวร์เครื่องมือช่วยสร้างระบบอีคอมเมิร์ซท่ีรวมหลายๆ ฟังก์ชั่น เราเรียกว่า Merchant 
Server Software จากผลการวิจัย ด้านความปลอดภัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ สถานภาพ แตกต่างกันความ
เชื่อของการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันส่งผลให้ความเชื่อ ด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับนภัสกร (2553) ท่ี
กล่าวว่า ลักษณะสังคมท่ีปัจจุบันเป็นสังคมการ เรียนรู้ คนในสังคมมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในด้านต่างๆ มีการ
รวมกลุ่มกันและทํางานเป็นทีมโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย มีความไว้ใจในเร่ืองของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความ
ไว้ใจเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนท่ีติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเปิดเผยข้อมูล รวมท้ังมี
ทัศนคติในด้านบวกเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับแนวคิด มุมมองท่ี แตกต่าง และพร้อมท่ีจะรับข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 ซ่ึงจากลักษณะดังกล่าวถือเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีมีการจัดการความรู้เพ่ือเพิ่ม ศักยภาพ
ขององค์กร ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 1. ด้านทัศนคติ ผู้ท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สําหรับการแลกเปล่ียน
ข้อมูลและความรู้ จะมีทัศนคติในด้านต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีมุมมอง ท่ีหลากหลากเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการได้รับข้อมูล 
สารสนเทศท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงตรงกันข้ามกับบุคคลที่ ไม่ได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักจะปฏิเสธข้อมูลใหม่ๆ หรือปฏิเสธมุมมองท่ีมี
ความแตกต่างไปจากเดิม (Levitan and Visser, 2008) จากผลการศึกษาท่ีพบดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่าการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้บริการในด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับผู้ใช้ทันทีแต่จะเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในด้านต่างๆของผู้ใช้ในอนาคตได้ 2. ด้านความเป็นส่วนตัว ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ปัจจุบัน
มีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งข้อความ รูปภาพ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้ ข้อมูลท่ีส่ง
นั้นจะเป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ ไม่มีระยะเวลาที่กําหนดดังน้ันความเป็นส่วนตัวอาจถูก
คุกคามได้ ขึ้นอยู่กับมารยาทของผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออาจ มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นด้านลบของผู้อ่ืน ยกตัวอย่างเช่น 
พนักงานท่ีลาออกจากบริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านลบของผู้จัดการหรือหัวหน้าให้คนอ่ืนๆ รับรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Van 
Eecke and Truyens, 2010) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังน้ัน ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะไม่ได้มากนัก เพราะข้อมูล
ท่ีโพสต์เข้าไปใน Profile จะมีลักษณะเป็นข้อมูลสาธารณะที่เพ่ือนในกลุ่มท้ังหมดสามารถดูและแสดงความคิดเห็นได้ หรือบางครั้งสมาชิก
คนอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็สามารถเข้ามาดูได้ยกเว้นมีการตั้งค่าสิทธิการใช้งานระบบ หรือใช้การพูดคุยกันแบบ Real Time เหมือน MSN 
เป็นต้น 3. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล จากผลการศึกษาของ Shin (2010) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมี ผลทําให้คนใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์เนื่องจาก มีความเชื่อใจในระบบการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลแต่ในความเป็นจริงการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ท้ังหมดมีโอกาสท่ีจะถูกขโมยข้อมูลหรือ ทําลายข้อมูลได้ถึงแม้ระบบท่ีใช้งานจะอนุญาตให้เรา ตั้งค่าความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับระบบท่ีใช้บริการจะมีความสามารถในการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลมากน้อยเพียงใดและตัวผู้ใช้งาน 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เอง ก็จะต้องตระหนักว่าข้อมูล ท่ีนําไปไว้ใน Profile ของตน หรือข้อความต่างๆที่โพสต์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
จะต้องเป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ หรือไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืน และที่สําคัญไม่ควรนําข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องไป
เผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับ บุคคลอื่นๆ  
 จากผลการวิจัย ด้านข้อมูลสินค้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันความเชื่อ
ของการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันส่งผลให้ความเชื่อ ด้านข้อมูลสินค้า สอดคล้องกับ Engel Blackwell and 
Miniard (1993) กล่าวว่าการเปรียบเทียบสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค เป็น พฤติกรรมท่ีต้องการซื้อสินค้าเพ่ือประกอบ
ในการตัดสินใจซ้ือ โดยมีนักวิชาการชาวยุโรป ได้ให้ความสนใจในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 1. การเกิดแรงกระตุ้น
จนเกิดความต้องการ (Motivation and Need Recognition) การเกิดแรงกระตุ้นจนเกิดความต้องการ โดยธรรมชาติความต้องการของ
มนุษย์ไม่มีท่ีสิ้นสุด เม่ือได้รับการตอบสนองขั้นแรก ก็จะต้องการในลําดับต่อไปเรื่อยๆ และก่อนจะเกิดความต้องการนั้น ย่อมเกิดสิ่งท่ี
กระตุ้นภายใน เช่นความสวย ความสะดวกสบาย ความต้องการยกย่อง หรือเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มนั้นๆได้ ดังนั้น เม่ือได้แรงกระตุ้นภายใน จึง
จะทําให้แสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกในการแสวงหาสิ่งนั้น 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การแสวงหาข้อมูล เม่ือ
ผู้บริโภคมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสินค้าและบริการอย่างงไร เพ่ือจะนํามาสนองความต้องการของตน ขั้นต่อมาเป็นการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า โดยอาจเริ่มสอบถามจากคนใกล้ตัว เช่น ญาติ เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน หรือผู้ท่ีเคยใช้มาแล้ว ซ่ึงข้อมูลอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น 
อาจจะแสวงหาข้อมูลไปอีกจนกว่าจะแน่ใจ เช่นจากสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หลังจากได้ข้อมูลจนครบถ้วนจึงนํามา
เปรียบเทียบย่ีห้อ ประโยชน์ คุณภาพ ราคา เพ่ือนํามาประเมินเลือกสินค้าต่อไป โดยเฉพาะสินค้า หรือ บริการท่ีมีราคาแพงผู้บริโภคต้อง
ใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลมาก เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด 3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 
การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคได้รับข่าวสารข้อมูล จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครบถ้วนแล้ว ก็จะนํามาวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง 
ข้อมูลที่ได้ ตัวสินค้าท่ีต้องการ และสรุปออกมาเป็นทางเลือก โดยแนวความคิดที่จําเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจซ้ืออาจได้แก่ ความจําเป็น
ในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะเลือกซ้ือสินค้า และบริการที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบตัดสินใจได้แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสั่งซ้ือ การจ่ายค่าธรรมเนียมสินค้าตาม
เงื่อนไขท่ีปรากฏในเว็บไซต์ของเจ้าของสินค้าเป็นผู้กําหนด การตัดสินใจสั่งซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต สําหรับประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยม
มากนัดเพราะเพราะอาจติดปัญหาหลายอย่าง เช่นความไม่ซ่ือสัตย์ของผู้ประกอบการ ความไม่ชัดเจนในกฎหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้บริโภคจึงขาดความเช่ือม่ันในธุรกรรมประเภทนี้ จึงต้องรอดูความชัดเจนด้านกฎหมาย จึงจะทําให้การค้าขายสินค้าออนไลน์ของไทย
ก้าวหน้ามากกว่านี้ ในต่างประเทศ การทําธุรกรรมทางออนไลน์ เป็นท่ีนิยมและก้าวหน้ามาก ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ท่ีชื่อ ebay ซ่ึงคนที่
ท่องในโลกออนไลน์ต้องรู้จักดีว่า อีเบย์ เป็นเว็บไซต์ท่ีทําธุรกรรมระดับโลก มีมูลค่าเงินหมุนเวียนต่อเดือนหลายพันล้านดอลลาร์ และ
นับวันจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ 5. ผลลัพธ์จากการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Outcomes) การตัดสินใจซ้ือเป็นกระบวนการสุดท้าย
ท่ีเลือกใช้สินค้าประเภทนั้น แต่บางกรณีผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือแล้ว แต่มีความลังเลไม่ม่ันใจในคุณภาพ หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากตัว
สินค้า เนื่องจากความภักดีต่อสินค้า เริ่มลดน้อยลง อาจมีหลายสาเหตุ เช่นผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลาย สินค้าประเภทเดียวกันมีมาก
ขึ้น จึงทําให้ผู้บริโภคสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาเปรียบเทียบให้ได้ประโยชน์สูงสุด และนําสู่การเลือกบริโภคสินค้าครั้งต่อไป โดยทําให้เกิด
แรงกระตุ้นในการซ้ือตลอดเวลา  
 จากผลการวิจัย ด้านบริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันความเชื่อของการซ้ือ
ขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันส่งผลให้ความเชื่อ ด้านบริการ สอดคล้องกับธนวรรณ (2546) ท่ีกล่าวว่า คนเราจะซื้อ
สินค้าและบริการแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิตของตนเองนักการตลาดจึงสนใจต่อสถานการณ์ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป เช่น อย่าร้าง การเป็นหม้าย 
การสมรสใหม่ รวมทั้งการศึกษาถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ (Occupation and Economic 
Circumstances) อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคและการเลือกซ้ือ การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลได้รับ
ผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลน้ันอย่างมาก สถานะทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ท่ีสามารถจ่ายได้ นักการตลาดท่ี
ดูแลสินค้า ประเภทที่มีความอ่อนไหวด้านราคาจึงต้องติดตามแนวโน้มด้านรายได้และเงินออมของผู้บริโภคเป้าหมาย ตลอดจนอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่เสมอ หากดัชนีเศรษฐกิจบ่งบอกว่ากําลังอยู่ในภาวะถดถอย นักการตลาดก็สามารถดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนราคาใหม่เพื่อนําเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เอง ก็จะต้องตระหนักว่าข้อมูล ท่ีนําไปไว้ใน Profile ของตน หรือข้อความต่างๆที่โพสต์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
จะต้องเป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ หรือไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืน และที่สําคัญไม่ควรนําข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องไป
เผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับ บุคคลอื่นๆ  
 จากผลการวิจัย ด้านข้อมูลสินค้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันความเชื่อ
ของการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันส่งผลให้ความเชื่อ ด้านข้อมูลสินค้า สอดคล้องกับ Engel Blackwell and 
Miniard (1993) กล่าวว่าการเปรียบเทียบสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค เป็น พฤติกรรมท่ีต้องการซื้อสินค้าเพ่ือประกอบ
ในการตัดสินใจซ้ือ โดยมีนักวิชาการชาวยุโรป ได้ให้ความสนใจในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 1. การเกิดแรงกระตุ้น
จนเกิดความต้องการ (Motivation and Need Recognition) การเกิดแรงกระตุ้นจนเกิดความต้องการ โดยธรรมชาติความต้องการของ
มนุษย์ไม่มีท่ีสิ้นสุด เม่ือได้รับการตอบสนองขั้นแรก ก็จะต้องการในลําดับต่อไปเรื่อยๆ และก่อนจะเกิดความต้องการนั้น ย่อมเกิดสิ่งท่ี
กระตุ้นภายใน เช่นความสวย ความสะดวกสบาย ความต้องการยกย่อง หรือเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มนั้นๆได้ ดังนั้น เมื่อได้แรงกระตุ้นภายใน จึง
จะทําให้แสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกในการแสวงหาสิ่งนั้น 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การแสวงหาข้อมูล เม่ือ
ผู้บริโภคมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสินค้าและบริการอย่างงไร เพ่ือจะนํามาสนองความต้องการของตน ขั้นต่อมาเป็นการแสวงหาข้อมูล
เก่ียวกับสินค้า โดยอาจเริ่มสอบถามจากคนใกล้ตัว เช่น ญาติ เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน หรือผู้ท่ีเคยใช้มาแล้ว ซ่ึงข้อมูลอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น 
อาจจะแสวงหาข้อมูลไปอีกจนกว่าจะแน่ใจ เช่นจากสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หลังจากได้ข้อมูลจนครบถ้วนจึงนํามา
เปรียบเทียบย่ีห้อ ประโยชน์ คุณภาพ ราคา เพ่ือนํามาประเมินเลือกสินค้าต่อไป โดยเฉพาะสินค้า หรือ บริการท่ีมีราคาแพงผู้บริโภคต้อง
ใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลมาก เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด 3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 
การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคได้รับข่าวสารข้อมูล จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครบถ้วนแล้ว ก็จะนํามาวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง 
ข้อมูลท่ีได้ ตัวสินค้าท่ีต้องการ และสรุปออกมาเป็นทางเลือก โดยแนวความคิดที่จําเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจซ้ืออาจได้แก่ ความจําเป็น
ในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะเลือกซ้ือสินค้า และบริการท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบตัดสินใจได้แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสั่งซ้ือ การจ่ายค่าธรรมเนียมสินค้าตาม
เงื่อนไขท่ีปรากฏในเว็บไซต์ของเจ้าของสินค้าเป็นผู้กําหนด การตัดสินใจสั่งซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต สําหรับประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยม
มากนัดเพราะเพราะอาจติดปัญหาหลายอย่าง เช่นความไม่ซ่ือสัตย์ของผู้ประกอบการ ความไม่ชัดเจนในกฎหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้บริโภคจึงขาดความเช่ือม่ันในธุรกรรมประเภทน้ี จึงต้องรอดูความชัดเจนด้านกฎหมาย จึงจะทําให้การค้าขายสินค้าออนไลน์ของไทย
ก้าวหน้ามากกว่านี้ ในต่างประเทศ การทําธุรกรรมทางออนไลน์ เป็นท่ีนิยมและก้าวหน้ามาก ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ท่ีชื่อ ebay ซ่ึงคนที่
ท่องในโลกออนไลน์ต้องรู้จักดีว่า อีเบย์ เป็นเว็บไซต์ท่ีทําธุรกรรมระดับโลก มีมูลค่าเงินหมุนเวียนต่อเดือนหลายพันล้านดอลลาร์ และ
นับวันจะมีความก้าวหน้ามากข้ึนเรื่อยๆ 5. ผลลัพธ์จากการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Outcomes) การตัดสินใจซ้ือเป็นกระบวนการสุดท้าย
ท่ีเลือกใช้สินค้าประเภทนั้น แต่บางกรณีผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือแล้ว แต่มีความลังเลไม่ม่ันใจในคุณภาพ หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากตัว
สินค้า เนื่องจากความภักดีต่อสินค้า เริ่มลดน้อยลง อาจมีหลายสาเหตุ เช่นผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลาย สินค้าประเภทเดียวกันมีมาก
ขึ้น จึงทําให้ผู้บริโภคสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาเปรียบเทียบให้ได้ประโยชน์สูงสุด และนําสู่การเลือกบริโภคสินค้าครั้งต่อไป โดยทําให้เกิด
แรงกระตุ้นในการซ้ือตลอดเวลา  
 จากผลการวิจัย ด้านบริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันความเชื่อของการซ้ือ
ขายผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันส่งผลให้ความเชื่อ ด้านบริการ สอดคล้องกับธนวรรณ (2546) ท่ีกล่าวว่า คนเราจะซื้อ
สินค้าและบริการแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิตของตนเองนักการตลาดจึงสนใจต่อสถานการณ์ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป เช่น อย่าร้าง การเป็นหม้าย 
การสมรสใหม่ รวมทั้งการศึกษาถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ (Occupation and Economic 
Circumstances) อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคและการเลือกซ้ือ การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลได้รับ
ผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลน้ันอย่างมาก สถานะทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ท่ีสามารถจ่ายได้ นักการตลาดท่ี
ดูแลสินค้า ประเภทที่มีความอ่อนไหวด้านราคาจึงต้องติดตามแนวโน้มด้านรายได้และเงินออมของผู้บริโภคเป้าหมาย ตลอดจนอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่เสมอ หากดัชนีเศรษฐกิจบ่งบอกว่ากําลังอยู่ในภาวะถดถอย นักการตลาดก็สามารถดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนราคาใหม่เพื่อนําเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของประชาชน 2) 

เพ่ือศึกษารายการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีประชาชนเลือกซ้ือ 3) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ประเภท อาหารเจ มากท่ีสุด รองลงมาเป็นประเภท
อาหารมังสวิรัติ ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารเจในวันเทศกาลมากที่สุด รองลงมาคือวันพระ โดยรับประทานอาหารในรูปแบบอาหาร
สําเร็จรูปแบบปรุงสุกสดใหม่และซ้ืออาหารจากร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุดและส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพรับประทานราคา (ต่อคร้ัง) มากกว่า 45 บาทความถ่ีในการรับประทานใน 1 เดือนจะรับประทานจํานวน 3-4 ครั้ง ผู้บริโภครู้จัก
หรือได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจากครอบครัวมากท่ีสุด เหตุผลที่บริโภคหันมารับประทานอาหารเจ อาหาร
มังสวิรัต อาหารชีวจิตเพราะเป็นการละเว้นการทําบาปมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง รายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกรับประทานคือ ผัดหม่ีฮ่องกงเจ รองลงมาคือ ข้าวผัดพริกขิงเจ เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยม
รับประทานมากที่สุดคือ น้ําผักผลไม้ 100% ในรูปแบบUHT รองลงมาคือเคร่ืองด่ืมสมุนไพร น้ําเก๊กฮวย ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท้ังหมดได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ รูปแบบ
การทํางาน ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว สถานภาพและการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาทัศนคติในการรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ ด้านสุขภาพเชื่อพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดูแล
ร่างกายตัวเองดูแลตัวเองทั้งเรื่องสุขภาพและการแต่งกาย มักเลือกรับประทานผักและผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนมขบเคี้ยว และคํานึงถึง
สารอาหารท่ีครบ 5 หมู่ ในทุกม้ืออาหาร ด้านความเชื่อ พบว่า ผู้บริโภคการด่ืมเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพทําให้มีผิวพรรณสดใส  รองลงมาคิด
ว่าช่วยรักษาโรคบางโรคได้ ทําให้มีความจําดีขึ้น  
คําสําคัญ:  พฤติกรรรมผู้บริโภค  อาหาร  เครื่องด่ืม  สุขภาพ   
 

Abstract 
This research aims to study: 1) to study the consumption of food and drink to the health of the public 2) 

study of food and drink to the health of public choose to buy 3) to compare individual factors that influence 
behavior. Consumption of food and drink to the health of the public 4) to study consumer attitudes to food and 
drink to the health of the public by a total of 400 questionnaires were used to collect data. The statistics used in 
the analysis were percentage, mean and standard deviation. Statistical inference and the Chi-square. The results 
showed that Dietary habits and healthy drinks. Found that people in Bangkok eat healthy food most is the vegan 
food category, followed by a vegetarian. Consumers eat food in the most solemn day. Followed by the by eating 
food cooked fresh and buy food from a convenience store and most of the cost of buying food and beverages 
offered price (per episode), more than 45 baht frequency. Eat 3-4 times in one month to a number of consumers 
know or gain knowledge about food and drink to the health of most families. The reason consumers switching to a 
vegan diet, vegetables organic food is because it ignores the most minor sin is to be healthy. Between Food and 
Drink; the majorities of consumers prefer; chow mein, fried rice, followed by curry. The most popular beverage is 
vegetable in the form of 100%, followed by Chrysanthemum UHT drink. Personal factors related to dietary habits 
and health drinks; showed that all personal factors such as sex, age, occupation, income, work patterns. The status 
of family characteristics and education correlated with dietary habits and health drinks shows attitudes and a 
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healthy drink believes that most consumers take care of their own bodies and their own health. They often 
choose servings of vegetables and fruit as a snack instead of a snack and take 5 groups of nutrients in every meal. 
The belief that consumers of health drink made with skin look fair and followed by second one is thought to cure 
some diseases and boost brain. 
Keywords:  Behavior, Food, Drink, Healthy 
 

1. บทนํา 
จากสภาพการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษ ทําให้ผู้บริโภคต่ืนตัวและหันมาดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น 

ผู้บริโภคให้ความสนใจว่า ทําอย่างไรจึงจะมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ การต่ืนตัวและความสนใจดังกล่าว ทําให้ผู้บริโภค
เลือกที่จะรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ให้คุณค่าครบถ้วน เพราะอาหารที่รับประทานย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ในการดํารงชีวิต
โดยท่ัวไปของมนุษย์ทุกคนนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตท้ังสี่ประการอันได้แก่ การได้รับ
อาหารท่ีมีประโยชน์ การที่มีท่ีอยู่อาศัยสําหรับพักผ่อนอย่างมีความสุข การใช้เครื่องนุ่งห่มท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ และการมี
ยารักษาโรคท่ีจะคอยช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เม่ือไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยในเร่ืองของอาหาร อาหารเป็นปัจจัยสําคัญใน
การดํารงชีวิต มนุษย์ทุกคนจึงจําเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย การบริโภคอาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วน ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซ่ึงได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ เพ่ือให้ร่างกาย คงความสมดุล มี
สุขภาพดีปราศจากโรคภัยแต่อย่างไรก็ตามอาหารที่มนุษย์รับประทานเข้าไปน้ันไม่ได้เพียงแต่จะให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ถ้าหากมนุษย์เลือกรับประทานอาหารในบางชนิดท่ีมากกว่าความต้องการของร่างกายแล้วน้ันก็อาจก่อให้เกิดผลเสียขึ้นกับร่างกาย
ของมนุษย์ได้ โดยจะปรากฏให้เห็นในรูปของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูงท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร
จําพวกไขมันมาก โรคอ้วน ท่ีเกิดจากการบริโภคแป้ง และน้ําตาลมาก อาหารทุกชนิดน้ันถ้าหากเลือกรับประทานอย่างถูกต้องตามความ
ต้องการที่แท้จริงของร่างกายแล้ว ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ดังน้ัน เม่ืออาหารเป็นปัจจัยในการดําเนินชีวิตที่มีความสําคัญมาก
แล้วมนุษย์จึงจําเป็นท่ีจะต้องเลือกสรรหาชนิดและประเภทของอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าในด้านสารอาหาร
อย่างครบถ้วนตามความต้องการ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ (กนกพรและคณะ, 2550) 
ผู้คนส่วนใหญ่มักจะถูกสอนและมีความเข้าใจผิดว่าอาหารท่ีเรารับประทานจะต้องทําจาก เน้ือ นม ไข่ เท่านั้น จึงจะมีประโยชน์เหมาะแก่
การบริโภค อีกท้ังมีสารอาหารที่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักอนามัย แต่แท้ท่ีจริงแล้วความคิดเห็นนั้นน่าจะต้องนํากลับมาพิจารณาใหม่
เนื่องจากอาหารที่ทําให้คนส่วนใหญ่มักป่วยไม่สบาย ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากกว่าแต่ในอดีต กลับมีสาเหตุเนื่องจาก
การบริโภคอาหารท่ีทํามาจาก เนื้อ นม ไข่เป็นหลัก (อุษา, 2553)  

ผลจากการสํารวจการบริโภคอาหารของประชากรไทย โดยกองโภชนาการกรมอนามัยท่ีทํามาทุก ๆ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 
เป็นต้นมา พบว่าคนไทยได้รับพลังงานเพียงพอและการกระจายสารอาหารที่ให้พลังงานมีความเหมาะสม แต่มีแนวโน้มของการบริโภค
เนื้อสัตว์และไขมันสัตว์ เกลือ น้ําตาลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองจะมีการบริโภคสูงกว่าในชนบท พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคน
ไทยท่ีเปลี่ยนไปสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคท่ีไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังเนื่องจากความเสื่อม เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับวัฒนธรรมการบริโภคท่ีผิดๆ จากตะวันตกมาใช้และไม่เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของคนไทย อาหารชาติตะวันตกนั้น ส่วนใหญ่จะมีประมาณไขมันท้ังหมด กรดไขมันอ่ิมตัว คอเลสเทอรอล เกลือ และน้ําตาลในปริมาณ
มาก มีอาหารที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม และไข่มาก แต่มีผักและผลไม้น้อย นอกจากนั้นยังมีกรดไขมันท่ีไม่อ่ิมตัว คาร์โบไฮเดรตชนิด
เชิงซ้อน และใยอาหารน้อย ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการจัดทําข้อแนะนําด้านการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ 
และมีการรณรงค์ให้ประชากรบริโภคธัญพืช ท่ีไม่ผ่านการขัดสี ผัก ผลไม้ และถ่ัวเหลืองให้มากขึ้น ให้ลดการบริโภคไขมันจากสัตว์ ซ่ึงเป็น
ไขมันอ่ิมตัว ลดการบริโภคเนยและน้ําตาลทราย ให้บริโภคเน้ือสัตว์ในปริมาณพอควร บริโภคผักและผลไม้สดให้มากขึ้น (มลศิริ, 2545)  

อย่างไรก็ตามพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคก็หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากข้ึนท้ังการรับประทาน
อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต ซ่ึงอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ เนื่องจากเน้ือสัตว์ท่ีเราบริโภคมีสารพิษท่ีเป็น
อันตรายสะสมอยู่ จะเห็นได้จากงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเนื้อสัตว์ต่างๆ ท่ีคนนํามาบริโภคมีสารพิษมากกว่าพืชผัก เพราะสัตว์
เหล่านี้ต่างก็กินพืชผัก หญ้า อาหารสัตว์และน้ําท่ีมีสารพิษปนอยู่ ย่ิงอายุของสัตว์ยืนนานเท่าใดสารพิษจะยิ่งสะสม อยู่ตามเซลล์ต่างๆ ของ
สัตว์มากข้ึนเท่านั้น จากผลสํารวจของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ตลาดการจําหน่ายอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจมีมูลค่าเพ่ิมเป็น 1,500 
ล้านบาท คิดเป็น 15.4% เทียบกับปี 2546 โดยผู้บริโภคมีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเป็นการทําบุญชําระล้างกายและใจโดยงดเว้นการรับประทานเน้ือสัตว์  นอกจากการปรับเปลี่ยนมารับประทานอาหารที่ปราศจาก
เน้ือสัตว์แล้ว ผู้บริโภคได้หันมาบริโภคอาหารเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยส่งผลให้ตลาดเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ในปี 2555 ตลาด
เครื่องดื่มโดยรวมซ่ึงมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้าน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) และมีการแข่งขันกันมากข้ึน เห็นได้จากความหลากหลายของ
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ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีสร้างจุดขายด้วยการเติมสารท่ีเป็นประโยชน์นานาชนิดลงไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ ด้านความ
งาม ด้านบํารุงสมอง มักจะใช้สารต้านอนุมูลอิสระเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โปรตีน bioactive โปรไบโอติคส์ 
คอลลาเจน Q10 แอลคาเนทีน ดีเอชเอ สารอาหารเหล่านี้มักจะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ประเภท ถั่วเหลือง ชา น้ําผลไม้แบบเข้มข้น และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงในตลาดทั่วไปมักนิยมใช้เรียกเคร่ืองด่ืมสุขภาพเหล่าน้ีว่า “Functional Drink” (กาญจนา, 2551) 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
รายการอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ รวมถึงทัศนคติต่อการ
บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการได้ปรับกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษารายการอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกซ้ือ 
3. เพ่ือศึกษาทัศนคติการบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. วิธีการศึกษา 
         การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ในจังหวัดกรุงเทพเนื่องจากไม่ทราบประชากร
ท่ีแน่นอน ดังนั้น จึงคํานวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณของ กัลยา วาณิชย์บัญชา โดยให้ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และค่าความ
ผิดพลาด 5% (กัลยา, 2552) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 คนและทําการสํารองอีก 15 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเขตท่ีมีประชากรมากที่สุดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 เขต ได้แก่ บางแค 
บางเขน จตุจักร จอมทอง สายไหม (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) สถานที่เก็บข้อแบบสอบถามนั้นเจาะจงเลือก
ห้างสรรพสินค้าท่ีมีผู้บริโภคไปจับจ่ายใช้สอยมากในแต่ละเขต เช่น บิ๊กซี แม๊คโคร โลตัส 
 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มแบบโควต้า โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีได้จากการสุ่มในข้อ 1 จํานวนท้ังสิ้น 
400 ตัวอย่าง จํานวน 5 เขต ได้แก่ เขตบางแค เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตจอมทองและเขตสายไหม จํานวนเขตละ 80 ชุด 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จนครบ 400 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  (Tools) ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอมถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือ 
ตอนที่ 3 ทัศนคติการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติการบริโภคอาหารและ

เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) เป็นลักษณะคําถาม
ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการวัดทัศนคติแต่ละด้านท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในแต่ละคําถามมีคําตอบให้
เลือก 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังน้ี 

ระดับการตัดสินใจ          คะแนน  
มากท่ีสุด        5 
มาก     4 
ปานกลาง    3 
น้อย     2 
น้อยท่ีสุด    1 
โดยนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมาย ของระดับคะแนนเฉลี่ย จะยึดหลักเกณฑ์ ดังน้ีค่าเฉล่ีย 

