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  สารจากผูอํานวยการสารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 

 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นการจัดประชุม
ในคร้ังที่ 9 ทั้ง 8 คร้ังที่ผ่านมาภูมิใจ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในคร้ังนี้สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงพยายามพัฒนาคุณภาพในการจัดงานให้ดีย่ิงข้ึน เนื่องจากนักวิจัย กรุณาให้ความสนใจ
และส่งบทความมาอย่างคึกคักและมีการทวงถามจากผู้จัดว่าจะได้นําเสนอหรือไม่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาก็พยายามตอบสนองความต้องการของนักวิจัยทุกคน แต่เพ่ือรักษาคุณภาพทางวิชาการทุก
บทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกบทความที่นําเสนอําปคร้ังนี้เป็นบทความท่ี
ทรงคุณค่าทางวิชาการทั้งเร่ืองที่นําเสนอในการจัดประชุมคร้ังนี้ มีจํานวนมากประมาณ 170 เร่ือง จาก
ทุกสาขาวิชา และในคร้ังนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีจะนําเสนอผลผลิตจากคลินิกเทคโนโลยีและงาน
บริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ “สิขริน” ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าจากชันโรง (ผ้ึงตัว
เล็กที่ไม่มีเหล็กใน) ตามที่เคยนําเสนอและได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมเป็นอย่างดี สถาบันวิจัย
และพัฒนามีความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียน
การสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ตลอดไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอขอบคุณ ได้รับการสนับสนุน
จากพันธมิตรเครือข่ายวิจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัย
บูรพา) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สมาคมนักวิจัย 
เมืองพัทยา และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน สวก.) และเราได้ภาคีใหม่เข้าร่วมด้วย 
คือ สมาคมส่งเสริมงานวิจัย (สสว.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเมืองพัทยา ในนามของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และนักวิจัยทุกท่าน ที่ให้
เกียรติและเห็นคุณค่าทางวิชาการของการประชุมสัมมนาทางวิชาการคร้ังนี้ และขอขอบพระคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่เร่ืองที่นําเสนอ ซึ่งเป็น
การประกันคุณภาพของผลงานท่ีนําเสนอได้เป็นอย่างดี 
 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก อํานวยพรแด่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําเสนองานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์และ
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ให้ประสบความสําเร็จในงานวิจัย และดําเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําพา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืนอย่างพอเพียงตลอดไป  
 

 
(นางภทรพร  ยุทธาภรณ์พนิจิ) 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐบาลในการกําหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลําดับความสําคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีทําให้ประเทศสามารถแข่งขันได้

ในเวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิง
ผลลัพธ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจําเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
ทางด้านการศึกษา และเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จึงเป็นช่องทางหนึ่งท่ีก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกท้ังยังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซ่ึง
กันและกันระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ตลอดจนประชาชนท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือนําผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ได้งานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพ สามารถนํามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     
 2.  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจยัสู่สังคมในระดับชาติ 

3.  เพ่ือให้เป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนกัวิจัย 
 4.  เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยท้ังในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

 3.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
2559 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ             
ประชาสัมพันธ์โครงการ             
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์             
จัดการประชุมวิชาการฯ             
สรุปประเมินผล             
 
4.  รูปแบบดําเนินการ การบรรยายพิเศษ   การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  
5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ  
 นักวิจัย   คณาจารย์  บุคลากรของรัฐและเอกชน  นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
6.  สถานท่ีดําเนินงาน  
 โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี 
7.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันท่ี  11-13 พฤษภาคม 2559 
8.  งบประมาณ   

 ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ  
9.  การติดตามประเมินผล  

9.1  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน 
9.2  สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ 
9.3 ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 10.2  เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ 
 10.3  แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย 
 10.4  สร้างเครือข่ายนักวิจัยท้ังในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โทรศัพท์ 038 - 358201 ต่อ 8508 - 8510   

website:  http://ird.rmutto.ac.th  E-mail: cfr2rmutto@gmail.com   
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ภาคบรรยาย   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ห้องประชุม 1)
Session 1  กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ
การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1
        ธีรวัฒน์  หินแก้ว
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7
        ณิชชาอร ท่าพระเจริญ 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก 14
        จิตสุภา สาคร และ ณัฐชานันท์ ไตรวัฒน์วงษ์ 
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 17
        พัฒนาพร เทียมเมือง 
ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุก 
ส่วนบุคคลย่ีห้ออีซูซุ 23
        ธนวัตร ขัติยะวงศ์ 
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร 
และผลการปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนไม่แสวงหาผลกําไร 29
        เพ็ญจันทร์ เมตุลา 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Session 2  กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ (ต่อ)
การจัดการธุรกิจเบเกอร่ีด้วยตัวแบบกําหนดการเชิงเป้าหมาย 38
        สิราพร คําพะยอม 
การหาปริมาณการส่ังซื้อเม่ือพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ABC แบบถ่วงน้ําหนักหลายเกณฑ์สินค้าคลังสํารอง  
และการพยากรณ์อุปสงค์ 45
        จุฑารัตน์ จันชัยภูมิ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีในการจัดการป่าชุมชน 52
        สวรรยา ธรรมอภิพล วันชรินทร์ ชาริฟ และ วัลภรณ์ กัลยาวุฒิพงค์
การปรับตัวของชุมชนชายทะเลบ้านบางบ่อล่างต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 56
        สวรรยา ธรรมอภิพล ขนิษฐา ทองใบ และ รัชฎา อุ่นทินวงษ์
การปรับตัวของชุมชนบ้านชายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 60
        สวรรยา ธรรมอภิพล  และ กมลวรรณ เดชจิต
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 65
        สวรรยา ธรรมอภิพล  ณฐพร สุขีธรรม และ ปิยะพร สุดใจ
พลวัดและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี 70
        สวรรยา ธรรมอภิพล วุฒิชัย สุวรรณประทีป และ ศรสวรรค์ ศรีนวล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 74
        พระมหาชูชัย ดวงสกาวพิสุทธ์ิ 
 

Session 3  กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ (ต่อ)
อุปสรรคของการใช้ส่ือและแนวทางการพัฒนาการส่ือสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 81
        มานะศิลป์ ศรทนงค์ 
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 86
        พรทิพย์ อัคราช
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในภาค 10 93
        จริยา โพธิศรี 
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ง 

สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า
ผลกระทบของความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงปละการบริการท่ีเป็นเลิศท่ีมีผลต่อผลการดําเนินงาน
ของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101
        สายพิณ เจริญไชย 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความสุขในการทํางาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า เขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 107
        สุธิตา วรเลิศ 
ผลกระทบของศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานท่ีมีผลต่อผลการดําเนินงาน 
ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 111 

        เบญจมาตย์ พรหมพินิจ 
 

ห้องประชุม 2 Session 1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1118
        สุวรรณา บุเหลา
ระบบงานขายกล้วยตากออนไลน์ 125
        สุณิสา อินทร์ทรง และ อรทัย ชัยรัตนศักดิ์
การจัดการระบบการขนส่งสินค้า 131
        พรรณวดี ทองย้อม 
ระบบพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์โดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 136
        วิไลพร กุลตังวัฒนา 
ระบบพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ําประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออนไลน์ โดยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 
และวิธีเอกซ์โพเนนเชียล 145
        กริช สมกันธา 
แอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 153
        อภิรักษ์  พรมโสภา 
 

Session 2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 160
        กิตติคุณ ชุ่มเชย
แอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 166
        เฉลิมวุฒิ  แสงทอง 
แอพพลิเคช่ันจองพ้ืนท่ีตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 171
        ณัฐพัฒน์ รอดมณี
แอพพลิเคช่ันสําหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอําเภอเมืองพิษณุโลก 176
        เบญจวรรณ ศรีภูมิ 
การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจัดการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ 182
        ณรงค์ฤทธ์ิ วังคีรี
แอพลิเคช่ันบนมือถือเพ่ือการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 187
        กิตติกาย คงพูล
การประยุกต์ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์สําเร็จรูป (ไมโครซอฟท์เอ็กเซล) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการการผลิตและจัดจําหน่ายงานเบเกอร่ีปีใหม่ 194
        กนกวรรณ กิ่งผดุง 
แอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ 202
        วรายุทธ อ่ามเชิดฉาย 
บังคับวีลแชร์เพ่ือคนพิการบนสมาร์ทโฟน 209
        สุรจิตร วังผ่อง 
 

Session 3  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครธารณสุขประจําหมู่บ้านโปร่งพลู  
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 212
        ธีรภัทร์ บัวเปรม
ระบบฐานข้อมูลกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูม 218
        ดาริกา ป่ันอ้าย 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

  

จ 

สารบัญ (ต่อ)
 หน้า
การพัฒนาแบบฝึกหัดช่วยสอนเรืองการเขียนตัวเลขอารบิกสําหรับเด็กดาวซินโดรม 224
        ณัฐสุดา เพ็งพลา
โมบายเทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองการจัดการขยะอันตรายด้วยเอสอีซีไอโมเดล 229
        ทศพร สายยิ้ม 
ระบบสุริยะสามมิติด้วยเทคโนโลยีเสมือน 236
        ศฎาธร ผ่ึงสวัสดิ์
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อแม็กซ์รถยนต์ 242
        พัชรา ดีเพ็ง 
การควบคุมรถบังคับเพ่ือการสํารวจผ่านสมาร์ทโฟน 247
        ณัฐวัตรพงค์ ยศมา 
การประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิส้ันสําหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการตรวจจับใบหน้าและดวงตา 252
        ภคมน แจ่มจํารัส
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 (ห้องประชุม 1) 
Session 4  กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ความสามารถขององค์การ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 258
        สุกัญญา สีเมือง
การมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธรุกิจเส้ือผ้าสําเร็จรูปในประเทศไทย 265
        อุบลวรรณ หนูทอง 
การประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิโดยไม่ทราบขนาดประชากร
ในแต่ละช้ันภูมิ 272
        สุวัฒน์ ปลื้มอารมณ์ 
ความสามารถพัฒนาองค์การสมัยใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 280
        จุฑามาศ ที่อร่าม
การรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์การท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 287
        โรจนะ จําปาสี 
 

Session 5  กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า
ของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย 295
        กฤษติญา มูลศรี
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 303
        นาถยา  ยูระอินทร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การท่ีมีผลต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 309
        ธนพร ผิวคํา 
พฤติกรรมเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างสํานักงานทางหลวงท่ี 10 317
        สมใจ ศิรโคตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพการตรวจสอบภายในและประสิทธิผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 323
        กนิษฐา ผดุงกิจ 
 

Session 6  กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) / ท่องเท่ียว / กลุ่มสังคมศาสตร์
ผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจ
อาหารสําเร็จรูปในประเทศไทย 331
        บุปผา ภูกําเนิด 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 338
        อาภากร แก้วมุงคุณ 
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ฉ 

สารบัญ (ต่อ)
 หน้า
ผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 345
        วารุณี กิตติสุทธ์ิ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 352
        ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ อริยา พงษ์พานิช และ บริสุทธ์ิ แสนคํา
ผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 356
        อิทธิกร นวลเพ็ญ
การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน 364
        วาริท วสยางกูร
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี กรณีศึกษา : ผู้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  โพธาราม จ.ราชบุรี 368
        ศศิใส แสงสัตตรัตน์ 
 

Session 7 กลุ่มศึกษาศาสตร์ 
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 372
        ชมภู ไชยวงษ์ และ จันทร์นภา  เขจรศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 376
        สุระศักดิ์  พันธุระ 
การพัฒนาคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเร่ืองด้วยการ์ตูน 385
        ภุมรินทร์ มานโสม 
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ 390
        วีรภัทร ภคพงศ์พันธ์ุ และ ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
 

ห้องประชุม 2 Session 4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอรี่พาย 395
        วุฒิศักดิ์ ทองเสริม 
แอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ 400
        พิกุลทอง อยู่คง
การพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก 406
        บุศรินทร์ เห็มทอง 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้วิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแบ่งกลุ่มข้อมูล
เพ่ือหากฎความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การกู้ยืมของครัวเรือน 411
        ปัถยา ธูปทอง สุรทิน  เตียงอัมรักษ์ และ สุรศักดิ์ จันสีสุก
แอพพลิเคช่ันสําหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 419
        จารุวรรณ ชัยธรรมมา 
 

Session 5  กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทร์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร 426
        นิภาพร ก้านทอง
การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 432
        อนันทญา แสนสวัสดิ์ 
ผลของน้ําตาลและไทเดียซูรอนต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในช้างพลาย 439
        ปัทมา จําปาเรือง
ผลของสังกะสีและไกลโฟเซตต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นกล้าผักข้ีหูดและผักบุ้ง 442
        สุธาทิพย์ ใจเย็น
ผลของน้ํามันเคร่ืองต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วพุ่มและถั่วดําเม่ือปนเปื้อนในดินต่างชนิดกัน 445
        สจีรัตน์ ภูษาทอง
 

Session 6  กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคัดแยกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม์โปรตีนเอสทนร้อนในสภาวะด่างจากบ่อน้ําร้อนเขาชัยสน 449
        เชาวนยีพร ชีพประสพ 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

  

ช 

สารบัญ (ต่อ)
 หน้า
สารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากใบชา ใบหม่อน และใบมะรุม 454
        นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ
การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการหมักน้ําส้มสายชูกล้วย 464
        นันทพร พึ่งสังวร
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเกิดพืชต้นใหม่จากข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ด 469
        กัณฐิมา ผิวละออ
การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับสังกะสี (II) ไอออน ในตัวทําละลายเมทานอล 
โดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี 472
        ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑม์ะขามแช่อ่ิม กรณีศึกษา ร้านติ๋มเค้กมะพร้าวอ่อน 
จังหวัดราชบุรี 475
        สิริพร สิริตั้งไพศาล 
ผลของอุณหภูมิบ่มและความเข้มข้นด่างต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาว 480
        จุฬารักษ์ เขาใหญ่ 
การตรวจสอบทางพฤกษเคมีจากพะยอม (Shorea roxburghii G.Don) 485
        กรรณิการ์  พิมพ์รส 
ผลของแป้งดัดแปรและมอลทิทอลไซรัปต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 488
        ศธิธร ปุรินทราภิบาล สุพัตรา พูลพชืชนม์  ณัฐวุฒิ มาลัย  ปิยรัตน์ บุญเลิศ และ ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย
การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลในขนมหม้อแกงเผือก 493
        ปภากร  ศรีสอน
 

Session 7 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ประมง/สัตวศาสตร์)
ผลของการแช่เย็นน้ําเช้ือหอยเป๋าฮื้อต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม 498
        ปฏิญญา อ้นขวัญเมือง 
คุณภาพสเปิร์มและผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีสเปิร์มปลาไน 503
        อมรรัตน์ กิระวานิชย์ 
ผลของยาปฏิชีวนะต่อการยับย้ังแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ําเช้ือปลาสวายแช่แข็ง 510
        ตรีรัตน์ สุขสวัสดิ์
ผลสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงน้ําเช้ือกุ้งแชบ๊วยแช่แข็งด้วยเคร่ืองแช่แข็งแบบอัตโนมัติ 514
        กิตติธัช สุพรรณพันธ์ุ 
การใช้วิธ ีReal Time Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) ตรวจโรคพาร์โวไวรัสในสุนขัจากตัวอย่างอุจจาระ 519
        สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์ 
ประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนต่อพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารและปรสิตภายนอก 
ท่ีติดเช้ือตามธรรมชาติในแพะ 524
        ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
ความชุกของการติดเช้ือปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยง : กรณีศึกษาในอําเภอศรีราชาและเขตเมืองพัทยา 528
        ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559  (ห้องประชุม 1)
Session 8 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ) / กลุ่มเศรษฐศาสตร์ / สถิติ / สาธารณสุข
สาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานพิเศษ 531
        สมภพ ทองปลิว
รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 537
        ฉวีวรรณ โชติวิสุทธ์ิ 
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศไทย กรณีก่อนและหลังวิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2552 542
          วิศนีย์ สุวรรณราช 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของชนิดสารเสพติดของผู้เสพสารเสพติดในจังหวัดจันทบุรี 547
          จินดารัตน์ ผลจิตต์ 
แนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม กรณีศึกษา บริษัท AAA  
จังหวัดชลบุรี ไปยังประเทศ สปป.ลาว 551
          รสสุคนธ์  พิมพ์ศร 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
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สารบัญ (ต่อ)
 หน้า
การเปรียบเทียบวิธีการระบุค่าพารามิเตอร์ในข้ันตอนวิธี DBSCAN 558
          วรนัญ โกวิทวณิชกานนท ์
การประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณความแปรปรวน 565
          ปิยภรณ์ มูลศรี
อาการเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารในเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่ง 
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 569
          เนตรชนก สมใจ
 

ห้องประชุม 2  Session 8 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม
การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่เคร่ืองจักรคงคลัง 578
        กรกฎ หล้าศักดิ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับใบกังหันลมความเร็วลมต่ํา 586
        ชัยสิทธ์ิ  แก้วจรูญ 
การประเมินคุณภาพการสีของข้าว โดยใช้เทคนิค NIR 579
        ใจทิพย์ วานิชชัง ผดุงศักดิ์ วานิชชัง นฤมล บุญกระจ่าง และ เพียงขวัญ เครือภู่ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพสายส่งเช่ือมต่อคู่ขนานไมโครสตริปด้วยสายส่งอิมพีแดนซ์แบบข้ัน 603
        สมชาติ โสนะแสง
การออกแบบและการสร้างเคร่ืองพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้  
โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า 609
        ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
 

Session 9 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม (ต่อ)
การประเมินแบบจําลองความปั่นป่วนสําหรับการทํานายการไหลและการถ่ายเทความร้อน
สําหรับท่อตรงในช่วงเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000 616
        ชลดนัย วิภาวนิช สมพล สกุลหลง และ สืบสกุล คุรุรัตน์
การเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกด้วยอาหารเสริมไคโตซาน 623
        ศุภกฤต ประทีป
การศึกษาและสร้างเคร่ืองมือต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานแบบไร้สาย
สําหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกําลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ 629
        นฤมล วันน้อย 
แนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กร กรณีศึกษาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี 635
        สุพัตรา ซ้วนลิ่ม สุรสิทธ์ิ  แสงสุริยะ และ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
 

Session 10 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม (ต่อ)
ประสิทธิภาพฉนวนกั้นความร้อนท่ีผลิตจากเส้นใยหญ้าคา 640
        ศราวุธ ทองเขียว
เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ 646
        นพรุจ เขียวนาค สุนทรี แสงศรี และ ทัศพันธ์ุ สุวรรณทัต
การปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านของแก๊สและไอน้ําของฟิล์มพลาสติกชีวภาพ ท่ีมีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิด 
ยางพารา และแร่ดินเหนียวด้วยวิธีการลามิเนตร่วมกับกระดาษ 652
        เหมือนฝัน บุญรังษี 
นวัตกรรมหลอด LED : เพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 656
        ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร
 

ภาคโปสเตอร์ 
ความพึงพอใจในการทํางาน ท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 661
        นุสรา คงอินทร์ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทกระเบื้องหลังคา
สําหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 662
        ชนินารถ ราชอุ่น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ 663
        ฉกาชาต สุขโพธ์ิเพ็ชร์ 
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ฌ 

สารบัญ (ต่อ)
 หน้า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม 664
        เบญจวรรณ สระทองยอด 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 665
        เบญจมาศ แซ่เฮ้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีในตราสินค้านารายาของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 666
        ปิยมาศ ฤทธิเดช
การเปิดเผยข้อมูลบัญชีส่ิงแวดล้อมและสังคม: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวปฏิบัติระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 667
        ณัฐวดี  อุชชิน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัยในเขตรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 668
        ธนรักษ์ เกียรติเกษมชัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยใน 
จังหวัดปทุมธานี 669
        รุ่งรณิดา ถาวรสุข 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 670
        กมลวิชย วีระชาติ 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 671
        สมหมาย  พรมเมล์ 
คุณภาพกําไร : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX 672
        อัฏฐวัณณ์  จันทสุทโธ 
บรรยากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกะเทียม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 673
        ณัฐพล แก้วไทย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 674
        พัฒนา จันพางาม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 675
        ดวงพร แสนประเสริฐ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ท่ีใช้วิธีสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
กับวิธีสอนแบบปกติ 

 
676

        พัชรีวรรณ  หาญสืบศิลป์สุข 
ผลการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์และการมีจิตอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ เร่ือง ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถ-สารเกษตร)  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

677
        เพลินทิพย์  หงษ์หิน 
การใช้บทเพลงเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 679
        สุภาพ  เกิดดี 
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจการอ่านภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 680
        ภักดิ์วดี  รักษาบุญ 
แนวทางการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 681
        จินดา โพธ์ิอุบล 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองสารและการเปล่ียนแปลง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 
682

        ดวงใจ ดีมงคล 
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สารบัญ (ต่อ)
 หน้า
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรี 683
        นรินทร์ เศรษฐวานิช 
การทํางานเป็นทีมภายในสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 684
        วิไล แผ่เจริญเมตตา 
พฤติกรรมภาวะผู้นําผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
อําเภอโคกสําโรง 685
        ภคพร อินทร์นา
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 686
       มนต์ฤทัย สุวะนาม  
การใช้วัสดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรสําหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 688
        ชวฤทธิ์ กิติรัตน์ 
การดําเนินงานโครงการลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชในจังหวัดกําแพงเพชร 689
        วิริยา พรมมารัตน์ 
ผลของขนาดก้อนและปริมาณรําละเอียดในสูตรอาหารต่อการเกิดราในก้อนเชื้อเห็ดและการให้ผลผลิตเห็ดหลินจือ
ท่ีเพาะเลี้ยงในถุงพลาสติก 690
        ลัดดา ด้วงสํารวย 
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสมของเกษตรกร  
ในจังหวัดกําแพงเพชร 691
        ชัยยุทธ พุทธิจุน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการทําวิจัย  กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 693
        ชงโค แซ่ตั้ง 
แอพพลิเคช่ันต้นแบบสําหรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของห้องคุณ 694
        พรสิริ ชาติปรีชา
ระบบเว็บไซต์แอพพลิเคช่ันดูแลความปลอดภัยในห้องเด็กแรกเกิด 695
        ชนกานต์ กิ่งแก้ว
เคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก 696
        กฤษณะ นาวารัตน์ 
การสกัดยูเรเนียมจากน้ําทะเลเข้มข้นโดยใช้ตัวดูดจับเอมีดอกซิม 697
        ฐิลิตา  ผลโพธ์ิ 
การวิเคราะห์ความปลอดภัยของทางแยก ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท 698
        อรวรรณ จันทสุทโธ 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวร่วมกับมูลสัตว์โดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองข้ันตอน 699
        วิจิตรพร เจริญรัตน์ 
การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ชุมชนปากน้ําประแสร์ จังหวัดระยอง 700
        พรจิต พีระพัฒนกุล 
 
รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ...................................................... 702
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวจิัยในกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก คร้ังที ่9 
ระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พำเลส พัทยำ จ.ชลบุรี 

จัดโดย สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) ส ำนกังำนกองทนุสนับสนนุกำรวิจัย (สกว.) สมำคมส่งเสริมกำรวิจัย (สสว.) 
เครือข่ำยวิจัยอุดมศึกษำภำคตะวันออก (มหำวิทยำลัยบูรพำ) ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)  

สมำคมนกัวิจัย กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนพัทยำ  เมืองพัทยำ สวนสัตว์ดุสิต และ สวนสัตว์เขำเขียว 
 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 
ห้องประชุม 1 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 10.00 น. พิธีเปดิ และ บรรยายพเิศษ หัวข้อ “วิจัยท้องถิน่ไทยสู่ประชาคมอาเซียน”  

โดย อธกิารบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
10.00 - 10.15 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา 

Session 1 กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ 
 ประธาน :  ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธุ ์
 เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์ 

10.15 - 10.30 น. O001: การจดัการกองทุนหมู่บา้นเพื่อพัฒนาสู่สถาบนัการเงินชมุชนกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอหนองวัวซอ  
จังหวัดอดุรธานี 

         ธีรวัฒน์  หินแก้ว 
10.30 - 10.45 น. O013: ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุร ี
         ณิชชาอร ท่าพระเจริญ 
10.45 - 11.00 น. O015: ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการจราจรตดิขัดในภาคตะวันออก 

         จิตสุภา สาคร และ   
11.00 - 11.15 น. O027: การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
         พัฒนาพร เทียมเมือง 
11.15 - 11.45 น. O040: ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพนัธท์ี่มีอิทธิพลต่อคุณคา่ตราสินค้าของ

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออซูีซุ 
         ธนวัตร ขัติยะวงศ ์
11.45 - 12.00 น. O041: แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดี

ต่อองค์กรและผลการปฏบิัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนไม่แสวงหาผลก าไร 
         เพ็ญจันทร์ เมตุลา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
Session 2 กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ (ต่อ) 

 ประธาน :  ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธุ ์
 เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์ 

13.00 - 13.15 น. O046: การจัดการธุรกจิเบเกอรีด่้วยตัวแบบก าหนดการเชิงเปา้หมาย 
         สิราพร ค าพะยอม 

13.15 - 13.30 น. O047: การหาปริมาณการสั่งซ้ือเม่ือพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ABC แบบถว่งน้ าหนักหลายเกณฑสิ์นค้า
คลังส ารอง และการพยากรณ์อปุสงค์ 

         จุฑารัตน์ จันชัยภูม ิ
13.30 - 13.45 น. O048: ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในประเทศไทย 
         รฐิยา เหลาแหลม 

13.45 - 14.00 น. O052: การมีส่วนรว่มของชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีในการจัดการป่าชุมชน 
         สวรรยา ธรรมอภิพล วันชรินทร์ ชาริฟ และ วัลภรณ์ กัลยาวุฒิพงค์ 

14.00 - 14.15 น. O053: การปรับตัวของชุมชนชายทะเลบ้านบางบ่อล่างต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         สวรรยา ธรรมอภิพล ขนิษฐา ทองใบ และ รัชฎา อุ่นทินวงษ ์

14.15 - 14.30 น. O054: การปรับตัวของชุมชนบา้นชายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         สวรรยา ธรรมอภิพล  และ กมลวรรณ เดชจิต  

14.30 - 14.45 น. O055: ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
         สวรรยา ธรรมอภิพล  ณฐพร สุขีธรรม และ ปิยะพร สุดใจ 
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14.45 - 15.00 น. O056: พลวัดและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบรุี 
         สวรรยา ธรรมอภิพล  วุฒิชัย สุวรรณประทีป และ ศรสวรรค์ ศรีนวล 

15.00 - 15.15 น. O061: การจดัการทรพัยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
         พระมหาชูชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์ 

15.15 - 15.30 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 
Session 3 กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ (ต่อ) 

 ประธาน :  ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธุ ์
 เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์ 

15.30 - 15.45 น. O060: อุปสรรคของการใช้ส่ือ และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธรุกิจโรงแรม
เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรบัการเคลือ่นย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

         มานะศิลป์ ศรทนงค์ 
15.45 - 16.00 น. O063: ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชบีริหารและผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         พรทิพย์ อัคราช 

16.00 - 16.15 น. O072: การรับรู้วัฒนธรรมองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในภาค 10 

         จริยา โพธิศรี 
16.15 - 16.30 น. O073: ผลกระทบของความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงปละการบริการที่เปน็เลิศท่ีมีผลต่อ

ผลการด าเนนิงานของธนาคารออมสินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
         สายพิณ เจริญไชย 
16.30 - 16.45 น. O083: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความสุขในการท างาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของพนักงานขับรถ

ขนส่งสินค้า เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
         สุธิตา วรเลิศ 
16.45 - 17.00 น. O084: ผลกระทบของศักยภาพการจัดการโซ่อปุทานและประสทิธิผลห่วงโซ่อปุทานที่มีผลต่อผลการ

ด าเนนิงานของธรุกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
         เบญจมาตย์ พรหมพนิิจ 
17.00 - 18.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ 
18.00 น. เปน็ต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

ห้องประชุม 2  
  

Session 1 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ 
 เลขานุการ : อาจารย์วิศิษฏ์  ยุทธาภรณ์พินิจ 

10.15 - 10.30 น. O003: การพัฒนาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
         สุวรรณา บุเหลา 

10.30 - 10.45 น. O018: ระบบงานขายกล้วยตากออนไลน ์
         สุณิสา อินทร์ทรง และ อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 

10.45 - 11.00 น. O022: การจดัการระบบการขนส่งสินค้า 
         พรรณวดี ทองย้อม 

11.00 - 11.15 น. O023: ระบบพยากรณ์ผลการเรยีนนักศึกษาออนไลนโ์ดยใช้เทคนคิการถดถอยเชิงเส้นพหุคณู 
         วิไลพร กุลตังวัฒนา 

11.15 - 11.45 น. O024: ระบบพยากรณป์ริมาณการใชน้้ าประปาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือออนไลน์ โดยวิธีอนุกรม
เวลาแบบคลาสสิกและวธิีเอกซ์โพเนนเชียล 

         กริช สมกันธา 
11.45 - 12.00 น. O026: แอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพสุนัขดว้ยระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 

         อภิรักษ ์ พรมโสภา 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

Session 2 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ่) 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ 
 เลขานุการ : อาจารย์วิศิษฏ์  ยุทธาภรณ์พินิจ 

13.00 - 13.15 น. O033: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครุภณัฑ์ดว้ยเทคโนโลยคีิวอารโ์ค้ด 
         กิตติคุณ ชุม่เชย 

13.15 - 13.30 น. O034: แอพพลิเคชัน่ให้บรกิารข้อมูลคลินิกในจังหวดัพษิณโุลกบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 
         เฉลิมวุฒิ  แสงทอง 
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13.30 - 13.45 น. O035: แอพพลิเคชั่นจองพืน้ที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 
         ณัฐพัฒน์ รอดมณ ี

13.45 - 14.00 น. O036: แอพพลิเคชัน่ส าหรับคน้หาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
         เบญจวรรณ ศรีภูม ิ

14.00 - 14.15 น. O037: การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของการจดัการรหัสผ่านในบัญชีออนไลน์ 
         ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี 

14.15 - 14.30 น. O043: แอพลิเคชั่นบนมือถอืเพือ่การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต ิ
         กิตติกาย คงพูล 

14.30 - 14.45 น. O044: การประยุกต์ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ส าเร็จรปู (ไมโครซอฟท์เอ็กเซล) เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการการผลิตและจดัจ าหน่ายงานเบเกอรี่ปีใหม่ 

         กนกวรรณ กิ่งผดุง 
14.45 - 15.00 น. O058: แอพพลิเคชัน่คน้หาจุดเช่าจักรยานในจังหวดัพษิณโุลกบนมือถือ 

         วรายุทธ อ่ามเชิดฉาย 
15.00 - 15.15 น. O074: บังคับวีลแชร์เพื่อคนพิการบนสมาร์ทโฟน 

         สุรจิตร วังผ่อง 
15.15 - 15.30 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 

Session 3 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ่) 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ 
 เลขานุการ : อาจารย์วิศิษฏ์  ยุทธาภรณ์พินิจ 

15.30 - 15.45 น. O081: ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
โปร่งพลู ต.วังนกแอน่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

         ธีรภัทร์ บัวเปรม 
15.45 - 16.00 น. O092: ระบบฐานข้อมูลกองทนุปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูม 

         ดาริกา ปั่นอ้าย 
16.00 - 16.15 น. O093: การพัฒนาแบบฝึกหัดชว่ยสอนเรืองการเขียนตัวเลขอารบิกส าหรับเด็กดาวซินโดรม 

         ณัฐสุดา เพ็งพลา 
16.15 - 16.30 น. O094: โมบายเทคโนโลยีเพือ่เผยแพร่ความรู้เรือ่งการจัดการขยะอันตรายด้วยเอสอีซีไอโมเดล 

         ทศพร สายย้ิม 
16.30 - 16.45 น. O096: ระบบสุริยะสามมิติดว้ยเทคโนโลยีเสมือน 

         ศฎาธร ผ่ีงสวัสดิ ์
16.45 - 17.00 น. O097: การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดต้ังล้อแม็กซ์รถยนต์ 

         พัชรา ดีเพ็ง 
17.00 - 17.15 น. O103: การควบคุมรถบังคับเพือ่การส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน 

         ณัฐวัตรพงค์ ยศมา 
17.15 - 17.30 น. O105: การประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิส้ันส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการตรวจจับใบหน้าและดวงตา 

         ภคมน แจ่มจ ารัส 
17.30 - 18.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ 
18.00 น. เปน็ต้นไป รับประทานอาหารเย็น 
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08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
Session 4 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ตอ่) 

 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 

09.00 - 09.15 น. O076: ความสามารถขององค์การ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่มีผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

         สุกัญญา สีเมือง 

09.15 - 09.30 น. O077: การมุ่งเน้นตลาดและการปรบัตัวดา้นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนนิงานของธรุกิจเส้ือผ้า
ส าเร็จรูปในประเทศไทย 

         อุบลวรรณ หนูทอง 
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09.30 - 09.45 น. O086: การประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาดว้ยการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิโดยไม่
ทราบขนาดประชากรในแต่ละชัน้ภูมิ 

         สุวัฒน์ ปลื้มอารมณ ์

09.45 - 10.00 น. O091: ความสามารถพัฒนาองค์การสมัยใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิผลการด าเนนิงานของธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 

         จุฑามาศ ที่อร่าม 

10.00 - 10.15 น. O098: การรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

         โรจนะ จ าปาสี 
10.15 - 10.30 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม  

Session 5 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ตอ่) 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 

10.30 - 10.45 น. O102: ความคาดหวังและการรบัรู้ของนักท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีต่อคุณภาพการบริการและ
การรับรู้คุณค่าของธุรกจิโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย 

         กฤษติญา มลูศรี 
10.45 - 11.00 น. O104: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์และความสามารถทางดา้นนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนนิงาน ของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
         นาถยา  ยูระอินทร์ 
11.00 - 11.15 น. O106: ความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลีย่นแปลงองค์การ

ที่มีผลต่อความส าเร็จของธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
         ธนพร ผิวค า 

11.15 - 11.45 น. O025: พฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 
         สมใจ ศิรโคตร์ 

11.45 - 12.00 น. O078: ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

         กนิษฐา ผดุงกิจ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

Session 6 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ตอ่) / ท่องเที่ยว / กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี 

13.00 - 13.15 น. O107: ผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการ
ด าเนนิงานของธรุกิจอาหารส าเรจ็รูปในประเทศไทย 

         บุปผา ภูก าเนิด 
13.15 - 13.30 น. O106: ความสัมพันธร์ะหวา่งกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีผลต่อ

ประสิทธภิาพการด าเนนิงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
         อาภากร แก้วมุงคุณ 
13.30 - 13.45 น. O122: ผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทนุมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการปฏบิัติงาน

ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรงุเทพมหานคร 
         วารุณี กิตติสทุธิ ์

13.45 - 14.00 น. O124: การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อ าเภอกลัยานวิัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
         ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ อริยา พงษ์พานิช และ บริสุทธิ์ แสนค า 

14.00 - 14.15 น. O125: ผลกระทบของการมุ่งเนน้การตลาดและความสามารถในการสร้างคุณคา่ให้กับลูกค้าที่มีผลต่อ
การด าเนนิงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

         อิทธิกร นวลเพ็ญ 
14.15 - 14.30 น. O038: การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพืน้ที่ชุมชนไทยพวน 

         วาริท วสยางกูร 
14.30 - 14.45 น. O095: Survey Research on Tourism Route of Backpackers From Luang Namtha province 

to Oudomxay province, Lao PDR. 
           Hatthanikone Vongsoulin 

14.45 – 15.00 น. O012: อิทธพิลของปจัจัยด้านจรยิธรรมและการก ากับดูแลกนัเองในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ตามความคาดหวังของผู้รบัสาร 

           กฤชนัท แสนทว ีและ ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ 
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15.00 - 15.15 น. O049: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณศีึกษา : ผู้รับการรักษาที่โรงพยาบาล  
โพธาราม จ.ราชบรุ ี

           ศศิใส แสงสตัตรัตน์ 
15.15 - 15.30 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 

Session 7 กลุ่มศึกษาศาสตร์ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี 

15.30 - 15.45 น. O009: การพัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพืน้บ้านเพือ่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
           ชมภ ูไชยวงษ์ และ จันทร์นภา  เขจรศาสตร์ 

15.45 - 16.00 น. O014: ความสัมพันธร์ะหวา่งการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกบัความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

           สุระศักดิ ์ พันธรุะ 
16.00 - 16.15 น. O031: การพัฒนาคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเลา่เรื่องดว้ยการ์ตูน 

           ภุมรินทร์ มานโสม 
16.15 - 16.30 น. O039: คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจนีที่พึงประสงค์ 

           วีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์ และ ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส 
16.30 - 16.45 น. O045: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโรคและการป้องการโรควิชาสุขศึกษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           กฤติยา ยงประเดิม 

16.45 - 17.00 น. O064: การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธี พี แอล เอ เอ็น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

           ยุพิณ ผิวขาว 
17.00 - 18.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ 
18.00 น. เปน็ต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

 
 

ห้องประชุม 2 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

Session 4 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ่) 
 ประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย 
 เลขานุการ : อาจารย์วิศิษฏ์  ยุทธาภรณ์พินิจ 

09.00 - 09.15 น. O110: การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอรี่พาย 
         วุฒิศักดิ์ ทองเสริม 
09.15 - 09.30 น. O118: แอพพลิเคชัน่ค้นหาวัดและสถานที่ปฏิบัตธิรรมในจังหวดัพษิณุโลกบนมือถือ 
         พิกุลทอง อยู่คง 

09.30 - 09.45 น. O119: การพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกอก 
อ าเภอบางระก า จังหวดัพษิณโุลก 

         บุศรินทร์ เห็มทอง 

09.45 - 10.00 น. O129: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้วธิีการท าเหมืองข้อมูลในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อหากฎความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การกู้ยืมของครัวเรือน 

         ปัถยา ธูปทอง สุรทิน  เตียงอมัรักษ ์และ สุรศักดิ์ จันสีสุก 

10.00 - 10.15 น. O130: แอพพลิเคชั่นส าหรบัค้นหาหน่วยงานของรฐับนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพืน้ที่
จังหวัดพษิณุโลก 

         จารุวรรณ ชัยธรรมมา 
10.15 - 10.30 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม  

Session 5 กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ ์
 เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ 

10.30 - 10.45 น. O002: วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจลุินทร์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร 
         นิภาพร ก้านทอง 
10.45 - 11.00 น. O042: การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจลุชีพในผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

         อนันทญา แสนสวัสดิ ์
11.00 - 11.15 น. O059: ผลของน้ าตาลและไทเดยีซูรอนต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในชา้งพลาย 

         ปัทมา จ าปาเรือง 
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11.15 - 11.45 น. O075: ผลของสังกะสีและไกลโฟเซตต่อปริมาณคลอโรฟลิลใ์นใบของต้นกล้าผักข้ีหูดและผักบุ้ง 
         สุธาทิพย์ ใจเย็น 

11.45 - 12.00 น. O117: ผลของน้ ามันเครื่องต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าถัว่พู่มและถั่วด าเม่ือปนเปือ้นในดินต่างชนิดกนั 
         สจีรัตน์ ภูษาทอง 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

Session 6 กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ ์
 เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ 

13.00 - 13.15 น. O112: การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตนีเอสทนรอ้นในสภาวะด่างจากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน 
         เชาวนียพร ชีพประสพ 

13.15 - 13.30 น. O080: สารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากใบชา ใบหม่อน และใบมะรุม 
         นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ 
13.30 - 13.45 น. O082: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ าส้มสายชูกล้วย 
         นันทพร พึ่งสังวร 
13.45 - 14.00 น. O121: ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเกิดพืชต้นใหม่จากข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ด 
         กัณฐิมา ผิวละออ 
14.00 - 14.15 น. O123: การศึกษาการเกดิสารประกอบเชิงซ้อนระหวา่งเคอร์คูมินกับสังกะสี (II) ไอออน ในตัวท าละลาย

เมทานอลโดยวธิีสเปกโทรโฟโตเมตรี 
         ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 
14.15 - 14.30 น. O101: การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจภุัณฑ์ผลติภัณฑ์มะขามแชอ่ิ่ม กรณีศึกษา       

ร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน จังหวัดราชบรุี 
         สิริพร สิริตั้งไพศาล 
14.30 - 14.45 น. O085: ผลของอุณหภูมิบ่มและความเข้มข้นด่างต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากดนิขาว 

         จุฬารักษ์ เขาใหญ ่
14.45 - 15.00 น. O131: การตรวจสอบทางพฤกษเคมีจากพะยอม (Shorea roxburghii G.Don) 

         กรรณิการ์  พิมพ์รส 
15.00 - 15.15 น. O132: ผลของแป้งดดัแปรและมอลทิทอลไซรปัต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟลิลิ่งจากฟักข้าว 

         ศธิธร ปุรินทราภิบาล สุพัตรา พูลพืชชนม์  ณัฐวุฒ ิมาลัย  ปิยรัตน์ บุญเลิศ  
        และ ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย 

15.15 - 15.30 น. O133: การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลในขนมหม้อแกงเผือก 
         ปภากร  ศรีสอน 
15.30 - 15.45 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 

Session 7 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ประมง/สัตวศาสตร์) 
 ประธาน :  ผศ.ดลฤทัย  ศรีทะ 
 เลขานุการ : อาจารย์ธาริณี  ทับทมิ 

15.45 - 16.00 น. O020: ผลของการแช่เย็นน้ าเชือ้หอยเป๋าฮื้อตอ่การเคลือ่นที่ของสเปิร์ม 
         ปฏิญญา อ้นขวัญเมือง 
16.00 - 16.15 น. O021: คุณภาพสเปริ์มและผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาไน 

         อมรรัตน์ กิระวานิชย์ 
16.15 - 16.30 น. O114: ผลของยาปฏชิีวนะต่อการยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ าเชื้อปลาสวายแช่แข็ง 

         ตรีรัตน์ สุขสวสัดิ ์
16.30 - 16.45 น. O115: ผลสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงน้ าเชื้อกุ้งแชบว๊ยแช่แข็งด้วยเครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติ 
         กิตติธัช สุพรรณพันธุ ์
16.45 - 17.00 น. O010: การใช้วธิ ีReal Time Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) ตรวจโรคพาร์โว

ไวรัสในสุนัขจากตัวอย่างอุจจาระ 
         สมชาย โสมย์ไพศาล 
17.00 - 17.15 น. O128: ประสิทธภิาพของไอเวอรเ์มคตินและคลอร์ซูลอนต่อพยาธภิายในระบบทางเดินอาหารและปรสิต

ภายนอกที่ติดเชื้อตามธรรมชาติในแพะ 
         ยุวดี คงภิรมย์ชื่น 

17.15 - 17.30 น. O011: ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยง : กรณีศึกษาในอ าเภอศรีราชาและเขตเมืองพัทยา 
         ยุวดี คงภิรมย์ชื่น 

17.30 - 18.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ 
18.00 น. เปน็ต้นไป รับประทานอาหารเย็น 
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วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 
ห้องประชุม 1 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
Session 8 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 

 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ดร.ผจงสุข เนียมประดิษฐ ์

09.00 - 09.15 น. O069: การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีพหุปญัญาของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

         ธันย์ชนก อินเสมียน 

09.15 - 09.30 น. O070: การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคเกมการแข่งขันเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

         ณัฐพร สายทอง 

09.30 - 09.45 น. O071: การพัฒนาความสามารถด้านการอา่นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

         เสาวนีย์ อะทุมชาย 
09.45 - 10.00 น. O087: สาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลกระทบกบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานพิเศษ 

         สมภพ ทองปลิว 

10.00 - 10.15 น. O088: รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอนิเตอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

         ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ ์
10.15 - 10.30 น. O126: แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
         ยอดชาย มาน่ิม 

10.30 - 10.45 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม  
Session 9 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 

 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ดร.ผจงสุข เนียมประดิษฐ ์

10.45 - 11.00 น. O065: การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอา่นแบบ
ร่วมมือของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

           ศศิวิมล คงด ี
11.00 - 11.15 น. O066: การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWLH 

PLUS ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
           ประณมเพียร โพธิ์นา 

11.15 - 11.45 น. O067: การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค
การแข่งขันระหว่างกลุ่มของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

           มาดา หมั่นพลศรี 
11.45 - 12.00 น. O068: การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพดูภาษาองักฤษโดยใช้วธิีการสอนแบบการ

ตอบสนองด้วยท่าทางของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
           นพรดา ดาทุมมา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
Session 10 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ / สถติิ / สาธารณสุข 

 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
 เลขานุการ : ดร.ผจงสุข เนียมประดิษฐ ์

13.00 - 13.15 น. O028: การศึกษาเปรียบเทียบปจัจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองค าในประเทศไทย กรณีก่อนและหลัง
วิกฤตการณ์การเงนิโลกปี 2552 

           วิศนีย์ สุวรรณราช 
13.15 - 13.30 น. O030: ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของชนิดสารเสพติดของผู้เสพสารเสพติดในจังหวดัจนัทบุร ี

           จินดารัตน์ ผลจิตต ์
13.30 - 13.45 น. O005: แนวทางการพฒันาการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ ามนัปาล์ม กรณีศึกษา 