ระดับการตัดสินใจ 
4.21 - 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20  หมายถึง   มาก 
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2.61 - 3.40  หมายถึง   ปานกลาง 
1.81 - 2.60  หมายถึง   น้อย 
1.00 - 1.80  หมายถึง   น้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การตอบแบบสอบถามของประชาชน และจากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมจาก

หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงาน
วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ประเภท อาหารเจ อาหารมังสวิรัติหรืออาหารชีวจิตมากท่ีสุด (ร้อยละ 83.0)โดยนิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพคือ อาหารประเภทอาหาร
เจมากที่สุด (ร้อยละ 67.3) รองลงมาคือ อาหารมังสวิรัติ (ร้อยละ 21.6) ผู้ตอบแบบสอบถามรับประทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรือ
อาหารชีวจิตเฉพาะในวันเทศกาลมากที่สุด (ร้อยละ 72.4) รองลงมาคือวันพระ (ร้อยละ 18.3) โดยรับประทานอาหารในรูปแบบอาหาร
สําเร็จรูปแบบปรุงสุกสดใหม่มากที่สุด (ร้อยละ 72.4) รองลงมาคือ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (ร้อยละ 20.1) และซ้ืออาหารจากร้านสะดวก
ซ้ือมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือ ซ้ือจากร้านค้าในตลาด (ร้อยละ 30.6) และส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเจ อาหาร
มังสวิรัติ หรืออาหารชีวจิต และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพรับประทานราคา(ต่อครั้ง)มากกว่า 45 บาท (ร้อยละ 52.3) รองลงมาคือ 36-40 บาท 
(ร้อยละ 14.4) โดยรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพใน 1 เดือนจํานวน 3-4 ครั้ง (ร้อยละ 40.5) รองลงมาคือ   1-2 ครั้ง (ร้อย
ละ 28.2) โดยรู้จักหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต จากครอบครัวมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.7) รองลงมาคือ 
เพ่ือน/คนรู้จัก (ร้อยละ 22.8)และรู้จักหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพจากครอบครัวมากท่ีสุด (ร้อยละ 32.9) รองลงมาคือ 
โทรทัศน์/วิทยุ (ร้อยละ 22.5) และเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างหันมารับประทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิตเพราะเป็นการละเว้น
การทําบาปมากที่สุด (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือ เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง (ร้อยละ 26.9) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิลักษณ์พบว่า
ปัจจัยเร่ืองเวลาเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สําคัญโดยกว่าคร่ึงให้ความเห็นว่าสภาพการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯทําให้คนมีพฤติกรรมการกินท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและความสะดวกมีบทบาทในการกําหนดโดยตรงต่อการรับประทานอาหารสําเร็จรูปการรับประทานอาหารนอก
บ้านและการรับประทานอาหารบ่อยๆถือเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้หญิงทํางานกลุ่มนี้ซ่ึงตรงกับแนวโน้มของพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูป และส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรืออาหารชีวจิต และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมา
รับประทานราคา (ต่อครั้ง) มากกว่า 45 บาทรองลงมาคือ 36-40 บาทโดยรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพใน 1 เดือนจํานวน 
3-4 ครั้งรองลงมาคือ 1-2 ครั้ง โดยรู้จักหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต จากครอบครัวมากท่ีสุด รองลงมา
คือ เพ่ือน/คนรู้จัก และรู้จักหรือได้รับความรู้เก่ียวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากครอบครัวมากท่ีสุดรองลงมาคือ โทรทัศน์/วิทยุ และเหตุผล
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามหันมารับประทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิตเพราะเป็นการละเว้นการทําบาปมากท่ีสุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุษา ช่างเหล็ก (อุษา, 2553) ได้ทําการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา
พบว่ารับประทานอาหารเจมานานมากกว่า 5 ปีวัตถุประสงค์หลักในการรับประทานอาหารเจเพื่อรักษาศีล ไม่เบียดเบียนสัตว์โดย
รับประทานอาหารเจทุกวัน 

3.2 รายการอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกซ้ือ มารับประทานมากที่สุดคือเมนูผัด
หม่ีฮ่องกงเจ (ร้อยละ 44.0) รองลงมาคือ ข้าวผัดพริกขิงเจ (ร้อยละ 28.5) และรายการเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีซ้ือมารับประทานมากท่ีสุด
คือ น้ําผักผลไม้รวม UHT 100% (ร้อยละ 42.8) รองลงมาคือ น้ําเก๊กฮวย (ร้อยละ 40.8) เนื่องจากผัดหม่ีฮ่องกงมีรสชาติไม่เผ็ด สามารถ
รับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย และน้ําผักผลไม้รวม UHT 100% ดื่มง่ายในรูปแบบพร้อมด่ืม ซ่ึงมีขายทั่วไปตามร้านสะดวกซ้ือท่ัวไป  

3.3 ทัศนคติการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสุขภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติท่ีมีความเห็นระดับมาก ได้แก่ ท่านใส่ใจกับการดูแลตัวเองทั้งเรื่องสุขภาพและการแต่งกาย ( x  3.81) รองลงมาคือ ท่าน
มักเลือกรับประทานผักและผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนมขบเคี้ยว ( x 3.53) และ ท่านคํานึงถึงสารอาหารท่ีครบ 5 หมู่ ในทุกม้ืออาหาร 
( x 3.51) ตามลําดับ ด้านความเชื่อ ทัศนคติท่ีมีความเห็นระดับมาก ได้แก่ ท่านรู้สึกว่าการด่ืมเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพทําให้มีผิวพรรณสดใส 
( x  3.88) รองลงมาคือ ท่านบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพโดยคิดว่าช่วยรักษาโรคบางโรคได้  ( x  3.71) ตามลําดับ และท่าน
รู้สึกว่าการด่ืมเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพทําให้มีความจําดีขึ้น ( x  3.67) ตามลําดับ และด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีมีความเห็น
ระดับมาก ได้แก่ ท่านบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพโดยพิจารณาที่ราคามีความเหมาะสม ( x  3.75) รองลงมาคือรายการอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีมีขายตามท้องตลาดมีความหลากหลาย ( x 3.73) และ ช่องทางจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพมี
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เพียงพอ ( x 3.69) ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริจรรยา (2540) ผลการศึกษาพบว่า บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพประเภทอาหาร
ปรุงสําเร็จได้แก่น้ําพริกน้ําตาลไม่ฟอกสีน้ําส้มกลั่นเป็นต้นนอกจากนั้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทสมุนไพรต่างๆและขนมหวานขนม
ขบเคี้ยวคิดเป็นร้อยละ 39 และร้อยละ 32 ตามลําดับและสอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา (กนิษฐา, 2551) โดยกลุ่มผู้บริโภคระบุว่าตน
รู้จักอาหารสุขภาพแบบผิวเผิน และรู้สึกดีเม่ือได้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการกินอาหารสร้างสุขภาพ และเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาในวงการอาหารน้ี รวมทั้งเห็นว่าอาหารสร้างสุขภาพช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้ กลุ่มเป้าหมายนี้ซ้ือเคร่ืองดื่มประเภทนม
ถั่วเหลืองแคลเซียมสูงมาบริโภคมากกว่าและบ่อยคร้ังกว่านมชนิดอ่ืน ส่วนเครื่องด่ืมประเภทอื่นท่ีเลือกรองลงไปคือ น้ําผลไม้ และ
เคร่ืองดื่มอ่ืนๆ เช่น ชาเขียวหรือเคร่ืองด่ืมธัญญาหารสําเร็จรูปผสมใยอาหาร 

 

4. สรุปผล 
4.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ประเภท อาหารเจ อาหารมังสวิรัติหรืออาหารชีวจิตมากท่ีสุด โดยนิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพคือ ประเภทอาหารเจมากที่สุดรองลงมา
คือ อาหารมังสวิรัติ โดยรับประทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรืออาหารชีวจิตเฉพาะในวันเทศกาลมากที่สุดรองลงมาคือวันพระ โดย
รับประทานอาหารในรูปแบบอาหารสําเร็จรูปแบบปรุงสุกสดใหม่มากที่สุดรองลงมาคือ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง และซ้ืออาหารจากร้าน
สะดวกซื้อมากท่ีสุดรองลงมาคือ ซ้ือจากร้านค้าในตลาด 

4.2 รายการอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกซ้ือมารับประทาน พบว่า มากที่สุดคือ
ผัดหม่ีฮ่องกงเจ รองลงมาคือ ข้าวผัดพริกขิงเจ และรายการเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพที่ซ้ือมารับประทานมากท่ีสุดคือ น้ําผักผลไม้รวม 
รองลงมาคือ น้ําเก๊กฮวย 

4.3 ทัศนคติการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ พบว่า ด้านสุขภาพ ทัศนคติท่ีมีความเห็นระดับมาก ได้แก่ ท่านใส่ใจ
กับการดูแลตัวเองท้ังเรื่องสุขภาพและการแต่งกาย รองลงมาคือ ท่านมักเลือกรับประทานผักและผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนมขบเคี้ยว 
และท่านคํานึงถึงสารอาหารท่ีครบ 5 หมู่ ในทุกม้ืออาหาร ด้านความเชื่อ ทัศนคติท่ีมีความเห็นระดับมาก ได้แก่ ท่านรู้สึกว่าการด่ืม
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพทําให้มีผิวพรรณสดใส  รองลงมาคือ ท่านบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพโดยคิดว่าช่วยรักษาโรคบางโรคได้ 
และท่านรู้สึกว่าการดื่มเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพทําให้มีความจําดีขึ้น 
  

5. กิตติกรรมประกาศ  
รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วน ทางผู้วิจัยขอกล่าวขอบคุณ 

ทางสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีได้มอบเงินทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งน้ี และให้คําปรึกษาในการเบิกจ่าย 
การจัดทําเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านคณบดี ท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขา คณะ
การจัดการธุรกิจอาหาร ซ่ึงสละเวลาในการให้คําปรึกษา ข้อชี้แนะต่างๆ ในการทํางานวิจัยในคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วง ขอขอบคุณอาจารย์นันท
พร สุทธิประภา อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ใน
การให้คําแนะนําเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําตารางการนําเสนอ อาจารย์สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ อาจารย์ประจําคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีให้คําแนะนําและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม อาจารย์วราภรณ์ คล้าย
ประสงค์ อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้คําแนะนํารูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยและกลุ่ม
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษานําร่องเก่ียวกับการใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปในการตรวจสอบลักษณะหรือโครงสร้างจุลภาคของ

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารและธนบัตร โดยใช้อุปกรณ์เสริมเพียงอย่างเดียวเป็นเลนส์ขยายขนาดเล็กท่ีประดิษฐ์ขึ้นโดยคณะผู้วิจัย แล้วติด
เลนส์ดังกล่าวไว้ท่ีด้านหน้าของกล้องของสมาร์ตโฟน คณะผู้วิจัยใช้สมาร์ตโฟนย่ีห้อโนเกีย รุ่น Lumia 520 ซ่ึงมีระบบปฏิบัติการเป็น 
Windows Phone 8.0 ส่วนเลนส์ขยายขนาดเล็กท่ีประดิษฐ์ขึ้นเม่ือประกอบเข้ากับกล้องมีกําลังขยายประมาณ 50X ทําการตรวจสอบ
ตัวอย่างโดยถ่ายภาพของตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ กระเทียมจุกและกระเทียมบด ส่วนตัวอย่างธนบัตรเป็นธนบัตรชนิดใบละ 100 
บาทที่เป็นของจริงในสภาพใหม่และเก่า และที่เป็นธนบัตรปลอม โดยภาพท้ังหมดท่ีถ่ายได้ไม่มีการปรับความส่องสว่าง ความเปรียบต่าง 
หรือฟังก์ชันเพื่อเพ่ิมความคมชัดใดๆ ท้ังสิ้น จากการศึกษานําร่องพบว่า สามารถถ่ายเห็นการเจริญของเชื้อราบนตัวอย่างกระเทียมจุกได้
อย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็น Aspergillus flavus หรือ Aspergillus niger ซ่ึงมัก
ขึ้นบนตัวอย่างท่ีเป็นวัตถุดิบอาหาร ในขณะท่ีตัวอย่างกระเทียมบดตรวจไม่พบการเจริญของเชื้อรา แต่พบสิ่งแปลกปลอมสีดํา ซ่ึงยังระบุ
ไม่ได้ว่าเป็นอะไร ส่วนตัวอย่างธนบัตรชนิดใบละ 100 บาทสามารถตรวจพบการพิมพ์แบบจุลภาคเป็นตัวเลข 100 เรียงติดต่อกันไปเรื่อยๆ 
บนธนบัตรท่ีเป็นของจริงท้ังในสภาพที่เป็นธนบัตรใหม่และธนบัตรเก่า แต่ในกรณีท่ีเป็นธนบัตรปลอมกลับเห็นไม่ชัดเจนและเลอะเลือน
มาก จากผลการศึกษาข้างต้นจึงชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของสมาร์ตโฟนไมโครสโคปในการดูหรือถ่ายภาพของลักษณะหรือโครงสร้างจุลภาค 
เพ่ือดูความผิดปกติของตัวอย่างวัตถุดิบอาหารและธนบัตรได้ 
คําสําคัญ: สมาร์ตโฟนไมโครสโคป การเจริญของเชื้อรา การพิมพ์แบบจุลภาค 
 

Abstract 
 This pilot study was to investigate the features or microstructures of food raw materials and Thai 

banknotes using smartphone microscope. Only one additional homemade lens was employed to be attached to 
the front side of the camera of smartphone. The smartphone of Nokia Lumia 520 with Windows Phone 8.0 was 
applied accompanying with the additional lens. The magnification power of the combination of smartphone and 
additional lens was about 50X. The samples of food raw materials, head garlic and ground garlic, and the true and 
fake 100-baht banknotes were taken pictures by the smartphone microscope. All pictures are original without any 
adjustment of brightness, contrast and/or advanced functions of digital image processing. The results showed that 
the pictures of head garlic revealed the early stage of fungi development on the garlic surface while could not be 
observed with naked eyes. However, no any features of fungi development could be detected in ground garlic 
except for some black unidentified objects. In the case of 100-baht banknotes, the authors found that there exist 
the clear microprinting, looked like as 100100100…, on the true banknotes whether new or old appearance. While 
the incomplete and blur microprinting was observed for the case of fake banknote. These findings indicated the 
potential of smartphone microscope for detecting the abnormality or fraud in food raw materials and banknotes. 
Keywords: Smartphone Microscope, Fungi Development, Microprinting 
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1. บทนํา 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันอาจถือได้ว่า โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) โดยเฉพาะท่ีเป็นสมาร์ตโฟน (Smartphone) กลายเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยในการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทย จากรายงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) พบว่า 
อัตราการใช้สมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 80 และยังคงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้งานสมาร์ตโฟนนอกจากใช้งานในฐานะเป็นโทรศัพท์แล้ว ยังใช้ในการคุยกันผ่านสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เช่น Facebook, Twitter, Line เป็นต้น ใช้ในการเล่นเกมส์ ดูหนังฟังเพลง ใช้ในการถ่ายรูป และใช้บริการต่างๆ ทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น e-banking, e-booking, e-book, e-magazine เป็นต้น 
 สําหรับในการศึกษานําร่องนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตโฟนโดยใช้ประโยชน์จากส่วนท่ีเป็นกล้องของสมาร์ตโฟน ซ่ึง
สามารถใช้งานได้ง่าย มีจํานวนจุดภาพ (Pixel) สูง (เช่น 8 ล้านจุดภาพ เป็นต้น) เป็นแบบโฟกัสอัตโนมัติ (Autofocus System) และเป็น
เทคโนโลยีภาพระดับสูง (High-end Imaging) แต่กล้องของสมาร์ตโฟนก็มีข้อจํากัด คือ มีกําลังขยายไม่มากและไม่สามารถถ่ายภาพของ
สิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ ได้ สําหรับการใช้งานในรูปแบบที่เรียกว่า สมาร์ตโฟนไมโครสโคป (Smartphone Microscope) นี้จะติด
อุปกรณ์เสริมเป็นเลนส์ขยายขนาดเล็กดังรูปท่ี 1 ที่ด้านหน้ากล้อง โดยเลนส์ขยายขนาดเล็กดังกล่าวนี้ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยคณะผู้วิจัย ส่วน
การใช้งานสมาร์ตโฟนไมโครสโคปก็เหมือนกับการใช้งานสมาร์ตโฟนในการถ่ายภาพธรรมดา โดยเล็งกล้องไปยังตําแหน่งของวัตถุหรือสิ่งท่ี
ต้องการถ่ายภาพ แล้วให้กล้องทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติจนได้ภาพท่ีชัดเจน แล้วกดหรือแตะให้สมาร์ตโฟนทําการบันทึกภาพ 
 แนวทางการประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปในการศึกษานําร่องนี้มี (อย่างน้อย) 4 โหมดการใช้งาน คือ 
  1) โหมดอาหาร (Food Mode) เช่น ใช้ในการตรวจสอบการเจริญของเชื้อราในระยะต้นในวัตถุดิบอาหาร ใช้ในการ
ตรวจสอบการเน่าเสียของอาหารและวัตถุดิบอาหาร ใช้ในการตรวจสอบส่ิงแปลกปลอมในอาหารหรือวัตถุดิบอาหาร เป็นต้น 
  2) โหมดธนบัตร (Money Mode) เช่น ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นธนบัตรจริงหรือธนบัตรปลอม โดยดูจากการพิมพ์
แบบจุลภาค (Microprinting) บนธนบัตร เป็นต้น 
  3) โหมดสุขภาพ (Health Mode) เช่น ใช้ในการตรวจดูลักษณะหรือสุขภาพของผิวหนัง ซ่ึงใช้ในธุรกิจเคร่ืองสําอาง 
ใช้ในการตรวจดูการสมานของบาดแผล ซ่ึงแม้ในทางการแพทย์จะมีกล้องจุลทรรศน์ซ่ึงสามารถส่องดูได้อย่างชัดเจนและดีกว่า แต่กรณีท่ี
เป็นบาดแผลบนร่างกายของผู้ป่วย เช่น ท่ีบริเวณแขนหรือขา เป็นต้น ก็อาจไม่สะดวกในการท่ีจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องบาดแผลดังกล่าว 
  4) โหมดเส้นใยและเคร่ืองหนัง (Fiber and Leather Mode) เช่น ใช้ในการตรวจดูชนิดของเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมที่
เป็นสิ่งทอหรือเคร่ืองนุ่งห่ม ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นหนังแท้หรือหนังเทียม เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 1 สมารต์โฟนและเลนส์ต้นแบบที่ใชใ้นการบันทึกภาพ โดยขนาดของเลนส์ที่ใช้นั้น 

มีขนาดเล็กกว่าขนาดของเหรียญ 50 สตางค ์
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตโฟนไมโครสโคปสําหรับใช้ในการตรวจสอบลักษณะหรือโครงสร้างจุลภาคของวัตถุดิบอาหาร ธนบัตร 
ผิวหนังมนุษย์ และพื้นผิวของเครื่องหนัง และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application หรือเรียกสั้นๆ ว่า App) สําหรับใช้งานบนสมาร์ตโฟน
ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาพตัวอย่างท่ีถ่ายได้กับภาพอ้างอิงในฐานข้อมูล (Database) หรือคลัง (Library) ภาพของโปรแกรม 
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1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวความคิดของการศึกษานําร่องนี้เป็นการพัฒนาสมาร์ตโฟนไมโครสโคปให้ใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวกพอๆ กับพก
สมาร์ตโฟนเพียงอย่างเดียว และสามารถนําไปใช้ ณ สถานท่ีท่ีต้องการตรวจวัดได้ (On-site Examination) ในข้ันต้นนี้คณะผู้วิจัยยังไม่
ประสงค์ท่ีจะพัฒนาเป็นเครื่องประกอบท่ียุ่งยาก จึงใช้เลนส์ขยายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซ่ึงประดิษฐ์โดยคณะผู้วิจัยดังรูปท่ี 1 อย่างไรก็
ตามคณะผู้วิจัยก็มีแผนท่ีจะพัฒนาเคร่ืองประกอบของสมาร์ตโฟนไมโครสโคปที่มีกําลังขยายมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน และให้
สามารถใช้งานได้สูงข้ึน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการตรวจสอบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา (Microbiology) เพราะฉะน้ันในการศึกษานําร่อง
นี้จึงให้ความสําคัญในการใช้งานในโหมดอาหารมากกว่าโหมดอ่ืนๆ 
 จากข้างต้นเมื่อใช้เพียงเลนส์ขยายอย่างเดียว จึงมิอาจส่องหรือขยายให้เห็นในระดับของสิ่งท่ีเล็กมากๆ ได้ เช่น แบคทีเรีย 
(Bacteria) ไวรัส (Virus) อนุภาคนาโนเมตร (Nanoparticle) เป็นต้น แต่ก็มีกําลังขยายเพียงพอท่ีจะเห็นในกรณีของเชื้อราท่ีมีขนาดท่ีใหญ่
กวา่ได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นใยรา (Hypha) หรือกลุ่มใยรา (Mycelium) ท่ีเพิ่งเจริญข้ึนมา ซ่ึงอาจไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือใน
โหมดธนบัตรก็มีกําลังขยายเพียงพอท่ีจะเห็นการพิมพ์แบบจุลภาคบนธนบัตรได้ โดยกรอบแนวคิดของการพัฒนาสามารถแสดงดังรูปท่ี 2 
ซ่ึงแบ่งเป็นส่วนท่ีต้องพัฒนาเลนส์ให้มีกําลังขยายที่สูงข้ึน พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีรองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ
ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ iOS บน iPhone, Android บนสมาร์ตโฟนหลายยี่ห้อ และ Windows Phone บน Nokia พร้อมท้ังพัฒนาในส่วน
ของฐานข้อมูลหรือคลังภาพอ้างอิงท่ีได้มาจาการตรวจสอบด้วยวิธีมาตรฐานอื่นๆ เช่น ในกรณีของโหมดอาหารท่ีทําการตรวจหาการเจริญ
ของเชื้อราก็ต้องมีผลการตรวจยืนยันทางจุลชีววิทยาประกอบด้วย เป็นต้น  
 

PC1

PC2

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดรวบยอดของการวิจยัในการใชส้มาร์ตโฟนไมโครสโคป 

ในการตรวจหาการเจริญของเช้ือรา 
 

1.4 การสํารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 การศึกษานําร่องนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตโฟนไมโครสโคปเพ่ือใช้ในการตรวจสอบลักษณะหรือโครงสร้างจุลภาคของ
วัตถุดิบอาหาร ธนบัตร ผิวหนังมนุษย์ และพ้ืนผิวของเครื่องหนัง โดยเน้นการใช้งานในโหมดอาหารท่ีเป็นการตรวจหาการเจริญของเชื้อรา
ในวัตถุดิบอาหารมากกว่า ในส่วนของการตรวจพิสูจน์ทราบว่าเป็นเชื้อราหรือไม่ หรือเป็นเชื้อราชนิดไหนนั้นต้องถือว่าไม่มีอะไรใหม่มาก

สมาร์ตโฟนไมโครสโคป
พัฒนาเลนส์ท่ีมีกําลัง
ขยา ย เพ่ิม ข้ึนเ ป็น
50 X,  1 00 X หรือ
มากกว่า

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร

ยืนยันด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา

- พัฒนา App บนสมาร์ตโฟน
- รองรับระบบปฏิบัติการ
- เสถียรและใช้งานงา่ย
- มีฟังก์ชันช่วยประมวลผลภาพ
- มีฐานข้อมลู/คลังภาพอ้างอิง
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นัก เพราะมีขั้นตอนและวิธีการในการตรวจพิสูจน์ท่ีเป็นมาตรฐานหรือเป็นวิธีสัญนิยม (Conventional Method) ในทางจุลชีววิทยาอยู่
แล้ว ซ่ึงดําเนินการโดยการเพาะเชื้อในจานเพาะเล้ียง (Petri Dish) แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ สิ่งแปลกใหม่หรือ
ความต่ืนเต้นท่ีจะเกิดข้ึนในการศึกษานําร่องนี้ คือ สามารถใช้สมาร์ตโฟนในการส่องดูเชื้อราท่ีเจริญบนวัตถุดิบอาหารหรืออาหารได้เลย 
โดยอาจไม่ต้องส่งตัวอย่างหรือส่งเฉพาะตัวอย่างท่ีสงสัยเท่านั้นเดินทางมายังห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจยืนยันผลให้ชัดเจนแน่นอนเท่านั้น 
และนวัตกรรมสมาร์ตโฟนไมโครสโคปน้ีกลับจะทําให้การตรวจทางจุล-ชีววิทยาง่ายข้ึน และสามารถใช้ส่องดูได้ ณ สถานประกอบการหรือ
สถานที่ท่ีต้องการตรวจได้ทันที ย่ิงไปกว่านั้นในปัจจุบันสมาร์ตโฟนเกือบท้ังหมดมีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกหรือจีพีเอช (Global 
Positioning System or GPS) ทําให้สามารถระบุได้ว่า เป็นการตรวจ ณ จุดใดหรือท่ีไหนหรือสถานประกอบการใด ซ่ึงจะช่วยลดข้อ
โต้แย้งว่าเป็นตัวอย่างจากสถานท่ีท่ีตรวจนั้นจริงหรือไม่ และไม่มีการปะปนของตัวอย่างจากแหล่งอ่ืนจริง ซ่ึงคณะผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มี
งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์และซํ้ากับงานวิจัยนี้เลย แต่มีงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปหรือเครื่องประกอบท่ีซับซ้อนเพื่อเพิ่ม
กําลังขยายของกล้องของสมาร์ตโฟนในหลากหลายปัญหาและมีการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยนานาชาติในช่วง 4 ถึง 5 ปีนี้เอง และประการ
สําคัญอีกอย่างคือวารสารวิจัยท่ีตีพิมพ์นั้นบางฉบับมีค่าแฟคเตอร์ผลกระทบ (Impact Factor) สูงถึง 7.4 เลยทีเดียว เช่น งานวิจัยของ 
Giavazzi และคณะ (2014) ได้พัฒนาเคร่ืองประกอบเพ่ือใช้กับสมาร์ตโฟนในการส่องตรวจเชื้อ Hepatitis B และไวรัส HIV และทําเป็น
ลักษณะตัวรับรู้ชีวภาพ (Biosensor) งานวิจัยของ Zhu และคณะ (2012) ได้พัฒนาเคร่ืองประกอบเพ่ือใช้กับสมาร์ตโฟนในการตรวจหา
เชื้อ Escherichia coli ในตัวอย่างของเหลว โดยใช้พ้ืนฐานของ Fluorescent Imaging งานวิจัยของ Park และคณะ (2013) ได้พัฒนา
เคร่ืองประกอบเพื่อใช้กับสมาร์ตโฟนในการตรวจหาปริมาณของเชื้อ Salmonella บน Paper Microfluidics งานวิจัยของ Wei และคณะ 
(2013) ได้พัฒนาเคร่ืองประกอบที่ใช้พ้ืนฐานของ Fluorescent Imaging เช่นเดียวกันสวมเข้ากับสมาร์ตโฟนในการถ่ายภาพของอนุภาค
นาโนเมตร (Nanoparticle) ของพอลิสไตรีน (Polystylene) และไวรัส นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอื่นๆ ท่ีใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปเป็นเคร่ืองมือ
อีก เช่น งานวิจัยของ Zhu และคณะ (2011) ได้พัฒนาเครื่องประกอบที่ใช้พ้ืนฐานของ Fluorescent Imaging และสวมเข้ากับสมาร์ต
โฟน โดยใช้ตรวจวัดคุณสมบัติของเซลล์ (Cytometry) เช่น จํานวนและความหนาแน่นของเซลล์เม็ดเลือดขาวในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ 
เป็นต้น งานวิจัยของ Coskun และคณะ (2013) ได้พัฒนาเคร่ืองประกอบท่ีสวมเข้ากับสมาร์ตโฟนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีควบคุม
การทํางานของเครื่องประกอบดังกล่าว และใช้ในการทดสอบและหาปริมาณของสารก่อภูมิแพ้อาหาร (Food Allergen) ของถ่ัวลิสงใน
คุกกี้ (Cookie) งานวิจัยของ Wei และคณะ (2014) ได้พัฒนาเคร่ืองประกอบท่ีทําหน้าท่ีเสมือนเป็นวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ (Visible 
Spectrometer) สวมเข้ากับสมาร์ตโฟนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีควบคุมการทํางานของเคร่ืองประกอบดังกล่าว และใช้ในการ
ตรวจหาการปนเปื้อนของปรอทในนํ้า ซ่ึงสามารถตรวจวัดได้ถึงระดับส่วนในพันล้านส่วน (Parts per Billion) งานวิจัยของ Coskun และ
คณะ (2013) ได้พัฒนาเครื่องประกอบท่ีใช้พ้ืนฐานของ Fluorescent Imaging และสวมเข้ากับสมาร์ตโฟน โดยใช้ตรวจวัดปริมาณ
สารอัลบูมิน (Albumin) ในตัวอย่างปัสสาวะ ซ่ึงใช้เวลาในการตรวจวัดประมาณ 5 นาทีและมีขีดจํากัดการตรวจหา (Detection Limit) 
เป็น 5 ถึง 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และงานวิจัยของ Zhu และคณะ (2013) ได้ต่อยอดงานวิจัยเดิม (ในปี 2011) โดยพัฒนาเครื่อง
ประกอบให้งานได้ง่ายข้ึน และใช้ตรวจวัดความหนาแน่นของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาว และความเข้มข้นของเฮโมโกลบิน 
(Hemoglobin) ในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ ท้ังนี้ได้มีการสอบเทียบว่าตรงกันกับวิธีการมาตรฐานทางโลหิตวิทยาด้วย 
 
 
 

2. วิธีการทดลอง 
การศึกษานําร่องนี้ได้ใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปในการตรวจสอบลักษณะหรือโครงสร้างจุลภาคของตัวอย่าง 2 ประเภทด้วยกัน 

คือ ประเภทท่ี 1 เป็นตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ กระเทียมจุกและกระเทียมบด โดยเป็นการใช้สมาร์ตโฟนไมโคร-สโคปตรวจหาการ
เจริญของเชื้อราในระยะต้น ประเภทท่ี 2 เป็นตัวอย่างธนบัตรใบละ 100 บาทที่เป็นธนบัตรจริงในสภาพใหม่และเก่า และท่ีเป็นธนบัตร
ปลอม โดยเป็นการใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปตรวจดูการพิมพ์แบบจุลภาคบนธนบัตร นอกจากน้ียังมีตัวอย่างถั่วต้ม ลองกอง ต้นหอม 
ตังฉ่าย ข้าวสารบรรจุถุง บาดแผลขนาดเล็กบนผิวหนัง กระเป๋าหนังแท้ กระเป๋าหนังเทียม เส้นใยฝ้าย และเส้นใยไหม แต่ไม่ได้นําเสนอใน
การศึกษานําร่องนี้ ตัวอย่างทั้งหมดตรวจวัดหรือถ่ายภาพโดยใช้สมาร์ตโฟนย่ีห้อโนเกีย (Nokia) รุ่น Lumia 520 ซ่ึงมีระบบปฏิบัติการเป็น 
Windows Phone 8.0 และใช้เลนส์ขยายที่ประดิษฐ์โดยคณะผู้วิจัย ซ่ึงเม่ือนํามาประกอบเข้ากับกล้องของสมาร์ตโฟนแล้วมีกําลังขยาย 
(Magnification Power) ประมาณ 50X  
 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
ได้ดําเนินการใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโคปในการถ่ายภาพตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ กระเทียมจุกและกระเทียมบด และ

ธนบัตรใบละ 100 บาท โดยขอชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับรูปภาพท่ีใช้ประกอบในที่นี้ว่ามีการปรับความละเอียดของภาพให้น้อยลง 
เพื่อให้ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไปและสามารถส่งไฟล์เอกสารได้ อย่างไรก็ตามภาพท่ีใช้ประกอบนี้ “ไม่มีการปรับความส่องสว่าง 
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(Brightness) ความเปรียบต่าง (Contrast) หรือใช้ฟังก์ชันการเพิ่มความคมชัดใดๆ ท้ังสิ้น” แต่อาจมีการหมุนภาพหรือปรับขนาดของ
ภาพเพื่อให้เหมาะสมในการจัดเรียงลงในหน้าเอกสารได้ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงย่อมต้องมีความแตกต่างระหว่างภาพที่เห็นบน
สมาร์ตโฟนไมโครสโคปกับภาพเดียวกันท่ีปรากฏบนหน้าจอหรือบนกระดาษ อันเนื่องจากเฉดสีท่ีแตกต่างกันของเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน 
จอคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์ 

 
3.1 ผลการตรวจสอบตัวอย่างกระเทียมจุก 

 ได้ทดลองถ่ายภาพของตัวอย่างกระเทียมจุกพบว่า สามารถถ่ายภาพเห็นการเจริญของเชื้อราบนกระเทียมได้ ท้ังๆ ท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังรูปท่ี 3 โดยภาพบนเป็นการลอกเปลือกภายนอกออกแล้วถ่ายผิวหรือเน้ือกระเทียมพบว่า เห็นการเจริญของเชื้อ
ราอย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ส่วนภาพกลางเป็นภาพที่ถ่ายโดยโฟกัส (Focus) ไปท่ีรูเล็กๆ บนกระเทียมพบว่า 
เห็นการเจริญของเชื้อราอย่างชัดเจนอยู่ภายในรูดังกล่าว ซ่ึงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพของสมาร์ตโฟนไมโครสโคปในการดูหรือ
ถ่ายภาพการเจริญของเชื้อราในระยะต้นได้อย่างชัดเจน ส่วนภาพล่างเป็นภาพถ่ายของเชื้อราท่ีเจริญอยู่ท่ีผิวของกระเทียม ซ่ึงสามารถ
สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนมากข้ึนไปอีกเม่ือมองหรือถ่ายด้วยสมาร์ตโฟนไมโครสโคป โดยในเบื้องต้นนี้สันนิษฐาน
ว่า เชื้อราท่ีเห็นนั้นน่าจะเป็น Aspergillus flavus หรือ Aspergillus niger ซ่ึงมักขึ้นบนตัวอย่างที่เป็นวัตถุดิบอาหาร 
 

3.2 ผลการตรวจสอบตัวอย่างกระเทียมบด 
 ได้ทดลองถ่ายภาพของตัวอย่างกระเทียมบด ซ่ึงเป็นกระเทียมที่ผู้ประกอบการอาหารประเภทแผงลอยหรือรถเข็นนิยมใช้กัน
มาก เนื่องจากราคาไม่แพง สะดวกและสามารถใช้ทําอาหารได้ทันที พบว่า ยังไม่เห็นการเจริญของเชื้อราในกระเทียมชนิดนี้ แต่พบเห็นสิ่ง
แปลกปลอมสีดํา ซ่ึงยังไม่ทราบว่าเป็นอะไร แต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่า สามารถถ่ายหรือเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เล็กมากได้ดังรูปท่ี 4 
 

3.3 ผลการตรวจสอบธนบัตรใบละ 100 บาท 
 ได้ทดลองถ่ายภาพของตัวอย่างธนบัตรใบละ 100 บาทที่เป็นธนบัตรจริง โดยเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรในสภาพใหม่และ
สภาพเก่าพบว่า สามารถเห็นการพิมพ์แบบจุลภาคบนธนบัตรท่ีตําแหน่งข้างพระกรรณของพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวง ตําแหน่ง
ข้างในเลขหนึ่งไทย และตําแหน่งข้างในเลขศูนย์ไทยเป็นตัวเลขอารบิก 100 เรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ดังรูปท่ี 5 และ 6 และไม่ว่าจะเป็น
ธนบัตรในสภาพใหม่หรือเก่าก็สามารถเห็นการพิมพ์แบบจุลภาคนี้ได้อย่างชดัเจน ซ่ึงหากดูด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถมองเห็นได้ ส่วนใน
กรณีของธนบัตรปลอมพบว่า เห็นการพิมพ์แบบจุลภาคท่ีไม่ชัดเจนและเลอะเลือนมากดังรูปท่ี 7 โดยธนบัตรปลอมนี้ได้ขออนุญาตถ่ายมา
จากของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซ่ึงไม่ประสงค์จะเปิดเผย และเป็นการถ่ายเทียบกับธนบัตรจริง ณ ท่ีธนาคารดังกล่าว ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้
ลองสัมผัสธนบัตรปลอมแล้วพบว่า เนื้อสัมผัสไม่แตกต่างจากธนบัตรจริง สีสันก็ถือว่าเหมือนกัน และไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้ 
ยกเว้นพนักงานธนาคารที่มีประสบการณ์และสัมผัสธนบัตรอยู่เป็นประจํา 
 

4. สรุปผล 
 นวัตกรรรมสมาร์ตโฟนไมโครสโคปซึ่งใช้เลนส์ขยายขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยคณะผู้วิจัยติดท่ีด้านหน้าของกล้องของสมาร์ต
โฟนทําให้มีกําลังขยายเป็น 50X และเม่ือนํามาตรวจสอบและถ่ายภาพของตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ กระเทียมจุกและกระเทียมบด 
และธนบัตรชนิดใบละ 100 บาทที่เป็นของจริงท้ังท่ีเป็นสภาพใหม่และเก่า และที่เป็นของปลอม พบว่า สามารถสังเกตเห็นการเจริญของ
เชื้อราในระยะต้นบนกระเทียมจุกได้อย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่กระเทียมบดไม่พบการเจริญของเชื้อ
รา แต่สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมสีดํา ซ่ึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไร ส่วนธนบัตรท่ีเป็นของจริงไม่ว่าจะเป็นสภาพใหม่หรือเก่าตรวจ
พบการพิมพ์แบบจุลภาคได้อย่างชัดเจนเป็นตัวเลขอารบิก 100 เรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ในขณะท่ีธนบัตรที่เป็นของปลอมกลับเห็นไม่ชัด
และเลอะเลือนมาก แต่ไม่สามารถเห็นความแตกต่างนี้ด้วยตาเปล่าได้ จากข้างต้นจึงชี้ให้เห็นว่า สามารถใช้สมาร์ตโฟนไมโครสโค
ปในการตรวจสอบลักษณะหรือโครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างวัตถุดิบอาหารและธนบัตรได้ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษานําร่อง
ดังกล่าวควรมีการพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีทํางานบนสมาร์ตโฟน และมีฐานข้อมูลหรือคลังภาพอ้างอิงของการเจริญของเชื้อรา
และลักษณะที่บ่งชี้ถึงธนบัตรจริงหรือปลอมอย่างชัดเจนต่อไป 
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รูปที่ 3 ภาพถ่ายของเชื้อราที่เจริญบนกระเทียมจุกซึ่งถ่ายโดยใชส้มาร์ตโฟนไมโครสโคป 
 

ภาพจ ากสมา ร์ต
โฟนไมโครสโคป
(ภาพขวา)  ของรู
เล็กๆ บนกระเทียม
ซ่ึงสามารถเห็นการ
เจริญของเช้ือราได้
อ ย่ าง ชั ด เจ น ใน
ขณะท่ีมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็น

ภาพจากสมาร์ตโฟนไมโครสโคป (ภาพขวา) ของรอย
แผลบนกระเทียม ซ่ึงสามารถเห็นการเจริญของเช้ือราได้
ชัดเจนมากข้ึนไปอีก ในขณะท่ีมองด้วยตาเปล่าก็พอ
สังเกตเห็นได้

ภาพจากสมาร์ตโฟนไมโครสโคป (ภาพขวา) ของขอบ
ด้านหนึ่งซ่ึงเห็นการเจริญของเช้ือราอย่างชัดเจน ใน
ขณะท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
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รูปที่ 4 ภาพถ่ายของสิ่งแปลกปลอมที่พบในกระเทียมบดซ่ึงถ่ายโดยใชส้มาร์ตโฟนไมโครสโคป 

 

ภาพจากสมาร์ตโฟน
ไมโครสโคป (ทาง
ด้ า น ข ว า )  ข อ ง
กระเทียมบดพบส่ิง
แปลกปลอมสีดํา ซ่ึง
ยังไม่ท ราบ ว่าเ ป็น
อะไร และพบมดตาย
อยู่ 1 ตั ว แต่ ยังไม่
พบ ว่า มีการ เ จริญ
ของเ ช้ือรา ในขณะท่ี
มองด้วยตาเปล่ าก็
พอสังเกตได้



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 
 

 372

 
 

รูปที่ 5 ภาพถ่ายของธนบัตรใบละ 100 บาทท่ีเปน็ธนบัตรจริงในสภาพใหม่ 
 

  
 

รูปที่ 6 ภาพถ่ายของธนบัตรใบละ 100 บาทท่ีเปน็ธนบัตรจริงในสภาพเก่า 
 
 

1 

2 3 

1 

2 

3 

ภาพจากสมาร์ตโฟนไมโครสโคป
(ภาพทางด้านขวา) ของธนบัตรใบละ
100 บาทท่ีเป็นของจริงในสภาพใหม่
พบว่า ปรากฏการพิมพ์แบบจุลภาค
เป็นตัวเลข 100 ท่ีตําแหน่งท่ี 1 (ข้าง
พระกรรณของพระบรมสาทิสลักษณ์
ของในหลวง), 2 (ในตัวเลขหนึ่งไทย)
และ 3 (ในตัวเลขศูนย์ไทย) อย่างชัด
เจนในขณะท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

4 
5 6 

4 

5 

6 

ภาพจากสมาร์ตโฟนไมโครสโคป
(ภาพทางด้านขวา) ของธนบัตรใบละ
100 บาทท่ีเป็นของจริงในสภาพเก่า
พบว่า ปรากฏการพิมพ์แบบจุลภาค
เป็นตัวเลข 100 ท่ีตําแหน่งท่ี 1 (ข้าง
พระกรรณของพระบรมสาทิสลักษณ์
ของในหลวง), 2 (ในตัวเลขหนึ่งไทย)
และ 3 (ในตัวเลขศูนย์ไทย) อย่างชัด
เจนเช่นกัน ในขณะท่ีมองด้วยตาเปล่า
ไมเ่ห็น
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รูปที่ 7 ภาพถ่ายของธนบัตรใบละ 100 บาทท่ีเปน็ธนบัตรจริงและปลอมเปรียบเทียบกัน 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน). (2556, มิถุนายน 26) เจาะกระแสไอที แนวโน้มการเติบโตของ
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x 

ภาพจากสมาร์ตโฟนไมโครสโคป (ภาพทาง
ด้านขวา) ของธนบัตรใบละ 100 บาทท่ี
เป็นของจริงกับของปลอม พบว่า ของจริง
ปรากฏการพิมพ์แบบจุลภาคเป็นตัวเลข
100 ท่ีตําแหน่ง x อย่างชัดเจน ในขณะท่ี
ของปลอมเห็นไมชั่ดเจนและเลือนลางมาก

ตําแหน่ง x ของธนบัตรจริง

ตําแหน่ง x ของธนบัตรปลอม
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บทคัดย่อ 
อัตราทําให้เย็นมีบทบาทสําคัญต่อรีโทรกราเดชันของโมเลกุลแป้งท่ีผ่านการเจลาติไนส์ มีผลต่อคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ท่ี

ใช้แป้งเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น จึงศึกษาผลของอัตราทําให้เย็น (2, 6 และ 10ºC/min) ต่อสมบัติเพรสติงของแป้งข้าวเจ้า 5% โดยน้ําหนัก
โดยใช้เครื่อง rapid visco analyzer ภายใต้ความเค้นเฉือนคงท่ีค่าหนึ่ง พบว่า ค่าความหนืดสุดท้ายและค่า setback ลดลงเมื่อเพ่ิมอัตรา
ทําให้เย็น (p<0.05) ชี้ให้เห็นว่า อัตราทําให้เย็นที่ต่ํากว่า มีผลให้ short-term retrogradation เกิดขึ้นได้สูงกว่า เม่ือนําเพสต์แป้งข้าวเจ้า
ท่ีได้ไปประเมินความคงตัวของการแช่แข็ง-ละลาย พบว่า หลังการแช่แข็ง-ละลายผ่านไป 5 รอบ ปริมาณน้ําที่แยกได้จากเพสต์ข้าวเจ้า 5% 
ท่ีอัตราทําให้เย็น 10ºC/min มีค่าต่ํากว่าท่ีได้จากตัวอย่างที่มีอัตราทําให้เย็น 2ºC/min ผลท่ีได้ชี้ให้เห็นว่า อัตราทําให้เย็นที่สูงสามารถลด
รีโทรกราเดชันของเพสต์แป้งโดยเพิ่มความคงตัวของการแช่แข็ง-ละลาย 
คําสําคัญ : สมบัติเพสติง รีโทรกราเดชัน ความคงตัวของการแช่แข็ง-ละลาย 

 

Abstract 
Cooling rate of gelatinized starch plays an important role in retrogradation of starch molecules leading to 

the final quality of the starch based products. Then, the effect of cooling rate (2, 6 and 10ºC/min) on pasting 
properties of 5% w/w non-waxy rice flour was investigated using a rapid visco analyzer under a constant shear 
stress. Both final viscosity and setback values decreased with increasing cooling rate (p<0.05) indicating that the 
slower cooling rate enhanced higher short-term retrogradation of gelatinized rice starch. All gelatinized rice pastes 
were further evaluated for freeze-thaw stability. After 5 repeated freeze–thaw cycles, the water separation of 5% 
rice pastes with cooling rate at 10ºC/min showed a lower value compared with that obtained from the paste with 
2ºC/min. The results suggest that high cooling rate could decrease the retrogradation with enhancing the freeze-
thaw stability of paste. 
Keywords: Pasting properties, Retrogradation, Freeze-thaw stability. 
 

1. Introduction 
Rice starch is used in many starch based products. In food industry, the heating and cooling play an 

important role in final starch based product related to the gelatinization and retrogradation (Chantaro, 
Pongsawatmanit and Nishinari, 2013). Zhang and Sun (2006) reported that rapid cooling can reduce the cooling 
time and produce a good quality of cooked rice. The starch retrogradation of cooked rice could be retarded during 
storage by rapid cooling rate was also reported (Ma and Sun, 2009). Therefore, in this study, the impact of cooling 
rates on pasting properties of non-waxy rice starch was investigated. The freeze-thaw stability of the gelatinized 
pastes obtained from different cooling rates was also further determined. The results obtained from this study are 
expected to be useful for RS-based product development in the food industry. 

 

2. Materials and Methods 
2.1 Materials 

Non-waxy rice flour (RF) (Cho Heng, Thailand) was purchased from the supermarket was used without any 
further purification. 
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2.2 Rapid visco-analyzer (RVA) measurement with different cooling rate 
The pasting properties of 5% w/w RF in deionized distilled water were determined using a rapid visco-

analyzer (RVA) (RVA-4, Newport Scientific, Narrabeen, Australia). The RF was added to preweighed distilled water in 
RVA canisters to achieve a total weight of 28 g for preparing 5% w/w RF pastes. The dispersions was kept at room 
temperature for a further 30 min to hydrate the starch before measurement. The pasting profile of the rice 
samples and agitation speeds of the paddle monitor during thermal treatment according to the method of 
Pongsawatmanit et al. (2006) as follows: equilibrating the starch slurry at 50 ºC for 1 min, increasing the 
temperature to 95 ºC at a heating rate of 6 ºC/min, holding the temperature at 95 ºC for 5 min, decreasing the 
temperature to 50 ºC at cooling rates of  2, 6 and 10 ºC/min and holding at 50 ºC for 2 min. Total running time for 
the cooling rates of 2, 6 and 10 ºC/min were 38, 23 and 20 min, respectively. Agitation speed of paddle was started 
at 960 rpm for the first 10 s and kept constant at 160 rpm until the end of the experiment. Pasting profiles 
evaluate in triplicate and the average values of pasting parameters were reported. 
 

2.3 Freeze-thaw stability measurement 
The freeze–thaw stability of RF pastes obtained from RVA experiment with different cooling rates was 

evaluated. The pastes were poured into 10 mL plastic tubes, centrifuged to remove entrapped air bubbles and 
cooled at 5°C at least 3 h before storing in a freezer (-25 °C) for 22 h, and then thawing at 40 °C for 2 h repeatedly 
up to five repeated freeze-thaw cycles. Water separations from the pastes were determined using the method of 
Pongsawatmanit and Srijunthongsiri (2008) by 5-mL plastic syringes without tip and plunger.  
 

2.4 Statistical analysis 
Each measurement was carried out using at least two freshly prepared samples. The results were reported 

as the mean ± standard deviation. Statistical analysis was performed using SPSS V.12 statistical software (SPSS 
(Thailand) Co., Ltd.). 
 
3. Results and Discussion 
3.1 Pasting properties from rapid visco-analyzer (RVA) measurement 

The rapid visco-analyzer was used to investigate the pasting properties of 5% w/w RF as shown in Fig. 1. 
On heating profile, pasting temperatures, peak viscosity and breakdown (the difference between the peak viscosity 
and minimum viscosity of RVA profile) of 5% w/w RF revealed no significant difference (p>0.05) with increasing 
cooling rate from 2 to 10 ºC/min (p<0.05, Table 1). However, on RVA cooling profile starting at the 13.5th min of 
each RVA running time showed the different profiles with different cooling rates. On cooling, re-association 
between macromolecules constituting starch especially amylose molecules occurs and viscosity of the pastes 
increases to a final viscosity indicating the ability of the material to form a viscous paste or gel upon cooling. In 
addition, setback was also determined from the difference between the final viscosity and the minimum viscosity 
after peak viscosity.  The final viscosity values decreased with increasing cooling rate from 123 to 104 cP for the 
cooling rate of 2 to 10 ºC/min, respectively. The setback values showed the similar phenomena. The values 
decreased with increasing cooling rate from 72 to 48 cP for the cooling rate of 2 to 10 ºC/min, respectively. Both 
final viscosity and setback values decreased with increasing cooling rate (p<0.05, Table 1). indicating that the slower 
cooling rate enhanced higher short-term retrogradation of gelatinized rice starch molecules. 
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Figure 1  RVA pasting profiles of 5% w/w non-waxy rice flour with different cooling rates 

(2, 6 and 10 °C/min). 
 

Table 1 Pasting properties of 5% w/w RF with different cooling rates by rapid visco 
analyzer (RVA). 

Cooling rate  
(°C /min) 

Pasting 
Temperature 

(ºC) 

Peak viscosity  
(cP) 

Breakdown 
(cP) 

Final viscosity 
(cP) 

Setback 
(cP) 

2 93.9 ± 0.4a 91.3 ± 1.5a 39.3 ± 0.6a 123 ± 4.2a 71.7 ± 3.2a 
6 93.5 ± 0.0a 90.7 ±  2.5a 36.7 ± 1.5a 115 ± 4.0b 61.7 ± 3.5b 
10 93.7 ± 0.2a 93.3 ± 0.6a 37.0 ± 2.0a 104 ± 1.7c 47.7 ± 3.5c 

Mean ± standard deviation values (n=3) followed by different letters within the same column in are significantly ( p‹0.05 ) 
different by Duncan’s multiple range test. 
 
 
3.2 Freeze-thaw stability of RF pastes 

Freeze–thaw stability is important in food industry. During cold storage, the reassociation of starch 
molecules may result in the release of water (called syneresis) during thermal fluctuation and this may affect the 
functional properties of starch based products. The gelatinized RF pastes with different cooling rates from RVA 
experiment were used for freeze-thaw stability evaluation after 5 repeated freeze–thaw cycles. The water 
separation of the 5% gelatinized RF pastes decreased from 84 to 76 % with increasing cooling rate from 2 to 10 
ºC/min, respectively, as shown in Fig. 2. The results showed the same trend as those of setback value indicating 
short-term retrogradation. The water separation of rice pastes with cooling rate at 10ºC/min showed a lower value 
compared with that obtained from the paste with 2ºC/min. Therefore, high cooling rate could retard the 
retrogradation with enhancing the freeze-thaw stability of RF paste. 
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Figure 2 Water separation of 5%w/w non-waxy rice flour at different cooling rates after    

5 repeated freeze-thaw cycles. 
  
4. Conclusion 

The effect of cooling rate on cooling profiles of 5% w/w non-waxy rice flour from RVA showed that both 
final viscosity and setback values decreased with increasing cooling rate.  After 5 repeated freeze–thaw cycles, the 
water separation of pastes decreased with increasing cooling rate suggesting high cooling rate retard the 
retrogradation of starch molecules leading to an increase in freeze-thaw stability of paste.  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาและเก็บข้อมูลการดําเนินการผลิตของโรงสีข้าวชุมชนในประเทศ สปป.ลาว และ

ทดสอบประสิทธิภาพการสีข้าวและการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงสีข้าวชุมชนในแขวงบอลิคําไซ คําม่วน 
สะหวันนะเขต และ สาละวัน ประเทศ สปป.ลาว จํานวน 23 โรง วิเคราะห์ผลการวิจัยท่ี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี จากผลการวิจัยพบว่า โรงสีข้าวในประเทศ สปป. ลาว 
สามารถแบ่งเป็นสามขนาดตามความสามารถในการผลิต โดยแบ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก โรงสีข้าวขนาดปานกลาง และโรงสีข้าวขนาด
ใหญ่ซ่ึงมีความสามารถเฉลี่ย 291.10, 656.50 และ 1533.30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซ่ึงถือว่ามีกําลังผลิตไม่มากนัก มีดัชนีการสีแปรรูปต้น
ข้าวเฉลี่ย 95.42, 85.39 และ 98.77 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงสีข้าวขนาดกลางมีดัชนีการสีแปรรูปข้าวต่ําท่ีสุด เครื่องทําสะอาดใช้รูตะแกรง
ขนาดโตเกินไป เคร่ืองกะเทาะเปลือกใช้ความเร็วรอบค่อนข้างต่ํา และใช้ความเร็วในการขัดขาวค่อนข้าวต่ํา ส่งผลให้มีความสามารถในการ
ทํางานได้ต่ํา จากผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า การเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพการสีแปรรูปและลดการสูญเสียสามารถดําเนินการได้
โดยการลดขนาดของรูตะแกรงทําความสะอาดและตะแกรงขัดขาว เพิ่มความเร็วของเครื่องกะเทาะเปลือกและเครื่องขัดขาวให้มีความเร็ว
ท่ีเหมาะสม 
คําสําคัญ : โรงสีข้าวในประเทศ สปป.ลาว, การปรับปรุงผลิตภาพ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to studies and collect the production data of the community rice mills 

in Lao PDR. and test their performance and process loss. Twenty three community rice mills in Bolikhamxay, 
Khammouane, Savannakhet and Salavanh Province in Lao PDR. were selected as samples. Data analysis was 
conducted at the Department of Agricultural Engineering and Technology, Faculty of Agriculture and Natural 
Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra Campus, Sriracha, Chonburi.  The results 
showed that the selected rice mills could be separated in 3 size; small, medium and large rice mill , and had 
capacity of 291.10, 656.50 and 1533.30 kilogram per hour, respectively which showed quite low capacity. While the 
head rice index of these three size rice mills were 95.42, 85.39 and 98.77 percent, respectively. The medium size 
rice mill showed lowest head rice index. Paddy cleaner used was too big sieve size, while husking rolls speed and 
abrasive whitening rolls speed were too low that should be demonstrated low capacity. From the study, it can be 
concluded that an increasing in capacity, milling efficiency and milling losses could be occurred when using 
smaller sieve size for cleaning and whitening and also increasing the speed of husking rolls and abrasive whitening 
rolls.  
Keywords: Lao PDR. rice mills,  productivity improvement 
 

1. บทนํา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic/Lao PDR) หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า ประเทศ 

“สปป.ลาว” ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคอาเซียน มีพ้ืนที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหน่ึงของประเทศไทย สปป.ลาวมีพ้ืนท่ี
ใหญ่เป็นอันดับ 7 รองจาก อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เมืองหลวงของประเทศคือ เวียงจันทน์ และเงินตรา
ของลาวคือ กีบ (Kip) สปป.ลาว มีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย ยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร (ทางบก 702 กิโลเมตร ทางนํ้า 1,108 
กิโลเมตร) ซ่ึงประกอบด้วย 11 จังหวัดของไทย ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม อํานาจเจริญ 
มุกดาหาร และอุบลราชธานี ซ่ึงติดต่อกับ 9 แขวง (จังหวัด) ของสปป.ลาว ได้แก่ บ่อแก้ว ไชยะบุลี เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ บอลิ
คําไซ คําม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน และจําปาสักเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจสําคัญท่ีสุดของสปป.ลาว และกว่าร้อยละ 80 ของ
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กําลังแรงงานท้ังหมดอยู่ในภาคเกษตรกรรม สปป.ลาวมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้
ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่ม ขณะท่ีภาคเหนือเป็นภูเขาและท่ีราบสูงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก พืชผลเกษตร สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด เผือกมัน พืช
ตระกูลถ่ัว อ้อย ชา และกาแฟ แต่ผลผลิตเฉล่ียต่อเฮกตาร์ค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากความล้าหลังของเทคโนโลยีการผลิตอาศัยธรรมชาติเป็น
สําคัญ 