บริษัท AAA จังหวัดชลบรุี ไปยงัประเทศ สปป.ลาว 
           รสสุคนธ ์ พิมพ์ศร 

13.45 - 14.00 น. O057: การเปรียบเทียบวิธีการระบุค่าพารามิเตอร์ในข้ันตอนวธิี DBSCAN 
           วรนัญ โกวิทวณิชกานนท์ 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9     วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

 

 บ 

14.00 - 14.15 น. O108: การประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณความแปรปรวน 
           ปิยภรณ์ มลูศรี 

14.15 - 14.30 น. O100: อาการเจ็บปว่ยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารในเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บางแห่งจังหวดักรงเทพมหานครและปริมณฑล 

           เนตรชนก สมใจ 
14.30 - 14.45 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 17.00 น. ชมการน าเสนอแบบโปสเตอร์ มอบเกียรติบัตรผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ และประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่น 
17.00 – 17.30 น. พิธีปดิการประชุมสัมมนาทางวชิาการฯ และแนวทางการจดัโครงการในครั้งต่อไป 

 

ห้องประชุม 2 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

Session 8 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรม สถาปตัยกรรม 
 ประธาน :  ศาสตราจารย์อัมพิกา  ไกรฤทธิ์ 
 เลขานุการ :  ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 

09.00 - 09.15 น. O004: การปรบัปรุงระบบการจัดการอะไหล่เครื่องจักรคงคลัง 
         กรกฎ หล้าศักดิ ์

09.15 - 09.30 น. O006: การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับใบกังหันลมความเร็วลมต่ า 
         ชัยสิทธิ์  แก้วจรูญ 

09.30 - 09.45 น. O007: การประเมินคุณภาพการสีของข้าว โดยใช้เทคนิค NIR 
         ใจทิพย์ วานิชชัง ผดุงศักดิ์ วานิชชัง นฤมล บญุกระจ่าง และ เพียงขวัญ เครือภู ่

09.45 - 10.00 น. O008: การเพิ่มประสิทธภิาพสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตรปิดว้ยสายส่งอิมพีแดนซ์แบบข้ัน 
         สมชาติ โสนะแสง 

10.00 - 10.15 น. O016: การออกแบบและการสรา้งเครื่องพน่ก๊าซโอโซน แบบปรบัปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได ้ 
โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า 

         ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 
10.15 - 10.30 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม  

Session 9 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรม สถาปตัยกรรม (ตอ่) 
 ประธาน :  ศาสตราจารย์อัมพิกา  ไกรฤทธิ ์
 เลขานุการ :  ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 

10.30 - 10.45 น. O017: การประเมินแบบจ าลองความปั่นป่วนส าหรบัการท านายการไหลและการถ่ายเทความร้อน
ส าหรับท่อตรงในช่วงเรย์โนลด ์5,000 ถึง 9,000 

         ชลดนัย วิภาวนิช สมพล สกุลหลง และ สบืสกลุ คุรุรัตน์ 
10.45 - 11.00 น. O032: การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกดว้ยอาหารเสริมไคโตซาน 

         ศุภกฤต ประทปี 
11.00 - 11.15 น. O062: การศึกษาและสรา้งเครือ่งมือต้นแบบการตรวจวดัและบนัทึกการใช้พลังงานแบบไร้สายส าหรับ

โครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพก าลังไฟฟา้และประเมินผลการอนุรกัษ์พลังงานอจัฉริยะ 
         นฤมล วันน้อย 

11.15 - 11.45 น. O079: แนวคดิในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กร กรณีศึกษาศนูย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี
         สุพัตรา ซ้วนลิ่ม สุรสทิธิ์  แสงสุริยะ และ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ 

11.45 - 12.00 น. O089: การลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนย้ายมาการีน 
         ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
Session 10 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรม สถาปตัยกรรม (ตอ่) 

 ประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล 
 เลขานุการ :  ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล 

13.00 - 13.15 น. O109: ประสิทธิภาพฉนวนกั้นความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยหญา้คา 
         ศราวุธ ทองเขียว 

13.15 - 13.30 น. O113: การประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
         ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 

13.30 - 13.45 น. O116: เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ 
         นพรุจ เขียวนาค  สุนทรี แสงศรี และ ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 

13.45 - 14.00 น. O127: มือกลห้านิว้ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
         อมร อันกรอง 
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14.00 - 14.15 น. O029: ผลของโลหะอลูมิเนียมที่ผสมกับตัวดูดซับเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบท าความเย็นพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบดดูซับ 

         วรรณิตา ทองพดั 
14.15 - 14.30 น. O090: การปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านของแก๊สและไอน้ าของฟลิ์มพลาสติกชวีภาพ ที่มีส่วนผสมของ  

พอลิแลคติกแอซิด ยางพารา และแรด่ินเหนียวดว้ยวธิีการลามิเนตร่วมกับกระดาษ 
         เหมอืนฝัน บุญรังษ ี

14.30 - 14.45 น. O099: นวัตกรรมหลอด LED : เพิ่มการเจริญเติบโตของพชื 
         ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร 
14.45 - 15.00 น. พักรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม 
15.00 - 17.00 น. ชมการน าเสนอแบบโปสเตอร ์ 

มอบเกียรติบัตรผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ และประกาศรายชือ่โปสเตอร์ดีเด่น 
17.00 – 17.30 น. พิธีปดิการประชุมสัมมนาทางวชิาการฯ และแนวทางการจดัโครงการในครั้งต่อไป 

หมายเหตุ : ก าหนดการน าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 
 

********************************************************** 
 
 

รายชื่อบทความวิชาการที่น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุลผู้น าเสนอ 

สาขาธุรกิจและการจัดการ 
1 P03: ความพึงพอใจในการท างาน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนักงาน บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)  
น.ส.นุสรา คงอนิทร ์

2 P06: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปจัจัยจิตวิทยาที่มีอทิธิพลต่อ
การเลือกซ้ือวัสดุก่อสรา้งประเภทกระเบื้องหลังคาส าหรับ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

น.ส.ชนนิารถ ราชอุ่น 

3 P07: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใชบ้ริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ 

น.ส.ฉกาชาต สุขโพธิ์เพช็ร ์

4 P08: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อลกูกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ใน
จังหวัดนครปฐม 

น.ส.เบญจวรรณ สระทองยอด 

5 P09: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสุกรพนัธุ์ของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐม 

น.ส.เบญจมาศ แซ่เฮ้ง 

6 P10: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและความ
จงรักภักดีในตราสินค้านารายาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ปิยมาศ ฤทธิเดช 

7 P14: การเปิดเผยข้อมูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มและสังคม: การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบแนวปฏบิัติระหวา่งกลุ่มอุตสาหกรรมของบรษิัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

น.ส.ณัฐวด ี อุชชนิ 

8 P17: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เช่าที่พักอาศัยในเขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

นายธนรักษ์ เกียรติเกษมชัย 

9 P18: ความสัมพันธร์ะหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยในจังหวดัปทุมธาน ี

นางรุ่งรณดิา ถาวรสุข 

10 P19: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นายกมลวชิย วรีะชาติ 

11 P28: วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการมีส่วนรว่มในการปฏบิัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัว

ซอ จังหวัดอุดรธาน ีและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน จ าแนกตามต าแหน่งและการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบที t-test ผลการวิจัยพบว่าประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน มี
ระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ:  การจัดการ  กองทุนหมู่บ้าน  สถาบันการเงินชุมชน 
  

Abstract 
 This research aimed to study 1) the management of village community fund for proceeding to community financial 
institution in Nong Wua So District, Udon Thani Province and 2) to compare the attitudes of chairmen of village community 
funds and members of village community funds toward the management of village community fund for proceeding to 
community financial institution. The samples were 260 participants who were classified according to their roles and educational 
backgrounds. The research tool was Likert’s five rating scales questionnaire. The data analysis explored frequency, percentage, 
and standard deviation (S.D.). The t-test was used to compare statistical values. The result of the research revealed positive 
attitudes of chairmen of village community funds and members of village community funds toward the management of village 
community fund for proceeding to community financial institution in high level. Therefore, the result from attitudes of chairmen 
of village community funds and members of village community funds toward the management of village community fund for 
proceeding to community financial institution in Nong Wua So District, Udon Thani Province showed similar outcome. 
Keywords: Management, Village community fund, Community financial institution 

1. บทน า 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในปีพุทธศักราช 2544 ส าหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ประชาชนได้น าไปลงทุนสร้างอาชีพหรือขยายกิจการเพิ่มเติมจากเดิมและได้อยู่กับครอบครัวเป็น
การช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติโดยให้จัดตั้งและคัดเลือกบุคคลภายในหมู่บ้านของตนเองขึ้นมา
เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารทุก 2 ปี ตามระเบียบของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการสร้างพื้นฐานของการรู้จักคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่
จะพึ่งพาตนเองในสังคมของชุมชนท าให้สังคมระดับล่างมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับที่ส านักนายกรัฐมนตรี (2544) กล่าวว่า การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เกิดแหล่งเงินหมุนเวียนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
วิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยช่วยกันเป็นผู้ก าหนดอนาคตมีการจัดการและเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน เอกชนและส่วนราชการ เป็นการเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาส ส่วนกระบวนการที่จะช่วยให้กองทุนหมู่บ้าน
ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ความพร้อมของประชาชนในหมู่บ้าน ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของสังคม ส่วนราชการจะเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ ด้านวิธีการปฏิบัติ และประสานงานก ากับดูแลอยู่ภายนอก โดยมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพื่อช้ีวัดผลของประสิทธิภาพกองทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพึ่งพาตนเอง  

ส าหรับงานวิจัยที่ได้น าเสนอการด าเนินของกลุ่มออมทรัพย์ (ธาดา กิจชัย, 2539)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการด าเนินการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขามเปี้ย ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าของ
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือคณะกรรมการต้องมีความเป็นประชาธิปไตยมีความเสียสละและรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มกล้า
แสดงความคิดเห็นและสมาชิกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบบังคับของกลุ่มรวมทั้งมีส่วนรวมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

ต่อมาได้มีการน าเสนอการศึกษาปัญหา ศักยภาพในการแก้ปัญหา (กมลลักษณ์  ดิษยนันท์, 2545)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศักยภาพ และปัญหาในการจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ศักยภาพในการจัดการกองทุน หมู่บ้านเริ่มจากการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน ตั้งแต่การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งขึ้น สมาชิกและคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กองทุนในระดับดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านและร่วมปฏิบัติตามระเบียบที่ตั้งไว้ มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า และตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 (พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547) ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตโดยมีกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและพัฒนาที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา
ความคิดความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนในทุกระดับอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ความหมาย 
สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดวัตถุประสงค์ เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และ
ให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน แหล่งเก็บออมเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน  

ในปี 2547 ได้น าเสนอผลการศึกษาความในการช าระหนี้ของผู้กู้  (ขนิษฐา  กาญจนรังษีนน และชูสม รัตนนิตย์, 2545 ) ได้ศึกษา
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่จะน าเงินกู้ไปลงทุนเพิ่มในอาชีพหลัก การส่งคืนเงินของผู้กู้ 
สามารถช าระคืนตามก าหนดร้อยละ 86 ร้อยละ 13 ส่งคืนตรงตามเวลาเป็นครั้งคราว และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ไม่สามารถส่งคืนได้ 
แหล่งที่มาของเงินที่จะน ามาส่งช าระคืน ร้อยละ 71.2 เป็นรายได้จากกิจการที่น าไปลงทุนมาส่งช าระคืน และร้อยละ 28.8 ที่น าเงินหรือรายได้
จากแหล่งอื่นมาส่งช าระคืน ความเสี่ยงในการใช้เงินกู้ (Risk assessment) ของสมาชิกมีเพียง 7.5 เท่านั้น และจากการศึกษา พบว่า ร้อยละ 74.9 
มีการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ของการขอกู้ และร้อยละ 24.6 มีการเปลี่ยนแปลงใช้เงินกู้เพื่อไปประกอบอาชีพอื่นๆ ส าหรับผู้ที่น าเงินกู้ไปใช้ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์มีเพียง 0.5 เท่านั้น  

การพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนของอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาระบบการเงินที่สนับสนุน
เศรษฐกิจรากหญ้าจากกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมสู่การเป็นธนาคารหมู่บ้านที่ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืน จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 
ผู้วิจัยใคร่ศึกษาการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันทางการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อทราบ
ถึงการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะได้มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
     1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ

พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามต าแหน่ง 
1.2 สมมติฐานการวิจัย 

   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน 
  1.3 ขอบเขตการวิจัย 
                ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย 8 ต าบล คือ 1.ต าบลหมากหญ้า 8 หมู่บ้าน 2.ต าบลหนองอ้อ 10 หมู่บ้าน 3.ต าบลอูบมุง 10 หมู่บ้าน 4.ต าบลกุดหมากไฟ 
10 หมู่บ้าน 5.ต าบลน้ าพ่น 7 หมู่บ้าน 6.ต าบลหนองบัวบาน 8 หมู่บ้าน 7.ต าบลโนนหวาย 9 หมู่บ้าน และ 8.ต าบลหนองวัวซอ 8 หมู่บ้าน  

  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิจัยเรื่อง การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัว

ซอ จังหวัดอุดรธาน ีโดยอ้างอิงงานวิจัยของประไพ จุ้ยอ่วม (2551) ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ภาวะผู้น าของประธานกองทุน บรรยากาศการ
เรียนรู้ของกองทุน นโยบายเงินปันผล การมีส่วนร่วมของสมาชิก นโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ความ
หลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน และการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย 

 

2. วิธีการศึกษา 
ส าหรับงานวิจัยน้ีท าการศึกษาประชาการประกอบไปด้วยประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 800 คน จาก 70 กองทุนหมู่บ้าน โดยสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการ
กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง จ านวน 260 คน ของ Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 42-43) และใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่าง ตามตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   
ต าบล จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

หมากหญ้า 142 30 
หนองอ้อ 114 30 
อูบมุง 120 30 
กุดหมากไฟ 130 40 
น้ าพ่น 150 30 
หนองบัวบาน 134 30 
โนนหวาย 105 40 
หนองวัวซอ 90 30 
รวม 800 260 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ได้แก่ ประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ด (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งให้ผู้ตอบเลือกตอบว่า เห็นด้วยระดับมากที่สุด เห็นด้วยระดับมาก เห็นด้วยระดับปานกลาง เห็นด้วยระดับ
น้อย เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านเครื่องมือได้แก่ 
แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
  2. เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม ส าหรับวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
การตอบแบบสอบถามเรื่อง การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
  3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ สถิติที่ใช้หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
ของความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Alpha coefficient’s cronbach) (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542) 
 3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมุติฐาน t-test (Independent Sample)  

4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่     ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และ t แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบ t-test (Independent Sample) 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่าประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

จ านวน 260 คน โดยจ าแนกข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ระดับต าแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 73.27 ด้านการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 190 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.07 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระดับการศึกษา สูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.92 ดังที่น าเสนอในตารางที่ 2 ตามล าดับ 

3.2 ผลการศึกษาของความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน   
ผลจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แต่ละด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 ด้านผู้น า
ประธานกองทุน ตามล าดับ มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรประธานกองทุนมีความตระหนักในภารกิจของกองทุน
หมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาหมู่บ้าน (  =3.54) ประธานกองทุนได้มีความแน่วแน่ในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยการบริหารกองทุน 
(  =3.46) ตามล าดับ  

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ (ต าแหน่ง) 
     ประธานกองทุนหมู่บ้าน 
     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

     
70 
190    

     
26.92 
73.07 

การศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     สูงกว่ามัธยมศึกษา ข้ึนไป 

 
190 
52 
18 

     
              73.07 
     20.00 
     6.92 

รวม 260 100 
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ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน 
ส าหรับการสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจของกองทุนหมู่บ้านน้ันพบว่าด้านน้ี มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.72)  ดัง

แสดงในตารางท่ี 3 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน ซ่ึงให้ความส าคัญตามล าดับมากไปน้อย ซ่ึงผลปรากฏว่ามีบ้างส่วนท่ีทางคณะกรรมกองทุนไม่ได้มี
การเตรียมความพร้อม เช่นกรณถี้าภายในกองทุนไม่มีการเรียนรู้ที่ จะท าให้กองทุนมีความเสียหายในอนาคต (  =3.46) ภายในกองทุน ท่านได้มีการพูดคุยถึง
ความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น (  =3.42) ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการกองทุนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน (  =3.42) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
อันดับท่ี ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน    S.D. แปรผล 

1 ประธานกองทุนมีความรู้เรื่องกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างดี 3.99 0.61 มาก 
2 ประธานกองทุนมีความเข้าใจการบริหารกองทุนเป็นอย่างดี 3.76 0.72 มาก 
3 ประธานกองทุนมีความต้ังใจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 3.75 0.71 มาก 
4 ประธานกองทุนมีลักษณะการบริหารงานที่โปร่งใส 3.64 0.65 มาก 
5 ประธานกองทุนยึดมติของที่ประชุมสมาชิกกองทุนเป็นส าคัญ 3.62 0.87 มาก 
6 ประธานกองทุนเข้าใจบทบาทกองทุนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน 3.57 0.67 มาก 
7 ท่านสามารถไว้วางใจการบริหารงานกองทุนภายใต้การบริหารของประธานกองทุน  3.57 0.67 มาก 
8 ประธานกองทุนมีความตระหนักในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านที่ต้องปฏิบัติต่อสมาชิก 3.55 0.56 มาก 
9 ประธานกองทุนมีความตระหนักในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 3.54 0.76 มาก 
10 ประธานกองทุนได้มีความแน่วแน่ในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยการบริหารกองทุน 3.46 0.78 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.64 0.72 มาก 
อันดับท่ี ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน    S.D. แปรผล 

1 คณะกรรมการกองทุนได้มีโอกาสศึกษาดูงานกองทุนอื่นๆ 4.04 0.49 มาก 
2 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกองทุนเสมอ  3.96 0.85 มาก 
3 คณะกรรมการกองทุนทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการท างาน  3.80 0.71 มาก 
4 คณะกรรมการกองทุนทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันในการบริหารกองทุน  3.76 0.59 มาก  
5 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างาน  3.76 0.59 มาก 
6 คณะกรรมการกองทุนมีบทบาทส าคัญต่อกองทุน 3.76 0.66 มาก 
7 คณะกรรมการกองทุนทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 3.71 0.53 มาก 
8 การเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนคือการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 3.70 0.62 มาก 
9 การเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนมีความส าคัญต่อการพัฒนากองทุนเพื่อเป็นธนาคารชุมชน 3.64 0.62 มาก 
10 ถ้าภายในกองทุนไม่มีการเรียนรู้ที่ จะท าให้กองทุนมีความเสียหายในอนาคต 3.46 0.67 ปานกลาง 
11 ภายในกองทุน ท่านได้มีการพูดคุยถึงความล้มเหลวที่เกิดข้ึน 3.42 0.59 ปานกลาง 
12 ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการกองทุนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน 3.42 0.59 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.70 0.63 มาก 

    ด้านนโยบายเงินปันผล 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน  ด้านนโยบายเงินปันผล มีระดับ

ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.56) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ นโยบายเงินปันผลของกองทุนของท่านปันผลเป็นค่าหุ้น 
(  =4.03) นโยบายเงินปันผลเป็นเงินประกันความเสี่ยง (  =4.03) นโยบายเงินปันผลเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้ (  =3.96) นโยบายเงินปัน
ผลเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ (  =3.66) นโยบายเงินปันผลเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์วัสดุครุภัณฑ์ (  =3.51) นโยบายเงินปันผลเป็นทุน
เพื่อสมทบกองทุน (  =3.40) นโยบายเงินปันผลเป็นทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน (  =3.39)นโยบายเงินปันผลอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร (  =3.30) การจัดสรรผลประโยชน์เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน  
(  =3.28)   

  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชกิ 
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.82) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้สมาชิก

กองทุนส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมเป็นประจ า (  =4.06) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีการฝากเงินกับกองทุนอย่างสม่ าเสมอ (  =3.92) สมาชิกกองทุน
ส่วนใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมที่กองทุนได้จัดขึ้นเสมอ (  =3.90) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของกองทุนเสมอ (  =3.84) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนเป็นอย่างดี (  =3.83) สมาชิก
กองทุนส่วนใหญ่ผิดนัดไม่ช าระหนี้ (  =3.82) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนเป็นอย่างดี (  =3.80) สมาชิก
กองทุนส่วนใหญ่เข้าใจในนโยบายของกองทุนเป็นอย่างดี (  =3.64) ตามล าดับ   

ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ 
ส าหรับด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.82) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้

กองทุนของท่านได้มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกอย่างชัดเจน (  =4.06) กองทุนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอยู่เป็นประจ า 
(  =3.92) กองทุนได้มีการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ (  =3.90) กองทุนได้มีการติดตามผลการน าเงินทุนไปใช้ให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ (  =3.84) ส่วนใหญ่สมาชิกไม่ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ  (  =3.83) กองทุนได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิก
ในการประกอบอาชีพ (  =3.82) กองทุนได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกด้วยการหาปัจจัยในการผลิตมาสนับสนุน (  =3.80) 
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กองทุนได้จัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก (  =3.80) กองทุนได้มีการสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกที่รวมเป็นกลุ่มอาชีพ 
(  =3.64)  

ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ในด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.82) เรียงจากมากไปหา

น้อยดังนี้  ในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนมีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้น(  =4.06) ในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนมีเงินหุ้นจากสมาชิก
เพิ่มขึ้น (  =3.92) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านกองทุน ท่านมีปริมาณเงินเพียงพอต่อการให้สมาชิกกู้ยืม (  =3.90)กองทุนท่านมีหนี้ค้างเกิน
ก าหนดระยะเวลาจ านวนมาก (  =3.84) ในระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมาสมาชิกกองทุนมีเพิ่มขึ้น (  =3.83) เงินทุนส ารองของกองทุนมีเพียงพอต่อ
การบริหาร (  =3.82) กองทุนได้มีการแสวงหาสมาชิกใหม่ (  =3.82) กองทุนได้มีจ านวนเงินทุนส ารองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (  =3.82) 
ตามล าดับ 

 
ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน 
ซ่ึงส าหรับด้านความสามารถหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน (  =3.82) เรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ี

ผ่านมากองทุนได้มีการเพิ่มประเภทเงินฝาก (  =4.06) ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมากองทุนได้มีการเพิ่มประเภทของเงินกู้ (  =3.92) ในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมากองทุนได้เพิ่มทางเลือกระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้ (  =3.90) ในช่วงระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมากองทุนได้มีการเพิ่ม
ประเภทของบริการให้มีมากขึ้น (  =3.84)  
 ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย 