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักสําคัญของคนลาวท่ีมีการปลูกมานานในพื้นท่ีประเทศลาวในปัจจุบัน โดยมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวท้ังหมด
ประมาณ 3,943,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ข้าวนาปีประมาณ 3,387,000 ไร่ และนาปรังประมาณ 556,000 ไร่ โดยมีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 
2.3 ล้านตันต่อปี (พูเพ็ด,  2009) อย่างไรก็ตาม ผลผลิตดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการบริโภค ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล
ลาวในปี ค .ศ . 2015 คาดหมายว่า จะต้องผลิตข้าวให้ได้ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี (กระทรวงแผนการและการลงทุน,  2010) เพื่อรับประกัน
ความม่ันคงทางด้านอาหาร และเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และจะผลิตข้าวเพื่อส่งออกไปขายท่ีตลาดข้าวในต่างประเทศให้ได้
ประมาณ 800,000-1,000,000 ตันต่อปี(สมสหวาด, 2011) ปัจจุบันลาวส่งข้าวออกไปขายประเทศเวียดนาม จีน และมีส่งเข้ามาขาย
ประเทศไทยด้วยโดยแต่ละปีจะมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 200,000-300,000 ตัน แต่การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีก็เป็นสิ่งสําคัญ เพราะว่าคุณภาพ
ของข้าวมีผลต่อราคาในตลาดข้าว ซ่ึงในปัจจุบันนี้ ตลาดข้าวท้ังภายในและต่างประเทศ มีการแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพ ดังนั้น การผลิต
ข้าวให้มีคุณภาพดีจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลิตข้าว ถ้าหากการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวไม่ถูกวิธีอาจทําให้คุณภาพของข้าวลดลง แต่ถ้ามีการปฏิบัติการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และเข้าใจวิถีทาง
การตลาด เกษตรกรก็จะมีรายได้จากการขายผลผลิตข้าวสูงข้ึน การสีข้าวเป็นกระบวนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ได้เมล็ดข้าวสาร
ท่ีมีคุณภาพตามความต้องการ ซ่ึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเกษตรกรว่า จะสีข้าวเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว หรือเพ่ือขาย แต่ถ้าสีข้าว
เพ่ือบริโภคภายในครอบครัว เกษตรกรก็จะนําข้าวไปสีในโรงสีข้าวขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน แล้วจ่ายเงินค่าสีข้าวให้กับเจ้าของโรงสีใน
ราคา 1-2 บาท ต่อกิโลกรัมข้าวสาร แต่ถ้าสีข้าวเพื่อขาย เกษตรกรจะนําข้าวไปสีในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ เพ่ือให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด เช่น เมล็ดข้าวสารไม่มีรอยร้าว มีเมล็ดหักน้อย ก็จะขายได้ราคาท่ีสูงกว่าการขายข้าวเปลือก ปัจจัยสําคัญประการ
หนึ่งท่ีทําให้ราคาข้าวของลาวเพ่ิมสูงข้ึนคือ การที่โรงสีได้นําเครื่องสีข้าวและระบบท่ีทันสมัยเข้ามาทําให้สามารถผลิตข้าวสารได้มากขึ้นต่อ
ตันข้าวเปลือก และมีคุณภาพดีขึ้นทําให้สามารถขายข้าวในราคาท่ีสูงกว่าเดิม ซ่ึงจะช่วยให้ประเทศลาวลดการนําเข้าข้าวคุณภาพดีจาก
ต่างประเทศได้อีก  แต่ปัญหาสําคัญในโรงสีข้าวก็คือ โรงสีข้าวยังไม่สามารถผลิตข้าวสารให้ได้คุณภาพและปริมาณท่ีควรจะเป็นโดยใน
กระบวนการสีข้าวโรงสีข้าวการค้าจะได้รับเนื้อข้าวประมาณ 650 กิโลกรัม โรงสีชุมชนได้รับเพียง 550 กิโลกรัม ในขณะท่ีเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีได้รับ 680 กิโลกรัม และได้รับปริมาณต้นข้าวค่อนข้างตํ่าโดยโรงสีข้าวการค้าสีได้ประมาณ 550 กิโลกรัม ขณะที่โรงสีข้าวชุมชนได้รับ
เพียง 300 กิโลกรัม ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานท่ีได้รับ 580 กิโลกรัม (IRRI,____)   

เพ่ือปรับปรุงรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและเจ้าของโรงสีข้าวท่ีทําหน้าที่สีแปรรูปข้าวโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าว
ให้มีความย่ังยืนท้ังการผลิตในไร่นา และการสีแปรรูปในโรงสีข้าว หากได้มีการศึกษาหาข้อมูลจุดบกพร่องในกระบวนการสีข้าวของโรงสี
ข้าวชุมชนว่าในกระบวนการต่างๆมีขั้นตอนใดบ้างที่ทําให้เกิดการสูญเสียในการผลิตและทําให้เกิดต้นทุนในการผลิตท่ีสูงเกินไป  และมี
ขั้นตอนใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานธุรกิจการสีข้าว จากนั้นก็จะได้นําข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการในการ
ผลิต ให้ความรู้ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็จะสามารถช่วยให้โรงสีข้าวชุมชนสามารถเพิ่ม
ผลิตภาพในการสีข้าว มีผลกําไรในการสีข้าวมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาและเก็บข้อมูลการดําเนินการผลิตของโรงสีข้าวชุมชนในประเทศ สปป.ลาว 
2. ทดสอบประสิทธิภาพการสีข้าวและการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

 

2. วิธีการทดลอง 
          การวิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. สํารวจเก็บข้อมูลด้านการผลิต และการสูญเสียของโรงสีข้าวชุมชนในประเทศ สปป.ลาวจํานวน โรงในแขวงบอลิคําไซ 
คําม่วน สะหวันนะเขต และสาละวัน 

2. นําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการเพิ่มผลิตภาพร่วมกัน 
3. หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในจุดท่ียังมีประสิทธิภาพต่ําร่วมกัน 
4. อบรมให้ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสีข้าวและลดต้นทุน 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 จากตารางท่ี 1 โรงสีข้าวในประเทศ สปป. ลาว สามารถแบ่งเป็นสามขนาดตามความสามารถ โดยแบ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
โรงสีข้าวขนาดปานกลาง และโรงสีข้าวขนาดใหญ่ซ่ึงมีความสามารถเฉลี่ย 291.10, 656.50 และ 1533.30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซ่ึงถือว่ามี
กําลังผลิตไม่มากนักโดยโรงสีข้าวจะต้ังกระจายอยู่ตามพื้นท่ีปลูกข้าว ส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าวขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงสีข้าวขนาด
เล็กจะใช้เครื่องทําสะอาดแบบตะแกรงโยกและพัดลมมีขนาดรูตะแกรงเฉลี่ย 6.30 มิลลิเมตร มุมเอียงเฉลี่ย 3.40 องศา ใช้ความเร็วลม
เฉลี่ย 3.30 เมตรต่อวินาที เครื่องกะเทาะเปลือกส่วนใหญ่เป็นแบบลูกหินแกนนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 33.53 เซนติเมตร 
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 502.20 รอบต่อนาที บางโรงสีเป็นแบบโม่หินเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 300.00 รอบต่อนาที และแบบลูกยางกะเทาะ
สองลูกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย 850.00 และ 680.00 รอบต่อนาที มีอัตราส่วนความเร็วต่างกันเฉล่ีย 20.00 มีอัตราการกะเทาะตํ่ามาก
เฉลี่ย 51.30 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลมแยกแกลบเฉล่ีย 2.1 เมตรต่อวินาที ซ่ึงจะเห็นว่าใช้รูตะแกรงขนาดโตเกินไปทําให้ข้าวเปลือกยังมี
สิ่งเจือปนท่ีเป็นอุปสรรคในการไหลขณะที่พัดลมใช้ความเร็วลมสูงซ่ึงอาจทําให้เกิดการสญูเสียปลายข้าวกล้องไปกับแกลบได้ ส่วนเครื่อง
กะเทาะเปลือกใช้ความเร็วรอบค่อนข้างต่ําส่งผลให้มีความสามารถในการทํางานได้ต่ํา มีอัตราการกะเทาะเปลือกค่อนข้างตํ่าเนื่องจาก
ต้องการให้มีข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไปถูกกะเทาะซํ้าและถูกขัดขาวเป็นรําหยาบเพ่ือให้ได้รับปริมาณรําเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันโรงสีข้าวขนาด
กลางจะใช้เครื่องทําสะอาดแบบตะแกรงโยกและพัดลมมีขนาดรูตะแกรงเฉล่ีย 3.99 มิลลิเมตร มุมเอียงเฉลี่ย 4.00 องศา ใช้ความเร็วลม
เฉลี่ย 2.90 เมตรต่อวินาที เคร่ืองกะเทาะเปลือกเป็นแบบลูกยางกะเทาะสองลูกเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเฉล่ีย 634.50 และ 490.90 รอบต่อ
นาที มีอัตราส่วนความเร็วต่างกันเฉลี่ย 22.30 มีอัตราการกะเทาะเฉล่ีย 69.50 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลมแยกแกลบเฉลี่ย 3.4 เมตรต่อวินาที 
ซ่ึงจะเห็นว่ายังใช้รูตะแกรงขนาดโตเกินไปอาจทําให้ข้าวเปลือกยังมีสิ่งเจือปนท่ีเป็นอุปสรรคในการไหลขณะท่ีพัดลมใช้ความเร็วลมสูงซ่ึง
อาจทําให้เกิดการสูญเสียปลายข้าวกล้องไปกับแกลบได้ ส่วนเครื่องกะเทาะเปลือกใช้ความเร็วรอบต่ํามากส่งผลให้มีความสามารถในการ
ทํางานได้ต่ํา ขณะที่อัตราส่วนความเร็วต่างของลูกยางท้ังสองอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าวต่ําและมีอัตราการกะเทาะเปลือกตํ่าเนื่องจากต้องการ
ให้มีข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไปถูกกะเทาะซ้ําและถูกขัดขาวเป็นรําหยาบเพื่อให้ได้รับปริมาณรําเพ่ิมข้ึน ส่วนโรงสีข้าวขนาดใหญ่จะใช้เครื่องทํา
สะอาดแบบตะแกรงโยกและพัดลมมีขนาดรูตะแกรงเฉล่ีย 4.50 มิลลิเมตร มุมเอียงเฉลี่ย 3.00 องศา ใช้ความเร็วลมเฉลี่ย 3.50 เมตรต่อ
วินาที เครื่องกะเทาะเปลือกเป็นแบบลูกยางกะเทาะสองลูกเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเฉลี่ย 830.00 และ 626.70 รอบต่อนาที มีอัตราส่วน
ความเร็วต่างกันเฉลี่ย 24.5 มีอัตราการกะเทาะเฉลี่ย 74.80 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลมแยกแกลบเฉลี่ย 3.4 เมตรต่อวินาที ซ่ึงจะเห็นว่า
เคร่ืองทําสะอาดใช้รูตะแกรงขนาดโตเกินไปอาจทําให้ข้าวเปลือกยังมีสิ่งเจือปนท่ีเป็นอุปสรรคในการไหลขณะที่พัดลมใช้ความเร็วลมสูงซ่ึง
อาจทําให้เกิดการสูญเสียปลายข้าวกล้องไปกับแกลบได้ ส่วนเครื่องกะเทาะเปลือกใช้ความเร็วรอบค่อนข้างตํ่าส่งผลให้มีความสามารถใน
การทํางานได้ต่ํา ขณะท่ีอัตราส่วนความเร็วต่างของลูกยางท้ังสองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่กลับมีอัตราการกะเทาะเปลือกค่อนข้างต่ํา
เนื่องจากต้องการให้มีข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไปถูกกะเทาะซ้ําและถูกขัดขาวเป็นรําหยาบเพื่อให้ได้รับปริมาณรําเพ่ิมข้ึน  
 

ตารางที ่1 สมรรถนะในการกะเทาะข้าวเปลือกของโรงสขี้าวใน สปป.ลาว 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

 
โรงสีข้าว 

 
 

ความสามารถ 
กก./ชม.  

 
 

เคร่ืองทําสะอาด เคร่ืองกะเทาะข้าวเปลือก 
อัตรา  

กะเทาะ 
เคร่ืองแยก 

แกลบ 
ขนาด 

ตะแกรง 
มุม
เอียง 

ความเร็ว
ลม ความเร็วรอบ(rpm) 

มม. องศา m/s เร็ว ช้า อัตรา % m/s 
1 ขนาดเล็ก 291.10 6.30 3.40 3.60 850.30 680.00 20.00 51.30 2.10 
2 ขนาดกลาง 656.50 3.99 4.00 2.90 634.50 490.90 22.30 69.50 3.40 
3 ขนาดใหญ่ 1533.30 4.50 3.00 3.50 830.00 626.70 24.50 74.80 3.40 

 
 จากตารางท่ี 2 โรงสีข้าวขนาดเล็กส่วนใหญ่จะขัดขาวเพียงคร้ังเดียวโดยใช้ลูกหินขัดขาวแกนนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 

31.75 เซนติเมตร เคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเฉลี่ย 495.60 รอบต่อนาที มีความเร็วขอบหินเฉลี่ย 8.2 เมตรต่อวินาที มีความเร็วลมในการแยก
ฝุ่นรําเฉลี่ย 4.00 เมตรต่อวินาที ขณะท่ีโรงสีข้าวขนาดกลางจะมีการขัดขาวสองครั้งส่วนใหญ่ใช้ลูกขัดขาวแบบลูกหินแกนนอนมีบางโรงใช้
แบบลูกหินขัดขาวกรวยแกนต้ังโดยคร้ังท่ีหนึ่งใช้ลูกหินขัดขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย 35.56 เซนติเมตร เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว
เฉลี่ย 382.70 รอบต่อนาที มีความเร็วขอบหินเฉล่ีย 7.1 เมตรต่อวินาที มีความเร็วลมในการแยกฝุ่นรําเฉลี่ย 3.80 เมตรต่อวินาที ทํา
หน้าท่ีกะเทาะเปลือกซํ้าและขัดขาว และคร้ังที่สองใช้ลูกหินขัดขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 37.09 เซนติเมตร เคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วเฉลี่ย 390.90 รอบต่อนาที มีความเร็วขอบหินเฉลี่ย 7.7 เมตรต่อวินาที มีความเร็วลมในการแยกฝุ่นรําเฉลี่ย 4.20 เมตรต่อวินาที 
ทําหน้าท่ีขัดขาว ส่วนโรงสีข้าวขนาดใหญ่จะมีการขัดขาวสองครั้งส่วนใหญ่ใช้แบบลูกหินกรวยแกนตั้งบางโรงใช้แบบลูกหินขัดขาวแกน
นอนโดยครั้งท่ีหนึ่งใช้ลูกหินขัดขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 43.18 เซนติเมตร เคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเฉลี่ย 353.3 รอบต่อนาที มี
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ความเร็วขอบหินเฉลี่ย 8.0 เมตรต่อวินาที มีความเร็วลมในการแยกฝุ่นรําเฉลี่ย 4.00 เมตรต่อวินาที ทําหน้าท่ีกะเทาะเปลือกซํ้าและขัด
ขาว และครั้งท่ีสองใช้ลูกหินขัดขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 44.96 เซนติเมตร เคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเฉลี่ย 383.30 รอบต่อนาที มี
ความเร็วขอบหินเฉลี่ย 8.8 เมตรต่อวินาที มีความเร็วลมในการแยกฝุ่นรําเฉลี่ย 4.60 เมตรต่อวินาที ทําหน้าที่ขัดขาว จากผลการวิจัยจะ
เห็นว่าโรงสีข้าวทั้งสามขนาดใช้ความเร็วในการขัดขาวค่อนข้าวตํ่าจึงทําให้การขัดขาวได้น้อยจึงต้องมีการใช้แท่งยางขัดขาวช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขัดเพ่ือเพิ่มความขาวของข้าวส่งผลให้แท่งยางมีการสึกหรอเร็วและสิ้นเปลืองโดยเฉพาะเมื่อทําการขัดขาวข้าวเจ้าซ่ึงต้อง
ใช้ความเร็วสูงในการขัด การขัดขาวเพียงหนึ่งหรือสองครั้งให้ขาวจะส่งผลให้ข้าวมีอุณหภูมิสูงและเกิดการแตกหักมากประกอบกับเคร่ือง
ขัดขาวส่วนใหญ่ไม่มีพัดลมดูดรําออกจากห้องขัดจึงต้องใช้ตะแกรงขัดขาวรูโตเพ่ือให้รําลอดได้สะดวกส่งผลให้เกิดการสูญเสียปลายข้าวไป
กับรํา 
 

ตารางที ่2 สมรรถนะในการขัดขาวขา้วของโรงสีขา้วใน สปป.ลาว 
ลํา 
ดับ
ที่ 

โรงสีข้าว 

เคร่ืองขัดขาว 1 ความเร็ว เคร่ืองขัดขาว 2 ความเร็ว 

ขนาด ความเร็ว 
ความ 
เร็วลม 

เคร่ืองแยก
รํา 1 ขนาด ความเร็ว 

ความ 
เร็วลม 

เคร่ืองแยก
รํา 2 

(ซม.) rpm m/s m/s m/s (ซม.) rpm m/s m/s m/s 
1 ขนาดเล็ก 30.99 502.20 8.70 4.30 4.20 31.75 495.60 8.20 5.50 4.20 
2 ขนาดกลาง 35.56 382.70 7.10 3.50 3.80 37.09 390.90 7.70 3.70 4.20 
3 ขนาดใหญ่ 43.18 353.30 8.00 3.30 4.00 44.96 383.30 8.80 5.10 4.60 

  
 จากตารางที่ 3 ข้าวเปลือกท่ีใช้ในการสีแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียว โดยคุณภาพพ้ืนข้าวของโรงสีขนาดเล็กมีความชื้น

เฉลี่ย 13.71 เปอร์เซ็นต์ ได้รับปริมาณข้าวกล้องเฉลี่ย 73.04 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าข้าวเปลือกไม่สะอาดมีสิ่งเจือปนอยู่มากจึงได้รับปริมาณ
ข้าวกล้องต่ํากว่ามาตรฐานประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ได้รับปริมาณข้าวสารน้อยลงเฉล่ีย 63.12 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงยังตํ่ากว่ามาตรฐานอยู่ 
5 เปอร์เซ็นต์ และได้รับปริมาณข้าวต้นเฉลี่ย 46.94 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความขาวเฉลี่ย 47.89 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีคุณภาพพื้นข้าวของโรงสี
ขนาดกลางมีความชื้นเฉลี่ย 13.94 เปอร์เซ็นต์ ได้รับปริมาณข้าวกล้องเฉลี่ย 72.91 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าข้าวเปลือกไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน
อยู่มากจึงได้รับปริมาณข้าวกล้องต่ํากว่ามาตรฐานประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ได้รับปริมาณข้าวสารน้อยลงเฉล่ีย 63.20 เปอร์เซ็นต์ 
ซ่ึงยังตํ่ากว่ามาตรฐานอยู่ 5 เปอร์เซ็นต์ และได้รับปริมาณข้าวต้นเฉล่ีย 46.56 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความขาวเฉลี่ย 48.84 เปอร์เซ็นต์ 
เช่นเดียวกันคุณภาพพื้นข้าวของโรงสีขนาดใหญ่ก็มีความชื้นเฉลี่ย 14.97 เปอร์เซ็นต์ ได้รับปริมาณข้าวกล้องเฉลี่ย 73.60 เปอร์เซ็นต์ 
แสดงว่าข้าวเปลือกไม่สะอาดมีสิ่งเจือปนอยู่มากจึงได้รับปริมาณข้าวกล้องต่ํากว่ามาตรฐานประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ได้รับปริมาณ
ข้าวสารมากกว่าเฉลี่ย 65.87 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงยังตํ่ากว่ามาตรฐานอยู่ 2 เปอร์เซ็นต์ และได้รับปริมาณข้าวต้นเฉล่ีย 46.93 เปอร์เซ็นต์ มี
ระดับความขาวเฉลี่ย 47.63 เปอร์เซ็นต์ ก่อนนําไปสีแปรรูปจึงควรต้องทําความสะอาดอย่างดี 
 

ตารางที ่3 คณุภาพของพ้ืนข้าวทีใ่ช้ในการสีแปรรูป 

ที่ โรงสีข้าว 
คุณภาพพ้ืนข้าว(%) 

ความขาว ความชื้น(%) ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวต้น 
1 ขนาดเล็ก 73.04 63.12 46.94 47.89 13.71 
2 ขนาดกลาง 72.91 63.20 46.56 48.84 13.94 
3 ขนาดใหญ่ 73.60 65.87 46.93 47.63 14.97 

 
 จากตารางท่ี 4 เมื่อเปรียบเทียบผลการสีของข้าวต้นท่ีได้รับจากโรงสีกับข้าวต้นของพ้ืนข้าวจากการตรวจในห้องปฏิบัติการ

พบว่า โรงสีข้าวขนาดเล็กมีดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้นเฉลี่ย 95.42 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความขาวของเมล็ดข้าวใกล้เคียงกัน ข้าวมีอุณหภูมิ
สูงมากเฉลี่ย 47.00 องศา เนื่องจากส่วนใหญ่มีการขัดขาวเพียงคร้ังเดียวจนได้ความขาวที่ต้องการ ขณะท่ีโรงสีข้าวขนาดกลางมีดัชนีการสี
แปรรูปข้าวต้นเฉลี่ย 85.39 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความขาวของเมล็ดข้าวใกล้เคียงกัน ข้าวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 38.67 องศา ส่วนโรงสีข้าวขนาด
ใหญ่มีดัชนีการสีแปรรูปข้าวต้นเฉลี่ย 98.77 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความขาวของเมล็ดข้าวใกล้เคียงกัน ข้าวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 33.67 องศา ทํา
ให้ข้าวมีการแตกหักน้อยจึงได้รับปริมาณข้าวต้นมากกว่า จากผลการทดลองจะเห็นว่าโรงสีข้าวขนาดกลางมีดัชนีการสีแปรรูปข้าวต่ําท่ีสุด
และมีค่าต่ํากว่า 90.00 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองจักรให้สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นโรงสีข้าวขนาด
กลางซ่ึงมีเครื่องจักรเพิ่มมากข้ึนกว่าโรงสีข้าวขนาดเล็กแต่มีคนดูแลเพียงคนเดียวจึงอาจทําให้การปรับต้ังเคร่ืองจักรทําได้ไม่ดีพอ 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการสีแปรรปูข้าว 

ที่ โรงสีข้าว 
เปอร์เซ็นต์ข้าวต้น 

ดัชนีข้าวต้น** 
ความขาว อุณหภูมิข้าว 

พ้ืนข้าว โรงสี พ้ืนข้าว โรงสี องศา ซ. 
1 ขนาดเล็ก 46.94 44.77 95.42 47.89 47.10 47.00 
2 ขนาดกลาง 46.56 39.40 85.39 48.84 46.12 38.67 
3 ขนาดใหญ่ 46.93 46.49 98.77 47.63 46.07 33.67 

หมายเหตุ:        ** ดัชนีข้าวต้น  =    ปริมาณข้าวต้นจากโรงสี    x 100  = 44.77x100  =  95.42 % 
                                             ปริมาณข้าวต้นของพ้ืนข้าว               46.94 
4. สรุปผล 
สรุปผลการวิจยั 

1. โรงสีข้าวในประเทศ สปป. ลาว สามารถแบ่งเป็นสามขนาดตามความสามารถ โดยแบ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก โรงสีข้าว
ขนาดปานกลาง และโรงสีข้าวขนาดใหญ่ซ่ึงมีความสามารถเฉล่ีย 291.10, 656.50 และ 1533.30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซ่ึงถือว่ามีกําลัง
ผลิตไม่มากนัก 

2. เคร่ืองทําสะอาดใช้รูตะแกรงขนาดโตเกินไปอาจทําให้ข้าวเปลือกยังมีสิ่งเจือปนท่ีเป็นอุปสรรคในการไหลขณะท่ีพัดลมใช้
ความเร็วลมสูงซ่ึงอาจทําให้เกิดการสูญเสียปลายข้าวกล้องไปกับแกลบได้  

3  .เครื่องกะเทาะเปลือกใช้ความเร็วรอบค่อนข้างตํ่าส่งผลให้มีความสามารถในการทํางานได้ต่ํา ขณะที่อัตราส่วนความเร็วต่าง
ของลูกยางท้ังสองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่กลับมีอัตราการกะเทาะเปลือกค่อนข้างตํ่าเนื่องจากต้องการให้มีข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไปถูก
กะเทาะซํ้าและถูกขัดขาวเป็นรําหยาบเพื่อให้ได้รับปริมาณรําเพ่ิมข้ึน  

4 .โรงสีข้าวท้ังสามขนาดใช้ความเร็วในการขัดขาวค่อนข้าวต่ําจึงทําให้การขัดขาวได้น้อยจึงต้องมีการใช้แท่งยางขัดขาวช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขัดเพ่ือเพิ่มความขาวของข้าวส่งผลให้แท่งยางมีการสึกหรอเร็วและสิ้นเปลืองโดยเฉพาะเมื่อทําการขัดขาวข้าวเจ้าซ่ึงต้อง
ใช้ความเร็วสูงในการขัด การขัดขาวเพียงหนึ่งหรือสองครั้งให้ขาวจะส่งผลให้ข้าวมีอุณหภูมิสูงและเกิดการแตกหักมากประกอบกับเคร่ือง
ขัดขาวส่วนใหญ่ไม่มีพัดลมดูดรําออกจากห้องขัดจึงต้องใช้ตะแกรงขัดขาวรูโตเพ่ือให้รําลอดได้สะดวกส่งผลให้เกิดการสูญเสียปลายข้าวไป
กับรํา 

5 . โรงสีข้าวขนาดกลางมีดัชนีการสีแปรรูปข้าวต่ําท่ีสุดและมีค่าตํ่ากว่า 90.00 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองจักร
ให้สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ันโรงสีข้าวขนาดกลางซึ่งมีเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นกว่าโรงสีข้าวขนาดเล็กแต่มีคนดูแลเพียง
คนเดียวจึงอาจทําให้การปรับต้ังเคร่ืองจักรทําได้ไม่ดีพอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรลดขนาดของรูตะแกรงทําความสะอาดให้มีขนาดเล็กลงและควรใช้ตะแกรงรูยาวแทนตะแกรงรูกลม เพ่ือให้สามารถคัด

แยกเศษฟางท่อนออกได้มากข้ึนส่งผลให้ข้าวเปลือกไหลได้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของเคร่ืองกะเทาะเปลือกให้มากข้ึน 
2. ควรเลือกใช้หรือปรับความเร็วของลูกยางกะเทาะให้สูงข้ึนอีกเพ่ือเพิ่มความสามารถในการทํางานของโรงสีข้าว 
3. ควรเพิ่มอัตราการกะเทาะให้สูงขึ้นอีกเพ่ือให้ได้รับปริมาณข้าวกล้องมากข้ึนเพียงพอต่อการขัดขาวและมีข้าวเปลือกต้องไป

กะเทาะเพิ่มท่ีลูกขัดขาวซ่ึงจะลดความสามารถในการขัดขาวลงได้ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ SNV Netherlands Development Organisation in Lao PDR ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
วิจัยและโรงสีข้าวชุมชนในประเทศ สปป.ลาวท้ังหมดท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงแผนการและการลงทุน .2010. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งท่ี VII, 2011-2015  )ภาษาลาว( .  
พูเพ็ด คําพูนวง .2009. บทรายงานเศรษฐกิจประจําปี 2009. ภาษาลาว( ) 
สมสหวาด เล่งสะหวัด .2011. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งท่ี VII, 2011-2015. )ภาษาลาว(  
IRRI .------. Paddy Rice Postharvest Technology Rice Knowledge Bank.  Los Banos Laguna, Philippines. 
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ตารางผนวก 
 

ตารางผนวก 1 สมรรถนะการกะเทาะข้าวเปลือกของโรงสีขา้วต่างๆ ในประเทศ สปป.ลาว 

ที่ โรงสีข้าว 
ความสามารถ 

กก./ชม.  

เครื่องทําสะอาด เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก 
อัตรา  

กะเทาะ 
เครื่องแยก 

แกลบ 
ขนาด 

ตะแกรง มุมเอียง 
ความเร็ว

ลม ความเร็วรอบ(rpm)  
มม. องศา m/s เร็ว ช้า อัตรา % m/s 

1 จันสว่าง 315.00 6.0 5.00 5.3-5.5 na na na 72.72 na 
2 สีสมัย 267.00 6.0 5.00 3.0 na na na 50.00 na 
3 โบละพา 246.00 6 10.00 3.7 na na na na na 
4 อินตา 201 6.5 3.00 na na na na na na 
5 ฟองทะเล 276 7 2.00 na na na na na na 
6 ซาย 355 6 0.00 3.6 850 680 20.00 30.00 3.7 
7 สีเฟือง 300 6.5 0.00 1.9 na na na na na 
8 มะนีวัน 333 6.5 1.00 2.6 300 na na 53.80 2.6 
9 คําเลิน 327 6.5 5.00 5.0 300 na na 50.00 0 
10 เฉลี่ย 291.1 6.3 3.4 3.3 850.0 680.0 20.0 51.3 2.1 
11 สุลีวัน 700 2.8x20 5.00 3.0 740 540 27.00 81.30 na 
12 ซ้อย 692 3.0x20 5.00 2.8 630 570 9.50 59.70 na 
13 พันทะลา 811 3.0x20 2.00 3.0 620 480 22.60 97.00 na 
14 วนิดา 625 3.0x20 5.00 4.2 930 670 27.90 85.00 na 
15 นิพา 523 4.0x20 5.00 3.5 620 480 22.50 57.50 na 
16 คําพามี 610 4.0x20 -1.00 3.0 640 480 25.00 78.30 na 
17 แก้วไข่มุก 766 4.0x20 5.00 6-10 540 420 22.00 79.00 na 
18 กะเวิน 750 3.5x20 6.00 2.4 560 450 20.00 30.00 2.7 
19 แก้วบัวบาน 1 545 6.5 5.00 2.4 540 420 22.22 50.00 3.8 
20 แก้วบัวบาน 2 600 6.5 5.00 1.8 550 420 23.63 60.00 3.1 
21 มะนีวอน 1 600 3.5x20 2.00 na 610 470 22.95 86.67 3.9 
22 เฉลี่ย 656.5 3.99 4.0 2.9 634.5 490.9 22.3 69.5 3.4 
23 มะนีวอน 2 1200 6.5 0.00 3.9 780 540 30.76 85.00 4.1 
24 บุนมี 2200 4.0x20 7.00 3.0 1180 920 22.00 82.00 na 
25 สุวัด 1200 3.0x20 2.00 3.6 530 420 20.75 57.50 2.6 
26 เฉลี่ย 1533.3 4.50 3.0 3.5 830.0 626.7 24.5 74.8 3.4 

 

ตารางผนวก 2 สมรรถนะการขัดขาวข้าวของโรงสขี้าวต่างๆ ในประเทศ สปป.ลาว 

ที่ โรงสีข้าว 
เครื่องขัดขาว 1 

ความเร็ว 
แยกรํา 1 

เครื่องขัดขาว 2 
ความเร็ว 
แยกรํา 2 ขนาด ความเร็ว 

ความเร็ว
ลม ขนาด ความเร็ว 

ความเร็ว
ลม 

(นิ้ว) rpm m/s m/s m/s (นิ้ว) rpm m/s m/s m/s 
1 จันสว่าง 14 350 6.51 na 4.3 14 350 6.51 na 5.5 
2 สีสมัย 9.5 670 8.46 na 4.5 9.5 570 7.19 na 4.2 
3 โบละพา 13 470 8.12 na 5.2 13 480 8.30 na 5.1 
4 อินตา 18 500 11.90 na 3.4 13 500 8.60 na 2.6 
5 ฟองทะเล 13 650 11.20 na 3.8 12 630 10.04 na 4.2 
6 ซาย 13 600 10.36 na 4.2 13 600 10.36 na 3.6 
7 สีเฟือง 14 530 9.86 na 4.5 14 530 9.86 na 4.6 
8 มะนีวัน 12 400 6.37 na na 12 400 6.37 na 3.6 
9 คําเลิน 12 350 5.57 na 3.6 12 400 6.37 na 4.5 
10 เฉลี่ย 13.2 502.2 8.7 4.3 4.1 12.5 495.6 8.2 5.5 4.0 
11 สุลีวัน 14 380 7.09 na na 14 380 7.09 na na 
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ตารางผนวก 2 (ต่อ)  

ที่ โรงสีข้าว 
เครื่องขัดขาว 1 

ความเร็ว 
แยกรํา 1 

เครื่องขัดขาว 2 
ความเร็ว 
แยกรํา 2 ขนาด ความเร็ว 

ความเร็ว
ลม ขนาด ความเร็ว 

ความเร็ว
ลม 

(นิ้ว) rpm m/s m/s m/s (นิ้ว) rpm m/s m/s m/s 
12 ซ้อย 12 400 6.28 na na 14 330 6.14 na na 
13 พันทะลา 17 400 9.00 9.0 na 17 400 9.00 9.90 na 
14 วนิดา 17 390 8.98 3.2 na 17 520 11.96 5.00 na 
15 นิพา 18 400 9.57 4.0 na 18 400 9.57 na na 
16 คําพามี 14 340 6.3 na na 14 340 6.30 na na 
17 แก้วไข่มุก 14 320 5.9 na na 14 320 5.90 na na 
18 กะเวิน 12 400 6.24 4.8 3.8 13 430 7.43 2.6 3.8 
19 แก้วบัวบาน 1 12 400 6.38 1.1 3.1 14 400 7.44 2.6 3.8 
20 แก้วบัวบาน 2 12 400 6.38 1.1 3.9 14 400 7.44 0.6 5.6 
21 มะนีวอน 1 12 380 6.06 1.5 4.4 12 380 6.06 1.50 3.5 
22 เฉลี่ย 14.0 382.7 7.1 3.5 3.8 14.6 390.9 7.7 3.7 4.2 
23 มะนีวอน 2 14 400 7.44 0.7 3.5 14 400 7.44 1.00 5.2 
24 บุนมี 25 350 11.60 9.2 na 25 350 11.60 9.20 na 
25 สุวัด 12 310 4.94 0.0 4.5 14 400 7.44 na 4 
26 เฉลี่ย 17.0 353.3 8.0 3.3 4.0 17.7 383.3 8.8 5.1 4.6 

 

ตารางผนวก 3 คุณภาพพื้นข้าวที่ใชใ้นการสีแปรรปูของโรงสีขา้วต่างๆ ในประเทศ สปป.ลาว 
ที่ 
 

โรงสีข้าว 
 

คุณภาพพื้นข้าว(%)  ความขาว 
 

ความชื้น(%) 
 ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวต้น 

1 จันสว่าง 72.88 60.8 44.80 53.60 12.2 
2 สีสมัย 74.88 66.52 44.50 49.20 12.5 
3 โบละพา 73.60 64.8 50.00 45.90 13.2 
4 อินตา 72.80 66.80 49.20 37.80 14.5 
5 ฟองทะเล 71.60 62.4 52.80 44.80 14.5 
6 ซาย 74.80 62.4 51.20 41.80 13.8 
7 สีเฟือง 70.40 56.8 32.80 51.00 14 
8 มะนีวัน 74.00 64.8 52.40 52.00 15.1 
9 คําเลิน 72.40 62.8 44.80 54.90 13.6 
10 เฉลี่ย 73.04 63.12 46.94 47.89 13.71 
11 สุลีวัน 74.28 62.72 48.92 49.10 13.3 
12 ซ้อย 72.80 60.6 36.10 53.60 12 
13 พันทะลา 65.32 61.2 48.00 50.00 12.3 
14 วนิดา 73.90 64.4 48.80 44.00 12.3 
15 นิพา 76.32 66.32 44.00 51.80 12.2 
16 คําพามี 71.20 60.8 40.00 44.30 14.3 
17 แก้วไข่มุก 73.00 66.4 57.50 44.00 13.8 
18 กะเวิน 74.00 63.6 43.60 51.00 13.5 
19 แก้วบัวบาน 1 74.40 64.0 50.00 54.90 16.2 
20 แก้วบัวบาน 2 76.80 64.8 53.60 40.00 17.8 
21 มะนีวอน 1 70.00 60.4 41.60 54.50 15.6 
22 เฉลี่ย 72.91 63.20 46.56 48.84 13.94 
23 มะนีวอน 2 73.60 65.6 40.00 52.10 15.4 
24 บุนมี 74.00 67.6 45.60 39.00 14.8 
25 สุวัด 73.20 64.4 55.20 51.80 14.7 
26 เฉลี่ย 73.60 65.87 46.93 47.63 14.97 
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ตารางผนวก 4 ประสทิธิภาพการสีแปรรปูข้าวเปลือกของโรงสีขา้วตา่งๆ ในประเทศ สปป.ลาว 
ที่ โรงสีข้าว เปอร์เซ็นต์ข้าวต้น ดัชนี ความขาว อุณหภูมิข้าว 
    พ้ืนข้าว โรงสี ข้าวต้น** พ้ืนข้าว โรงสี องศา ซ. 
1 จันสว่าง 44.80 41.40 92.41 53.60 52.00 49 
2 สีสมัย 44.50 45.11 101.37 49.20 46.70 45 
3 โบละพา 50.00 53.00 106.00 45.90 47.40 47, 48 
4 อินตา 49.20 53.44 108.62 37.80 39.7 42, 53 
5 ฟองทะเล 52.80 53.04 100.45 44.80 42.90 45, 45 
6 ซาย 51.20 48.67 95.06 41.80 43.60 33, 43 
7 สีเฟือง 32.80 31.24 95.24 51.00 50.00 35, 36 
8 มะนีวัน 52.40 37.80 72.14 52.00 50.00 31, 35 
9 คําเลิน 44.80 39.20 87.50 54.90 51.60 28, 40 
10 เฉล่ีย 46.94 44.77 95.42 47.89 47.10 47.00 
11 สุลีวัน 48.92 43.20 88.31 49.10 50.00 40 
12 ซ้อย 36.10 33.30 92.24 53.60 49.70 40,35,44 
13 พันทะลา 48.00 40.00 83.33 50.00 50.60 36,38,40 
14 วนิดา 48.80 47.00 96.31 44.00 37.10 35,35 
15 นิพา 44.00 37.70 85.68 51.80 54.00 36,39 
16 คําพามี 40.00 27.88 69.70 44.30 42.00 38.00 
17 แก้วไข่มุก 57.50 35.40 61.57 44.00 41.10 38 
18 กะเวิน 43.60 43.80 100.46 51.00 46.80 38, 34 
19 แก้วบัวบาน 1 50.00 49.00 98.00 54.90 44.00 30, 37 
20 แก้วบัวบาน 2 53.60 36.00 67.16 40.00 40.00 30, 39 
21 มะนีวอน 1 41.60 40.14 96.49 54.50 52.00 33, 39 
22 เฉล่ีย 46.56 39.40 85.39 48.84 46.12 38.67 
23 มะนีวอน 2 40.00 35.90 89.75 52.10 51.30 33, 38 
24 บุนมี 45.60 49.58 108.73 39.00 36.30 38,39,38 
25 สุวัด 55.20 54.00 97.83 51.80 50.60 26, 27 
26 เฉล่ีย 46.93 46.49 98.77 47.63 46.07 #DIV/0! 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเคร่ืองกําจัดวัชพืชระหว่างแถวข้าว ทดสอบสมรรถนะการทํางานในการกําจัดวัชพืช

ระหว่างแถวข้าว พัฒนา ออกแบบ สร้าง และทดลอง ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เคร่ืองกําจัดวัชพืช
ระหว่างแถวมีส่วนประกอบหลักท่ีสําคัญคือ ชุดจานซ่ีตัดดินหมุนอิสระ และใบมีดถากรูปตัวยูติดอยู่ด้านหลังของชุดจานซ่ีตัดดิน แบบสอง
แถวใช้ติดกับรถไถเดินตามขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาด 5 แรงม้า ส่วนเครื่องกําจัดวัชพืชแถวเดียวใช้แรงงานคนจูง จากผลการ
ทดลองพบว่า ในสภาพดินร่วนปนทรายเคร่ืองกําจัดวัชพืชแบบแถวเดียวใช้แรงงานคนในการลากจูงมีความสามารถจริงทางไร่เฉลี่ย 0.09 
ไร่ต่อชั่วโมง ทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่เฉลี่ย 89.06 เปอร์เซ็นต์ สามารถกําจัดวัชพืชได้ดีเฉลี่ย 83.20 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เครื่อง
กําจัดวัชพืชสองแถวติดรถไถเดินตามมี ความสามารถจริงทางไร่เฉลี่ย 0.95 ไร่ต่อชั่วโมงทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่เฉลี่ย 79.25 
เปอร์เซ็นต์ สามารถกําจัดวัชพืชได้ดีเฉลี่ย 84.88 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดสอบพอสรุปได้ว่า เครื่องกําจัดวัชพืชแบบแถวเดียวจะมีความ
สะดวกในการทํางานระหว่างแถวได้ดีกว่าแม้จะมีความสามารถน้อยกว่าก็ตาม 
คําสําคัญ : เครื่องกําจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิก 

 

Abstract 
The objectives of this study were to develop a row crop cultivator and test its performance. The 

development and experiment were conducted at Department of Agricultural Engineering and Technology, Faculty 
of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra Campus, Sriracha, 
Chonburi.  A row crop cultivator, consisted of a rotating finger wheel which is in front to loose soil above and the 
secondary cutting Blade which is behind to do cutting and lifting of weeds. A two rows cultivator was power tiller 
mounted, while a single row was manually operated. The results showed that in loamy sand soil condition the 
manual single row crop cultivator had 0.09 rai per hour, effective field capacity at field efficiency of 89.06 percent 
and 83.20 percent of weed was killed, while the power tiller mounted two rows crop cultivator had 0.95 rai per 
hour, effective field capacity at field efficiency of 79.25 percent and 84.88 percent of weed was killed. From the 
study, it could be concluded that the manual single row crop cultivator showed better results in operation 
between the rows, even if the capacity was less.  
Keywords: Row crop cultivator for aerobic rice production 
 

1. บทนํา 
 การผลิตข้าวต้องใช้น้ําในปริมาณท่ีมากในแต่ละฤดูปลูกซ่ึงนับรวมตั้งแต่การใช้น้ําเพ่ือการเตรียมดิน และการสูญเสียจากการซึม
น้ําในแปลง(deep percolation) และไหลบ่า(lateral movement) ต้องใช้น้ํามากถึง 3,000-5,000 ลิตร ในการให้ผลผลิตข้าวเปลือก 1 
กิโลกรัม (Bouman et al, 2002) ในหนึ่งฤดูปลูกต้องขังน้ําในแปลงนาตลอดเวลาซึ่งปกติจะรักษาระดับน้ําในนา 5-10 เซนติเมตร ตลอด
ช่วงจนถึงราว 10 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยวจึงระบายน้ําออก โดยท่ัวไปจะใช้น้ํารวมต้ังแต่ 1,000-2,000 มิลลิเมตร(Tuong and Bouman, 
2003) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพดิน และสภาพน้ํา นํามาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดนํ้า (water saving 
technology) โดยได้นําเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อให้มีการใช้น้ําน้อยต่อหนึ่งรอบของการปลูกข้าว(Bouman, 2001; Bouman and Tuong, 
2001) อย่างไรก็ตามถึงจะมีการนําวิธีให้น้ําแบบประหยัดมาใช้ปริมาณนํ้าท่ีให้ควรเพียงพอต่อความต้องการของการปลูกข้าว คือต้นข้าวใช้
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น้ําในการคายน้ําผ่านทางลําต้น ระเหยนํ้าในพ้ืนที่ปลูก และชดเชยการสูญเสียน้ําจากการซึมน้ําในแปลง การปลูกข้าวโดยไม่ต้องขังน้ําใน
แปลงหรือการให้น้ําเป็นช่วงๆ (intermittent irrigation) กล่าวคือทําให้แปลงปลูกข้าวในช่วงหน่ึงมีน้ําท่วมขังในแปลงจากนั้นท้ิงไว้
จนกระท่ังน้ําในแปลงแห้งลงแล้วจึงให้น้ําครั้งใหม่เช่นนี้จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เทคนิคต่างๆท่ีนํามาใช้ในการจัดการน้ํา สามารถลดการใช้น้ํา
ได้เป็นอย่างมากถึง 54-66% น้อยกว่าการปลูกแบบปกติ (Xiaoguang et al., 2002) ข้าวแอโรบิก หมายถึงข้าวท่ีปลูกในสภาพดินที่มีการ
ระบายน้ําดี ไม่มีการทําเทือก และดินไม่อ่ิมน้ํา(non-saturated soils) และพื้นท่ีปลูกอาจอยู่ในพื้นที่ข้าวไร่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ บนท่ี
ดอนลอนคลื่น หรือในพื้นที่นาชลประทานที่มีน้ําไม่เพียงพอ(Bouman, 2001) แต่โดยท่ัวไปการพัฒนาข้าวแอโรบิกมีเป้าหมายหลักคือมุ่ง
ไปท่ีพ้ืนที่ปลูกนาชลประทาน ข้าวไร่ซ่ึงปลูกโดยไม่มีน้ําขังนา(ไม่มีคันนา) สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพดินแห้ง(aerobic soil condition) 
นับได้ว่าเป็นข้าวแอโรบิกด้วย ข้าวแอโรบิกในแนวคิดของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ(IRRI)ต้องมีความสามารถในการให้ผลผลิตสูง ปลูกใน
สภาพแปลงนาที่ไม่ต้องทําเทือก(ทําให้ประหยัดน้ําท่ีต้องใช้ในการทําเทือก) และดินมีสภาพแห้งในช่วงการปลูก (Bouman, 2001) 

การปลูกข้าวแอโรบิกโดยใช้วิธีการหยอดหรือโรยเมล็ดเป็นแถวเพ่ือให้สามารถเข้าไปกําจัดวัชพืชได้สะดวก เนื่องจากการปลูก
ข้าวแอโรบิกจะไม่มีการขังน้ําจึงไม่สามารถควบคุมวัชพืชด้วยน้ําได้ และมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมี หรือเคร่ืองกําจัดวัชพืชเข้าควบคุม
วัชพืชแทน ในสภาวะปัจจุบันการใช้สารเคมีจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงและมีอันตรายแก่ผู้ใช้มาก การพัฒนาเครื่องกําจัดวัชพืช โดยใช้คนจูง 
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2. วิธีการศึกษา 
          การวิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 พัฒนาเคร่ืองกําจัดวัชพืชระหว่างแถว ใช้ใบมีดหมุนตัดดิน และใบมีดถากกําจัดวัชพืชสองแถวติดตั้งบนคานระดับอิสระ 
และแบบแถวเดียวใช้คนจูง กําจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกข้าว 

2.2 ทดสอบสมรรถนะเครื่องกําจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกข้าว 
 2.2.1 จับเวลาท่ีเคลื่อนท่ีผ่านระยะทาง 10 เมตร เพื่อคํานวณหาความเร็วในการทํางานโดยใช้ สูตร 
             ความเร็ว(เมตร/วินาที)                =   ระยะทาง(10 เมตร)  
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ผลผลิตท่ีได้รับ  
2.5 ให้น้ํา ใส่ปุ๋ย กําจัดวัชพืช และดูแลรักษาข้าวระหว่างการเจริญเติบโต      

            2.6 สรุปผลการทดสอบสมรรถนะทํางานของเครื่องกําจัดวัชพืชระหว่างแถวข้าว 
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3. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
3.1 ส่วนประกอบ และหลักการทํางานของเครื่องกําจัดวัชพืช 
 เครื่องกําจัดวัชพืชท่ีพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องกําจัดวัชพืชระหว่างแถวจํานวนสองแถวติดกับรถไถเดินตามขนาดเล็กใช้เคร่ืองยนต์
แก๊สโซลีนขนาด 5 แรงม้า มีส่วนประกอบหลักท่ีสําคัญคือ โครงเครื่องหลักซ่ึงต่อจากจุดลากของรถไถเดินตามขนาด 280x540 มิลลิเมตร 
เป็นที่ยึดของชุดเคร่ืองกําจัดวัชพืช ซ่ึงประกอบด้วยชุดจานซ่ีตัดดินจํานวน 9 ซ่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจาน 20 มิลลิเมตรจํานวน 6 จาน
วางห่างกัน 35 มิลลิเมตรหมุนอิสระ และใบมีดถากรูปตัวยูขนาด 30x120 มิลลิเมตรกว้าง 214 มิลลิเมตรติดอยู่ด้านหลังของชุดจานซ่ีตัด
ดิน เม่ือรถไถเดินตามลากเคร่ืองกําจัดวัชพืช คร่อมแถวปลูกข้าวโดยชุดกําจัดวัชพืชวางตามแนวร่องระหว่างแถว ชุดจานซ่ีตัดดินซ่ึงหมุน
อิสระบนผิวดินจะจิกปลายซ่ีตัดผิวหน้าดินให้แตกและตัดรากวัชพืชระหว่างแถวก่อนท่ีใบมีดถากซ่ึงอยู่ด้านหลังจะทําหน้าท่ีถากตัดต้น
วัชพืชให้ขาดจากดินระหว่างแถวปลูกข้าว (ภาพท่ี 1) 
  

 
ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของเคร่ืองกําจัดวัชพืชสองแถวติดรถไถเดินตาม 

 

 
ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของเคร่ืองกําจัดวัชพืชแบบจูงแถวเดียว 

 
อีกแบบเป็นเครื่องกําจัดวัชพืชแถวเดียวใช้แรงงานคนจูง มีส่วนประกอบหลักท่ีสําคัญคือ โครงเคร่ืองหลักซ่ึงต่อกับด้ามจูงเป็นที่

ยึดของชุดเครื่องกําจัดวัชพืช ซ่ึงประกอบด้วยชุดจานซ่ีตัดดินจํานวน 9 ซ่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจาน 14 มิลลิเมตรจํานวน 4 จานวาง
ห่างกัน 30 มิลลิเมตรหมุนอิสระ และใบมีดถากรูปตัวยูขนาด 30x83 มิลลิเมตรกว้าง 150 มิลลิเมตรติดอยู่ด้านหลังของชุดจานซ่ีตัดดิน 
เม่ือออกแรงผลักเครื่องไปทางด้านหน้าโดยคนเดินจูงเดินระหว่างอีกร่องหน่ึงซ่ีด้านหน้าจะจิกดินให้เกิดช่องว่างบนผิวหน้าดินเพ่ือระบาย
อากาศในดนิ ขณะท่ีใบมีดถากซ่ึงอยู่ด้านหลังจะทําหน้าท่ีถากดินกําจัดวัชพืชบนผิวหน้าดินระหว่างแถวปลูกข้าวคร้ังละแถว (ภาพท่ี 2) 
 
3.2 สมรรถนะการทํางานของเครื่องกําจัดวัชพืช 

จากตารางท่ี 1 เครื่องกําจัดวัชพืชแถวเดียวใช้คนลากจูงมีความสามารถเชิงทฤษฎีทางไร่เฉลี่ย 0.11 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถ
จริงทางไร่เฉลี่ย 0.09 ไร่ต่อชั่วโมง ทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่เฉลี่ย 89.06 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากการกําจัด
วัชพืชในช่วงท่ียังเป็นต้นอ่อนทําให้การกําจัดวัชพืชทําได้ง่าย แต่ถ้าปล่อยให้วัชพืชมีอายุมากข้ึนอาจจะส่งผลให้การกําจัดวัชพืชทําได้ยาก
และจะมีผลทําให้ประสิทธิภาพทางไร่ของเคร่ืองมีค่าลดลงได้ ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องกําจัดวัชพืชในช่วงท่ีวัชพืชเร่ิมงอกขณะท่ีรากของ
วัชพืชยังขยายได้ไม่กว้างก็จะทําลายได้ง่ายโดยจากการทดสอบสามารถกําจัดวัชพืชได้ดีเฉลี่ย 83.20 เปอร์เซ็นต์ในขณะท่ีดินแห้ง โดยส่วน
ใหญ่วัชพืชท่ีถูกทําลายจะเป็นวัชพืชระหว่างแถวของต้นข้าว ส่วนวัชพืชท่ีอยู่ระหว่างต้น(หลุม)ยังต้องใช้การถอนด้วยมือเพราะต้นข้าวท่ี
หยอดมีระยะระหว่างต้นแคบไม่สามารถใช้เคร่ืองเข้าไปกําจัดได้ 
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3.2 สมรรถนะการทํางานของเครื่องกําจัดวัชพืช 

จากตารางท่ี 1 เครื่องกําจัดวัชพืชแถวเดียวใช้คนลากจูงมีความสามารถเชิงทฤษฎีทางไร่เฉลี่ย 0.11 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถ
จริงทางไร่เฉลี่ย 0.09 ไร่ต่อชั่วโมง ทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่เฉลี่ย 89.06 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากการกําจัด
วัชพืชในช่วงที่ยังเป็นต้นอ่อนทําให้การกําจัดวัชพืชทําได้ง่าย แต่ถ้าปล่อยให้วัชพืชมีอายุมากขึ้นอาจจะส่งผลให้การกําจัดวัชพืชทําได้ยาก
และจะมีผลทําให้ประสิทธิภาพทางไร่ของเคร่ืองมีค่าลดลงได้ ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องกําจัดวัชพืชในช่วงท่ีวัชพืชเร่ิมงอกขณะท่ีรากของ
วัชพืชยังขยายได้ไม่กว้างก็จะทําลายได้ง่ายโดยจากการทดสอบสามารถกําจัดวัชพืชได้ดีเฉลี่ย 83.20 เปอร์เซ็นต์ในขณะท่ีดินแห้ง โดยส่วน
ใหญ่วัชพืชท่ีถูกทําลายจะเป็นวัชพืชระหว่างแถวของต้นข้าว ส่วนวัชพืชท่ีอยู่ระหว่างต้น(หลุม)ยังต้องใช้การถอนด้วยมือเพราะต้นข้าวท่ี
หยอดมีระยะระหว่างต้นแคบไม่สามารถใช้เคร่ืองเข้าไปกําจัดได้ 
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โดยสรุปการใช้เคร่ืองกําจัดวัชพืชทําได้สะดวกและใช้งานง่ายเพียงใช้แรงคนผลักเคร่ืองไปทางด้านหน้าขณะท่ีคนเดินจูงเดิน
ระหว่างอีกร่องหนึ่ง ซ่ีด้านหน้าจะจิกผิวดินให้แตกเกิดช่องว่างบนผิวหน้าดินเพ่ือระบายอากาศในดิน ขณะที่ใบมีดถากซ่ึงอยู่ด้านหลังจะ
ทําหนา้ท่ีถากดินตัดรากและยกดินขึ้นเล็กน้อยแล้วปล่อยลงด้านหลังขณะกําจัดวัชพืชทําให้วัชพืชแยกออกจากดินและท้ิงวัชพืชให้แห้งบน
ผิวหน้าดินระหว่างแถวปลูกข้าว แต่สามารถกําจัดวัชพืชได้ครั้งละแถวเท่านั้นจึงอาจทําให้ทํางานได้ช้า แต่จะช่วยให้เกษตรกรได้ออกกําลัง
กายและเมื่อให้เกษตรกรนําไปใช้ก็มีความพึงพอใจสูงเพราะใช้ได้ง่ายและสะดวก 

 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องกําจัดวัชพืชแถวเดียวใช้คนจูงในสภาพดินแห้ง 
คร้ังที่ ความสามารถทางไร่(ไร่/ชม.) ประสิทธิภาพ(เปอร์เซ็นต์) 

ทฤษฎ ี จริง ทางไร่ กําจัดวัชพืช 
1 0.11 0.09 87.89 87.93 
2 0.11 0.10 89.64 95.52 
3 0.11 0.09 82.60 81.72 
4 0.10 0.09 92.10 75.40 
5 0.10 0.09 93.06 75.42 

เฉล่ีย 0.11 0.09 89.06 83.20 
SD 0.01 0.00 4.14 8.63 

 

ตารางที ่2 ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องกําจัดวัชพืชสองแถวติดรถไถเดินตาม 
คร้ังที่ ความสามารถทางไร่(ไร่/ชม.) ประสิทธิภาพ(เปอร์เซ็นต์) 

ทฤษฎ ี จริง ทางไร่ กําจัดวัชพืช 
1 1.19 0.98 81.67 90.32 
2 1.14 0.92 80.69 87.72 
3 1.20 0.93 77.32 76.60 
4 1.22 0.98 80.45 80.88 
5 1.26 0.96 76.10 88.89 

เฉล่ีย 1.21 0.95 79.25 84.88 
SD 0.04 0.03 2.40 5.88 

 

จากตารางท่ี 2 เครื่องกําจัดวัชพืชสองแถวติดรถไถเดินตามเพิ่มน้ําหนักถ่วงท่ีเครื่องมือ 45 กิโลกรัม มีความสามารถเชิงทฤษฎี
ทางไร่เฉลี่ย 1.21 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถจริงทางไร่เฉลี่ย 0.95 ไร่ต่อชั่วโมง ทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานทางไร่เฉลี่ย 79.25 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีคา่ลดลงเนื่องจากการควบคุมไปตามร่องแถวปลูกได้ยากและทําให้ต้นข้าวถูกทําลายเนื่องจากชุดจานซ่ีจิกกว้างเกินไป จาก
การทดสอบสามารถกําจัดวัชพืชได้ดีเฉลี่ย 84.88 เปอร์เซ็นต์เพราะจานซีจิกกว้างแต่ต้นข้าวบางส่วนก็จะถูกทําลายเพราะระยะห่าง
ระหว่างจานซ่ีจิกชิดกันเกินไป โดยส่วนใหญ่วัชพืชท่ีถูกทําลายจะเป็นวัชพืชระหว่างแถวของต้นข้าว ส่วนวัชพืชท่ีอยู่ระหว่างต้น(หลุม)ยัง
ต้องใช้การถอนด้วยมือเช่นกัน เครื่องยังควบคุมได้ยากเพราะระยะระหว่างแถวแคบและต้องมีน้ําหนักถ่วงจึงจะสามารถทํางานได้ดี เม่ือ
เทียบกับเคร่ืองกําจัดวัชพืชแบบแถวเดียวแล้วแม้จะมีความสามารถมากกว่าแต่การควบคุมทําได้รําบากและทําให้ต้นข้าวได้รับความ
เสียหายได้ง่าย จึงควรลดความกว้างของจานซี่จิกดินและใบมีดถากให้น้อยลงเท่ากับแบบแถวเดียวเพ่ือให้การควบคุมได้สะดวกมากข้ึน
และลดความเสียหายท่ีจะเกิดกับต้นข้าวให้น้อยลง 
 
4. สรุปผล 
สรุปผลการวิจยั 

1. เครื่องกําจัดวัชพืชแบบแถวเดียวใช้แรงงานคนในการลากจูงสามารถทําการกําจัดวัชพืชได้ดี มีประสิทธิภาพการทํางาน
ทางไร่ และประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืชค่อนข้างสูงเมื่อกําจัดขณะท่ีวัชพืชยังมีอายุน้อยหรือเริ่มงอก 