ผลการศึกษาพบว่ามีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.82) เรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี สมาชิกกองทุนผู้ท่ีมีรายได้
น้อยมีจ านวนมาก (  =4.06) ผู้ท่ีมีรายได้น้อยในหมู่บ้านได้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้น (  =3.92) กองทุนได้ให้โอกาสในการกู้ยืมแก่สมาชิกท่ีมี
รายได้น้อยมากขึ้น (  =3.90) กองทุนได้มีการแสวงหาสมาชิกใหม่จากผู้ท่ีมีรายได้น้อย (  =3.84) และสรุปผลการศึกษาผลโดยรวมของผลการศึกษา
ความคิดเห็นของประธานกองทุนและคณะกรรมการฯ ดังสรุปในตารางท่ี 4 ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 4 ผลสรุปความคิดเห็นของประธานกองทุนและคณะกรรมการฯ 
การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงิน

ชุมชนกองทุนหมู่บ้าน 
ประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (n=260) 

อันดับท่ี     (S.D.) ระดับของพึงพอใจ 
1.ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 1 3.82 0.70 มาก 
2.ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ 2 3.82 0.70 มาก 
3.ด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 3 3.82 0.70 มาก 
4.ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน 4 3.82 0.70 มาก 
5.ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่
ผู้มีรายได้น้อย 

5 3.82 0.70 มาก 

6.ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน 6 3.72 0.63 มาก 
7.ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน 7 3.64 0.70 มาก 
8.ด้านนโยบายเงินปันผล 8 3.56 0.93 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย  3.75 0.72 มาก 
 

3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามสถานภาพ (ต าแหน่ง) ใช้สถิติการทดสอบที  
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ตามตารางที่ 5 ตามล าดับ 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 กองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 260 คน โดย
จ าแนกข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ระดับต าแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง  จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07  มัธยมศึกษา 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ สูงกว่ามัธยมศึกษา ขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92 ประธานกองทุนหมู่บ้านและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.74 ) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
(  =3.82) ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ  (  =3.82) ด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  (  =3.82) ด้านความหลากหลาย
ของบริการทางการเงินแก่ชุมชน (  =3.82) ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย (  =3.82) ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน (  =3.72) ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน (  =3.64) ด้านนโยบายเงินปันผล  
(  =3.56) และผลการการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ (ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก) ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนเข้าร่วมประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ ให้สมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมต่างๆ ที่กองทุนได้จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ให้สมาชิกมีความร่วมมือ และสามัคคี ปรองดอง
กัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกช าระหนี้ตรงตามก าหนดเวลา    
 

ตารางท่ี 5 ทดสอบทีของการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ด้าน ประธานกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   S.D. t p-value    S.D. t p-value 

1.ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน 4.20 0.71 4.844 0.219 4.20 0.71 4.844 0.219 
2.ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน 4.31 0.61 5.426 0.421 4.31 0.61 5.426 0.421 
3.ด้านนโยบายเงินปันผล 3.64 0.93 1.273 0.247 3.57 0.95 1.178 0.222 
4.ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4.27 0.69 3.808 0.194 3.23 0.72 3.684 0.254 
5.ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ 4.20 0.78 3.608 0.363 4.20 0.78 3.608 0.363 
6.ด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 4.24 0.73 3.702 0.315 4.24 0.73 3.702 0.315 
7.ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน 4.37 0.60 3.989 2.99 4.37 0.60 3.989 2.990 
8.ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงิน
แก่ผู้มีรายได้น้อย 

4.37 0.60 3.989 2.990 4.37 0.60 3.989 2.990 

รวมค่าเฉลี่ย 4.20 0.70 3.829 0.967 4.06 0.71 3.802 0.971 
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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการป่าชุมชน และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านช่อง

แคบ ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ตัวแทนส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนกองพล
ทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ และชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งสิ้น 14 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้าน
วิธีการ สรุปและน าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของป่าชุมชนบ้านช่องแคบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง 
ช่วงแรกช่วงป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากการตัดไม้เพื่อการพาณิชย์และการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน ถัดมาเป็นช่วงผู้น าชุมชนรวมกลุ่ม 
ซึ่งเริ่มต้นในปี 2544  เกิดการรวมกลุ่มกันของคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบผ่านเวทีประชาคมของ
หมู่บ้าน ร่วมกันจัดตั้งกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาป่าชุมชนบ้านช่องแคบ และช่วงฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าในปี พ.ศ. 2545 ในส่วนของปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จมาจากปัจจัยภายในชุมชนด้านผูน้ า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการใช้กุศโลบายด้านพิธีกรรมและความเช่ือในการอนุรักษ์ป่า
ไม้ และปัจจัยภายนอกที่มีผลมาจากการสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานราชการ แต่อย่างไรก็ตามชุมชนยังคงประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่
ป่า และการไม่เคารพกฎหมาย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ: การจัดการ  ป่าชุมชน  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study development, success factors of community forest management in Baan 
Chong Khaep Community, Thasao Sub-district, Saiyok District, Kanchanaburi Province. This research is a qualitative research using 
in-depth interview of 14 people including community leaders, committees of forest and community forest conservation group, 
representatives from Kanchanaburi Forest Office, representatives from 9th Infantry Division Headquarter, and local people in the 
community and non-participation observation as the instruments for data collection. A data analysis technique used in the 
research is triangulation. The results showed that the development of community forest in Baan Chong Khaep Community was 
divided into three phases; the first phase was a degraded forest due to commercial interests and the use of chemicals in 
community agriculture, the second phase was integration of community leaders. The integration first occurred in 2001 initiated 
by committees of forest and community forest conservation group through Civil Society Forum and collectively cooperated to 
enact community regulation on Baan Chong Khaep Community forest conservation, and the third phase reforestation and 
maintenance of forests B.E. 2545. The internal factors leading to success included leadership of the community leaders, 
participation of the people in community, application of stratagem on ritual and belief in forest conservation and the external 
factor leading to success was supports from educational institutions and government agencies. However, the community still 
encounters the problems of forest encroachment, law enforcement, and discontinuity in aid payment. 
Keywords: Management, Community forest, Factors success. 
 

1. บทน า 
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การเป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร เช้ือเพลิง 

แหล่งวัตถุดิบ ประกอบอาชีพและนันทนาการ อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าของประเทศและเป็นแหล่งของทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูและ
ทดแทนได้ สามารถช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เหมาะสม เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งของต้นน้ าล าธาร และเป็น
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความชุ่มช้ืนแก่บรรยากาศ ภูมิภาคใดๆ ของประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทั่วไป ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางการเกษตรดีขึ้น (วรากร ฟองกระจาย, 2549) ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เป็นประเด็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยและ
เป็นปัญหาร่วมในระดับโลก สาเหตุส าคัญของวิกฤตการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย มักเกิดจากการลักลอบตัดไม้ ท าลายป่า โดยมีนายทุน พ่อค้าไม้ 
เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับสัมปทานท าไม้และชาวบ้านทั่วไป ซึ่งการตัดไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ ทั้งวิธีที่ถูกและผิด 
ปริมาณป่าไม้ที่ถูกท าลายนี้ นับวันจะเพิ่มขึ้น ตามอัตราการเพิ่มของจ านวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใด ความต้องการใช้ไม้ก็เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม เป็นต้น  
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การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นความต้องการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
และที่ดินท ากินก็สูงตามไปด้วย เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ แผ้วถางป่า หรือเผาป่า ท าไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมีนายทุน
ที่ดินที่จ้างวานให้ชาวบ้านเข้าไปท าลายป่า เพื่อจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก 
โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่ากระท าไม่ชัดเจน หรือไม่กระท าเลยในหลายๆพื้นที่ ท าให้
ราษฎรเกิดความสับสน ส่งผลให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินท ากินและที่ดินป่าไม้ รวมถึงการจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐเช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า 
เส้นทางคมนาคม โดยการสร้างเขื่อนขวางล าน้ า จะท าให้พื้นที่เก็บน้ าหน้าเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ ถูกตัดโค่นมาใช้ ท าให้เกิดไฟไหม้ป่า เนื่องจาก
สภาพอากาศ และการที่มนุษย์ลักลอบเข้าไปเผาป่า หรือเผลอจุดไฟทิ้งไว้ (บัณฑร อ่อนด า, 2529) ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่านั้นส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2546) 
เมื่อป่าไม้ถูกท าลายจะส่งผลไปถึงดิน และแหล่งน้ าด้วย เพราะเมื่อเผา หรือถางป่าไปแล้ว พื้นดินจะโล่ง ขาดพื้นปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะ
ล้างหน้าดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้น เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้ น้ าก็จะไหล่บ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ าหลาก 
พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธาร ท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาด
แคลนน้ าในการชลประทาน ท าให้ท านาไม่ได้ผล ขาดน้ ามาผลิตกระแสไฟฟ้า (ชญานิศ เกตุแก้ว, 2556)  

นโยบายการจัดการป่าไม้ที่ผ่านมา ด าเนินการโดยหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ โดยมิได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและร่วมวางแผนการจัดการ ท าให้การจัดการป่าไม้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร แนวคิดของการจัดการป่าโดยชุมชน จึงได้เริ่มเข้า
มามีบทบาทในด้านการป่าไม้ ภายใต้หลักการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมป่าไม้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยให้ประชาชนด าเนินงานด้วยตนเอง รัฐบาลและเจ้าหน้าทีจ่ะให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกนิก าลังความสามารถที่พวกเขาจะช่วยเหลือตนเองได้
เท่านั้น เนื่องจากประชาชนต้องด าเนินงานด้วยตนเอง จึงพยายามให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ ปลูก บ ารุง ป้องกัน 
รักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ด้วยตนเอง โดยจุดมุ่งหมายคือ หยุดการท าลายป่า และบ ารุงรักษาป่า อีกทั้งเป็นแนวทางที่จะท าให้
ประชาชนและทรัพยากรป่าไม้อยู่ร่วมกันได้ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน (นิวัติ เรืองพานิช, 2533) 

จากการรวบรวมข้อมูลป่าชุมชนของประเทศไทย พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กร
ชุมชน มีจ านวนประมาณ 3,284,355 ไร่ ซึ่งเฉพาะในปี 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 188,901 ไร่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอยู่จ านวน 65,501 ไร่ 
(ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้, 2558) 

ชุมชนบ้านช่องแคบ ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในชุมชนที่ เคยประสบปัญหา การตัดไม้ท าลายป่า การ
ยึดครองที่ดินเพื่อท าการเกษตร จนเหลือพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ประมาณ 385 ไร่ แต่ด้วยการน าของผู้น าชุมชนและความสามัคคีของชาวบ้าน 
จึงสามารถน าความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาได้อีกครั้ง โดยในปี 2544 นายไมตรี ช้างโตซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้ริเริ่มให้ความรู้แก่
ชาวบ้าน และชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันอนุรักษ์ป่า ปลูกป่าเสริม เพื่อป้องกันไฟป่า โดยจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่า
ชุมชนบ้านช่องแคบ ผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้านคณะกรรมการฯ และชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งระเบียบการรักษาป่า มีการร่วมกันก าหนด
แผนงานการปลูกป่าเป็นประจ าทุกปี ประกาศปิดป่าเพื่อให้ฟื้นตัวจากการเก็บของป่า ก าหนดแผนป้องกันไฟป่า การช ากล้าไม้มีค่า การ
ขยายพันธุ์ไม้ จัดชุดลาดตระเวนป่า เป็นต้น  

ต่อมาได้มีหน่วยงานจากกรมป่าไม้ และอีกหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการป่าไม้รูปแบบป่าชุมชน และในปี 
2545 ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านได้ขออนุญาตป่าไม้จังหวัดจัดท าโครงการป่าชุมชนบนที่ดินสาธารณะจ านวน 385 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 
และช่วยรัฐดูแลป่าในเขตหมู่บ้านซึ่งเป็นเขตราชพัสดุ รวมถึงพื้นที่ภูเขาจ านวน 3,750 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านดูแลประมาณ 4,135 ไร่ ใน
ระยะเวลาไม่นานพื้นป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายป่าตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฯลฯ 
เยาวชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ดูแลป่าและการเป็นมัคคุเทศก์น้อยในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ปัจจุบันป่า
ชุมชนบ้านช่องแคบมีพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ สามารถให้ผลผลิตจากป่าเป็นมูลค่าถึงเกือบ 3 ล้านบาทต่อปี ด้วยการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบที่
มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 จากบริษัท ปิโตรเลียมประเทศไทย จ ากัด มหาชน (ปตท.) (ป่าสร้างชุมชน ชุมชน
สร้างป่า หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542-2551, 2551 : 114-115) รางวลันี้เป็นเครื่องหมายยืนยันจากการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านช่อง
แคบ ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบความส าเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ เพื่อท าหน้าที่ในการออกกฎระเบียบ ข้อห้าม ข้อบังคับ ในการใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงการป้องกัน
ดูแลรักษาป่าโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของจัดการป่าชุมชน 
และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมแนวทาง
ในการจัดการป่าชุมชน การรักษา ฟื้นฟูและดูแลป่าโดยชุมชนทั่วประเทศ เพื่อท าให้ป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สามารถเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่า 
และแหล่งวัตถุดิบปัจจัย 4 ของชุมชน รวมถึงการส่งเสริม การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 วิธีการศึกษา 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชุมชน แนวคิดทฤษฎีการจัดการป่าชุมชน แนวคิดทฤษฎีปัจจัย

แห่งความส าเร็จ สภาพพื้นที่ของป่าชุมชนบ้านช่องแคบ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนจากแหล่งข้อมูลเอกสารและระบบ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
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ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน 2) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ 3)  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่  ตัวแทน
ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ 4) กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านช่องแคบ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการของการจัดการป่าชุมชนป่าชุมชน และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมจัดการป่าของชุมชน  

2.2 เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีการก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้า

ในประเด็นที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 3.1 พัฒนาการของการจัดการป่าชุมชน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ดังนี ้
 3.1.1 ช่วงป่าเสื่อมโทรม 
 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ในอดีตป่าชุมชนบ้านช่องแคบเป็นป่าสาธารณะ 
ที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การหาของป่าเพื่อบริโภคและเพื่อการค้า โดยมีพันธุ์ไม้นานาชนิด อาทิเช่น  ไผ่รวก 
ส้มป่อย ขี้เหล็ก ประดู่ กวาวเครือ ผักหวานป่า ข่อย ว่านชักมดลูก ขมิ้นขาว ผักหนาม เห็ดเพาะ เห็ดหูหนู กลอย กระชาย เป็นต้น หากแต่ว่า
พื้นที่ป่านั้น ไม่ได้รับการดูแล หรือการฟื้นฟูจากหน่วยงานใด และด้วยความที่ชาวบ้านไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผืนป่า จึงเกิดความเสื่อม
โทรมของป่า จาก 2 สาเหตุ ดังนี ้
 1) ปัญหาการถูกรุกรานพื้นที่ป่า ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าจากนายทุน ประกอบกับชาวบ้านบางคนเข้ามาหาประโยชน์จากป่า ตัดไม้
ท าลายป่าเพื่อการพาณิชย์  
 2) ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งผลผลิตให้ออกทันต่อความต้องการการบริโภค
ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณประชากร ดินที่ขาดการดูแลรักษา ท าให้แร่ธาตุในดินเหลือน้อยลงตามไปด้วย พืชก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ใน
สภาพดินที่ขาดสารอาหาร ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ เพื่อขยายที่ท ากินที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิม ท าให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงและ
ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมดไป 
 3.1.2 ช่วงผู้น าชุมชนรวมกลุ่ม 
 ในปี พ.ศ. 2544 เกิดการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน โดยแกนน าของ นายไมตรี ช้างโต ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น 
ภายใต้ชื่อกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ  โดยมีโครงสร้างด้วยกัน 7 ฝ่าย คือประธาน รองประธาน 
เลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ที่ปรึกษา และกรรมการ  
 คณะกรรมการฯ มีการร่วมกันจัดตั้งกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมจัดการดูแลรักษาผืนป่า ควบคุมการใช้
ประโยชน์จากป่าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ร่วมกันตกลงไว้ของชาวบ้าน โดยจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ส่วนใหญ่บุคคลที่เป็นคณะกรรมการฯ จะ
เป็นกลุ่มผู้น าชุมชนที่มีบทบาทร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลจากนายทุนเมื่อในอดีต ด้วยลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึง
มองว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าว มีศักยภาพและมีความสามารถในการท างานท าให้การขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า จึงมักได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาและได้ปรึกษาหารือกันว่า ควรจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ นายไมตรี ช้างโต ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รักษาผืนป่าถึงความแห้งแล้งที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ า พร้อมกันนี้ ได้ชักชวนชาวบ้านให้เข้ามาช่วยกันฟื้นฟูและ
รักษาพื้นที่ป่า ด้วยการปลูกต้นไม้เสริม สร้างแนวป้องกันไฟป่า มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ระเบียบร่วมกัน ก าหนด
แผนการป้องกันไฟป่า การเพาะช าพันธุ์กล้าไม้มีค่า การขยายพันธุ์ไม้ จัดชุดลาดตระเวนป่า และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ   
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดูแลรักษาป่าจะมีการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของชุมชนไว้อย่างชัดเจน และมี
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับป่าไม้ที่ก าหนดบทลงโทษไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัตินั้น ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มไม่เคารพกฎหมาย หรือกฎระเบียบของชุมชน
ที่ได้ตั้งไว้ กลุ่มคนบางกลุ่มมักไม่สนใจในระเบียบในการอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่สนใจกฎหมาย เพราะมองว่ากฎหมายนั้นยังไม่เป็นที่เกรงกลัว มีโทษปรับ
ทีน่้อย หากถูกจับได้ ก็เสียค่าปรับตามกฎระเบียบชุมชนเพียง 1,000 – 3,000 บาท  เมื่อน ามาเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้จากป่า จึงมีความคุ้มค่า
อยู่มาก กลุ่มคนพวกนี้จึงยังลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ และตัดต้นไม้อยู่ในบางครั้ง 
 3.1.3 ช่วงฟื้นฟู และดูแลรักษาป่า 
 จากการด าเนินงานรวมกลุ่มในช่วงแรกนับว่าประสบความส าเร็จด้านการจัดการในระดับหนึ่ง และได้ขยายผลในการขอความร่วมมือ
จากภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ในการช่วยฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยในป ีพ.ศ. 2545 นายไมตรี ช้างโต ผู้ใหญ่บ้านได้ท าเรื่องขอจดทะเบียนพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านจ านวน 385 ไร่ 2 งาน 40 
ตารางวา กับกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนบ้านช่องแคบ อีกทั้งยังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการดูแลผืนป่าที่เป็นภูเขาใกล้เคียงกับชุมชนอีก 3,750 
ไร่ ซึ่งเป็นเขตราชพัสดุ ชุมชนได้มีกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูป่าและดูแลรักษาป่า ดังนี้ 1) การปลูกป่า 2) การสร้างฝาย 3) การท าแนวป้องกันไฟป่า 4) 
การจัดชุดลาดตระเวนป่า  
 ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ค าปรึกษาชาวบ้านในด้าน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการป่าชุมชน และยังสนับสนุนด้านกล้าพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมการปลูกป่าของชุมชน และกองพล
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ทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านก าลังพลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การสร้างฝาย การขุดบ่อน้ า และ
จัดชุดลาดตระเวนตามแนวเขตป่าเพื่อสอดส่องดูแลเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าจากบุคคลภายนอก อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนในดา้น
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
 3.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ 
 จากการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า เป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
 3.2.1 ปัจจัยภายใน 
 1) ปัจจัยด้านผู้น าผู้น าของบ้านช่องแคบนี้มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี ้
 • ผู้น าชุมชนมีความน่าเช่ือถือ เห็นได้จากการที่ผู้น าชุมชนเป็นที่ความเคารพย าเกรงของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถ
ช่วยกระตุ้นชาวบ้านให้เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
 • ผู้น าทางความคิด โดยดูจากการริเริ่มจัดตั้งป่าชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน การยืนหยัด
ในอุดมการณ์ การต่อสู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สามารถชักจูงใจให้ชุมชนหันมาร่วมมือกันในการอนุรักษ์ป่าจนประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่าง
ให้กับป่าชุมชนอื่นได้ มีการน าสิ่งใหม่  ๆมาปรับใช้กับการจัดการป่าชุมชนอยู่เสมอ 
 • ผู้น าในทางปฏิบัติ ผู้น ามีการต่อสู้กับการบุกรุกป่าตั้งแต่แรกเริ่มก่อนการจัดตั้งป่าชุมชน จนสามารถพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้กลับมา
อุดมสมบูรณ์ และสร้างจิตส านึกกับชาวบ้านให้หวงแหนป่า ในการด าเนินการบริการจัดการป่า การดูแลรักษาป่าไม้ ผู้น าได้พยายามสร้าง
กิจกรรมให้เกิดการร่วมมือในการรักษาป่าของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน
เวลามีกิจกรรมในชุมชนอย่างเต็มใจ 
 2) ปัจจัยด้านลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี 
 จากการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า 1) ชุมชนมีการให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติผู้อาวุโส ผู้น าชุมชนตามวิถีประเพณีไทย ท าให้เกิดการ
ควบคุมทางสังคมด้านการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน 2) ชุมชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ วัดบ้านช่องแคบ วัดถ้ าพรหมโลก 
ส านักสงฆ์ศรีสรรเพชร สถานปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล 3) มีสถานที่ศึกษาภายในชุมชนคือ โรงเรียนบ้านช่องแคบมีประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน 
เช่น การท าบุญเข้าพรรษา – ออกพรรษา เป็นต้น 4) มีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มชุมชนหรือเครือญาติที่ประกอบอาชีพคล้ายกัน ท าให้ชุมชนได้
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน และมีความใกล้ชิดกัน เกิดเป็นพลังสามัคคีในชุมชน ชุมชนได้ใช้พิธีกรรมบวชป่า เป็นกุศโลบายในการป้องกันมิ
ให้ป่าถูกตัดท าลาย โดยจะท าในช่วงเข้าพรรษา – ออกพรรษาของทุกปี  เพราะชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
ต้นไม้ต้นที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านมีความเช่ือว่าต้นไม้นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ จะไม่ตัดต้นไม้นั้นเด็ดขาด ชาวบ้านมีความเช่ือว่า พญา
ต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้วจะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่าง ๆ  ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลท าให้น้ าไม่แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นการยับยั้งการ
ท าลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ าล าธารให้อุดมสมบูรณ์ และที่ส าคัญคือ สร้างความส านึกให้แก่
ชุมชนในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ หากมีใครกระท าการไม่เหมาะสมหรือลบหลู่ จะท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ ขึ้นในชุมชน ประเพณี
วัฒนธรรมดังกล่าวจึงสามารถเช่ือมโยงเข้ากับการดูแล รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ได้เป็นอย่างดี 
 3) การก าหนดขอบเขตป่าอย่างชัดเจน 
 ป่าชุมชนบ้านช่องแคบมีการก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของป่าชุมชน 
เป็นแนวทางที่ชุมชนให้ความส าคัญ ยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน กลุ่มผู้น า คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่อง
แคบ ร่วมกับชาวบ้านก าหนดเขตพื้นที่ป่าใช้สอย โดยมีการก าหนดขอบเขตป่าอย่างชัดเจนไว้ 2 แบบ คือ  
 • ป่าใช้สอย เป็นพื้นที่ท่ีห้ามมีการบุกรุกโดยเด็ดขาด แต่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ตามระเบียบของชุมชน คือ ชาวบ้านสามารถเข้า
ไปหาขอป่าได้ตามฤดูกาล เช่น เก็บหน่อไม้ เก็บเห็ด เก็บฟืน ผักหวาน สมุนไพร พืชอาหารป่า เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามกระท า
เพื่อการค้า รวมทั้งห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด แต่สามารถเลี้ยงสัตว์ในบริเวณนั้นได้ ส าหรับการตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยต้องได้รับ
อนุญาตจาก คณะกรรมการฯ โดยกรรมการจะพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น จึงจะอนุญาตให้ตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าใช้สอยได้ โดยจ านวนของการ
ตัดและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  
 • ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการใช้ประโยชน์ ห้ามบุกรุกท าลายป่าโดยเด็ดขาด ชาวบ้านไม่สามารถเก็บหาของป่า และล่าสัตว์ใน
บริเวณนี้ได้ สงวนพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเพาะพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้มีสัตว์ป่าเพื่อให้ชาวบ้านและ
บุคคลภายนอกสามารถศึกษาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าชุมชน 
 4) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ เป็นผลมาจากหลายประเด็นด้วยกัน ดังนี ้
 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์การชุมชน องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน เช่น การมีส่วนร่วมในการบวชป่า กิจกรรม
ป้องกันไฟป่า การเป็นอาสาสมัครชุดลาดตระเวน การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ   
 2. ชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาสาเหตุของปัญหาป่าเสื่อมโทรม มีการร่วมกันวางแผนการจัดการและ
การด าเนินการต่างๆ  ในป่าชุมชน รวมถึงร่วมกันรับผลประโยชน์จากการช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูและปกป้องป่า เช่น การดูแลป่าไม่ให้เกิดไฟป่า
ร่วมกัน มีการท าแนวป้องกันไฟป่า ในลักษณะของการกวาดและถางเพื่อก าจัดวัชพืชให้พื้นที่โล่งเป็นแนวยาว ป้องกันมิให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นลุกลาม
ข้ามไปยังอีกฟากของแนวกันไฟ และชาวบ้านยังมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่อง
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แคบ มีการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการในทุกขั้นตอน มีการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกันของคนในชุมชน โดยคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบมีหน้าที่คอยรับข่าวสารที่ชาวบ้านแจ้งเกี่ยวกับการพบเห็นการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และออกตรวจป่า
เป็นประจ า หากมีเหตุการณ์รับแจ้งจะออกปฏิบัติการทันที  ชาวบ้านสามารถเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลรักษาผืนป่า และร่วมกันจัดการกับปัญหาการขัดแย้งทรัพยากรกับบุคคลภายในและนอกชุมชน โดยมีชาวบ้านในชุมชนที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นรองประธานคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ท าให้เห็นมุมมองทั้งสองด้านของกลุ่มคน ในฐานะ
กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือการจัดการป่าชุมชนโดยตรงจะเป็นตัวเช่ือมและประสานงาน
ระหว่างกลุ่มผู้น าและกลุ่มชาวบ้านมีหน้าที่ในการดูแลอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ และให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุล ใน
ขณะเดียวกันมุมมองของชาวบ้าน ทุกคนอยากมีส่วนช่วยเหลือชุมชน การน าและการมีเป้าหมายที่ชัดเจน คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้น าและของ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ เป็นส่วนผลักดันให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าชุมชน เกิดแรงผลักดันให้
รู้สึกอยากมีส่วนร่วม อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนอีกด้วย 
 3. หน่วยงานภาครัฐจะมีส่วนร่วมกับชุมชนในลักษณะของการอ านวยความสะดวกในแต่ละกิจกรรมของชาวบ้าน เช่น การมีส่วนร่วมใน
การสร้างฝายให้กับชาวบ้าน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี เช่นการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ร่วมกันจัดตั้งกฎระเบียบของชุมชน การมีส่วนร่วมในการประชุมแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ของชุมชน เป็นต้น 
 3.2.2 ปัจจัยภายนอก 
 1) การสนับสนุนด้านวิชาการ 
 หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ได้แก่ ส านักงานป่าไม้จังหวัด
กาญจนบุรี และกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภายนอก  
 ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย แม้ว่าชุมชนจะมีหน้าที่ดูแลป่าชุมชน แต่การปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวไม่ได้มีอ านาจที่เพียงพอ ไม่มีกฎหมายรองรับ ในกรณีที่มีการต่อต้านจากคนในชุมชนหรือนอกชุมชน หรือแม้กระทั่ง การจัดท า
กฎระเบียบของชุมชน ก็จะได้รับการสนับสนุน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมอยู่เป็นประจ า เพื่อให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ การ
ออกกฎระเบียบต่างๆ  ทีช่าวบ้านอาจไม่มีความรู้ในส่วนนี้เพียงพอ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนจ าเป็นต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมให้การรับรองอ านาจหน้าที่ในการจัดการป่าชุมชน ตัวอย่างเช่น หากชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดต้นไม้ในป่าชุมชน องค์กรชุมชนสามารถ
ยุติปัญหาได้ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หากชาวบ้านคนนั้นไม่ยอมรับหรือฝ่าฝืน จ าเป็นต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในการจับกุม
ด าเนินคดี กฎเกณฑ์การห้ามตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนจึงได้รับการรองรับอย่างแท้จริง มีความน่าเช่ือถือ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และให้
ค าปรึกษาจากตัวแทนส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงการสนับสนุนด้านพันธุ์กล้าไม้ในการปลูกป่า เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ป่าชุมชน โดยมีพื้นที่ที่ต้องให้พันธุ์กล้าไม้กับชุมชนถึง 100 ไร่ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ไม้ การปลูกช าต่างๆ ให้ชาวบ้านใน
พื้นที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสวนหรือไร่ ของตนเองได้ อีกทั้งการสนับสนุนในการจัดประชุมต่างๆ  ของหมู่บ้าน  
 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้สนับสนุนการฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าด้วยการจัดก าลังพล หรือเจ้าหน้าที่ส าหรับการจัดชุด
ลาดตระเวนบริเวณเขตป่าโดยรอบ และมีการส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และให้ความรู้เรื่องของการสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น สร้างฝายของชุมชนเพื่อเก็บกักน้ า การขุดบ่อน้ า การท าแนวป้องกันไฟป่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านและ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนป่าชุมชน แสดงถึงพลังความสามัคคีที่คอยขับเคลื่อนการด าเนินการ การจัดการต่างๆ ของป่าชุมชนบ้านช่อง
แคบได้อย่างชัดเจน 
 2) การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบอีกประการหนึ่ง มาจากการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานป่าไม้จังหวัด
กาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสาในด้านการบ ารุงรักษาดูแลสิ่งสาธารณูปโภคของชุมชน การดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของ
ชุมชนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในป่าชุมชน เช่น พิธีกรรมการบวชป่า การดูแลแนวเขตกันไฟ  
 แต่อย่างไรก็ตามป่าชุมชนป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ก็ยังประสบปัญหาด้านการขาดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะในการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชน ต้องมีค่าด าเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และป่า
ชุมชนบ้านช่องแคบได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการระดมทุน แต่บางครั้งในบางกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง จึงจ าเป็นต้องขอการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ  อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน
บ้านช่องแคบเปน็ในลักษณะของการอาสา การสมัครใจล้วนเป็นการปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มีผลตอบแทน แต่มีความสมัครใจ ท าให้ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน การดูแลรักษาของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อาจไม่ทั่วถึง ด้วยข้อจ ากัดด้านก าลังพลและงบประมาณ แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ
จากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์และสมาชิกบางคนเดินเท้าตรวจตราในพื้นที่อยู่บ้าง และมีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่รายล้อมบริเวณเขตป่า
ชุมชนแต่ก็ท าได้ไม่เต็มที่ เพราะป่ามีอาณาบริเวณที่กว้าง ท าให้บางจุดอาจเป็นจุดบกพร่องของการลาดตระเวน 