2. เคร่ืองกําจัดวัชพืชติดรถไถเดินตามยังทํางานได้ไม่สะดวกเพราะถูกบังคับด้วยแถวปลูก และยังต้องมีการถ่วงนํ้าหนัก
มากถึง 45 กิโลกรัมจึงจะสามารถกําจัดวัชพืชได้เพราะทํางานในสภาพดินแห้ง 
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การเปรียบเทียบผลตอบแทนขายไก่ท่ีมีชีวิตและไก่แยกชิ้นสว่นของไก่เน้ือ 
อายุ 35, 42 และ 49 วัน 

A Comparison of Return on Live Bird and Carcass Distribution of 
Broiler Chicken at Age 35, 42 and 49 days 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการจําหน่ายไก่เน้ือมีชีวิตและขายแยกช้ินส่วนท่ีอายุ 35 42 และ 49 วัน โดยใช้ไก่

เนื้อลูกผสมอายุ 1 วัน เล้ียงแยกเพศๆละ 4 คอกๆละ 50 ตัว ใช้อาหารผสมสําเร็จรูปแยกตามระยะ 1-35 วัน 1-42 วันและ 1-49 วัน 
ประเมินประสิทธิภาพการเติบโต และแยกชิ้นส่วนของซากไก่เพศละ 8 ตัวเม่ือไก่ อายุ 35  42 และ 49 วัน คํานวณผลตอบแทนขายไก่มี
ชีวิตและขายแยกชิ้นส่วนท่ีไก่อายุ 35 42 และ 49 วัน จากผลการศึกษาพบว่าไก่เพศผู้มีประสิทธิภาพการเติบโตและผลตอบแทนดีกว่าไก่
เพศเมียในทุกช่วงอายุ อีกทั้งผลตอบแทนจากการขายไก่ชําแหละจะสูงกว่าการขายไก่มีชีวิต และพบว่าการเลี้ยงไก่เพศเมียได้อายุ 35-42 
วัน ถ้าขายมีชีวิตจะมีผลตอบแทนท่ีดีกว่าการเลี้ยงถึงอายุ 49 วัน แต่ไม่พบในไก่เพศผู้ ดังนั้นการตัดสินใจอายุไก่ท่ีจะจําหน่ายข้ึนกับตลาด
ท่ีรองรับด้วย 
คําสําคัญ: ไก่เนื้อ การเติบโต ชิ้นส่วนไก่ ผลตอบแทน 
 

Abstract 
A comparison of return between live bird and carcass of bird at three different age, 35, 42 and 49 days in 

both sex.  One day old commercial broiler chicken was allocated into 4 pens with 50 birds of each sex. A 
complete feed was assigned to birds from day one to day 35 42 and 49. At the end of each period 8 birds from 
each sex was examined for carcass separation and the return of investment was determined. The result of this 
study showed that growth performance of male broiler was higher than female in all periods. The return of 
investment from carcass distribution show better benefit than the live birds. Moreover, the farmer should get rid of 
female bird during day 35 to 42 which gain more benefit than older bird, 49 days but there were no affect in male 
bird. However, the farmer should make decision to keep bird longer which may concern the market.    
Keywords:  Broiler chicken, growth performance, carcass, return of investment 
 

1. บทนํา 
พันธุ์ไก่เนื้อท่ีเลี้ยงกันส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม (Cross-breed) มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วให้เน้ือมาก เลี้ยงง่าย  กินอาหาร

น้อย  และมีอัตราการแลกเนื้อท่ีสูง  นอกจากนี้ยังทนทานต่อโรคอีกด้วย  พันธุ์ไก่เหล่านี้ได้นําเข้ามาจากประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้านการเลี้ยงสัตว์และปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ตลอดมา  สําหรับไก่
พันธ์ุท่ีนําเข้ามาจะเป็นไก่รุ่นปู่ย่าพันธุ์ (Grand Parent Stock)  และไก่รุ่นพ่อ-แม่พันธุ์ (Parent Stock) แต่ส่วนมาก จะนิยมนําเข้าไก่พ่อ-
แม่พันธ์ุมากกว่า  เพราะมีการสะดวกในการขอซ้ือจากประเทศผู้ผลิต และให้ผลตอบแทนเร็วกว่ารุ่นปู่-ย่าพันธุ์ (ลิขิต, 2547) ตลาดไก่เนื้อ
เป็นตลาดสําหรับไก่ท่ีโตเร็วและมีประสิทธิภาพ และผลผลิตเนื้อไก่ถอดกระดูกท่ีนับวันจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นตลาดสําหรับเนื้อ
ไก่ท่ีมีคุณภาพซ่ึงเน้นไก่ท่ีมีความจําเพาะในการเติบโตและมีอายุมากข้ึน กับรสชาติและเนื้อท่ีนุ่ม ตลาดส่วนนี้มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความต้องการของลูกค้า 

ในปัจจุบันการประกอบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในหลายๆ
ด้าน  เช่น  การปรับปรุงพันธ์ุให้มีลักษณะโดดเด่นตามที่เกษตรกรและผู้บริโภคเนื้อสัตว์ต้องการ  ได้แก่  อัตราการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว  
อัตราการแลกเน้ือสูง  การกินอาหารน้อย  อัตราการมีชีวิตรอดสูง  การต้านทานโรคดี  มีคุณภาพซากที่ดี  ประกอบกับระบบการจัดการที่
มีประสิทธิภาพและทันสมัย   จึงทําให้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาผลผลิตท่ีได้จากการเลี้ยง
สัตว์มีค่าตอบแทนที่ไม่สมดุลกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ท่ีสูงขึ้น   ดังนั้นเกษตรกรจะต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดในการเล้ียงซ่ึงจะมีผล
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ต่ออัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงสุดและเปอร์เซ็นต์ซากเม่ือชําแหละเพื่อให้ได้คุณภาพซากท่ีดีและคุ้มกับต้นทุนการผลิต การศึกษาครั้งนี้จะ
ศึกษาการเจริญเติบโตของไก่เนื้อเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโต คุณภาพซากของไก่เนื้ออายุ 35, 42 และ 49 วัน โดยเน้นท่ีผลตอบแทน
ของการเล้ียงท่ีช่วงเวลาต่างกัน  
 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเลี้ยงและการจัดการข้อมูล     
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ในการทดลองจะใช้อาหารสําเร็จรูปตามสูตรระยะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อตั้งแต่
ระยะ 1 วัน ถึง 49 วัน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงอายุ 1-35, 35-42 และ 42-49 วัน และแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มการทดลองเลี้ยง
แยกเพศผู้กับเพศเมีย จะใช้ลูกไก่เนื้อเพศผู้และเพศเมียลูกผสมทางการค้าอายุ 1 วัน จํานวนเพศละ 200 ตัว จัดแบ่งไก่เพศละ 4 คอกๆ ละ 
50 ตัว บันทึกน้ําหนักตัว อาหารที่กิน ทุกสัปดาห์ 
 2.2 การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อ  
  สุ่มไก่เนื้อเพศผู้และเพศเมียจํานวน เพศละ 8 ตัว สุ่มคอกละ 2 ตัว เม่ือไก่เน้ืออายุ 35, 42 และ 49 วัน เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์ซากและ
ชิ้นส่วนของซาก โดยบันทึกข้อมูลซากไก่ชําแหละ ได้แก่ น้ําหนักตัวมีชีวิต น้ําหนักซากหลังถอนขนน้ําหนักซากไม่รวมเคร่ืองใน น้ําหนัก
เครื่องในน้ําหนักเนื้อ กระดูกและหนังของซากนําหนักปีกคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนต่างๆ ของซาก 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติ  

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล      
 นําข้อมูลท่ีได้ประเมินต้นทุนค่าอาหาร รายรับขายไก่มีชีวิต คํานวณรายรับขายชิ้นส่วนไก่ชําแหละ แยกเพศที่อายุการจับ ท่ี 35 
42 และ 49 วัน และวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี t-test: Paired Two Sample For Means 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
3.1 การประเมินไก่มีชีวิต 

- น้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น 
ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 แสดงผลของน้ําหนักตัวไก่เน้ือ ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05) โดยที่กลุ่มของเพศเมียและกลุ่มของเพศผู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 871.24 และ 977.13 กรัม/ตัว ตามลําดับ กลุ่มของเพศผู้ มี
น้ําหนักตัวมากกว่ากลุ่มของเพศเมีย สําหรับในช่วงอายุ 3-6 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และในช่วงอายุ 6-7 
สัปดาห์ พบว่า กลุ่มของเพศผู้ ก็มีแนวโน้มให้น้ําหนักตัวมากกว่ากลุ่มของเพศเมีย ดังนั้น เม่ือพิจารณาผลตลอดการทดลอง 0-7 สัปดาห์ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุ่มของเพศผู้ให้ค่าน้ําหนักตัวสูงกว่าเพศเมีย สอดคล้องกับ อาวุธ (2540) ได้
กล่าวว่า ไก่เพศผู้มีโครงร่างและกระดูกท่ีแข็งแรง ส่งผลต่อค่าน้ําหนักท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

- ปริมาณอาหารที่กิน 
 ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวของไก่เน้ือช่วงอายุ 0-3 ,  3-6 , 6-7 และ 0-7 สัปดาห์ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) โดยในช่วง 0-3 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มของเพศเมียและกลุ่มของเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1332.98 และ 
1352.84 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณอาหารที่กินต่อตัวของกลุ่มของเพศผู้มากท่ีสุด  โดยในช่วง 3-6 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มของเพศเมียและ
เพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3539.93 และ 3640.32 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณอาหารท่ีกินต่อตัวต่อวันของกลุ่มของเพศผู้มากท่ีสุด และ
ในช่วง 6-7 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มของเพศเมียและเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1443.55 และ 1429.56 กรัม ตามลําดับ ดังนั้นเม่ือพิจารณาตลอด
การทดลอง 0-7 สปัดาห์ พบว่าแนวโน้มของกลุ่มของเพศผู้มีปริมาณอาหารที่กินต่อตัวมากท่ีสุด ซ่ึงให้ผลในทํานองเดียวกันกับการรายงาน
ของ อาวุธ (2540) ได้กล่าวว่า เม่ืออายุไก่มากข้ึนส่งผลให้ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตัวก็สูงข้ึน 
 - ผลตอบแทน 

จากการคํานวณต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยต่อตัวแสดงในตารางที่ 2 พบว่าในช่วงเวลาการเลี้ยงที่เท่ากันไก่เนื้อเพศผู้จะมีต้นทุนการ
เลี้ยงที่สูงกว่าเพศเมียและมีส่วนต่างที่ได้จากการเล้ียงสูงกว่าเพศเมีย เนื่องจากเพศผู้จะมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าเพศเมียทําให้มีน้ําหนัก
ขณะขายหน้าฟาร์มสูงกว่าเพศเมีย โดยต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่เน้ือเพศเมียเฉลี่ยต่อตัวในช่วงเวลา 35, 42 และ49 วัน มีค่าเท่ากับ 
44.13 , 61.56  และ 78.59 บาท ตามลําดับ และไก่เนื้อเพศผู้ มีค่าเท่ากับ 45.57, 63.08 และ 79.95 บาท ตามลําดับ ซ่ึงไก่เน้ือเพศผู้อายุ 
49 วัน จะมีส่วนต่างในการเลี้ยงมากที่สุดคือ 64.12 บาท ซ่ึงมากกว่าช่วงอายุ 42 วัน อยู่ 8.30 บาท แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเล้ียง
เพ่ิมข้ึนอีก 1 สัปดาห์ 
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ของการเล้ียงท่ีช่วงเวลาต่างกัน  
 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเลี้ยงและการจัดการข้อมูล     
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ในการทดลองจะใช้อาหารสําเร็จรูปตามสูตรระยะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อตั้งแต่
ระยะ 1 วัน ถึง 49 วัน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงอายุ 1-35, 35-42 และ 42-49 วัน และแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มการทดลองเล้ียง
แยกเพศผู้กับเพศเมีย จะใช้ลูกไก่เนื้อเพศผู้และเพศเมียลูกผสมทางการค้าอายุ 1 วัน จํานวนเพศละ 200 ตัว จัดแบ่งไก่เพศละ 4 คอกๆ ละ 
50 ตัว บันทึกน้ําหนักตัว อาหารที่กิน ทุกสัปดาห์ 
 2.2 การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อ  
  สุ่มไก่เนื้อเพศผู้และเพศเมียจํานวน เพศละ 8 ตัว สุ่มคอกละ 2 ตัว เม่ือไก่เนื้ออายุ 35, 42 และ 49 วัน เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์ซากและ
ชิ้นส่วนของซาก โดยบันทึกข้อมูลซากไก่ชําแหละ ได้แก่ น้ําหนักตัวมีชีวิต น้ําหนักซากหลังถอนขนน้ําหนักซากไม่รวมเคร่ืองใน น้ําหนัก
เครื่องในน้ําหนักเนื้อ กระดูกและหนังของซากนําหนักปีกคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนต่างๆ ของซาก 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติ  

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล      
 นําข้อมูลท่ีได้ประเมินต้นทุนค่าอาหาร รายรับขายไก่มีชีวิต คํานวณรายรับขายชิ้นส่วนไก่ชําแหละ แยกเพศที่อายุการจับ ท่ี 35 
42 และ 49 วัน และวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี t-test: Paired Two Sample For Means 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
3.1 การประเมินไก่มีชีวิต 

- น้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น 
ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 แสดงผลของน้ําหนักตัวไก่เน้ือ ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05) โดยที่กลุ่มของเพศเมียและกลุ่มของเพศผู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 871.24 และ 977.13 กรัม/ตัว ตามลําดับ กลุ่มของเพศผู้ มี
น้ําหนักตัวมากกว่ากลุ่มของเพศเมีย สําหรับในช่วงอายุ 3-6 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และในช่วงอายุ 6-7 
สัปดาห์ พบว่า กลุ่มของเพศผู้ ก็มีแนวโน้มให้น้ําหนักตัวมากกว่ากลุ่มของเพศเมีย ดังนั้น เม่ือพิจารณาผลตลอดการทดลอง 0-7 สัปดาห์ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุ่มของเพศผู้ให้ค่าน้ําหนักตัวสูงกว่าเพศเมีย สอดคล้องกับ อาวุธ (2540) ได้
กล่าวว่า ไก่เพศผู้มีโครงร่างและกระดูกท่ีแข็งแรง ส่งผลต่อค่าน้ําหนักท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

- ปริมาณอาหารที่กิน 
 ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวของไก่เนื้อช่วงอายุ 0-3 ,  3-6 , 6-7 และ 0-7 สัปดาห์ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) โดยในช่วง 0-3 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มของเพศเมียและกลุ่มของเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1332.98 และ 
1352.84 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณอาหารที่กินต่อตัวของกลุ่มของเพศผู้มากท่ีสุด  โดยในช่วง 3-6 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มของเพศเมียและ
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ในช่วง 6-7 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มของเพศเมียและเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1443.55 และ 1429.56 กรัม ตามลําดับ ดังนั้นเม่ือพิจารณาตลอด
การทดลอง 0-7 สปัดาห์ พบว่าแนวโน้มของกลุ่มของเพศผู้มีปริมาณอาหารที่กินต่อตัวมากท่ีสุด ซ่ึงให้ผลในทํานองเดียวกันกับการรายงาน
ของ อาวุธ (2540) ได้กล่าวว่า เม่ืออายุไก่มากข้ึนส่งผลให้ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตัวก็สูงข้ึน 
 - ผลตอบแทน 

จากการคํานวณต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยต่อตัวแสดงในตารางที่ 2 พบว่าในช่วงเวลาการเลี้ยงที่เท่ากันไก่เนื้อเพศผู้จะมีต้นทุนการ
เลี้ยงที่สูงกว่าเพศเมียและมีส่วนต่างท่ีได้จากการเล้ียงสูงกว่าเพศเมีย เนื่องจากเพศผู้จะมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าเพศเมียทําให้มีน้ําหนัก
ขณะขายหน้าฟาร์มสูงกว่าเพศเมีย โดยต้นทุนค่าอาหารในการเล้ียงไก่เน้ือเพศเมียเฉลี่ยต่อตัวในช่วงเวลา 35, 42 และ49 วัน มีค่าเท่ากับ 
44.13 , 61.56  และ 78.59 บาท ตามลําดับ และไก่เนื้อเพศผู้ มีค่าเท่ากับ 45.57, 63.08 และ 79.95 บาท ตามลําดับ ซ่ึงไก่เนื้อเพศผู้อายุ 
49 วัน จะมีส่วนต่างในการเลี้ยงมากท่ีสุดคือ 64.12 บาท ซ่ึงมากกว่าช่วงอายุ 42 วัน อยู่ 8.30 บาท แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเล้ียง
เพ่ิมข้ึนอีก 1 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 1 ผลของน้ําหนักตัว ปริมาณอาหารที่กินและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนือ้ 
ลักษณะที่ศึกษา เพศ P value 

เพศเมีย เพศผู ้
น้ําหนักตัว (กรัม/ตัว) 
อายุ 3 สัปดาห์ 
อายุ 6 สัปดาห์ 
อายุ 7 สัปดาห์ 
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว) 
อายุ 6-7 สัปดาห์ 
อายุ 0-3 สัปดาห์ 
อายุ 3-6 สัปดาห์ 
อายุ 0-7 สัปดาห์ 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 
อายุ 6-7 สัปดาห์ 
อายุ 0-3 สัปดาห์ 
อายุ 3-6 สัปดาห์ 
อายุ 0-7 สัปดาห์ 

 
871.240 
1846.380 
3099.460 

 
1443.470 
1332.980 
3539.930 
6316.450 

 
3.782 
1.531 
1.917 
2.037 

 
977.130 
1853.730 
3430.270 

 
1429.560 
1352.840 
3640.320 
6422.730 

 
2.418 
1.382 
1.965 
1.872 

 
0.0166 
0.8580 
0.0039 

 
0.8452 
0.7618 
0.3526 
0.4607 

 
0.0031 
0.0273 
0.4677 
0.0070 

 

ตารางที่ 2 ต้นทุนคา่อาหาร ราคาขายไกเ่นือ้เพศ เมียมีชวิีตอายุ 35, 42 และ 49 วัน 
 35 วัน 42 วัน 49 วัน 
เพศเมีย    
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท) 1/ 44.13 61.56 78.59 
ราคาขายหน้าฟาร์ม (บาท) 2/ 84.59 114.14 130.19 
ส่วนต่างที่ได้จากการเล้ียง (บาท) 40.46 52.58 51.60 
เพศผู้    
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท) 45.57 63.08 79.95 
ราคาขายหน้าฟาร์ม (บาท) 90.74 118.90 144.07 
ส่วนต่างที่ได้จากการเล้ียง (บาท) 45.17 55.82 64.12 
1/ อาหารที่กิน x ราคาอาหาร, 2/น.น. มีชีวิต x ราคาไก่ 

 

3.2 การประเมินผลตอบแทนชิ้นส่วนไก่เน้ือที่ชําแหละในช่วงอายุ 35, 42 และ 49 วัน 
ผลการชําแหละแยกชิ้นส่วนไก่เนื้อท่ีอายุต่างกันในเพศผู้และเพศเมียและประเมินรายรับจากราคาขายชิ้นส่วนท่ีมีราคา พบว่า

ราคารวมขายชิ้นส่วน ในช่วงอายุ 35, 42 และ 49 วัน เพศเมีย จะมีค่าเท่ากับ 114.26, 155.87 และ 182.96 บาทต่อตัว ตามลําดับ โดย
เพศผู้ จะมีค่าเท่ากับ 123.87, 170.07 และ 210.55 บาทต่อตัว ตามลําดับ เม่ือหักค่าอาหารท่ีใช้จะพบว่ามีส่วนต่างท่ีได้จากการขายแยก
ชิ้นส่วน ในเพศเมียในช่วงอายุ 35, 42 และ 49 วัน จะมีค่าเท่ากับ 70.13,  94.31 และ 104.27 บาทต่อตัว ตามลําดับ โดยเพศผู้ จะมีค่า
เท่ากับ 78.30, 106.99 และ 130.60 บาทต่อตัว ตามลําดับ จะเห็นว่าไก่เนื้อให้ส่วนต่างจากค่าอาหารในไก่ท่ีจําหน่ายอายุมากได้
ผลตอบแทนมากกว่าอายุท่ีน้อยกว่า ซ่ึงไก่เนื้อเพศผู้ให้ผลตอบแทนมากกว่าเพศเมียในทุกช่วงอายุ 
 

ตารางที่ 3 ราคาชิน้ส่วนไก่เนื้อเพศเมียที่ชาํแหละในช่วงอายุ  35, 42 และ 49 วัน 

รายการ 
ราคา 

(บาท/1,000
กรัม) 

อายุ 35 วัน อายุ 42 วัน อายุ 49 วัน 
น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขายได้ 
(บาท) น้ําหนัก(กรัม) ราคาที่ขายได้ 

(บาท) 
น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขายได้ 
(บาท) 

ไก่มีชีวิต 42 2040.00 85.68 2777.50 116.66 3134.75 131.66 
ซากก่อนชําแหละ 
ไม่รวมเคร่ืองใน 55 1568.13 86.25 2076.00 114.18 2565.63 141.11 

เนื้ออก 100 331.75 33.18 465.75 46.58 564.50 56.45 
เนื้อสันใน 90 67.13 6.04 91.00 8.19 129.88 11.69 
เนื้อสะโพก 75 239.63 17.97 339.38 25.45 383.75 28.78 
น่อง 75 179.13 13.43 239.63 17.97 300.88 22.57 
โคนปีก 85 79.50 6.76 104.38 8.87 136.25 11.58 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

รายการ 
ราคา 

(บาท/1,000
กรัม) 

อายุ 35 วัน อายุ 42 วัน อายุ 49 วัน 
น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขายได้ 
(บาท) น้ําหนัก(กรัม) ราคาที่ขายได้ 

(บาท) 
น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขายได้ 
(บาท) 

กลางปีก 80 56.38 4.51 73.00 5.84 83.75 6.70 
ปลายปีก 65 16.50 1.07 20.13 1.31 22.50 1.46 
เศษเน้ือรวม 70 22.38 1.57 37.25 2.61 48.00 3.36 
เศษหนังรวม 40 54.00 2.16 111.88 4.48 121.63 4.87 
โครงและคอ 25 391.75 9.79 495.00 12.38 603.63 15.10 
บั้นท้าย 80 16.75 1.34 21.13 1.69 22.75 1.82 
ขา 60 64.88 3.89 74.63 4.48 84.25 5.06 
ไส้ 45 100.88 4.54 140.13 6.31 131.00 5.90 
เคร่ืองใน 70 114.38 8.01 138.75 9.71 108.88 7.62 
รวมราคาขายชิ้นส่วน     114.26   155.87   182.96 
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท) 44.13 61.56 78.59 
ส่วนต่างขายชิ้นส่วน 
(บาท) 70.13  94.31  104.27 

 
ตารางที่ 4 ราคาชิน้ส่วนไก่เนื้อเพศผู้ที่ชาํแหละในช่วงอายุ   35, 42 และ 49 วัน 

รายการ 

ราคา อายุ 35 วัน อายุ 42 วัน อายุ 49 วัน 

(บาท/1,000
กรัม) 

น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขาย
ได้ 

(บาท) 

น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขาย
ได้ 

(บาท) 

น้ําหนัก
(กรัม) 

ราคาที่ขาย
ได้ 

(บาท) 
ไก่มีชีวิต 42 2271.25 95.39 2892.75 121.50 3385.00 142.17 
ซากก่อนชําแหละ 
ไม่รวมเคร่ืองใน 55 1703.50 93.69 2311.50 127.13 2875.50 158.15 

เนื้ออก 100 331.13 33.11 480.25 48.03 617.13 61.71 
เนื้อสันใน 90 69.75 6.28 100.75 9.07 142.25 12.80 
เนื้อสะโพก 75 257.38 19.30 389.13 29.18 481.63 36.12 
น่อง 75 196.63 14.75 271.88 20.39 370.00 27.75 
โคนปีก 85 87.38 7.43 116.50 9.90 161.25 13.71 
กลางปีก 80 62.88 5.03 79.50 6.36 102.13 8.17 
ปลายปีก 65 18.00 1.17 24.63 1.60 29.63 1.93 
เศษเน้ือรวม 70 41.50 2.91 31.00 2.17 41.25 2.89 
เศษหนังรวม 40 71.50 2.86 106.63 4.27 98.63 3.95 
โครงและคอ 25 420.50 10.51 524.75 13.12 701.75 17.54 
บั้นท้าย 80 19.25 1.54 23.42 1.87 27.13 2.17 
ขา 60 72.13 4.33 100.13 6.01 117.88 7.07 
ไส้ 45 121.88 5.48 155.75 7.01 127.00 5.72 
เคร่ืองใน 70 131.00 9.17 158.38 11.09 128.88 9.02 
รวมราคาขายชิ้นส่วน 123.87 170.07 210.55 
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท) 45.57 63.08 79.95 
ส่วนต่างขายชิ้นส่วน 
(บาท)   78.30  106.99  130.60 
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4. สรุปผล 
ในช่วงอายุ 42 วัน ไก่เพศผู้และไก่เพศเมียจะมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน แต่ไก่เพศผู้จะมีการเจริญเติบโตดีกว่าไก่เพศเมีย

ในช่วงอายุ 49 วัน และช่วงท่ีมีคุณภาพซากที่ดีท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 42 วัน ในส่วนของผลตอบแทน ช่วงอายุ 42 วัน ไก่เพศผู้ จะขายได้ใน
ราคาดีกว่าไก่เพศเมีย ขณะมีชีวิต แต่ถ้าชําแหละขายชิ้นส่วน ไก่เพศเมีย จะได้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า และช่วงอายุ 42 วัน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนิยม
ส่งไก่เนื้อเพศเมียสู่ตลาด เพราะถ้าเลยช่วงอายุ 42 วันไปแล้ว ไก่เน้ือเพศเมียจะมีการสะสมไขมันมากกว่าเนื้อ แต่ไก่เพศผู้สามารถเล้ียง
ต่อไปได้จนถึงอายุ 49 วัน ย่ิงเลี้ยงนานขึ้น ก็ย่ิงได้ผลตอบแทนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุน ผู้ผลิตจึงควรเลือกไก่ช่วงอายุ 
42 วัน ส่งตลาด 
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อิทธิพลของความเข้มแสง และปุ๋ยต่อผลผลิตของจึงจูฉ่าย 
Influence ofLight Intensity and Fertilizers on Productive Yield of White Mugwort 

(Artemisialactiflora 'Guizhou') 
ทรงศักด์ิ จุนถิระพงศ์ และ สมชาย สุวรรณประดิษฐ์ 

Songsakdi Chuntirapongsa and Somchai Suwanpradit 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี 

 

บทคัดย่อ 
การทดลองเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของความเข้มแสงและปุ๋ยต่อผลผลิตของจึงจูฉ่าย (White Mugwort ,Artemisia lactiflora 

'Guizhou') โดยแบ่งเป็นสองการทดลอง การทดลองท่ี1.ศึกษาหาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตของจึงจ่าย โดยแบ่ง
การทดลองเป็น 4 กลุ่มทดลอง (treatment) โดยการใช้สแลนพลาสติกสีดํากรองแสงในระดับต่างๆ(80, 70, 60 และ50%)ซ่ึงให้ค่าความ
เข้มของแสงท่ีผ่าน 20,30,40 และ50% ตามลําดับ แผนการทดลองเป็นแบบ CRD มี 4 ซํ้า ในแต่ละซํ้าใช้แปลงขนาด 1.20x3.00 ตาราง
เมตร หลังจากปลูกจึงจูฉ่าย 1 เดือนจึงทําการเก็บผลผลิตโดยการตัดเหนือระดับผิวดินประมาณ 1 น้ิวแล้วชั่งน้ําหนักในแต่ละซํ้าคิดเป็น
กิโลกรัมต่อตารางเมตร นํามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบพบว่าที่ค่าความเข้มของแสง 20, 30, 40 และ 50% ให้ผลผลิตเท่ากับ0.41, 0.50, 
0.41 และ0.30 กก./ม2  ตามลําดับท่ีระดับความเข้มของแสง 30 % ให้ผลผลิตสูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ(P<0.01) ทางสถิติกับกลุ่ม
อ่ืนในขณะท่ีความเข้มของแสง50% ให้ผลผลิตต่ําสุดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ(P<0.01) ทางสถิติกับกลุ่มอ่ืน การทดลองที่ 2.เปรียบเทียบ
ชนิดของปุ๋ยต่อการให้ผลผลิตของจึงจูฉ่ายที่ปลกูภายใต้สแลนพลาสติกสีดํากรองแสง 70% แบ่งเป็น 4 กลุ่มทดลองท่ีให้ปุ๋ยต่างกันคือปุ๋ยยู
เรีย (10 กรัม/20ลิตร), สูตร15:15:15 (10กรัม/20ลิตร), ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ 10 ซีซี/ 20ลิตร) และปุ๋ยน้ําชีวภาพ 20 ซีซี/20 ลิตร. 
แผนการทดลองเป็นแบบ CRD มี 4 ซํ้าแต่ละซํ้าปลูกจึงจูฉ่ายในแปลงขนาด1.20x3.00 ตารางเมตร หลังจากปลูกจึงจูฉ่าย 1 เดือนจึงทํา
การตัดเหนือระดับผิวดินประมาณ 1 นิ้วแล้วเริ่มให้ปุ๋ยในแต่ละชนิดวันละ 2 ครั้ง โดยให้ห่างกัน 7 วันหรือสัปดาห์ละคร้ัง เม่ืออายุครบ 1 
เดือนทําการตัดจึงจูฉ่ายแล้วชั่งน้ําหนักในแต่ละซํ้าคิดเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตร นํามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ พบว่าผลผลิตของแต่ละ
กลุ่มทดลองคือปุ๋ยยูเรีย (10 กรัม/20ลิตร), สูตร15:15:15 (10กรัม/20ลิตร), ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ (10 ซีซี/ 20ลิตร) และปุ๋ยน้ําชีวภาพ 20
ซีซี/20 ลิตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.49, 0.47, 0.42 และ0.39 กก./ม2 ตามลําดับพบว่าการให้ปุ๋ยยูเรียให้ผลผลิตสูงสุดแตกต่างกันทางสถิติ
(P<0.01) กับกลุ่มให้ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ แต่ไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยสูตร15:15:15 ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการปลูก
จึงจูฉ่ายความเข้มแสงท่ีเหมาะสมคือ 30 %  และปุ๋ยท่ีเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตท่ีดีคือปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยสูตร 15:15:15 
คําสําคัญ: จึงจูฉ่าย (Artemisialactiflora 'Guizhou') ความเข้มแสง ปุ๋ย 

 

Abstract 
Two experiments were conducted to determine the influence of light Intensity and fertilizers on 

productive yield of White Mugwort( Artemisialactiflora 'Guizhou') The firstexperiment was carried out todetermine 
the influence of light Intensity on productive yield of White Mugwort. Four treatments of light intensity (20, 30, 40 
and 50 %) by using black plastic slan 80, 70, 60 and 50% of light reduction, respectively.Design of the experiment 
was CRD with 4 replications each. A 1.20x3.00 m2 field plot was planted the White Mugwort for one replication. 
Data were collected after planting the plant one month by cutting about 1 inch above ground level and weighing. 
The results showed that the productive yields of the plant averaged, 0.41, 0.50, 0.41 and 0.30kg/m2 , respectively, 
for the groups of light intensity 20, 30, 40 and 50%. The significant highest production (P<0.01) was detected in 30 
% light intensity while the significant lowestproduction(P<0.01)  was in 50% light intensity. The second experiment 
was carried out to determine the influence of fertilizers on productive yield of White Mugwort planted underblack 
plastic slan 70% light reduction. Four treatments of fertilizerswere design in CBD with 4 replications each. They 
were urea(10 g/20lt), 15:15:15 formula (10 g/20lt), commercial Rambo 10 cc/ 20lt) and liquid bio-fertilizer 20 
cc/20lt. The 1.20x3.00 m2 field plots were planted the plant same as the first experiment. Cutting the plant about 
1 inch above the ground level after planting for one month and then applied fertilizers of the treatments. 
Fertilizers were applied twice a day for 7 days interval or once a week and the data were collected after planting 
for one month. The results showed thatthat the productive yields of the plant averaged, 0.49, 0.47, 0.42 and 0.39 
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kg/m2 , respectively, for the groups of fertilizers urea, 15:15:15 formula, commercial Rambo andliquid bio-fertilizer . 
The significant highest production (P<0.01) was detected in urea while there was non-significant difference 
between urea and 15:15:15 formula and between commercial Rambo and liquid bio-fertilizer.  

The results clearly indicated that the optimum sunlight intensity forWhite Mugwort is 30%. Urea and 
15:15:15 formula are recommended. 
Keywords: White Mugwort (Artemisialactiflora 'Guizhou'), light intensity, fertilizers 
 
1. บทนํา 

จิงจูฉ่าย จัดอยู่ในพวกพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่ง ท่ีชาวจีนนิยมปลูกและนําไปปรุงเป็นอาหารรับประทานกันอย่างแพร่หลายมา
ช้านานแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเอาไปใส่ในเกาเหลาหรือต้มเลือดหมู เนื่องจากใบมีกลิ่นหอมช่วยดับกลิ่นคาวเลือดหมูได้ดี มีรสขมเล็กน้อย 
ทําให้เกาเหลาเลอืดหมูมีรสชาติหอมขึ้น รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ ได้อร่อยมาก นอกจากนั้น แพทย์จีนยังเชื่ออีกว่า “จึงจู-ฉ่าย” เป็น
ยาเย็น (หยิน) ด้วยกินแล้วช่วยแก้ไข้ได้ เป็นยาบํารุงปอด ฟอกเลือด ทําให้เลือดไหลเวียนดี ต้นและใบมีน้ํามันหอมระเหย ประกอบด้วย
สาร ไล-โมนีน(Limonene) ซิลินีน (Selenene) และสารไกลโคไซด์ (Glycosides) ชื่อ อะปิอิน(Apiin) มีสรรพคุณ ช่วยลดความดันโลหิต 
ทําให้เส้นเลือดขยายตัว ช่วยขับลม ในกระเพาะอาหารและลําไส้ เมล็ดมีโซเดียมตํ่า คุณค่าทางอาหาร “จิงจูฉ่าย” 100 กรัม ให้พลังงาน 
392 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยโปรตีน 1,807 กรัม ไขมัน 25.27 กรัม คาร์โบไฮเดรต 41.35 กรัม เส้นใย 11.08 กรัม แคลเซียม 1,767 
มิลลิกรัม เหล็ก 44.90 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 547 มิลลิกรัม วิตามินเอ 52.00 ไอยู วิตามินบี 60.89 มิลลิกรัม วิตามินซี 17.10 มิลลิกรัม 
วิตามินอี 1.07 มิลลิกรัม ซ่ึง จะสังเกตได้ว่า “จิงจูฉ่าย” มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก จึงจูฉ่ายอยู่ในวงศ์  Asteraceaeมีลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์เป็นไม้ ล้มลุก หรือ ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-1 ฟุต รากหรือเหง้าใหญ่กระจายกว้าง แตกกิ่งก้านสาขาหนาแน่นแผ่กว้างคลุม
หน้าดินคล้ายๆกับต้นบัวบก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ก้านใบยาว ใบเป็นรูปรี ขอบใบหยักลึกเป็น 5 แฉก หรือเป็นรูปนิ้วมือ ขอบใบ
จักเป็นฟันเลื่อย ทรงใบเหมือนกับใบข้ึนฉ่าย เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวสด มีกลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย นิยมใส่เกาเหลาเลือดหมูเพ่ิม
รสชาติให้อร่อยมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เป็นไม้เจริญงอกงามดีในท่ีมีแสงแดดรําไร ไม่ชอบน้ําแฉะ ชอบดินโปร่ง 

อย่างไรก็ตามจากสารบัญหนังสือ "ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย” ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ใช้ชื่อว่าดอกแก้วเมืองจีนหรือ จิงจูฉ่าย 
(Artemisia lactiflora Wall. ex Bess. var. genuinaPampanExH) เป็นผักของจีนชนิดหนึ่งส่วนมากนิยมนําไปใส่ในเกาเหลาเลือดหมู
เพราะช่วยดับกลิ่นคาวเลือดได้และ ก็มีสรรพคุณทางสมุนไพร จิงจูฉ่าย เป็นหนึ่งในผลผลิตดอยคําในหมวดสมุนไพร ของมูลนิธิโครงการ
หลวง ท่ีมีผลผลิตตลอดทั้งปี จึงจูฉ่ายเป็นพืชสมุนไพรท่ีนํามาเข้ามาจากประเทศจีนนานแล้ว โดยคาดว่าน่าจะมาจากทางภาคตะวันออก
เฉียงใต้หรือมาจากมณฑลกุ้ยโจว(Guizhou) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีในกลุ่มคนท่ีทํางานเป็นช่างเสี่ยงท่ีจะได้รับสารพิษต่างๆ อาทิช่างท่ีทํางานตี
ตะกั่วหรือรับจ้างทํากระดาษเงินกระดาษทองท่ีใช้เกี่ยวกับพิธีกงเต็ก หรือเกี่ยวกับประเพณีไหว้บรรพบุรุษของชาวจีน หรือช่างท่ีทําการ
เชื่อมโลหะ โดยท่ีสมุนไพรนี้ชาวจีนเชื่อกันว่ามีคุณสมบัติช่วยฟอกโลหิต และขับสารพิษหรือล้างสารพิษออกจากร่างกาย รวมทั้งสามารถ
ใช้รักษาโรคได้อีกหลายชนิด สมุนไพรนี้ชาวจีนใช้กันมานานกว่า 4,000 - 5,000 ปีแล้ว โดยพบหลักฐานจากบันทึกประวัติศาสตร์
การแพทย์ของจีน แต่ท่ีสําคัญคือสมุนไพรน้ีไม่มีผลกระทบหรือผลข้างเคียงต่อผู้ใช้  ท้ังยังนํามาประกอบอาหารได้หลายชนิด นอกจากนี้ยัง
เป็นพืชผักสวนครัวท่ีโปรดปรานของท้ังชาวเกาหลีและญ่ีปุ่นอีกด้วย จึงย่ิงทําให้เกิดความม่ันใจถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

จิงจูฉ่าย ฝรั่งเรียกว่า white mugwortมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Artemisia lactiflora 'Guizhou' เป็นพืชใน genus Artemisia ซึ่ง
มีหลาย species อาทิ Artemisia annuaและ Artemisia princecepsเป็นต้น  ขึ้นอยู่ท่ัวไปแต่มีลักษณะแตกต่างกันบ้างข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อม จากหลักฐานการแพทย์ท่ีค้นพบจากสุสาน Mawangdui (King Ma's Mound)1971-1973 มีบันทึก สูตรยา 52สูตร 
รวมทั้งบันทึกการวินิจฉัยอาการป่วยอีก 100 รายอายุ 2,700ปี จาก 1ใน52 สูตรคือยารักษาโรคมาลาเรียท่ีมีการใช้สมุนไพร 
mugwort/wormwood เป็นส่วนผสม ในอดีตนักวิจัยชาวจีน (Prof, Tuyouyou)ได้ทําการค้นคว้าและสกัดสาร ชื่อ สารชิงเฮาซู
(qinghaosu)หรือ สารอาร์เทแอนนิวอิน (arteannuin) หรือสารอาร์เทมิซินิน (artemisinin )สารนี้มีฤทธิ์ต้านและทําลายเชื้อมาลาเรีย 
ชนิดPlasmodium falciparum และชนิด Plasomdiumvivaxโดยเฉพาะสายพันธ์ุท่ีดื้อยา ปัจจุบันสารชนิดน้ีกับอนุพันธ์ุกึ่งเคมี
สังเคราะห์ของสารนี้ถูกนํามาใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่นอีกเพราะมีคุณสมบัติต้านการดือย้าของเชื้อได้ สารชิงเฮาซู(qinghaosu)หรือ สารอาร์
เทแอนนิวอิน (arteannuin) หรือสารอาร์เทมิซินิน (artemisinin )ท่ีสกัดมาจาก wormwoodและmugwort ยังไม่ทราบแน่นอนว่าชนิด
ใดมีหรือไม่มีสารนี้ แต่ปัจจุบันมีการยืนยันว่าพืชชนิดนี้รักษามะเร็งได้ 

เนื่องจากเชื้อมาลาเรียหรือเซลล์มะเร็งมีความต้องการใช้ธาตุเหล็กในการขยายพันธุ์หรือการแบ่งเซลล์ และนักวิทยาศาสตร์ได้
ให้ความสนใจมีการค้นคว้า, วิจัย และทดลองรักษาสุนัขท่ีเป็นโรคมะเร็งในกระดูก ขนาดหนักถึงกับเดินไม่ได้แต่สามารถหายได้ภายใน 5
วัน จากการค้นคว้าหาข้อความเก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเองด้วยสมุนไพรจิงจูฉ่ายมีความเป็นไปได้สูงว่ารักษาได้จริง 
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2. วิธีการทดลอง 
 การทดลองประกอบด้วย 2 การทดลอง 
 การทดลองที่1.ศึกษาหาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตของจึงจ่ายโดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่ม
ทดลอง (treatment)โดยการใช้สแลนพลาสติกสีดํากรองแสงในระดับต่างๆ (80 70 60 และ 50%) ซ่ึงให้ค่าความเข้มของแสงท่ีผ่าน 20 
30 40 และ50% ตามลําดับดังนั้นกลุ่มทดลองมีดังน้ี 
 กลุ่มท่ี 1. ความเข้มแสง 20 % 

กลุ่มท่ี 2. ความเข้มแสง 30 % 
กลุ่มท่ี 3. ความเข้มแสง 40 % 
กลุ่มท่ี 4. ความเข้มแสง 50 % 

 แผนการทดลองเป็นแบบ CRD มี 4 ซํ้า ในแต่ละซํ้าใช้แปลงขนาด 1.20x3.00 ตารางเมตร หลังจากปลูกจึงจูฉ่าย 1 เดือนจึงทําการเก็บ
ผลผลิตโดยการตัดเหนือระดับผิวดินประมาณ 1 นิ้วแล้วชั่งนํ้าหนักในแต่ละซํ้าคิดเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตร นํามาวิเคราะห์
ผลเปรียบเทียบ 

การทดลองท่ี 2. เปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยต่อการให้ผลผลิตของจึงจูฉ่ายท่ีปลูกภายใต้สแลนพลาสติกสีดํากรองแสง 70% 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มทดลองคือ 

กลุ่มท่ี 1 ให้ปุ๋ยต่างกันคือปุ๋ยยูเรีย (10 กรัม/20ลิตร) 
กลุ่มท่ี 2 สูตร15:15:15 (10กรัม/20ลิตร) 
กลุ่มท่ี 3 ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ 10 ซีซี/ 20ลิตร)  
กลุ่มท่ี 4 ปุ๋ยน้ําชีวภาพ 20ซีซี/20 ลิตร. 

 แผนการทดลองเป็นแบบ CRD มี 4 ซํ้าแต่ละซํ้าปลูกจึงจูฉ่ายในแปลงขนาด1.20x3.00 ตารางเมตร หลังจากปลูกจึงจูฉ่าย 1 เดือนจึงทํา
การตัดเหนือระดับผิวดินประมาณ 1 นิ้วแล้วเริ่มให้ปุ๋ยในแต่ละชนิดวันละ 2 ครั้ง โดยให้ห่างกัน 7 วันหรือสัปดาห์ละคร้ัง เม่ืออายุครบ 1 
เดือนทําการตัดจึงจูฉ่ายแล้วชั่งน้ําหนักในแต่ละซํ้าคิดเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตร นํามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยต่างๆ ท่ีได้จาก
การทดลองนํามาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance ; ANOVA) และ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan New’s Multiple Range Test  

สถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล :  ทําการทดลอง / เก็บข้อมูลท่ีแปลงปลูกของรศ.ดร. สมชาย สุวรรณประดิษฐ์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองที่1. ศึกษาหาระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตของจึงจ่าย ผลแสดงในตารางที่1. พบว่าท่ีค่า

ความเข้มของแสง 20 30 40 และ 50% ให้ผลผลิตเท่ากับ 0.41 0.50 0.41 และ 0.30กก./ม2ตามลําดับ ท่ีระดับความเข้มของแสง 30% 
ให้ผลผลิตสูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P.01) ทางสถิติกับกลุ่มอ่ืนในขณะที่ความเข้มของแสง 50% ให้ผลผลิตตํ่าสุดแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ (P<0.01) ทางสถิติกับกลุ่มอ่ืน 
ตารางที่ 1. ผลผลิตจึงจูฉ่ายภายใต้ความเข้มของแสงทีต่่างกัน  
        กลุ่มทดลอง    ความเข้มของแสง(%) ผลผลิตจึงจูฉ่าย(กก./ตร.ม.) 
              1                           20 0.41b 
              2                          30 0.50a 
              3                          40 0.41b 
              4                          50 0.30c 

SE 0.01 
 

การทดลองที่ 2.    เปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยต่อการให้ผลผลิตของจึงจูฉ่าย 
พบว่าผลผลิตของแต่ละกลุ่มทดลองคือปุ๋ยยูเรีย (10 กรัม/20ลิตร), สูตร15:15:15 (10กรัม/20ลิตร), ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ (10 ซี

ซี/ 20ลิตร) และปุ๋ยน้ําชีวภาพ 20 ซีซี/20 ลิตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49, 0.47, 0.42 และ 0.39 กก./ม2ตามลําดับ พบว่าการให้ปุ๋ยยูเรียให้
ผลผลิตสูงสุดแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) กับกลุ่มให้ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ แต่ไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยสูตร15:15:15 
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   ตารางที่ 2. ผลผลิตจึงจูฉา่ยภายใต้การให้ปุ๋ยที่ต่างกัน      
กลุ่มทดลอง ชนิดปุ๋ย ผลผลิตจึงจูฉ่าย 

1 ปุ๋ยยูเรีย (10 กรัม/20ลิตร) 0.49a 
2 สูตร15:15:15 (10กรัม/20ลิตร) 0.47a 
3 ปุ๋ยการค้าชื่อแรมโบ้ 10 ซีซี/ 20ลิตร) 0.42b 
4 ปุ๋ยน้ําชีวภาพ 20ซีซี/20 ลิตร. 0.39b 
 SE 0.01 

 

4 .สรุปผล  
 จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า 

1. การปลูกจึงจูฉ่ายควรใช้สแลนพลาสติกสีดํากรองแสง 70% หรือมีแสงผ่าน 30% จึงจะเหมาะสม 
2. ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีคือปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยสูตร15:15:15   

 

5. เอกสารอ้างอิง 
กายสิทธ์ิ.2554.จิงจูฉ่ายแก้มะเร็งได้จริงหรือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก:

http://www.kayasit.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=960 
นิรนาม.2554.จิงจูฉ่ายแก้มะเร็งได้จริงหรือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก:

http://www.Kualumniusa.org/newsinfo.php?section&newsid=205 
นิรนาม.2554.การปลูกผักจิงจูฉา่ยสร้างรายได้.[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก:

http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=2111&s=tblareablog 
Bown.D.1995. Encyclopaedia of Herbs and their Uses. Dorling Kindersley, London.  ISBN 0-7513-020-31

 rakbankerd.  com/agriculture/page.php?id=2111&s=tblareablog 
Chevallier. A.1996. The Encyclopedia of Medicinal Plants Dorling Kindersley. London .ISBN  9-780751-303148. 
Chiej.R.1996.Encyclopaedia of Medicinal Plants. MacDonald 1984 ISBN 0-356-10541-5 
Chittendon.F. 1992. RHS Dictionary of Plants plus Supplement. 1956 Oxford University Press  
____________1951. Comprehensive listingof species and how to grow them. Somewhat outdated, it hasbeen 

replaces in 1992 by a new dictionary 
Harrill, R. 2001.Ancient Chinese folk remedy may hold key to non-toxic cancer treatment.  
UWTODAY.University of Washington.[Online]Available:http://www.washington.edu/news/2001/11/26/ancient-

chinese-folk-remedy-may-hold-key-to-non-toxic-cancer-treatment/ 
Larkcom. J.1980. Salads all the Year Round. Hamlyn. A good and comprehensive guide to temperate salad 

plants, with full organic details of cultivation. 
Lust. J.1983. The Herb Book. Bantam books  ISBN 0-553-23827-2 
Organ. J. 1960. Rare Vegetables for Garden and Table.Faber.Unusual vegetables that can be grown outdoors 

in Britain. A good guide. 
Philbrick H. and Gregg R. B. 1979.Companion Plants.Watkins.Details of beneficial and antagonistic relationships 

between neighbouring plants. 
Riotte.L. 1978.Companion Planting for Successful Gardening. Garden Way, Vermont, USA. ISBN 0-88266-064-0 
Uphof. J. C. Th. 1959. Dictionary of Economic Plants.Weinheim. An excellent and very comprehensive guide 

but it only gives very short descriptions of the uses without any details of how to utilize the plants. 
Not for the casual reader. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดตั้งโรงเรียนสอนเต้นรําเพือ่สุขภาพ 
Factors Affecting Establishment of Health Dance School 

สโรชนิี  เสวกฉิม 
Sarochinee Sawakchim 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
E-mail: sarochinee_bf17@hotmail.com   โทร 086-6166696 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดตั้งโรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อสุขภาพ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
โรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อสุขภาพ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อโรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อสุขภาพ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจการจัดตั้งโรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อสุขภาพโดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 25-59 ปี ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และ
เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดย ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลท้ังหมด 385 ชุดเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ความพึงพอใจ และความเป็นไปได้ทางการตลาดของโรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อและนํามาประมวลผลหาค่าเฉลี่ย
ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ผู้สอนควรมีความรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์การกีฬา (ค่าเฉลี่ย 4.32) มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้คําปรึกษาก่อนการซื้อคอร์สเรียนเต้นรํา (ค่าเฉลี่ย 4.25) และผู้สอนควรมี
ความรู้ทางด้านเต้นรําหลากหลายแขนง (ค่าเฉลี่ย 4.22) ตามลําดับ ในด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อโรงเรียนสอน
เต้นรําโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) โดยหัวข้อความรู้ของครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.33) เป็นอันดับ1 และวิธีการสอนเต้นรําท่ี
เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.28) เป็นอันดับ2 ส่วนแนวทางการดําเนินธุรกิจการจัดต้ังโรงเรียนสอนเต้นรําเพื่อสุขภาพ นั้น พบว่า โรงเรียนสอน
เต้นรําเพื่อสุขภาพยังมีความต้องการที่สูง โดยเฉพาะผู้ท่ีชื่นชอบการเต้นรําเพื่อสุขภาพของกลุ่มประชาชน ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
เป็นการเรียนการสอนเต้นรําในรูปแบบใหม่ ท่ีผู้เรียนยังไม่เคยทดลองเรียน ขนาดของตลาดยังมีความต้องการมากและชัดเจน สามารถขยาย
ความเจริญเติบโตได้ ดังนั้นจากการวิเคราะห์จึงเห็นได้ว่าธุรกิจยังมีความต้องการในตลาด และมีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจข้ึน 
คําสําคัญ: โรงเรียนสอนเต้นรําเต้นรําเพื่อสุขภาพ, วิทยาศาสตร์การกีฬา, เต้นรําบําบัด, การเต้นรําในผู้สูงอายุ 

 

Abstract 
The dance school for health project aimed to 1) study consumer attitudes towards dance school for health 

2) examine the consumer satisfactions towards dance school for health 3) explore the business plan of dance school 
for health. The samples of this study were between the age of 25-59, living in Taling Chan, Phasi Charoen and Bang 
Khae districts of Bangkok. In-depth interviews with 3 experts were used in the qualitative research part. 385 
questionnaires were used in the quantitative research part to gather information on behaviours and satisfactions of the 
customers as well as the marketing feasibilities of the dance schools for health in order to determine the average 
mean of business start-up possibilities. The study results showed that the consumer attitude level was Strongly Agree 
in 3 topics; the instructors should have backgrounds in sport science (Mean=4.32), there should be sports scientists for 
consultation before taking a dance lesson (Mean =4.25) and the instructors should have expertise on many types of 
dancing (Mean = 4.22), respectively. For the consumer satisfactions, it was found that the level was high (Mean = 3.91); 
the first, was instructor knowledge (Mean = 4.33), second simple teaching techniques (Mean =4.28). As for business 
plan of dance the school for health, it was found that the business was on demand, especially, for those who were 
over 40 years old and favor in dancing for health as it was a new way of dancing lesson in which the customers had 
never experienced. The market size, had the promising growth possibilities. Therefore, the analysis concluded that the 
business was needed in the market and there was a possibility for more emerging. 
Keywords:  The dance school, Dance for health, Sports scientists, Dance Therapy, Dance for Elder 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องบันทึกเสียง ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
Service Consumers’s Satisfaction of Recording Studio to Marketing Mix 

ธัชชา วดีศิรศิกัด์ิ 
Toucha Vadeesirisak 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
e-mail: duckdanz@msn.com  โทร 081-5645000 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้าและ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการห้องบันทึกเสียง รวมไปถึงแนวทางในการสร้างห้องบันทึกเสียง โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และทดสอบความ
น่าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์คกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ได้รับความเชื่อมั่น 0.808 และแจกแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการห้อง
บันทึกเสียง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มดารา ศิลปิน กลุ่มผู้มีชื่อเสียงในสังคม และกลุ่มบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ จํานวน 70 คน โดยผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจกับชื่อเสียงของทีมงาน ท่ีสามารถให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา ตลอดจน
ความสนใจ เข้าใจถึงความต้องการ และสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องของ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในด้านของสถานที่ ทําเลท่ีตั้งของห้องบันทึกเสียง ท่ีสามารถเดินทางสะดวก และ
นอกจากนี้ ยังพบว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องบันทึกเสียงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกรับใช้บริการ 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ห้องบันทึกเสียง  ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

Abstract 
The objective of this research is to study the effect of marketing mix on customers’ needs, behaviors, and 

satisfaction in using recording studios, including the way to establishing one. This research is based on a quantitative 
research, a survey research methodology, a qualitative research, and a study of data collected from in-depth 
interviews. Cronbach’s reliability test was conducted with 30 samples showing the score of 0.808. Questionnaires 
were given out to users of recording studios consisting of three groups; namely, actors, actresses and artists; social 
icons; and general interested people, totaling 70 in number. Statistical analysis reveals that most of the users are 
satisfied with the reputation of the staff that can provide advice, devise solutions to problems, express cares and 
understand customers’ needs, as well as keep customers’ confidentialities efficiently. The majority of the users give 
precedence to the advertisements and public relations to promote a wide recognition of the studios. In terms of 
venue, easy-to-commute locations gain dominant precedence. In addition, it is found that the atmosphere and the 
environment of studios represent another factor considered for the selection of service. 
Keywords: Satisfaction, Recording Studio, Users’ Requirements 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้เช่าสนามฟุตซอล และสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 
The Factors Affecting of Rental Futsal Field and Sport Complex 

 
สมิทธิ์  รินทรวิฑูรย์ 

สาขาวิชา การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
E-mail: smithkieez038@hotmail.com. โทร 0816212871 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้เช่าสนามฟุตซอล และสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม และ
ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อบริการให้เช่าสนามฟุตซอลและศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการสนามฟุตบอลและสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 385 คน พบว่า 
ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลและศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 18-25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 
80.00 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและนักศึกษา และเลือกใช้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ส่วนศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจ ฟิตเนส และวิ่ง ร้อยละ 65.19 และ 45.71 ตามลําดับ จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
สถานที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อที่จอดรถมีปริมาณเพียงพอมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.40) ด้านผลิตภัณฑ์ จะให้ความสําคัญกับ
การรักษาความสะอาดและความปลอดภัยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 4.52) ด้านราคาส่วนใหญ่เลือกส่วนลดสําหรับสมาชิกมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.31) ด้านสถานที่ท่ีจอดรถเพียงพอในระดับมากท่ีสุดค่า(ค่าเฉลี่ย=4.40)และด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกคูปองสะสมแต้มมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.23) และ แพ็คเกจซ้ือเวลาให้ความสําคัญในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.06) ตามลําดับ 
คําสําคัญ: สนามฟุตซอลให้เช่า สปอร์ตคอมเพล็กซ์   
 

Abstract 
The purpose of this study were to study consumer behavior and marketing mix that affect to rental futsal 

field and sport complex. The sample consist of 385 users of rental futsal field and sport complex in Bangkok and 
perimeter. The result shows that the majority of respondents are male and have aged between 18-25 years old 
with education background in bachelor degree (80%), the occupation is private companies and student. The 
respondents using rental futsal field and sport complex during 6.00-10.00 pm, interested in fitness (65.19%) and 
running (45.71%) respectively. The respondents have the opinion toward marketing mix in term of place, they 
emphasized on the quantity of parking lot (Mean = 4.40). In term of product, cleanness and safety is the most 
important (Mean = 4.52). In term of price, they consider the suitable discount price for member (Mean =4.31). In 
term of promotion, they are interested in collect point coupon for special reward or discounts (Mean = 4.23) and 
the hour package (Mean = 4.06).  
Keywords: Rental Futsal Field, Sport Complex, Lifestyle Complex 

 
 
 
 
. 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8            วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 

 403

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดตั้งสถาบันทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง 
Factors Affecting Establishment of Music and Performance Academy 

 

ศุภสิทธิ์  พูลภิญโญ 
Suppasit  Poonpinyo 

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
E-mail: modmone@hotmail.com โทร 0816212871 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดตั้งสถาบันทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคมีท่ีผลต่อหลักสูตรทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อหลักสูตรทางด้านดนตรี 
และศิลปะการแสดง และ 3) เพื่อศึกษาส่วนประสมของการตลาดมีมีผลต่อหลักสูตรทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1-4 ของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง จํานวน 4 มหาวิทยาลัย จํานวน 400 คน 
โดยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และให้สัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 2 คนสถิติท่ีใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.50 มีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 57.00 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีการศึกษาท่ี 2 ร้อยละ 37.8และมีช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี ร้อยละ 55.50 
ด้านทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเรียนวิชาดนตรีอย่างเดียว ร้อยละ 53.80 เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร เพราะ สนใจเรียน ร้อยละ 
85.80 โดยต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ร้อยละ 66.00 โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงินในการศึกษา คือ พ่อ แม่ ร้อยละ 75.50 และ
ช่องทางการได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรดนตรีและศิลปะการแสดงของกลุ่มตัวอย่าง จากสถาบันโดยตรง ร้อยละ 81.00 ในการศึกษา
ปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดตั้งสถาบันทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดงจํานวน 7 ด้าน พบว่า ภาพรวมมีความพึง
พอใจต่อการจัดตั้ง สถาบันทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง อยู่ในระดับมากเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดในด้านหลักสูตร ด้านบุคลากรของสถาบันและด้านกระบวนการการเรียนการสอนตามลําดับส่วนด้านสภาพแวดล้อมภายใน
สถานที่เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ: สถาบนั, ดนตรี, ศิลปะการแสดง 
 