ดังนั้น พัฒนาการของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบซึ่งได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 และเห็นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2545 โดย
ความส าเร็จมาจากปัจจัยส าคัญคือภาวะผู้น า ทั้งในด้านการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและมีอุดมการณ์ซึ่งเป็นลักษณะของผู้ที่มีภาวะผู้น าที่จะน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิไลพร ทองทมุ (2555) ที่ได้กล่าวว่า ความส าเร็จขององค์การบริหารที่มีการบริหารจัดการที่
ดี ผู้น าหรือผู้บริหาร ต้องมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และทันสมัยคิดเชิงรุก ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น เป็นนักประสานงาน มี
การปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า มีการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นสองทิศทาง มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
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จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และมีการใช้เทคโนโลยีมาบริหาร ผู้บริหารต้องมีเพื่อนร่วมงาน หรือเครือข่ายตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สอดประสานการท างานกันอย่างบูรณาการ  

การใช้ความเช่ือประเพณีเป็นกุศโลบายในการดูแลรักษาป่า ผ่านการบวชป่า ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ป่าชุมชนบ้านช่องแคมประสบ
ความส าเร็จด้านการจัดการ เพราะชาวบ้านมองว่า การบวชป่าจะท าให้ผู้ที่ลักลอบเข้ามาตัดต้นไม้ เมื่อได้เห็นว่าป่าผ่านพิธีศักดิ์สิทธิม์าแล้วจะมีผู้
คุ้มครองดูแลป่า หากตัดไม้หรือท าลายป่าไปอาจจะเกิดเหตุร้ายกับตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทินกฤต นุตวงษ์ (2554) ที่ได้กล่าวว่า 
การจัดการป่าชุมชนให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ไว้ตั้งเป้าหมายไว้ มีปัจจัยด้านการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้น คือ ประเพณีเลี้ยงผีฝาย และประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ า การบวชป่า ซึ่งประเพณีเหล่านี้
ท าให้คนในชุมชน เกิดความย าเกรงในธรรมชาติ ไม่กล้าท าสิ่งไม่ดีในเชิงท าลาย เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ ชุมชนจะตระหนักถึงความเป็น
ชุมชนเดียวกัน ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรป่าไม้งานขึ้นตามไป  

นอกจากนี้ยังเป็นการก าหนดขอบเขตป่าอย่างชัดเจนให้เป็นเขตป่าใช้สอย และเขตป่าอนุรักษ์ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็น
กลไกส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานขององค์กรหรือชุมชนประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับงานวิจัยของวรากร ฟองกระจาย (2549) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จของการ
จัดการป่าชุมชน 3 ด้านคือ การมีส่วนร่วม ในการจัดการป่าชุมชน ความคิดเห็นต่อกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน และความคิดเห็นต่อความ
หลากหลายของทรัพยากรในป่าชุมชน และงานวิจัยของสมพร ศิริ (2556) ที่ได้ศึกษารูปแบบความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรป่าไม้บ้านแม่ตุง
ติง ต าบาลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่า สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ มีการจัดตั้ง
กลุ่มชุมชนรักษ์ป่า มีโครงสร้างกลุ่ม อ านาจหน้าที่ และมีการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าอย่างชัดเจน  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของป่าชุมชนบ้านช่องแคบนั้น รวมไปถึงการมีเครือข่ายความร่วมมือจากส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 
และกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนเกื้อกูลให้การด าเนินงานของชุมชนประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับแนวคิดของ
ทินกฤต นุตวงษ์ (2554) ที่กล่าวว่า การจัดการป่าชุมชนให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ไว้ตั้งเป้าหมายไว้ มีปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณ และอุปกรณ์ จากแหล่งต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกประเทศ ได้ท าให้เกิดการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนขึ้น เช่น การท าแนวเขตป่าชุมชนการท าป้ายประชาสัมพันธ์ การปลูกป่า การขยายเครือข่ายป่าชุมชน อุปกรณ์
ดับไฟป่า กลา้ไม้ เป็นต้น 
 

4. สรุปผล 
 จากการศึกษาด้านพัฒนาการของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ 
ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  
 ช่วงป่าเสื่อมโทรม มาจาก 2 สาเหตุ คือ 1) การตัดไม้ท าลายป่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบุกรุกและขยายพื้นที่ท ากินทางการเกษตรกรรม 
2) ปัญหาจากการใช้สารฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ท าให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม เพาะปลูกทางเกษตรกรรมได้ผลผลิตไม่ดี สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถ
อาศัยป่าในการด ารงชีวิต ชาวบ้านจึงเริ่มบุกรุกและขยายพื้นที่ป่าใหม่ ที่สมบูรณ์กว่าเดิมเพื่อใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
 ช่วงผู้น าชุมชนรวมกลุ่ม ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544  โดยการน าของผู้ใหญ่ไมตรี ช้างโต ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
ในขณะนั้น รวมตัวชาวบ้านและจัดตั้ งคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ สร้างกฎระเบียบ 
ป่าชุมชนซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ข้อห้ามและบทลงโทษ โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการ เสนอแผนงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้ ภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบของชุมชน 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2545 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย คือ ส านักงานป่าไม้จังหวัด
กาญจนบุรี และกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการจัดชุดลาดตระเวน เพื่อดูแลตรวจตราพื้นที่ป่าที่ได้รับการ
คุ้มครองและอยู่ในความดูแลของค่าย มีการสนับสนุนก าลังพลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของป่าชุมชน มีการพูดคุยกันกับชาวบ้านเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน แต่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มไม่เคารพกฎหมาย หรือกฎระเบียบของชุมชนที่ได้ตั้งไว้ ยังลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ 
และตัดต้นไม้ เพราะมองว่าบทลงโทษยังไม่มีความเข้มงวดพอให้เขาเกรงกลัว 
 ช่วงฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่า ได้เห็นผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะการขอจดทะเบียนพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
กับส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็น “ป่าชุมชนบ้านช่องแคบ” โดยมีเนื้อที่ 385 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา และขยายเครือข่ายภาคีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เช่น ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าและดูแลรักษาป่า 
เช่น การปลูกป่า การสร้างฝาย การท าแนวป้องกันไฟป่า การจัดชุดลาดตระเวนเพื่อสอดส่องดูแลป่า  
 ดังนั้น พัฒนาการของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ มีพัฒนาการโดยเริ่มจากการที่ป่าถูกท าลายจนเสื่อมโทรมจากคนในและนอก
พื้นที่ รวมไปถึงนายทุน จึงเกิดการรวมตัวกันของคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านช่องแคบ และได้ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน การให้ค าแนะน าระบบการจัดการป่าชุมชน การสนับสนุนกล้าพันธุ์
ไม้ที่ใช้ในการปลูกป่า ป่าไม้จึงกลับมาอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านมีการช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกพื้นที่ จัดชุดลาดตระเวนและมี
พิธีบวชป่าเพื่อเป็นกุศโลบายห้ามไม่ให้คนเข้าไปตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงการสร้างแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า 
 2)ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน 
 จากการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ พบว่า มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี ้
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 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน มีลักษณะของภาวะผู้น า ไม่ว่าลักษณะของผู้น าทางความคิด ผู้น าทางการปฏิบัติผู้น ามีอุดมการณ์ 
และมีความสามารถในการช้ีน าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการน าเอาหลักความเช่ือมาใช้เป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าไม้ ดังจะเห็น
ได้จากประเพณีการบวชป่าที่มีการน าผ้าเหลืองไปผูกกับต้นไม้และมีการสวดโดยพระสงฆ์ ขณะประกอบพิธีกรรม โดยมีความเช่ือว่าต้นไม้ที่ผ่าน
การบวชแล้ว จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่  ชาวบ้านจะไม่กล้าตัดต้นไม้นั้นเด็ดขาด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้จะคุ้มครองรักษาป่าในพื้นที่ 
เป็นการยับยั้งการท าลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบยังเป็นผลมาจากการ
ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน ์(Zoning) ของป่าอย่างเป็นรูปธรรม คือ ป่าใช้สอยซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีชาวบ้านสามารถเข้าไปหาของป่าเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือนและตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเรือนได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ และเขตป่าอนุรักษ์ท่ีห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมใด  ๆ
อย่างเด็ดขาด รวมถึงปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจากทกุภาคส่วนในภาคชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ท่ีมีการช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษาด้านความเหมาะสมของกฎระเบียบ การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ในการปลูกป่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ไม้  
การปลูกช าต่างๆ  การสนับสนุนในการจัดประชุมต่างๆ  ของหมู่บ้าน และกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ มีส่วนช่วยในการสร้างฝาย เพื่อเก็บกัก
น้ า การขุดบ่อน้ า รวมถึงการสนับสนุนก าลังพลในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ   การสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างจาก
ร้านค้าของภาคเอกชนและการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการการจราจร

ติดขัดในภาคตะวันออก และ หาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในการลดการจราจรติดขัด งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลโดย 
การศึกษาเริ่มจากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยที่ผ่านมา จากนั้นจึงมีการส ารวจพื้นที่ในการศึกษา ได้แก่จังหวัดชลบุรีและ 
จังหวัดระยอง โดยการสังเกตถึงปัญหาต่างๆ  ร่วมกับการเก็บข้อมูลปริมาณการจราจรบริเวณทางแยก หลังจากนั้นจึงท าการส ารวจความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ 1) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 2) กลุ่มผู้พักอาศัยใน บริเวณใกล้เคียง 3) กลุ่ม นักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญ และ 4) ผู้ใช้ถนน เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลการการเกิดการจราจร
ติดขัดในภาคตะวันออกนั้น มี 4 ปัจจัยหลักด้วยกัน 1.ปัจจัยด้านความต้องการในการเดินทาง (Demand) 2.ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน 
(Physical) 3.ปัจจัยด้านการจัดการจราจร (Management) 4.ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับขี่ (Behaviour) โดยข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัด คือ ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและควบคุมการจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพ และควรท าป้ายบอกทางให้ชัดเจน 
ค าส าคัญ:  การจราจร,  ภาคตะวันออก 
 

Abstract 
The objectives of the study about factors affecting traffic jam in tha east and to find ways to promote a reduction in traffic 

jams. This study is qualitative research. The study began by reviewing the relevant data and research results of the past, then 
explored in the study area. Chonburi and Rayong, including by observing the problems. In conjunction with the storage volume of 
traffic at intersections. Later, a survey of those involved four groups: 1) traffic police officers) the residents around 3) groups, 
academics / experts, and 4) road user. The data was prepared as a result of the traffic congestion in the east. The study found that 
factors associated with the occurrence of a jam is four factors 1. Demand 2. Physical 3.Management and  4. Behaviour. The suggestion 
to fix the problem of traffic congestion is the agency involved to see and control and traffic management to be effective.  
Keywords:  Traffic, East. 
 

1. บทน า  
ปัญหาการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก นับเป็นปัญหาที่ส าคัญล าดับต้นๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ตามอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรจากการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่แหล่งอุตสาหกรรม  ประกอบกับการที่ระบบขนส่ง
และโครงข่ายถนนมีไม่เพียงพอและขาดความเช่ือมโยงที่เป็นระบบ รวมถึงระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนยังมีความบกพร่อง และอีกหนึ่งปัญหาที่
ส าคัญคือ อุบัติภัยทางท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการสูญเสียในหลายๆ ด้านทั้งในด้านของชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ อุบัติภัยทางถนน
น ามาซึ่งความสูญเสียทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ภาคตะวันออก เป็นภาคหนึ่งที่มีปัญหาด้านการจราจรอยู่ในอันดับ
ต้น  ๆของประเทศไทย เนื่องจากภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ทะเล น้ าตก และยังมี นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอีก
หลายแห่ง ภาคตะวันออกจึงมี นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการเดินทางมาเป็นจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณการจราจรที่คับคั่ง มีผลให้เกิด
ความล่าช้า การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว  

ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออกในจังหวัดที่มีแหล่งนิคมอุตสาหกรรมและมี
ปริมาณประชากรอยู่หนาแน่นใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี รวมถึงหน่วยงานต่างๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อ
หาวิธีการ แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก 
2. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในภาคตะวันออก 

ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหาทางวิชาการ ได้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด ใน 4 ด้าน คือ 1.ปัจจัยด้านความต้องการในการเดินทาง 

(Demand) 2.ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน (Physical) 3.ปัจจัยด้านการจัดการจรจร (Management) 4.ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับขี่ 
(Behaviour) 

ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ศึกษา ได้เลือกจังหวัดที่มีแหล่งนิคมอุตสาหกรรม โรงงานจ านวนประชากรที่อยู่หนาแน่นและท าให้
เกิดการจราจรติดขัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง  
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2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประกอบการอธิบายผลจากข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย 2 วิธีคือ  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจราจรติดขัด ลักษณะ

ของการจราจรติดขัดในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง 
2. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) เป็นการวิจัยข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 200 ชุดที่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม 

เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก รวมถึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชียวชาญด้านการจราจร จ านวน 
5 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

3. ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ 1.เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 2.กลุ่มผู้พัก
อาศัยใน บริเวณใกล้เคียง 3.กลุ่ม นักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญ และ 4.ผู้ใช้ถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.5  โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-
35 ปี ร้อยละ 30.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.2  
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทีผ่ลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออกได้แก ่

1.ปัจจัยด้านความต้องการในการเดินทาง (Demand) เป็นปัญหาที่เกิดจากความต้องการในการเดินทางที่มีมากเกินกว่าความจุ ในการ
รองรับปริมาณการจราจรของถนนที่มีปัจจุบัน ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี ้

- ปัจจัยเกี่ยวกับผังเมืองและการขยายตัวของเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากเป็นผลท าให้มีการปรับปรุงก่อสร้างถนนสายหลัก การพัฒนาด้านธุรกิจพาณิชยกรรม ซึ่งผลจากการ
ก่อสร้างทางหลวงสายหลัก สายรอง รวมทั้งการขยายเส้นทางการเดินทางให้ไกลออกจากศูนย์กลางของเมือง ท าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไป
ตามแนวราบตามถนนสายประธานต่างๆ  เช่น สุขุมวิท แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ละเลยพัฒนาการก่อสร้างถนนสายรอง และถนนสายย่อย เพื่อ
เช่ือมโยงถนนหลักอย่างเป็นระบบ 