Abstract 
An independent study was the study of possibility of establishing Institute of Music and Performance 

Academy. The objective to study business planning, Study the possibility Institute of Music and Performance Academy 
and Plans to respond to and support the growth of the entertainment business in Thailand. The samples were of 1-4 
students year level of university courses in music and performing arts, 4 universities 400 persons by questionnaire. And 
the depth interview of 2 persons. Most of the samples were male, 69.50 percentshada monthly income of less than 
3,000Baht57.00percentsstudents in2level, 37.8 percents and 55.50 percents between the ages of 18-20years, the 
attitude of satisfaction. Expectations demands affecting Institute of Music and Performance Academy of Most of the 
sample studied musicasa percentage 53.80 chose the course because the attention of 85.80 by increasing their 
knowledge of 66.00 percents with. The financial support of parents in education is 75.50 percents and channel 
received information, music and performing arts courses in the sample with can get information directly from 81.00 
percents. In the study of factors that affect the satisfaction with the Institute of Music and Performance Academy and 
the factors in the various fields of 7 found that overview is satisfaction with the establishment of the Institute of Music 
and Performance Academy at high level. Considering separately, it was found that the courses are satisfied at the 
highest level. The cost of education at high level. The location at high level. The promotion at high level. The staff of 
the Institute is at the highest level. The process of teaching and learning is at the highest level. 
Keywords: Academy, Music, Performance 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสําเร็จรปูแชแ่ข็งท่ีมีตอ่ฉลากบรรจุภัณฑ ์ 
ของนิสิตปรญิญาตรีท่ีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน  

Factors Influencing Purchase Decisions on Frozen Food towards Labels  
of Undergraduate Students Residing in Dormitory of Kasetsart University, 

Bangkhen Campus  
อัญชนา พงษส์ุวินัย  

Anchana Pongsuwinai  
สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที่มีต่อฉลากบรรจุภัณฑ์ของนิสิต

ปริญญาตรีท่ีอู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของ
ฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง พฤติกรรมการซื้อและระดับการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีท่ี
อยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต
ปริญญาตรีท่ีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีท่ีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจําแนกตาม
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง และ 4) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีท่ีอยู่หอพักมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จําแนกตามพฤติกรรมการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตปริญญาตรีท่ีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
จํานวน 364 คน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน และค่าสถิติ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) นิสิตปริญญาตรีท่ี
อยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-21 ปี กําลังศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1 
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และมีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป
แช่แข็ง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง 3) พฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง พบว่า มีความถ่ีในการซื้อสัปดาห์ละครั้ง ซ้ือ
ช่วงเวลาม้ือดึก (20.00-24.00 น.) ซ้ือประเภทอาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัด ผัดไทย มีค่าใช้จ่ายในการซื้อราคา 31-60 บาท ซ้ือจากร้าน
สะดวกซื้อ ซ้ือย่ีห้ออีซ่ีโกมากที่สุด มีเหตุผลที่ซ้ือเพราะหาซื้อได้ง่าย สะดวก นอกจากนี้ส่วนใหญ่ดูฉลาก บรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งนั้นมีความสําคัญ 4) ระดับการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
คําสําคญั: อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ฉลากบรรจุภัณฑ์ การตัดสินใจซ้ือ 
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แช่แข็ง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง 3) พฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง พบว่า มีความถี่ในการซื้อสัปดาห์ละครั้ง ซ้ือ
ช่วงเวลาม้ือดึก (20.00-24.00 น.) ซ้ือประเภทอาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัด ผัดไทย มีค่าใช้จ่ายในการซื้อราคา 31-60 บาท ซ้ือจากร้าน
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คําสําคญั: อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ฉลากบรรจุภัณฑ์ การตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract  
This research aims to study the factors influencing purchase decisions on frozen food towards labels of 

undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus. The objectives comprise 1) 
to study opinions of undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus on 
frozen food labels, purchase behaviors and purchase decisions on frozen food; 2) to compare purchase decisions 
on frozen food of undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus by 
demography; 3) to compare purchase decisions on frozen food of undergraduate students residing in dormitory of 
Kasetsart University Bangkhen Campus by opinions towards frozen food labels; 4) and to compare purchase 
decisions on frozen food of undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus 
by purchase behaviors. The samples of the research included 364 undergraduate students residing in dormitory of 
Kasetsart University Bangkhen Campus. The statistics for data analysis covered frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test and One-way ANOVA at the significant level of 0.05. The research results revealed that 
most of the undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus were female, 
aged 18-21 years, studied in the first year, studied in the Faculty of Education and had income between 5,000 – 
10,000 Baht. The overall opinions towards frozen food labels were at the highly agreed level. The purchase 
behaviors on frozen food were that the samples bought frozen food once a week, they bought frozen food for late 
dinner (8.00 – 12.00 p.m.), they bought main courses such as fried rice, stir-fried rice noodle, and they bought 
frozen food from convenient stores. Frozen food prices ranged 31-60 Baht. The most favorite brand was EZYGO 
due to purchase convenience. In addition, most samples checked labels before purchase and thought that frozen 
food labels were important. The overall purchase decisions on frozen food were at the moderate level. 
Keywords: Frozen food, Label Purchase, Decisions 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าพื้นที ่และปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรา้นค้ารายย่อยห้างบิ๊กซี กรณีศึกษา ห้างบิ๊กซี

เอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุชและห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 
A Comparison of Behavior, Motivation in Decisions to Rent Space and Marketing 

Mix Factors Influencing Decisions of Shop Owners to Rent Space at Big C Stores: A 
Case Study at Big C Extra, Onnuch Branch and Big C Supercenter, Ladprao Branch 

 

โสรยา กะลัมพะนนัทน ์
Soraya Kalampanantn 

สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: soraya7553@gmail.com โทร. 0879037553 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช  2) ศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเช่าพ้ืนที่ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้า รายย่อยห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาลาดพร้าว 3) ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย จําแนกตามห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขา อ่อนนุชและห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
ลาดพร้าว ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขา
อ่อนนุช จํานวน 116 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว จํานวน 142 ร้านค้า รวม
ท้ังสิ้นจํานวน 258 ร้านค้า ทําการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-square และสถิติ Independent-
Samples t-test  สรุปผลการศึกษาดังนี้ 1. พฤติกรรมการเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อน
นุช และพฤติกรรมการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว ด้านประเภทสินค้า
หรือบริการ ด้านอายุสัญญาเช่าพื้นที่ ด้านราคาค่าเช่าพื้นที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่ด้าน
ระยะเวลาในการเช่าพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกัน  2. ภาพรวมแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายใน
ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช ไม่มีความแตกต่างกันกับภาพรวมแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย
ภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3. ภาพรวมปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช มีความแตกต่างกันกับภาพรวมปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: พฤติกรรม ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด การตัดสินใจเชา่พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 406

การเปรียบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าพื้นที ่และปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการรา้นค้ารายย่อยห้างบิ๊กซี กรณีศึกษา ห้างบิ๊กซี

เอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุชและห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 
A Comparison of Behavior, Motivation in Decisions to Rent Space and Marketing 

Mix Factors Influencing Decisions of Shop Owners to Rent Space at Big C Stores: A 
Case Study at Big C Extra, Onnuch Branch and Big C Supercenter, Ladprao Branch 

 

โสรยา กะลัมพะนนัทน ์
Soraya Kalampanantn 

สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: soraya7553@gmail.com โทร. 0879037553 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช  2) ศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเช่าพ้ืนที่ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้า รายย่อยห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาลาดพร้าว 3) ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย จําแนกตามห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขา อ่อนนุชและห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
ลาดพร้าว ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขา
อ่อนนุช จํานวน 116 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว จํานวน 142 ร้านค้า รวม
ท้ังสิ้นจํานวน 258 ร้านค้า ทําการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-square และสถิติ Independent-
Samples t-test  สรุปผลการศึกษาดังนี้ 1. พฤติกรรมการเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อน
นุช และพฤติกรรมการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว ด้านประเภทสินค้า
หรือบริการ ด้านอายุสัญญาเช่าพื้นที่ ด้านราคาค่าเช่าพื้นที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่ด้าน
ระยะเวลาในการเช่าพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกัน  2. ภาพรวมแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายใน
ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช ไม่มีความแตกต่างกันกับภาพรวมแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย
ภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3. ภาพรวมปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช มีความแตกต่างกันกับภาพรวมปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: พฤติกรรม ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด การตัดสินใจเชา่พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8            วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 

 407

Abstract 
This study was conducted with the following objectives: 1) To study the behavior, motivation in decisions 

to rent space and marketing mix factors influencing the decisions of shop owners to rent space at Big C Extra, 
Onnuch Branch; 2) To study the behavior, motivation in decisions to rent space and marketing mix factors 
influencing the decisions of shop owners to rent space at Big C Supercenter, Ladprao Branch; 3) To study a 
comparison of behavior, motivation in decisions to rent space and marketing mix factors influencing the decisions 
of shop owners to rent space categorized by Big C Extra, Onnuch Branch and Big C Supercenter, Ladprao Branch. 
The researcher used questionnaires as the instruments for collecting data from 116 shop owners in Big C Extra, 
Onnuch Branch and 142 shop owners in Big C Supercenter, Ladprao Branch, for a total of 258 shops. The findings 
were processed and analyzed with a computer by using a program package. Data analysis was used for the 
statistics, namely, frequency distribution, mean and standard deviation with chi-square and independent samples t-
test statistical values. The findings can be summarized as follows: 1. In terms of product and service types, term of 
contract and space rental fees in the space rental behavior of shop owners inside Big C Extra, Onnuch Branch and 
Big C Supercenter, Ladprao Branch, there were statistically significant differences (0.05), while there were no 
statistically significant differences in the space rental term. 2. Overall, the motivation of shop owners in deciding to 
rent space in Big C Extra, Onnuch Branch, were not different from the overall motivation of shop owners in deciding 
to rent space in Big C Supercenter, Ladprao Branch, with statistical significance (0.05). 3. Overall, the marketing mix 
factors with influence on the decisions of shop owners to rent space in Big C Extra, Onnuch Branch, were different 
from the overall marketing mix factors with influence on the decisions of shop owners to rent space in Big C 
Supercenter, Ladprao Branch, with statistical significance (0.05). 
Keywords: Behavior, Marketing Mix Factors, Space Rental Decision-Making 
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1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม  2สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

E-mail: pintweety@hotmail.com, krisorn_p@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยของบุคลากร มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาเป็นนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านตัวผู้วิจัยมี
ผลต่อการผลิตงานวิจัยมากที่สุด ประกอบด้วย ด้านทัศนคติต่อการทําวิจัย และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํางานวิจัยอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.51, S.D. = 0.89) ลําดับรองลงมาคือ ปัจจัยพื้นฐานการทําวิจัย ประกอบด้วยด้านความรู้ ความเข้าใจใน
การทําวิจัย และด้านเวลา ภาระงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08, S.D.= 0.93) และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตงานวิจัย
น้อยที่สุดคือ ปัจจัยการสนับสนุนการทําวิจัยจากหน่วยงานประกอบด้วย การอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ สถานที่การทําวิจัย 
และด้านทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.98, S.D. = 0.90) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อ
การผลิตงานวิจัยของบุคลากร มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19, S.D. = 0.91) 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ควรทํางานเชิงรุก และทําความร่วมมือในการทํา
วิจัยกับต่างประเทศโดยเน้นความร่วมมือตามยุทธศาสตร์พัฒนาของ อาเซียนเป็นสําคัญ สนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ อันจะนํามา
สู่งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป การจัดสรรงบประมาณควรดําเนินการด้วยความรวดเร็ว และเที่ยงตรงและสุดท้ายมหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนาวิชาการด้านงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการคัดสรรวิทยาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
ประสบการณ์มาอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
คําสําคัญ : ปัจจัย การผลิตงานวิจัย บุคลากร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
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การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยตุโต กรณีศึกษา นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

Development of Achievement Motivation according to P.A. Payutto’s Concept  
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Bangpha Campus 
 

ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ  วีรวรรณ ธานี  ชนาพร บุญเกิด และ ชุลพีร ลกัขณาพพิัฒน ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตาม
หลักอิทธิบาท และการพัฒนาปัญญาด้วยการสร้างศรัทธา 2) พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ และ 3) เพื่อปรับปรุงคู่มือการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุโต  ให้สอดคล้องกับช่วงวัยของผู้เรียน และเป็นการสอดแทรกกิจกรรมในห้องเรียนของแต่ละวิชา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ในวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาจิตวิทยาท่ัวไป วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ และวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 7 
กลุ่ม รวม 144 คน คํานวณหาขนาดตัวอย่าง จึงสุ่มตัวอย่าง 120 คน ด้วยเครื่องมือ 3 ชนิด คือ 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตาม
แนวคิดของ ป.อ. ปยุโต 2) แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนโดยผู้วิจัย 4) การรายงานตนเองของผู้เรียน และเอกสารรวบรวมข้อคิด
คําถาม บทกลอนและสุภาษิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนท่ีเข้ารับการพัฒนา มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท และการพัฒนาปัญญาด้วยการสร้างศรัทธาใน
เชิงประจักษ์ 2) ผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนา มีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 3) ผู้เรียนสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโตได้จริง  
กล่าวคือ ผู้เรียนมีความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใส่ และใช้สติปัญญาไตร่ตรองในการทํางาน กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ทํา
กิจกรรมอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพ และมุ่งให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
คําสําคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ไตรสิกขา นักศึกษาปริญญาตรี 
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การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจําจังหวดักําแพงเพชร โดยใช้การวิจัยปฏบิตัิการแบบมีส่วนร่วม 

The Trainer Ability Development of the Teachers in Kamphaengphet Special 
Education Center by using Participatory Action Research 

 

ศรัญญา  ทับน้อย  พัชราวลัย  มีทรัพย์ และ ลาวลัย์ ถาพันธุ ์
Sarunya  Thabnoi,  Phutcharawalai Meesup and Lawan Thaphan 

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
E-mail : Sarunya_thabnoi@hotmail.com  โทรศัพท์  081-9720557 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด

กําแพงเพชร และศึกษาความพึงพอใจของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร หลังเข้ารับการอบรมพัฒนา
ความสามารถด้านการเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร แบบประเมินความสามารถด้าน
การเป็นวิทยากร และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการเป็นวิทยากรในการจัดอบรม มีผลการทดลองแยกเป็น 2 ด้าน 
ดังนี้ 1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเป็นวิทยากรโดยเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบ (t-test แบบ One Sample) พบว่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเป็นวิทยากรหลังการอบรม จํานวน 2 ครั้ง พบว่า คะแนน 
ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 83.49 คะแนน ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 84.21 เม่ือทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบ (t-test) พบว่า คะแนน
ครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าความสามารถในการเป็นวิทยากรของคณะครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชรมีความคงทน ผลความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมการพฒันาความสามารถด้านการเป็นวิทยากร
ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42)  
คําสําคัญ: ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
 

Abstract 
The objectives of this study were to develop the trainer ability, and to find out the satisfaction of teachers 

in Kamphaengphet Special Education Center after taking training. The samples consisted of 16  teachers from 
Kamphaengphet Special Education Center. Research instruments involved the minutes, the training curriculum, the 
performance evaluation form and the questionnaire on training satisfaction. The statistics used for the qualitative 
and quantitative data analysis were mean, standard deviation and T-test values. The research results indicated as 
follows; 1) The comparison between the trainers’ ability and criterions - the trainers’ performance was higher than 
the criterions. The mean score of T-test type one was higher than the criterions.  2) The comparison of trainers’ 
ability after taking training- the mean efficiency of the first training was 83.49 and the second was 84.21. The mean 
score of T-test on the second training was higher than the first training to be significant at the 0.5 level. In 
consequence, the ability of the trainers was stable. The satisfaction degree of the participants on training was high 
(  = 4.42). 
Keywords: Kamphaengphet Special Education Center 
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเลิรน์นิ่งออปเจ็กต์ท่ีมีต่อ
การพัฒนามโนทัศน์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 

A Study on the Effect of Inquiry-based Learning (5E) with Learning Object  
on Scientific Concept and Science Process Skills of Prathomsuksa 3 Students 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้(5E)ร่วมกับเลิร์นนิ่งออปเจ็กต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ร่วมกับเลิร์นนิ่งออปเจ็กต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับประชากร ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,029 คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 35 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับเลิร์นนิ่งออป
เจ็กต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง แหล่งพลังงานและไฟฟ้า แบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งพลังงานและไฟฟ้า และ
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งพลังงานและไฟฟ้า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเลิร์
นนิ่งออปเจ็กต์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเลิร์นนิ่งออปเจ็กต์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)การเรียน
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเลิร์นนิ่ง ออปเจ็กต์ เรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้าสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เลิร์นนิ่งออปเจ็กต์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  

 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to compare the scientific concepts before and after learning 

through inquiry-based learning (5E) with learning object of Prathomsuksa 3 students, 2) to compere the science 
process skills before and after learning thought inquiry-based learning (5E) with learning object of Prathomsuksa 3 
students. The population of this study consisted of 1,029 Prathomsuksa 3 students who were studying in the 
second semester of 2013 academic year in the school under Nonthaburi Provincial Administrative organization. The 
samples were 35 Prathomsuksa 3 students selected by purposive sampling. The research tools were the lesson 
plans using inquiry-based learning with learning object in energy resources and electricity, the scientific concept 
test, and the science process skills test. The data was analyzed by mean, standard deviation and t-test. The 
research finding indicated that the scientific concepts on energy resources and electricity was significantly higher 
than before learning through inquiry-based learning (5E) with learning object (p<0.05). The science process skills was 
significantly higher than before learning through inquiry-based learning (5E) with learning object (p<0.05). 
Keywords:  inquiry-based learning (5E), learning object, scientific concepts and science process skills 
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 บทคัดย่อ 
ลักษณะทางทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ลักษณะอาคารพักอาศัย ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมีองค์ประกอบของเมืองและชุมชน  

เส้นทางการสัญจร รูปแบบการติดต่อระหว่างชุมชนในอดีต ทําให้เกิดชุมชนต่างๆ ในเส้นทางการคมนาคม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
เงื่อนไขและรูปแบบของการดํารงชีวิตและการจัดระเบียบทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ตามบริบทและเงื่อนไขของวิถีชีวิตของ
ผู้คนชุมชนแกลง หรือตลาดสามย่าน มีอาคารเก่าแก่มากมายท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น อันเป็นมรดก
สําคัญของชุมชนและเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวิจัยในหัวข้อเรื่อง รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้น
ถิ่น ชุมชนแกลง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาสํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารพาณิชย์เรือนค้าขายพ้ืนถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่ ศึกษา
รูปแบบและองค์ประกอบของอาคารในเชิงสถาปัตยกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร กับ ความ
เป็นอยู่ของชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ การสํารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพัก
อาศัยจากภาพถ่ายและแผนท่ี นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ความเหมือนและความต่าง วิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย รวมทั้งเอกลักษณ์ของอาคารที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เขียนแบบ
สถาปัตยกรรม ผลกาวิจัยพบว่า ลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ชุมชนแกลง จังหวัดระยอง จะเป็นเรือนแถวไม้
สองชั้น อาคารในชุมชนจะเป็นเรือนแถวไม้ จะเป็นอาคารโดยแบ่งพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างเป็นร้านค้าประกอบอาชีพค้าขาย มาตั้งแต่อดีต 
สินค้าท่ีทําการค้าขาย เป็นสินค้าในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนชั้นบนของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย ออกแบบตามหลัก
สถาปัตยกรรมในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีช่องระบายอากาศ มีชายคาท่ีย่ืนยาวเพื่อป้องกันแสงแดด ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมใน
ชุมชนนี้คือ ลักษณะสถาปัตยกรรม ท่ีเป็นอาคารพักอาศัย หลังคามีความลาดชัน รูปทรงหลังคามีท้ังแบบทรงจั่ว และแบบทรงปั้นหยา 
วัสดุมุงเปน็กระเบื้องหางว่าว นอกจากบางหลังที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุมุงตามท้องตลาด ชั้นบนจะมีระบียงด้านหน้าอาคาร มี
ระเบียงในชั้น 2 และมีค้ํายันระเบียง ลูกกรงไม้ ตีลายข้าวหลามตัด หลังคาทรงจั่วมีช่องลมตีสลับกันไปมาลักษณะโครงสร้างเป็นไม้ มี
หลังคาย่ืนยาว คลุมพ้ืนเพื่อป้องกันแสงแดดส่องเข้าตัวอาคาร กันฝนในช่วงฤดูมรสุม ช่องลมที่ใช้ระบายอากาศ มีอยู่หลายลักษณะ มี
แบบลายฉลุตรงช่องลม แบบช่องเปิด และลายข้าวหลามตัด หน้าต่างบานยาวมีเกล็ดลม และยังมีประตูบานเฟี้ยม ท่ียังคงใช้งานได้อยู่ 
คําสําคัญ : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พ้ืนเมือง  
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เส้นทางการสัญจร รูปแบบการติดต่อระหว่างชุมชนในอดีต ทําให้เกิดชุมชนต่างๆ ในเส้นทางการคมนาคม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
เงื่อนไขและรูปแบบของการดํารงชีวิตและการจัดระเบียบทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ตามบริบทและเงื่อนไขของวิถีชีวิตของ
ผู้คนชุมชนแกลง หรือตลาดสามย่าน มีอาคารเก่าแก่มากมายท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น อันเป็นมรดก
สําคัญของชุมชนและเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวิจัยในหัวข้อเรื่อง รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายพื้น
ถิ่น ชุมชนแกลง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาสํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารพาณิชย์เรือนค้าขายพ้ืนถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่ ศึกษา
รูปแบบและองค์ประกอบของอาคารในเชิงสถาปัตยกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร กับ ความ
เป็นอยู่ของชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ การสํารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพัก
อาศัยจากภาพถ่ายและแผนท่ี นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ความเหมือนและความต่าง วิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย รวมทั้งเอกลักษณ์ของอาคารที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เขียนแบบ
สถาปัตยกรรม ผลกาวิจัยพบว่า ลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ชุมชนแกลง จังหวัดระยอง จะเป็นเรือนแถวไม้
สองชั้น อาคารในชุมชนจะเป็นเรือนแถวไม้ จะเป็นอาคารโดยแบ่งพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างเป็นร้านค้าประกอบอาชีพค้าขาย มาตั้งแต่อดีต 
สินค้าท่ีทําการค้าขาย เป็นสินค้าในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนชั้นบนของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย ออกแบบตามหลัก
สถาปัตยกรรมในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีช่องระบายอากาศ มีชายคาท่ีย่ืนยาวเพื่อป้องกันแสงแดด ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมใน
ชุมชนนี้คือ ลักษณะสถาปัตยกรรม ท่ีเป็นอาคารพักอาศัย หลังคามีความลาดชัน รูปทรงหลังคามีท้ังแบบทรงจั่ว และแบบทรงปั้นหยา 
วัสดุมุงเปน็กระเบื้องหางว่าว นอกจากบางหลังที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุมุงตามท้องตลาด ชั้นบนจะมีระบียงด้านหน้าอาคาร มี
ระเบียงในชั้น 2 และมีค้ํายันระเบียง ลูกกรงไม้ ตีลายข้าวหลามตัด หลังคาทรงจั่วมีช่องลมตีสลับกันไปมาลักษณะโครงสร้างเป็นไม้ มี
หลังคาย่ืนยาว คลุมพ้ืนเพื่อป้องกันแสงแดดส่องเข้าตัวอาคาร กันฝนในช่วงฤดูมรสุม ช่องลมที่ใช้ระบายอากาศ มีอยู่หลายลักษณะ มี
แบบลายฉลุตรงช่องลม แบบช่องเปิด และลายข้าวหลามตัด หน้าต่างบานยาวมีเกล็ดลม และยังมีประตูบานเฟี้ยม ท่ียังคงใช้งานได้อยู่ 
คําสําคัญ : สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน พ้ืนเมือง  
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Abstract 
Physical characteristics that were made by human, residential building styles, the fabric of the settlement 

are city and community. Transportation routes and contact between each community in the past make 
communities on the transportation route. It shows conditions and form of living and the society, tradition and 
culture organization. According to context and condition of Klang’s Community of Talad Sam Yam, there are a lot 
of building and architecture that represent to life and community of people in local area which is an important 
heritage and a main resource in cultural tourism. The research about Thai Vernacular Trading Architectural at Klang, 
Rayong, is a survey study and gather information about architectural field, this is a study for architecture form in 
terms of local trading building with research project’s aims, that are to study form and the building structure in 
terms of architecture and to study about the relations between form of architectural in building and community 
being, life and local culture. To do the field study, there three step to do, which are field survey, to observers and 
to interview. Information is collected by physical residential building survey from maps and pictures. This 
information will be classified by analyzing similar and different physical characteristics. Analyzed information in aims 
of the research and the identity of the building, which is valuable to local architecture study. Architectural Drafting, 
the research has showed the local architectural of Klang, Rayong, that is double wooden row house. Buildings in 
local community are made from wood and divided building into usage areas. First floor will be set as a store, 
selling goods since the past. Goods is sold are goods for agriculture occupation. For the second floor of the building 
is used as home, designed with standpoint of architecture in hot humid climate. The house consists of ventilators, 
protrude eaves to protect sunlight. The outstanding point of the architecture in this community is architectural 
residential building with prone roof. The shape of the roof is both in gable shape and hipped shape. The material 
to thatch is kite-tail tile, but some building reform and change material by the market. On the second floor, there 
are balconies in front of the building and braced balcony. There are wooden grilles in diamond pattern. The cable-
shape roofs protrude out from the building to covering and protect sunlight and rain during monsoon season. The 
ventilators have varies pattern, stencil at outlet pattern, open pattern and diamond pattern. Windows are long and 
circular scales. And floor the doors are fold doors and it still can be used. 
Keywords: Vernacular Architecture, Traditional Architecture  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ําพริกน้ําผักกึ่งสําเร็จรูปโดยใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบแห้ง

ต่างกัน พบว่า น้ําพริกน้ําผักท่ีผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง มีความสามารถในการคืนตัวดีท่ีสุดคือ
ร้อยละ 96.13 โดยมีปริมาณความชื้นร้อยละ 6.61 และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เท่ากับ 0.396 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด รวมทั้งมีค่า
ปริมาณความชื้น ค่าสี L a* b* หลังผ่านการคืนตัวไม่แตกต่างจากน้ําพริกนํ้าผักท่ียังไม่ผ่านการอบแห้ง และยังได้รับคะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุด โดยมีคะแนนด้านสี กลิ่น และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก แตกต่างจากน้าํพรกิ
น้ําผักท่ีผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 75 เป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง และ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นการอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จึงเป็นช่วงอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการผลิตน้ําพริกน้ําผักกึ่งสําเร็จรูป ท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสามารถในการคืนตัวได้ดี มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับน้ําพริก
น้ําผักก่อนอบ และผู้บริโภคให้การยอมรับ  
คําสําคัญ: น้ําพริกน้ําผัก การอบแห้ง ความสามารถในการคืนตัว  

 

Abstract 
A study on optimal time and temperature of instant Nampak chilli paste with different drying time and 

temperature found that 70°C for 4 minutes of instant Nampak chilli paste had the highest on rehydration about 
96.13% within the standard form of moisture content and water activity were 6.61% and 0.396 respectively. After 
being rehydrated, the moisture content and L a* b* colour value between instant and non-drying Nampak chilli 
paste (control) had no significantly difference. The sensory evaluation result showed that the instant Nampak chilli 
paste drying at 70°C for 4 minutes had the hightest score in color, aroma and overall sensory acceptability. It was 
significantly different from the sample drying at 75°C for 3.5 minutes and 80°C for 3 minutes at the 95% confidence 
level. Therefore, drying temperature and time of 70°C for 4 minutes was the most suitable for instant Nampak chilli 
paste production. The product resulted in the quickest rehydration rates, similar characteristic to control chilli paste 
and accepted by consumer.  
Keywords: Nampak chilli paste, Drying, Rehydration rates 
 
 



รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 

 415

 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 416

 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 416

 
 
 
 

รายงานงานสืบเนือ่งจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 8       วันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 

 417

 
 
 
 



Proceedingds of 8th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 3-5 June 2015 

 418

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โลโก้ โรงพิมพ ์
 
 

  พิมพ์ที่ :  
 
รบกวนใส่ข้อมูลให้ด้วยค่ะ 
 

 

พิมพ์ที่ :