- ปัจจัยการขาดแคลนระบบขนส่งที่เหมาะสม เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมมพีนักงานเป็นจ านวนมาก ท าให้การจดัสรรรถจรับส่ง
พนักงานมีไม่เพียงพอท าให้พนักงานส่วนมากเดินทางมายังบริษัทด้วยรถยนต์ส่วนตัวท าให้เกดิปัญหาการจราจรติดขัด 

2.ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน (Physical) ปัญหานี ้เป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพของถนนที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี ้
 -  ปัญหาต าแหน่งจุดกลับรถที่ไม่เหมาะสม 
 -  ปัญหาต าแหน่งกลับรถบรรทุกที่วงเลี้ยวไม่เพียงพอ 
 -  ปัญหาระยะทางในการเปลี่ยนช่องจราจรไม่เพียงพอ 
 -  ปัญหาจุกคอขวดโดยทั่วไปมักพบบรเิวณสะพานที่มีช่องจราจรน้อยกว่าช่องจราจรปกต ิ
 -  ปัญหาความยาวและช่องรอเลี้ยวบริเวณทางแยก 
3.ปัจจัยด้านการจัดการจราจร (Management) ปัญหานี้เกิดจากการจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสม ได้แก ่
 -  ปัญหาการจัดจังหวะสัญญาณไฟจราจรที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจราจร 
 -  ปัญหาการจอดรถยนต์ข้างทางขีดขวางการจราจร 
 -  ปัญหาการจัดช่องจราจรที่ไม่เหมาะสม 
 -  ปัญหาการใช้พื้นที่ข้างทางและทางเท้า 
4.ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับขี่ (Behaviour) ปัญหานี้เกิดจากตัวผู้ขับขี่เอง ได้แก ่
 -  การไม่เคารพกฎจราจร 
 -  ไม่ช านาญเส้นทาง 
 -  ความรีบร้อน 
 -  การขับย้อนศร 

 จากผลการศึกษาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในการลดการจราจรติดขัดนั้นได้ผลสรุป ดังนี้  
 -  ท าป้ายบอกอย่างชัดเจนในช่วงที่จราจรหนาแน่น 
 -  จัดท าแผ่นพับแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 

 

4. สรุปผล 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
1.ปัจจัยด้านความต้องการในการเดินทาง (Demand) 
 -  มาตรการการจ ากัดปริมาณการจราจร 
 -  มาตรการชะลอการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
2.ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน(Physical) 
 -  จุดที่มีปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร สามารถท าได้โดยให้เจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจร 
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 -  จุดกลับรถที่มีการจราจรติดขัด ต้องมีการปรับปรุงทางกายภาพควบคู่กับการบริหารจัดการของต ารวจจราจร 
3.ปัจจัยด้านการจัดการจราจร (Management) 
 -  เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดจังหวะสัญญาณไฟให้สอดคล้องกับการจราจรในแต่ละวัน 
 -   ติดป้ายบอกล่วงหน้าในช่วงเวลาที่จราจรหนาแน่น 
4.ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับขี่ (Behaviour) 
 -  มีการกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด 
 -  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรูค้วามเข้าใจ เกี่ยวกับระเบยีบวินัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้ถนน ควรมีการปลูกฝังวินยัใน

การจราจรทุกระดับช้ัน อย่างต่อเนื่องจริงจัง ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
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ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ าแนกตาม เพศ ช้ันปี คณะ สาขา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน one-way ANOVA ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1)ระดับการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2)การเปรียบเทียบระดับความรู้ด้านสารสนเทศของนักศึกษาตามเพศ ช้ันปี สาขา พบว่า
นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความรู้ด้านสารสนเทศไม่ต่างกันโดยรวมแต่แตกต่างกันรายด้าน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในช้ันปีที่ต่างกันมีระดับ
การรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่ต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ค าส าคัญ: การรู้สารสนเทศ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

Abstract 
 This paper research aims to study and compare the level of information literacy of undergraduate students at 
Rajamangala University of Technology Tawan-OK: Chakapongse  Bhuvanarth Campus. The classification is by gender, year, 
department and major. The population is 359 undergraduate students. The questionnaire was used to acquire the data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA. The result are 1) the information 
literacy of students overall were moderate. 2) Based on comparing the level of information literacy of students by gender, year 
and major: different gender students have the same level of knowledge, but different in each aspect. The different year 
students have different level of information literacy as a whole and different aspect. The students in different major have 
different levels of information literacy as a whole and individual aspect. 
Keyword:  Information Literacy 
 

1. บทน า 
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นประเด็นที่นับวันจะทวีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีสารสนเทศและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้ต้องประสบกับปัญหาและความ
ยุ่งยากในการค้นหาสารสนเทศที่ตนเองต้องการ ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในหลายรูปแบบและหลายแหล่ง ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสารสนเทศจะต้องรู้ว่าจะ
สามารถค้นหาสารสนเทศที่ตนเองต้องการจากแหล่งใดบ้าง รู้วิธีการค้น วิธีการประเมินสารสนเทศ และสามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง โดยทั่วไป การรู้สารสนเทศจะรวมถึงความสามารถ  3  ประการ คือ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ เป็นความสามารถพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อสภาพการเรียนรู้ทุกรูปแบบทุกแขนงวิชาในการศึกษาทุก
ระดับโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาและขยายความคิดออกไป (ดวงกมล อุ่นจิตติ,2546:88) ด้วยเหตุนี้กระบวนการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจึงควรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการรู้สารสนเทศที่ต้องผสมผสานทักษะด้านการค้นคว้าการประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งต้องมีความสามารถในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
รวมทั้งความสามารถในการใช้สารสนเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ผสมผสานความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมายและ
การเมือง (อาธัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550:2) นอกจากนี้การรู้สารสนเทศจะช่วยให้นักศึกษาสามารถรวบรวมและคัดเลือกสารสนเทศที่ดีท่ีสุด
ในการท ารายงานหรือการท าวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ อันจะน ามาซึ่งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา การผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของสังคมต้องพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรอบรู้และรู้วิธีการรู้ (Know how to learn) เนื่องจาก
ความสามารถในการใช้สารสนเทศมีความส าคัญส าหรับผู้คนที่จะต้องเผชิญหน้ากับสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ และกลายเป็นบัณฑิตที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Maybee, 2005:1) 

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยช่วยให้ผู้คนมี
ความสามารถในการค้นหา การใช้ และการสร้างสรรค์สารสนเทศเพื่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในสังคม การท างาน และการเรียน ซึ่งเป็นสิทธิ
พื้นฐานของพลเมืองในสังคมปัจจุบัน (IFLA, 2001: 67) ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรก าหนดนโยบายที่ชัดในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการรู้
สารสนเทศ โดยการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการผลักดันให้การด าเนินงานเป็นรูปธรรมและ
ประสบความส าเร็จสูงสุด 
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 การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การสอนนักศึกษากลุ่มเล็ก  ๆจะได้ผลกว่าการสอนบรรยายแก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ ส่วนวิธีการสอนที่เหมาะสม
คือการผนวกความรู้และทักษะด้านการรู้สารสนเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยการเช่ือมโยงให้การศึกษาการรู้
สารสนเทศในสถานการณ์การใช้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งการสอนผ่านบริบทดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ดังนั้นการรู้สารสนเทศได้มีการพัฒนามาจากการรู้หนังสือ ผู้ใดที่มีการรู้หนังสือเป็นอย่างดี ย่อมสามารถพัฒนาการรู้สารสนเทศได้เป็น
อย่างดีด้วย และการรู้สารสนเทศก็ได้พัฒนามาจากทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการคิดการใช้เหตุผลอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของการรู้สารสนเทศที่ผู้รู้สารสนเทศพึงมีเป็นอย่างยิ่ง (Breiwick and Gordon, 1989: 22) 
 จากความส าคัญและความจ าเป็นของการรู้สารสนเทศดังกล่าว การศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อน าผลของการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การให้การศึกษาแก่
นักศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาที่มีต่างเพศกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่มีช้ันปีต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
3. นักศึกาที่มีสาขาวิชาต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 

  

2. วิธีการศึกษา 
1.กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยา

เขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน 4,389 คน โดยคัดลอกรายช่ือนักศึกษาจากแผนกทะเบียนและวัดผล ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่เป็นตัวแทนของประชากร จ านวน 359 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) ตามช้ันปีของนักศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ช้ันปี คณะ สาขาวิชา  
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ระดับการรู้สารสนเทศ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี่ที่ 1-4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ และตอนที่ 3  เป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ (ประคอง  กรรณสูต, 2542, หน้า 73) 

5 หมายถึง มากที่สุด    
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตามห้องเรียนของมหาวิทยาลัยตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ โดยเริ่มแจกแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 ปรากฏว่าเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 
370 คน จึงได้คัดเลือกแบบสอบถามให้เหลือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 359 ฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาจ าแนกตามเพศ ช้ันปี และคณะ/ สาขา โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี่ที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความสามารถของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยใช้สถิติ one-way ANOVA และสถิติทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่จ าแนกตามรายคณะ 
 

3. ผลการศึกษา 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.14 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็น  ร้อยละ 

27.86 เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25.91 นักศึกษาช้ันปีที่ 2คิดเป็นร้อยละ 
18.66 และน้อยที่สุด คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 13.93 และสังกัดสาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 18.94 รองลงมา คือ สังกัด
สาขาวิชาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 16.43 และน้อยที่สุด คือ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 2.23 
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1.2 การใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการของ
ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 26.74 รองลงมา คือ ใช้บริการภาคการศึกษาละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.11 ใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 
15.88 และใช้บริการน้อยที่สุด คือ เข้าทุกวัน/เกือบทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 2.23 

1.3 การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต หรือเวิลด์ไวด์เว็บ นักศึกษาส่วนใหญ่สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ 
ทุกวัน/เกือบทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 59.05 รองลงมา คือ สืบค้น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21.45 สืบค้น 2-3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 7.52 และน้อยที่สุด คือ ไม่เคยสืบค้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 

1.4 การสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ต มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.05 รองลงมา คือ หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 46.80 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 33.98 และน้อยที่สุด คือ ประเภทอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.39 

1.5 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวิธีการท ารายงาน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้
ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้า และวิธีการท ารายงาน เนื่องจากเคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.79 
รองลงมา มีความรู้เพราะก าลังเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ
ภูวนารถ คิดเป็นร้อยละ 35.93 และก าลังเรียนวิชาห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คิดเป็นร้อยละ 10.03 
 2 .ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ 
 

ตารางท่ี 1 ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ 
ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ   S.D. ระดับความสามารถ 
1. มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ 3.18 0.89 ปานกลาง 
2. มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ 2.88 1.06 ปานกลาง 
3. มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 3.15 1.01 ปานกลาง 
4. มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตข้ึนมาได้ 2.92 1.11 ปานกลาง 
5. มาตราฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่
หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ 3.33 1.00 ปานกลาง 

6. มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม 
จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ 3.26 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.93 ปานกลาง 
 

จาก 
ตารางที ่1 นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามี

ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศทุกด้านในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศ
ใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและ
ยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการ
ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่
รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ และน้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ ตามล าดับ  

3. เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
3. เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ที่มีเพศ ช้ันปี และสาขาวิชา ต่างกัน สรุปผลได้ดังนี้ 
 3.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาเพศชาย

และเพศหญิงมีระดับการรู้สารสนเทศด้านมาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอื่น  ๆไม่แตกต่างกัน 

3.2 นักศึกษาที่อยู่ช้ันปีต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่อยู่ชั้นปีต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ 
ระดับการรู้สารสนเทศ ชาย หญิง T sig. 

   S.D.   S.D.   
1. มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ 3.47 0.88 3.07 0.88 0.15 0.69 
2. มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ 3.22 1.10 2.75 1.02 3.98 0.05* 
3. มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 3.44 1.00 3.04 1.00 0.19 0.66 
4. มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตข้ึนมาได้ 3.18 1.12 2.82 1.09 1.18 0.28 
5. มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจ
ใหม่ได้ 

3.53 0.95 3.25 1.01 0.74 0.39 

6. มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ 

3.55 1.02 3.14 0.99 0.26 0.61 

รวม 3.40 0.95 3.01 0.91 1.59 0.21 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทเขตจักรพงษภูวนารถโดยรวมเป็นรายคู่จ าแนกตามชั้นปี 

ระดับการรู้สารสนเทศ   ช้ันปี 
ช้ันปี Χ  1 2 3 4 

รวม 1 
2 
3 
4 

3.37 
3.47 
2.57 
2.77 

 0.43 0.00* 
0.00* 

0.00* 
0.00* 
0.20 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่อยู่ช้ันปีต่างกัน โดยรวมเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.3 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน โดยรวมเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษา
ที่เรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มีระดับการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์สาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่
เรียนสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียน
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาโลจิ
สติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่สารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชี มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่
เรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นรายคู่ จ าแนกตามสาขาวิชา 
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 
โลจิสติกส์และการ
จัดการระบบขนส่ง 
การจัดการ 
การตลาด 
เศรษฐศาสตร์ 
การบัญชี 
การท่องเที่ยว 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

4.16 
3.97 
4.40 
2.75 

 
2.38 
4.15 
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2.24 
2.33 
2.55 
3.95 
4.04 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

4. อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ผู้วิจัย อภิปรายผลจ าแนกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
1. ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร

พงษภูวนารถ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้ดังนี้ 
1.1 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ พบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตาม

มาตรฐานที่ 1 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ที่ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษามี
สามารถรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยการสอบถามผู้รู้ (เช่น อาจารย์ บรรณารักษ์ ฯลฯ) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้า สามารถก าหนดหัวข้อหรือขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้ชัดเจน และสามารถเขียนโครงเรื่องที่ต้องการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อไป แต่ทั้งนี้นักศึกษายังไม่มีความตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศด้วยตนเองมากเท่าที่ควร ซึ่ง เฮ็บเวิร์ธ 
(Hepworth, 1999) ได้อธิบายคุณลักษณะของนักศึกษาที่รู้สารสนเทศว่าเป็นบุคคลที่คาดว่าจะต้องเป็นผู้มีความตระหนักถึงสารสนเทศที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์ (ข้อความ ตัวเลข ภาพ) เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ริเริ่มกระบวนการจัดการสารสนเทศ มีความเช่ือมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ค้นพบ ซึ่งการรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับนักศึกษาเพราะเป็นการสอนถึงวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าท าให้การแสวงหาสารสนเทศสัมฤทธิผล เป็นแรงสนับสนุนที่จะปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง และของประเทศชาติ 

1.2 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 2 ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ สุขมาก (2547) ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช้ันปีที่ 1 
พบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีระดับการรู้สารสนเทศด้านการสืบค้นสารสนเทศ ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุจลินทร์ ผลกล้า 
(2549) ที่ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปทีี่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า นักศึกษามีการรู้
สารสนเทศในตามมาตรฐานที่ 2 การเข้าถึงสารสนเทศ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้และทักษะในการค้นหาสารสนเทศ 
และเลือกวิธีการหรือเครื่องมือส าหรับการค้นหาสารสนเทศที่เหมาะสม 

1.3 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 3 ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล อุ่นจิตติ (2546) ที่ได้ศึกษาการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีมีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ที่ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถใน
การประเมินสารสนเทศซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาประเมินสารสนเทศที่ได้มาให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษา และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อธิบายและใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศได้  

1.4 มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานที่ 4 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ บายคายคม (2550) ได้ท าการศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความสามารถในการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการ
สารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาเห็นว่าการอ้างอิงแหล่งที่มาของสารสนเทศมีความส าคัญ
และจ าเป็นยิ่งในการน าข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นงานเขียนของตน สามารถเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มาของสารสนเทศเวิล์ดไวด์เว็บได้อย่าง
ถูกต้องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สามารถเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลจากสื่อสารสนเทศต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง ตาม
รูปแบบที่ต้องการ และสามารถเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มาของข้อมูลจากบทความวารสารได้อย่างถูกต้อง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

1.5 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ 
พบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 5 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ บายคายคม (2550) 
ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความสามารถในการรู้
สารสนเทศมาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้  อยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษาสามารถน าสารสนเทศที่สืบค้นและได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ 
สามารถน าสารสนเทศที่ได้รับมาวเิคราะห์และสร้างความรู้ใหม่ได้ตามต้องการ และสามารถน าสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาเขียนเรียงเรียงใหม่ เพื่อ
น าเสนอในรูปแบบของรายงาน / ภาคนิพนธ์ โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 5 ที่กล่าวว่า สื่อสาร
ความรู้ และความเข้าใจใหม่  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ พบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 6 ในระดับปานกลางซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุพิศ บายคายคม (2550) ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความสามารถในการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้าน
วัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาทราบถึง
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กฎหมายลิขสิทธิ์มีความส าคัญควรที่จะปฏิบัติตาม มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ จรรยาบรรณในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ เช่น การแสดง
แหล่งที่มาของสารสนเทศ, การแสวงหา, บันทึกหรือท าส าเนาสื่อทุกรูปแบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, การไม่แอบอ้างผลงานของบุคคลอื่น และ
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (copyright) ของข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น การใช้รหัสผ่าน (password) ที่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการ รวมทั้งภาพหรือข้อความ ฯลฯ ในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง 

2. เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ จ าแนกตามเพศ ช้ันปี และสาขาวิชา ดังนี้ 

2.1 เพศต่างกัน มีผลต่อระดับการรู้สารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
2.2 ช้ันปีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรู้สารสนเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาแต่ละช้ันปี พื้นฐานและพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ

แตกต่างกัน และด้วยองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชามีลักษณะเฉพาะที่ แตกต่างกัน รวมทั้งทักษะและความสามารถในการรู้สารสนเทศของแต่ละ
บุคคลก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.3 สาขาวิชาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรู้สารสนเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกันมีลักษณะเฉพาะของแต่
ละศาสตร์แตกต่างกัน และในแต่ละสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่แตกต่างกันด้วย รวมทั้งนักศึกษามีลักษณะ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า 
ของรถยนต์บรรทุกส่วนบคุคลยี่ห้ออีซูซุ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อคุณคา่ตราสนิคา้ของ

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ครอบครองรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ 
ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 350 คน แบบสอบถามมีความสมบูรณ์จ านวน 327 ฉบับ คิดเป็นอัตราตอบกลับ (Response rate) ร้อยละ 93.4 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนประสมทางการตลาดและการ
บริหารลูกค้าสัมพันธม์ีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และมีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ คุณค่าตราสินค้ารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ อีซูซุได้ร้อยละ 73.3 (adj R2 = 73.3) 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  คุณค่าตราสินค้า  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ  

 

Abstract 
The purpose of this research aims to study the influence of marketing mix and customer relationship management 

on brand equity of Isuzu Pickup Truck. The researchers used questionnaires to collect information from those who own Isuzu 
Pickup Truck in Nakhon Ratchasima for 350 customers and the 327 questionnaires were completed. A response rate is 93.4 
percent. The hypotheses were tested by Multiple Regression Analysis. The results found that marketing mix and customer 
relationship management has positive influence on brand equity of Isuzu Pickup Truck at significant level 0.05 and effective 
forecast brand equity was 73.3 percent (adjR2=73.3)  
Keywords: Marketing Mix, Customer Relationship Management, Brand Equity, Isuzu Pickup Truck 
 

1. บทน า 
รถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ที่จ าเป็นในการคมนาคมและการขนส่งต่างๆ จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์สูงขึ้น

ต่อเนื่อง ท าให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีความเจริญมากในปัจจุบัน โดยในประเทศไทยปี 2557 มียอดจ าหน่ายสูงถึง 881,832 คัน 
(ผู้จัดการออนไลน,์ 2557) โดยยอดจ าหน่ายสูงที่สุดของรถยนต์ทุกประเภท เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมีผู้ผลิตและจ าหน่ายหลายยี่ห้อไม่
ว่าจะเป็น โตโยต้า, อีซูซ,ุ เชฟโรเล็ต, ฟอร์ด, มาสด้า, นิสสัน และ มิซูบิช ิสภาพปัญหาของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาได้แก ่
ประเด็น สภาพเศรษฐกิจทีถ่ดถอยท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ลดลง จึงมีความจ าเป็นในการรักษายอดจ าหน่าย หรือเพิ่มยอดจ าหน่ายให้มากขึ้น 
ประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ท าให้แต่ละองค์กรแข่งขัน
กันเพื่อสร้าง นวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงความสามารถในการลอกเลียนแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจให้ลูกค้าได้ไม่แตกต่างกัน และ
ประเด็นการสูญเสียลูกค้า จากสภาพการแข่งขันสูง ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น การตัดสินใจยากขึ้นเปลี่ยนใจง่ายขึ้นมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อหาคุณค่าของแต่ละตราสินค้าท าให้ยอดขายกระจายไปสู่องค์กรที่ผลิตรถยนต์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง แนวคิดตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของ
นักวิชาการว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จและการเจริญเติบโตของธุรกิจ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้สามารถรักษา
ยอดจ าหน่าย ผลก าไร เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาว เมื่อตราสินค้ามีคุณค่าสูงย่อมท าให้การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มยอดขาย และ สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Aaker, 1991; Keller, 2003) ตราสินค้าใช้บ่งบอกและแสดงให้เห็นคุณค่าในตัวสินค้า 
และท าให้ลูกค้าจดจ าและยอมรับสินค้าอย่างสนิทใจ (Keller, 2003 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะคล้ายกันธุรกิจจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่างของสินค้าและบริการด้วยการสร้างตราสินค้า (ปฎิพล, 2551) จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศและระดับสากลที่มีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ของนักวิชาการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลคุณค่าตราสินค้า (ธนิดา, 2555; วันวิสา, 2556; ปรัชนียาภรณ์, 2554; 
Aghaie et al., 2013; Izvorni, 2009; Parisa, 2013) และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ก็พบว่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า (ฉวีวรรณ , 2551; 
Dimala,2015; Westberg and Kenneth, 2012, Riebe et al., 2014; Sehhat, 2013)  

จากแนวคิดคุณค่าตราสินค้าตามที่นักวิชาการหลาย  ๆท่านได้กล่าวสนับสนุนไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมรถยนต์ดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า ผู้วิจัยเลือกตรายี่ห้ออีซูซใุนจังหวัดนครราชสีมาเนื่องมาจากในปี 2557 อีซูซุมียอดจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล
เป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา (ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา, 2557) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรในจังหวัดนครราชสีมา รับรู้ถึง
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คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ เป็นอย่างดีเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดและการบรหิาลกูคา้
สัมพันธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีของลูกค้าต่อคุณค่าตราสินค้าของอีซูซุ อุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจอื่น  ๆต่อไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธท์ี่มีต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ 
       การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ โดยกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบูรณาการจากแนวคิดของ (Kotler, 1997) มีมิติตัวแปร 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product : P1) ด้านราคา 
(Price : P2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place : P3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion : P4) ด้านพนักงาน (People : P5) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process : P6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evident : P7) ในส่วนของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บูรณาการจากแนวคิดของ 
(Anderson and Kerr, 2002) มีมิติตัวแปร 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Customer attractions : Att) ด้านการรักษาความสัมพันธ์ 
(Customer retention : Ret) ด้านการขยายความสัมพันธ์ (Customer expansion : Exp) และคุณค่าตราสินค้าได้บูรณาการจากแนวคิดของ (Aaker, 1991) 
มีมิติตัวแปร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty : Loy) ด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand awareness : Awr) ด้านคุณภาพที่ถูก
รับรู้ (Perceived quality : PerQ) และด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand associate : Ass) โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) บูรณาการจาก Kotler (1997)  
        แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) บูรณาการจาก Anderson and Kerr (2002) 
        แนวคิดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) บูรณาการจาก Aaker (1991) 

สมมติฐานการวิจัย    
ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลยี่ห้ออีซูซุ 
แนวคิดและทฤษฏ ี
การด าเนินธุรกิจนั้น ในการที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่มีอยู่ทุกเวลาและหลายๆ สถานการณ์คงเป็นไปไม่ได้ ทรัพยากร (Resources) 

ประกอบด้วยทรัพยากรที่จับต้องได้ (Tangible) และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ทั้งหมดขององค์กร ที่มีอยู่อย่างจ ากัดจ าเป็นอย่างยิ่งที่
องค์กรจะต้องใช้ความสามารถ (Capabilities) ในการจัดสรรเพื่อให้เกิดคุณค่าส าหรับสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันตามทฤษฏีฐานทรัพยากร 
(Resource Based View : RBV) เช่นการน าเสนอสินค้าใหม่เร็วกว่าคู่แข่งขันความสามารถในการบริหารส่วนประสมทางการตลาดให้เกิดความพึงพอใจและ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นต้น (Barney, 1991) ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) จากการบริหารทรัพยากรต่างๆ  ที่องค์กร
มี เพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ ส าหรับองค์กรในการแข่งขัน (Barney, 1991) โดยการเป็นผู้น าด้านราคา (Cost Advantage) การเป็นผู้น าด้านความ
แตกต่าง (Differentiate Advantage) และการเป็นผู้น าด้านการตลาดเฉพาะส่วน (Focus advantages) (Porter, 1985) ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี ้
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 แนวคิดทฤษฏีฐานทรัพยากร 
จากการศึกษาตามทฤษฎี ฐานทรัพยากร (RBV) ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจที่มาจากความสามารถและ

ทรัพยากรขององค์กร (Barney, 1991) มาใช้เป็นทฤษฎีที่มีเนื้อหาครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยจากภาพที่ 1 โดยสามารถอธิบายกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ตามทฤษฎี ฐานทรัพยากร (RBV) ได้ดังนี้  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : MM) หมายถึง แนวคิดที่มีความจ าเป็นในด้านการตลาดที่ทันสมัยและทางวิชาการ ซึ่ง
จะเรียกว่าเป็นชุดของเครื่องมือที่สามารถควบคุมได้ที่บริษัทใช้ในการก าหนดปัจจัยต่างของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดเป้าหมายจึงประกอบไปด้วยทุกสิ่งที่ บริษัทสามารถท าที่มีอิทธิพลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  

การบริหารลูกค้าสัมพันธ ์
(Customer Relationship 

Management : CRM) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix : MM) 

คุณค่าตราสินค้า 
(Brand Equity : BE) 

ความสามารถ 
(Capabilities) 

 
ทรัพยากร 

(Resource) 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) 
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ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลยุทธท์ี่ผู้บริหารใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างแรงดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสินค้าและบริการ ที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะลูกค้าที่บริโภคสินค้ามีความต้องการ
เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งบูรณการณ์จากแนวคิดของ (Kotler, 1997) ให้
สอดคล้องกับการใช้ความสามารถขององค์กร ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กร เพื่อก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่างๆ  ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  

การบริหารลูกค้าความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) หมายถึง เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ การ
รักษาและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้า สร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาว การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อท าให้เกิดความผูกพัน ความไว้วางใจ และมั่นใจได้ต่อสินค้าและการบริการ ท าให้สามารถลดการสูญเสียฐานลูกค้าและสร้างความภักดี ซึ่งจะท า
ให้ตราสินค้ามั่นคงโดยบูรณการณ์จากแนวคิดของ (Anderson and Kerr, 2002) สอดคล้องกับการใช้ความสามารถขององค์กรในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นลูกค้า ในสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจระยะยาว  

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity: BE) หมายถึง คุณค่าที่แสดงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับลูกค้าจนเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจในตัวสินค้า 
จนลูกค้ามองตราสินค้าดุจดั่งเป็นเพื่อนหรือญาติสนิท และท าให้ตราสินค้านั้นสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าของตราสินค้านั้น ทั้งในด้านมูลค่าที่เป็น
ตัวเงินหรือเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้บริโภค ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีต่อตรา
สินค้า คุณค่าตราสินค้าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าพิเศษไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ขององค์กรใช้เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะ
ยาว (Barney, 1991) คุณค่าตราสินค้าเป็นกลยุทธ์สร้างต าแหน่งที่แตกต่างของสินค้า เป็นวิธีการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณสมบัติเฉพาะมี
คุณค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าดีกว่าหรือแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขันอื่น จึงท าให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Porter, 1985) คุณค่าตราสินค้าใน
การวิจัยฉบบันี้ผู้วิจัยได้บูรณาการจากแนวคิดของ Aaker (1991) มาเป็นเครื่องมือวัดการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ในการวิจัยครั้งนี ้
 

2. วิธีการศึกษา 
  2.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ครอบครองรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ ได้จากยอดจดทะเบียนในปี 2557 
จ านวน 3,415 คัน (ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา, 2557) มาใช้ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบทราบจ านวนประชากร ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (บุญใจ, 2553) ได้ตัวอย่างตามค านวณประมาณ 350 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 2.2 เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  
         เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามมี 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามด้านส่วนประสมท าการตลาด ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านคุณค่าตราสินค้า 
และส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อรับข้อเสนอแนะ 

2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
      การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านซึ่งค่าที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไป หัวข้อที่ต่ ากว่าต้องท าการ

ปรับปรุง (บุญใจ, 2553) ซึ่งผลลัพธท์ี่ได้มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกค าถาม เสร็จแล้วจึงน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วมาด าเนินการ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหา Cornbach’s alpha coefficient ผลที่ได้จากการทดสอบแบบสอบถามต้องมี Cornbach’s 
alpha coefficient ไม่ต่ ากว่า 0.70 จึงเป็นแบบ สอบ ถามที่มีความน่าเช่ือถือในการวิจัย (บุญใจ, 2553) ซึ่งผลลัพธท์ีไ่ด้มีระดับ 0.972 - 0.973 ทุก
ข้อค าถาม ดังนั้นข้อค าถามจึงมีความน่าเช่ือถือส าหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ เสร็จแล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมลี าดับขั้นตอนดังนี ้ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ และคุณค่าตราสินค้าจะวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ครอบครองรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซซูุในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 350 

คนเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 327 ฉบับ คิดเป็นอัตราตอบกลับ (Response Rate) ร้อยละ 93.4 ผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชาย จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 เพศหญิง จ านวน 115 คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปีมากที่สุดจ านวน 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 249 คิดเป็นร้อยละ 76.1 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.9 มีอาชีพเปน็ลูกจ้างบริษัทเอกชนจ านวนมากที่สุดจ านวน 91 คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีรายได้ต่อเดือน 10000-30000 บาทมาก
ทีสุ่ด จ านวน 197 คนคิดเป็นร้อย 60.2 และรถที่ครอบครองอยู่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลมีแค็ปมากที่สุดจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ ส่วนประสมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และคุณค่าตราสินค้าบรรทุกส่วนบุคคล
ยี่ห้ออีซูซุ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับสูง (   = 4.34, S.D. = 0.028) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (   = 4.42, S.D. = 0.408) รองลงมาคือด้านราคา (   = 4.41, S.D. = 0.560) ด้านช่องทาง
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การจัดจ าหน่าย (   = 4.36, S.D. = 0.552) และ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับสูง (   = 4.35, S.D. = 0.612) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด คือการรักษาความสัมพันธ์ (   = 4.26, S.D. = 0.616) รองลงมาคือการสร้างความสัมพันธ์ (   = 
4.21, S.D. = 0.679) และการขยายความสัมพันธ์ (   = 4.21, S.D. = 0.719) ตามล าดับ คุณค่าตราสินค้าโดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับสูง (   = 
4.40, S.D. = 0.537) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด คือ ด้านด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า (Ass) (   = 4.48, S.D. = 0.556) 
รองลงมาคือด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ (PerQ) (   = 4.44, S.D. = 0.542) ด้านการรู้จักตราสินค้า (Awr) (   = 4.42, S.D. = 0.643) ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซ ุด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ
เขียนสมการอิทธิพล (β) โดยมีสมมติฐานในการวิจัยดังนี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซ ุ
H1: ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซ ุ

ขั้นตอนการตรวจสอบตัวแปรก่อนการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยการการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ของส่วนประสม
ทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ พบว่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ของส่วนประสมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยรวมอยู่ระหว่าง 0.525 - 0.8.11 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบ Multi collinearity 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variance Inflation Factor : VIF) ซึ่งมีผลลัพธอ์ยู่ระหว่าง 1.948 - 4.043 น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรทุก
ตัวมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่เกิดปัญหา Multi collinearity (บุญใจ, 2553) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าส่วนประสมทางการตลาด การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ มีความสัมพันธ์กันทั้งสามตัวแปร จากนั้นได้ด าเนินการ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ด้วยวิธีการ Enter (Enter Method) ผลการศึกษามดีังตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ในภาพรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถพยากรณ์คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 73.3 (adjR2 = 0.733) 
และเขียนสมการอิทธิพล (Beta) ได้ดังนี้  BE = 0.152 (P1) + 0.087 (P2) + 0.111(P3) + (-0.123) (P4) + (-0.119) (P5) + 0.114 (P6) + 0.118 
(P7) + 0.305 (Att) + 0.150 (Ret) + 0.204 (Exp)   

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
และคุณค่าตราสินคา้ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลย่ีห้ออีซูซุ 

ผลการศึกษายังพบอีกว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิตติที่ 0.01 คือด้านผลิตภัณฑ์ (β =0.152 , p < 0.01) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (β =0.305 , p < 0.01) ด้านการขยายความสัมพันธ์ (β = 0.204, p < 
0.01) ด้านการรักษาความสัมพันธ์ (β =0.150 , p < 0.01) ตัวแปรที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิตติที่ 0.05 คือด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (β =0.118, p < 0.05) ด้านกระบวนการให้บริการ (β =0.114, p < 0.05) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (β =0.111, p < 0.05) ด้านราคา (β =0.087, p < 0.05) และตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ยี่ห้ออีซูซุที่ระดับนัยส าคัญทางสถิตติที่ 0.05 คือด้านพนักงาน (β = (-0.092), p < 0.05) ด้านการส่งเสริมการตลาด  (β = (-0.94), p < 0.05) ซึ่งสามารถ
สรุปการทดสอบสมมติฐาน จาการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน H1: ส่วนประสมทางการตลาดและการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ โดยยอมรับสมมติฐาน H1 และปฏิเสธ H0 
 

4. สรุปผล 
ส่วนประสมทางการตลาด 1) ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุ ความเป็นเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์อีซูซ ุเรื่องการประหยัดน้ ามัน ทนทาน สวยงามรับซื้อคืนสูง และมีความหลากหลายให้เลือก ท าให้ลูกค้ารับรู้คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 2) ด้านราคารถอีซูซุมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทุกยี่ห้อ และปัจจุบันการผลิตใช้เทคโนโลยีสูง

 คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยีห้่ออีซูซุ (BE) 
ตัวแปรพยากรณ์  B SE. Beta t P-value 

ค่าคงที่ (Constant)  0.586 0.153  3.832   
ผลิตภัณฑ์ (P1) 0.156 0.041 0.152 3.795 0.000*** 
ราคา (P2) 0.083 0.041 0.087 2.046 0.042** 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (P3) 0.108 0.047 0.111 2.281 0.023** 
การส่งเสริมการตลาด (P4) -0.094 0.040 -0.123 -2.340 0.020** 
พนักงาน (P5) -0.092 0.038 -0.119 -2.464 0.014** 
กระบวนการให้บริการ (P6) 0.107 0.052 0.114 2.058 0.040** 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (P7) 0.092 0.040 0.118 2.317 0.021** 
การสร้างความสัมพันธ์ (Att) 0.241 0.046 0.305 5.301 0.000*** 
การรักษาความสัมพันธ์ (Ret) 0.131 0.049 0.150 2.705 0.007*** 
การขยายความสัมพันธ์ (Exp) 0.152 0.035 0.204 4.324 0.000*** 
R = 0.861, R2 = 0.741, adjR2= 0.733       
**P <0.05, ***P<0.01       
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อะไหล่และค่าซ่อมบ ารุงจึงสูงขึ้นตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต จึงส่งผลให้มีอิทธิพลเชิงบวกน้อยที่สุดต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 3) ด้านสถานที่
จัดจ าหน่าย อีซูซุมีตัวแทนจ าหน่ายพร้อมศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานและเปิดบริการทุกวันสามารถโทรนัดหมายเพื่อเข้าใช้บริการได้อยู่ทั่วประเทศ 
รวมถึงการมีช่างผู้ช านาญประจ าศูนย์ และช่องทางหลากหลายเพื่อหาข้อมูลในการติดสินใจซื้อจึงมีอิทธิพลเชิงบวกสูงต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
รองจากผลิตภัณฑ์ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงลบต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า สามารถอธิบายได้ว่าผู้วิจัยใช้ข้อค าถาม เกี่ยวการ
ส่งเสริมการตลาดที่เป็นเกี่ยวข้องกับเงิน เช่น เงินดาวน์น้อย ดอกเบี้ยต่ า การผ่อนนาน และไม่เกี่ยวข้องกับเงินเช่น การรับประกันและของแถมต่างๆ  
เครื่องมือนี้ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงเรื่องส่วนลดของแถมไม่ได้รับรู้ถึงคุณภาพหรือความภาคภูมิ ในตัวสินค้า จึงไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า
ตราสินค้า (Yoo. et al, 2000) และบริษัทเริ่มหวังผลก าไรมากขึ้นจึงไม่มีนโยบายเรื่องส่วนลด และของแถมอย่างเป็นรูปแบบ และการโฆษณามุ่งหวัง
ที่จะให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าของตราสินค้ามากกว่า จึงไม่เห็นการโฆษณาเกี่ยวกับส่วนลดของแถมให้เห็นมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรผลิต
รถยนต์อื่น  ๆ(สุพรรณิกา, 2552) ทั้งนี้จากการวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าอยากให้จัดการเรื่องโปรโมช่ันให้เท่าเทียมกับตรา
ยี่ห้ออื่น  ๆรวมถึงจากการตอบแบบสอบถามลูกค้า มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันจาก 1-5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับข้อเสนอไม่เท่าเทียมกัน
มีทั้งได้รับและไม่ได้รับข้อเสนอ โดยเฉพาะ เรื่อง เงินดาวน์ต่ า ดอกเบี้ยถูก ผ่อนระยะยาว หรือของแถมต่างๆ  นอกจากนี้ตามทฤษฏีของ (kotler, 
1997) กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด ต้องท าอย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทางเพื่อสื่อสารให้ถึงลูกค้า ตราบเท่าที่ธุรกิจยังคาดหวังถึงยอดขายที่
สูงขึ้น แต่พบว่าอีซูซุยังไม่ได้ท าเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้า (สุพรรณิกา, 2552) 5) ด้านพนักงาน มีอิทธิพลเชิงลบต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้า สามารถอธิบายได้ว่า จากข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพนักงานอยากให้มีการบริการที่เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ตอบแบบสอบ ถามลูกค้าถึงความคิดเห็นที่มตี่อพนักงาน มีระดับความคิดเห็นจาก 1-5 ในเรื่องการมีมารยาท อัธยาศัย และความสามารถในการท า
หน้าที ่จึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในทางลบต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า นอกจากนี้ผลจากนโยบายรถคันแรกส่งผลให้ยอดขายสูงต่อเนื่อง (ผู้จัดการ
ออนไลน,์ 2557) ท าให้การบริการไม่ว่างานขายหรือซ่อมบ ารุงเริ่มมีปัญหามาก เช่น รถไม่มีให้ลูกค้า และรถล้นศูนย์บริการ ท าให้รอนาน ท าให้เกิด
ประสบการณ์ที่ไม่ดี จึงส่งผลต่อพนักงานผู้ให้บริการทีไ่ม่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ ท าให้ส่งผลเชิงลบต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 6) ด้าน
กระบวน การให้บริการ อีซูซุได้วางระบบกระบวนการให้บริการที่ดี เช่น การคิดเอกสารช าระเงิน ขั้นตอนการรับประกันหลังการขายที่มีมาตรฐาน 
การมีรถใหท้ดลองขับก่อนการตัดสินใจซื้อ การส่งมอบสินค้าตรงเวลา เป็นต้น จึงมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 7) ด้านสิ่งแวดล้อม
กายภาพ อาคารสถานที่ ที่ทันสมัยส่งผลต่อการสร้างแรงดึงดูดใจให้เข้าใช้บริการจึงมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทั้ง 7 ด้านสามารถบริหารจัดการให้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ (ธนิดา, 2555; วันวิสา, 2556; ปรัชนียาภรณ์, 2554; Aghaie et al., 2013; Izvorni, 2009; Parisa , 2013) การ
จัดการด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านให้ดีแล้วย่อมส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าและบริการที่สูงขึ้น (Parasuraman et al., 
1988) ซึ่งคุณภาพส่งผลดีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าให้มากยิ่งขึ้น (Aaker,1991) 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 1) การสร้างความสัมพันธม์ีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า เนื่องจากลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
ถูกต้อง การโฆษณาเชิญชวน ความหลากหลายและสะดวกในการหาข้อมูลและความเคลื่อนไหวต่างๆ  ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วล้วน
เป็นผลดีต่อการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ และเป็นผลดีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่สูงขึ้นตามมาด้วย 2) การรักษาความสัมพันธ์อีซูซุสามารถ
แก้ปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ  รวดเร็วและเป็นระบบ การมีช่างผู้ช านาญการไว้ให้ความช่วยเหลือ การรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
การแจ้งรายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้ทราบล่วงหน้า การได้รับข้อเสนอที่ดีส าหรับลูกค้าเก่า ซึ่งส่งผลดีต่อการรับรู้ของลูกค้าและมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อคุณค่าตราสินค้า และ 3) การขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าพบว่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า โดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ ส่วนลดต่างๆ  ครอบคลุมถึงญาติหรือคนสนิท การแต่งตั้งช่างผู้ช านาญไว้คอยช่วยเหลือ การสร้างมาตรฐานของศูนย์บริการให้สามารถเข้า
ใช้บริการได้ทุกแห่ง ซึ่งส่งผลดีต่อการรับรู้ของลูกค้าท าให้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า ซึ่งพอกล่าวสรุปได้ว่าการบริหารลูกค้า
ความสัมพันธ์โดยรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ (ฉวีวรรณ, 2551; Dimala, 2015; Westberg and 
Kenneth, 2012, Riebe et al., 2014; Sehhat, 2013) ยิ่งท าการศึกษาและท าความรู้จักกับลูกค้าได้มากเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความสัมพันธ ์(Anderson and Kerr, 2002) ความสัมพันธ์ท่ีดีย่อมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าให้ดียิ่งขึ้น (Aaker 1991)  

ข้อเสนอแนะส าหรับอีซูซุคือควรพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 1) ด้านผลิตภัณฑ์การสร้างเอกลักษณ์ของอีซูซุในเรื่อง
ประหยัดน้ ามัน ทนทานซ่อมบ ารุงง่ายต่อไปซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างจนเป็นจุดเด่นของตราสินค้าอีซูซุ 2) ด้านราคาอีซูซุสูงกว่าคู่แข่งแต่
เปน็ราคาที่ลูกค้าเห็นว่าคุ้มกับเงินที่จ่าย ราคาอะไหลจ่ าเป็นต้องหาวิธีจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีสูงต่างๆ รวมถึงค่าค่าบริการ ให้มี
ราคาลดลงก็จะส่งผลดีต่อตราสินค้ามากขึ้น 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัญหารถล้นศูนย์บริการ ควรหาทางขยายศูนย์ให้กระจายออกไปใน
ต่างอ าเภอ และ ผลักดันนโยบายโทรนัดหมายล้วงหน้าก่อนการเข้าใช้บริการให้ลูกค้าได้รับทราบก็จะสามารถลดปัญหาการบริการลงๆ ได้บ้าง มี
ข้อเสนอแนะให้จัดท าศูนย์ซ่อมตัวรถให้มากขึ้น นอกจากศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษาในท้องที่ห่างไกลซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการรับรู้ตราสินค้า 4) การ
ส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อคุณค่าตราสินค้าอีซูซุควรพิจารณาแนวทางในการจัดการเรื่องโปรโมช่ันให้เป็นรูปแบบ และมีนโยบายที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา จะเป็นผลดีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่สูงขึ้น 5) ด้านพนักงานที่มีอิทธิพล
เชิงลบต่อคุณค่าตราสินค้าเช่นกัน อีซูซุควรมีนโยบายบริหารบุคคลากรให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการบริการที่ดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ให้บริการทุกระดับทัดเทียมกัน ไม่ว่าข้าราชการ เกษตรกร ลูกจ้าง หรืออื่นๆ ซึ่งส่งผลดีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 6) 
ด้านกระบวนการให้บริการ อีซูซุได้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยช่วยให้การสืบค้นอะไหล่ และการออกบิลต่างๆ รวดเร็วเม่นย าเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และถา้ผู้บริหารมีการให้ความรู้กับพนักงานให้มีความช านาญ และเข้าใจในกระบวนการก็ท าให้เกิดการบริการที่ดีรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดี
ต่อตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย 7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นได้ในครั้งแรก ตั้งแต่อาคารสถานที่ มีความสะอาด ทันสมัย 
เพียงพอ และการต้อนรับที่ดี ล้วนส่งผลต่อการรับรู้ที่ดีต่อตราสิค้าซึ่งผู้บริหารจึงควรพิจารณา ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุมีระบบการ
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บริหารความสัมพันธ์ท่ีดี และควรพิจารณาในการพัฒนาให้ตอบสนองลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด 
โดยอาจน าช่องทางด้าน Social media ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ face book และ website ต่างๆ  ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุให้สูงขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยในครั้งนี้ท าในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยเสนอให้มีการวิจัยเพิ่มเติมส าหรับตราตรา
ยี่ห้ออื่น  ๆในจงัหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดอื่น  ๆหรืออาจท าทั้งประเทศ โดยใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยนี้ เป็นต้นแบบและปรับปรุงให้เข้ากับ
เนื้อหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละตรายี่ห้อและแต่ละจังหวัด เพื่อให้ได้ผลสรุปสามารถสื่อสารภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนครบถ้วน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ 2. เพื่อสร้างแบบจ าลอง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ 3. เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับข้อมูลเชิงประจักษ์ความผูกพันในงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี จ านวน 528 ตัวอย่าง โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัว
แปรที่ศึกษาจ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ความผูกพันในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ
ทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) พบว่าความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จากการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดล พบว่า ความผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันในงานของพยาบาล
วิชาชีพ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพ ความ
ผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางตรงกันข้ามต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพ คุณลักษณะงาน มีอิทธิพลทางตรงใน
ทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ และผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางตรงกันข้ามต่อความผูกพันใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ  
ค ำส ำคัญ: ความผูกพันในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 The objectives of this research are as follows: 1.To study the antecedents affecting professional nursing 
engagement. 2. To create a causal relationship model work engagement affecting organizational citizenship 
behavior and job performance of professional nursing 3. To analyze and investigate a causal relationship model 
work engagement affecting organizational citizenship behavior and job performance of professional nursing. The 
research population includes the professional nursing over one year amounted .The total number of the 
professional nursing is 528. The research population includes the professional nursing working in the Government 
hospital in Bangkok. To study the antecedents affecting professional nursing 6 latent variables, work engagement, 
organizational citizenship behavior, job performance, transformational leadership, job characteristics and work 
environment. Data are analyzed by using structural equation modeling: SEM for study. The results of the research 
showed that a work engagement affecting organizational citizenship behavior and job performance of professional 
nursing had correlation model. The results of the research showed that a work engagement had a direct influence 
on a organizational citizenship behavior of professional nursing, work environment had a direct influence on a work 
engagement of professional nursing, organizational citizenship behavior had a direct influence on a job performance 
of professional nursing, work engagement had a direct influence on a job performance of professional nursing, 
job characteristics  had a direct influence on a work engagement of professional nursing and transformational 
leadership  had a direct influence on a work engagement of professional nursing 
Keywords: Work Engagement, Organizational Citizenship Behavior, Job Performance,  

  Transformational Leadership, Job Characteristics, Work Environment. 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันสภาพการการด าเนินการธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการบริการสุขภาพ (Koumpouros, 2013) ธุรกิจการบริการสุขภาพเป็นบริการประเภทหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็นงานบริการขั้นพื้นฐานที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนจนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
จ านวนมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มความต้องการการใช้บริการที่เพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ปัญหาความผูกพันในงานวิชาชีพลดลง
ก่อให้เกิดอุบัติการณ์ด้านการให้บริการและการขาดบุคลากรวิชาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลก าไรด้านสุขภาพ  ซึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพท่ัวโลก และมีแนวโน้มน าไปสู่วิกฤติที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อระบบการบริการสาธารณสุข 
และความเป็นอยู่ของประชากรด้านการให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส าหรับผู้ก าหนดนโยบายและการวางแผนประเทศ รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา (O'brien & Gostin 2011, 
Gallup Organization, 2013) แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยน ามาใช้ในองค์กรก็ไม่สามารถที่จะน ามาทดแทนทรัพยากร
มนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิงปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อทุกองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การน ากลยุทธ์
การสรรหาว่าจ้างคนดีมีความสามารถเข้ามาสู่องค์กร การรู้จักใช้ประโยชน์จากบุคลากรตลอดจนให้การพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมและ
รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Warshawsky, 
2011, Bogaert et al., 2014) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารคน โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการให้บริการด้านสุขภาพ 

จากข้อมูลการส ารวจพบว่าบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจประสบความส าเร็จ และ
ปัจจัยอะไรที่จะท าให้เกิดเช่นนั้น มีผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หลายองค์กรพยายามหาค าตอบเพื่อสร้างและพัฒนาให้ได้มา  การ
ที่บุคลากรมีความผูกพันในงาน และมีพฤติกรรมที่ดีต่อองค์กรเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยสร้างผลการปฏิบัติงานบุคลากรและความส าเร็จ
ให้องค์กรได้  (Karatepe, 2013, Bogaert et al., 2014) การศึกษาของ Abdelhadi & Drach-Zahavy  (2012) และ Bogaert et al. 
(2014) พบว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานมีความเช่ือมโยงกับพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีผลให้
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อัตราการตายลดลง อุบัติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการดูแลผู้ป่วย หรือ
ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ลดลง เช่น อัตราการติดเช้ือหลังผ่าตัด การได้รับความคลาดเคลื่อนทางยา การพลัดตกหกล้มขณะ
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้องค์กรต้องชะงักนั่นคือความผูกพันในงานของบุคลากรเริ่มลดลง ทั้งนี้เพราะ
เรื่องความผูกพันเป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยผสมผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างบุคลากร การปฏิบัติงาน องค์กร และผู้รับบริการ หาก
เกิดช่องว่างอาจท าให้กระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพลดลง ในปัจจุบันบางองค์กรให้ความส าคัญเรื่องความผูกพันของบุคลากร
มากกว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ความผูกพันในงานจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถลดปัญหาส าคัญ ได้แก่ ปัญหาจากความผิดพลาด
ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากพยาบาลวิชาชีพที่ไม่มีความผูกพันในงาน ปัญหาด้านการขาดแคลนพยาบาลที่ก าลังเกิด
ขึ้นอยู่ทั่วโลกเนื่องจากเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด และปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในสายงานพยาบาลวิชาชีพ (Fasoli, 2010, Bargagliotti, 2012) ดังนั้นความผูกพันในงานของบุคลากรมีความ
จ าเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ เพราะความผูกพันในงานของบุคลากรมี
ผลกระทบต่อผลลัพธ์ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของบุคลากร และองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ งานวิจัยที่ผ่านมา กล่าวถึงบุคลากรที่มี
ความผูกพันในงานสูงจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพิ่มระดับความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร รวมถึงสามารถสร้างผล
ก าไรทางธุรกิจให้องค์กรได้มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ า (Abdelhadi & Drach-Zahavy,  2012, Peter et al., 2012, 
Andrew & Saudah, 2013, Rurkkhum & Bartlett, 2012, Bogaert et al., 2014, Jenny,2014) 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการน าทฤษฎีร่วมสมัยด้านความผูกพันในงาน (Work engagement) มาพัฒนา 
และศึกษาตัวแปรเชิงประจักษ์ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงาน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผลการวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญต่อองค์กรพยาบาล
วิชาชีพ ทั้งด้านการบริหารจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารทางการพยาบาล ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล ความ
ผูกพันในงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และผลการปฏิบัติงานบุคลากร จาก
ผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถส่งผลทางตรงและทางอ้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย ความพึงพอใจ จากการดูแลรักษาของ
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงาน  (Vigor) ความเต็มใจอุทิศตนในการปฏิบัติงาน (Dedication) 
การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Absorption) ส่งผลการปฏิบัติงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงด้าน
วิชาการได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา สามารถน าผลจากการศึกษาเชิงประจักษ์ไปพัฒนาและบูรณาการเพื่อสร้างคุณประโยชน์
ทางวิชาการต่อไป 

 

2. วิธีกำรศึกษำ 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพกลุ่มประชากร
เป้าหมายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลรัฐบาล
จ านวน 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งเน้นศึกษาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและผลการปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการบูรณาการข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ได้ข้อมูลและประเด็นที่ส าคัญในการศึกษามาใช้วิเคราะห์และสรุปผลให้
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ 2. เพื่อสร้าง
แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ 3.เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลหลังจากการ
อนุมัติการท าวิจัยในมนุษย์ ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2558 – มกราคม 2559  จ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 
528 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนรวมทั้งสิ้น 521 ฉบับ เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลพบว่าแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วน 
และสมบูรณ์สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 517 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.91 ของแบบสอบถามทั้งหมด  
 กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผล 
และผลลัพธ์ ของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ และผลการวิจัยเกี่ยวข้องกับความผูกพันในงาน โดยท าการค้นคว้าจาก หนังสือ ต ารา วารสาร 
เอกสาร ก าหนดเป็นตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร และตัวสังเกต 24 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 3 ตัว ได้แก่ ผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) คุณลักษณะงาน (Job characteristics) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Work 
engagement) ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 3 ตัว ได้แก่ ความผูกพันในงาน (Work Engagement) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กร (Organizational Citizenship Behavior) ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Job Performance) เพื่อ ก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

ภำพที่ 1 แบบจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุควำมผูกพันในงำนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร 
      เป็นสมำชิกท่ีดีต่อองค์กรและผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรพยำบำลวิชำชีพ 

 

แนวคิดความผูกพันมีการศึกษามามากกว่า 10 ปี มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาและให้ความหมายที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ไป จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหมาย หรือค าจ ากัดความของความผูกพันในงาน (Work engagement) เห็นได้ว่ามี
การให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันแต่ยังพบความแตกต่างกันในการให้ความหมายจากการน าไปใช้ เนื่องจากความผูกพันของบุคลากร
เป็นเรื่องของทัศนคติ อารมณ์ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ขององค์กร ผู้รับบริการ และตัวบุคลากรเอง ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดค านิยามของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ ความผูกพันในงาน เป็นความรู้สึกเชิงบวก ภายในจิตใจ ที่มีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น (vigor) ความเต็มใจอุทิศตนในการปฏิบัติงาน (dedication) รู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
(absorption) ปรับจากแนวคิดและทฤษฎีของ (Schaufeil & Bakker, 2004 , Schaufeli et al., 2006) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กร (Organizational citizenship behavior) เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่กระท าด้วยตนเองอย่างเต็มใจ และไม่ได้น ามาถูกพิจารณา
ในการให้ผลตอบแทนด้วยระบบรางวัลโดยตรง และอย่างเป็นทางการ เป็นพฤติกรรมที่มีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 5 ลักษณะพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
(Conscientiousness) พฤติกรรมการมีน้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) พฤติกรรมความอ่อนน้อม (Courtesy) พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (Civic virtue) ปรับจากแนวคิดและทฤษฎีของ (Organ, 1988, Podsakoff et al., 2000) ผลด าเนินงานบุคลากร (Job 
Performance) เป็นผลลัพธ์ทางพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และนอกบทบาทหน้าที่ 
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ผลการด าเนินงานในบทบาทหน้าที่   (In-role performance) ผลการด าเนินงานนอกบทบาทหน้าที่ (Extra-role 
performance) ปรับจากแนวคิดและทฤษฎีของ (Motowidlo & Van Scotter, 1994, Bakker & Demerouti.,2009) ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นพฤติกรรมเชิงบวกของผู้น าที่สามารถกระตุ้น จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายที่สูงกว่าความคาดหวัง มีความผูกพัน ทุ่มเทการปฏิบัติงานโดยการเปลี่ยนแปลงตามเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยม เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้บุคลากรและยินยอมปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 4 ลักษณะ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) การมุ่งมั่นความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีต่อองค์กร     

 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
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สภาพแวดล้อม ในการ
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(Individualized Consideration) ปรับจากแนวคิดและทฤษฎีของ (Avolio et al., 1999, Hayati et al., 2014, Taylor, 2014) ปัจจัย
ดา้นคุณลักษณะงาน (Job characteristics) เป็นคุณลักษณะงานที่มีผลต่อด้านจิตใจสามารถเกิดขึ้นได้จากความหลากหลายทักษะในงาน 
ความเป็นเอกภาพของงาน ความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระในงาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากงาน เพื่อสร้างความผูกพันในงานมาก
ขึ้นประกอบด้วย 5 ลักษณะ ความหลากหลายทักษะในงาน (Skill Variety) ความเป็นเอกภาพของงาน (Task Identification) ความส าคัญ
ของงาน (Task Significance) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากงาน (Feedback) ปรับจากแนวคิดและ
ทฤษฎีของ (Hackman & Oldham.,1976., Ram & Prabhakar., 2011., Sohrabizadeh & Sayfouri., 2014) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน (Work environment) เป็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับการสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ความเพียงพอของอัตราก าลัง (Staffing and Resources Adequacy) 
ความสามารถการบริหารจัดการและ ภาวะผู้น าของหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ (Nurse Management Ability and Leadership) 
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ (Nurse–Physician Relationship) การร่วมมือของพยาบาลวิชาชีพ (Nurse 
Participation in Hospital Affairs) พื้นฐานการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคุณภาพ (Nursing Foundations for Quality of Care) ปรับจาก
แนวคิดและทฤษฎีของ (Lake, 2007,  Parker et al, 2010, Aiken, 2007) 

ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยด้านความผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยด้านความผูกพัน
ในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร สมมติฐานที่ 4: ปัจจัยด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันในงาน 
สมมติฐานที่ 5: ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันในงาน สมมติฐานที่ 6: ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันในงาน 
        การวัดความเช่ือมั่นหรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย
การน าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่มีลักษณะการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า α  ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามมี
ความเช่ือมั่น ดังนี้ แบบสอบถามความผูกพันในงาน ปรับปรุงจากจาก Schaufeil & Bakker ( 2004) Schaufeli et al. (2006) 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความกระตืนรือล้นในการท างาน (Vigor) ด้านความเต็มใจอุทิศตนในการปฏิบัติงาน (Dedication) ด้าน
การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Absorption) จ านวน 11 ข้อค าถาม โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.929  
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ปรับปรุงจาก Organ (1988) Rurkkhum (2010) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้าน
พฤติกรรมการให้ช่วยเหลือ(Altruism) ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (conscientiousness) ด้านพฤติกรรมความการมีน้ าใจนักกีฬา 
(Sportsmanship) ด้านพฤติกรรมความอ่อนน้อม (courtesy) ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (civic virtue) จ านวน 16 ข้อค าถาม 
โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.851 ผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปรับปรุงจาก Motowidlo & Van Scotter ( 1994)  
Bakker & Demerouti  (2009) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ด้านผลการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่   (In-role performance) 
ด้านผลการปฏิบัติงานนอกบทบาทหน้าที่ (Extra-role performance) จ านวน 8 ข้อค าถาม โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.914 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงจาก Avolio & Bass (1999) Henkel ( 2012)ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
(Intellectual Stimulation)  ด้านการมุ่งมั่นความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (Individualized Consideration)  จ านวน 20 ข้อค าถาม โดยมี
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.977 คุณลักษณะงาน ปรับปรุงจาก Hackman & Oldham (1980) Reeves (2010) 
Remo (2012)ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านความหลากหลายของทักษะในงาน (Skill Variety)  ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของ
งาน (Task Identification) ด้านความส าคัญของงาน (Task Significance) ด้านความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) ด้านการได้รับข้อมูล
ย้อนกลับจากงาน (Feedback)   จ านวน 16 ข้อค าถาม โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงจาก Lake (2007), Tuttas (2013) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านความเพียงพอของอัตราก าลัง (Staffing 
and resources adequacy) ด้านความสามารถการบริหารจัดการและภาวะผู้น า (Nurse management  ability and Leadership ) 
ด้านสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและแพทย์ (Nurse–Physician relationship) ด้านการร่วมมือของพยาบาล (Nurse participation in 
hospital affairs) ด้านพื้นฐานการพยาบาลเพื่อคุณภาพ (Nursing foundations for quality of care) จ านวน 19 ข้อค าถาม โดยมีค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 
 

3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และอภิปรำยผล 
3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจแบบสอบถามพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานมากกว่า 1 ปี โรงพยาบาลรัฐบาล 
จ านวน 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 517 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 
และเพศชายจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 7.1 มีอายุเฉลี่ย 20-30 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาอายุเฉลี่ย 41-50 
ปี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และมีสถานภาพโสด จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา สถานภาพสมรส จ านวน 
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227 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน > 20 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
รองลงมาระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.0 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และปฏิบัติงานในแผนกออร์โธปิดิกส์ จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมาแผนกหอผู้ป่วยศัลยกรรมจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีรายรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือนรวมกับรายได้พิเศษอื่นๆ) ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมาระหว่าง 40,001-45,000  บาท จ านวน 83  คนคิดเป็นร้อยละ 16.0 ระหว่าง 35,001- 
40,000  บาท จ านวน 77  คนคิดเป็นร้อยละ 14.9 และน้อยที่สุด ระหว่าง 15,000-20,000 บาท จ านวน 35  คนคิดเป็นร้อยละ 6.8 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อพบปัญหาจะปรึกษาหัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยงาน 248 คน คิดเป็น 47.90 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน 
จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ผู้จัดการฝ่ายฯจ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 กลุ่มอื่นๆ เช่น ครอบครัว จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.9 และมีความรู้สึกว่าตนเองมีความผูกพันในงานปัจจุบันท่ีก าลังปฏิบัติมาก จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 
รองลงมาคือไม่แน่ใจ จ านวน 140 คน คิดเป็น 27.0 และไม่มีความผูกพันจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุภายหลังการปรับแก้ไขแล้ว พบว่า แบบจ าลองความสัมพันธ์สมการเชิง
โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันในงานของ
กลุ่มตัวอย่าง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ค่า Probability ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสมมติฐานเท่ากับ 0.057 ค่า CMIN/DF เท่ากับ 1.159 ค่า (GFI) เท่ากับ 0.962  ค่า 
(AGFI) เท่ากับ 0.946 ค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.018 โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงาน 0. 670 ดังตารางที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ ำลองหลังปรับโมเดล 
ดัชนีควำมกลมกลืน เกณฑ ์ หลังปรบัแบบจ ำลอง 

ค่ำดัชนีที่ได ้ ผลกำรพิจำรณำ 
X2/df < 2.00 1.180 ผ่านเกณฑ ์
CFI ≥ 0.95 0.997 ผ่านเกณฑ ์
GFI ≥ 0.95 0.962 ผ่านเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.946 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.05 0.018 ผ่านเกณฑ ์
SRMR < 0.05 0.0247 ผ่านเกณฑ ์

     
 

ภำพที ่2 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของตัวแปรในแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและปัจจัยที่ส่งผล 
               ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กรพยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลรัฐ เขตกรุงเทพมหำนคร 

 

อักษรย่อท่ีใช้แทนตัวแปร ในการสร้างรหัส ในโปรแกรมช่วยการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม AMOS 
WE ความผูกพันในงาน  TL ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
OC พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีต่อองค์กร JC คุณลักษณะงาน  
JP ผลการด าเนินงานบุคลากร  EN สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

VIGO ความกระตืนรือล้นในการท างาน  INST การกระตุ้นการใช้ปัญญา  
DEDI ความเต็มใจอุทิศตนในการปฏิบัติงาน  INCO การมุ่งมั่นความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล  
ABSO รู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  SKVA ความหลากหลายของทักษะในงาน  
ALTR พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  TAID ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน  
CONS พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  TASI ความส าคัญของงาน  
SPOR พฤติกรรมการมีน้ าใจนักกีฬา  AUTO ความเป็นอิสระในงาน  
COUR พฤติกรรมความอ่อนน้อม  FEED การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากงาน  
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CIVI พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ  STRA ความเพียงพอของอัตราก าลัง  
INRO ผลการด าเนินงานในบทบาทหน้าที่  NUMA ความสามารถการบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
EXTR ผลการด าเนินงานนอกบทบาทหน้าที่  NUPR สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและแพทย์  
IDIN การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  NPHA การร่วมมือของพยาบาล  

INMO การสร้างแรงบันดาลใจ  FFQC พื้นฐานการพยาบาลเพื่อคุณภาพ  
 

3.2 อภิปรำยผล 
ความผูกพันในงานมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพล

ทางตรงเท่ากับ -.776 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานจากผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้
ว่าความผูกพันมีอิทธิผลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประจักษ์จ านวนมากได้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ในทางตรงระหว่างความผูกพันในงาน ผลการปฏิบัติงานบุคลากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้
ในการตอบค าถามถึงผลการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานนอกบทบาทหน้าที่จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายในบริบทประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของงานวิจัยต่างประเทศ ขณะที่เราท างานเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมที่มีความคาดหวังในทางบวกจะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมก ากับให้เกิดผลผลิต หรือบริการที่มี
คุณค่าให้แก่องค์กร ในขณะที่ Fachrunnisa et al., (2014) ได้กล่าวถึงผลการด าเนินงานท่ีเป็นเนื้องานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท
เสียสละ และท าด้วยจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Richet al., 
(2010) ในทางตรงข้ามการได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพแสดงถึงความคาดหวังทางลบ ซึ่งจะเป็นผลกระทบก่อให้เกิดผลผลิตหรือ
บริการที่ไม่เกิดคุณค่าแก่องค์กร ดังนั้นขอบเขตของความรู้ เกี่ยวกับเรื่องผลการปฏิบัติงาน คือเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท า
ที่ให้ผลทางบวกหรือทางลบแก่องค์กร จากการศึกษาของหทัยกร (2557) ไม่พบว่า ความผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผล
การปฏิบัติงาน ต่างจากการศึกษาของ Chughtai and Buckley (2011) ได้มีการทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ความ
ผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่และผลการปฏิบัติงานนอกเหนือการปฏิบัติในหน้าที่ และการศึกษา
ของ Baumgardner (2014) ศึกษากับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิกฤตและองค์ประกอบสถานที่ปฏิบัติต่อความผูกพัน
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ 

ความผูกพันในงานมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 1.020 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานจากผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพมี
การรับรู้ว่าความผูกพันในงานมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประจักษ์จ านวนมากได้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างความผูกพันในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาล
วิชาชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้ในการตอบค าถามพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการมีน้ าใจ
นักกีฬา พฤติกรรมความอ่อนน้อม พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการศึกษาของ Rurkkhum (2010) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ความผูกพันในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรในประเทศไทย พบว่ามีความสัมพันธ์ทางตรงใน
ทิศทางเดียวกันโดยมีค่า R2 ที่ 1% - 23% ทั้ง 5 ด้านของตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และพบว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Avey et al (2008) กล่าวว่าบุคลากรกับทุนทางจิตวิทยา และอารมณ์เชิงบวกมีผลต่อทักษะคติความผูกพันในงานและ
ผลการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรหากบุคลากรมีความผูกพันในงานมากเพียงใดก็ท าให้การแสดงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กรในทางบวกมากขึ้นหากแต่บุคลากรมีความผูกพันในงานน้อยเพียงใดก็ท าให้การแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์กรในทางลบเช่นกันซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรและองค์กร (Bakker and Bal, 2010; Bamford et al., 2013; 
Schaufeli, 2013; Bogaert et al., 2014) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพ โดย
มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 1.635 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานจากผลการวิจัยพบว่าพยาบาล
วิชาชีพมีการรับรู้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรมีอิทธิผลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประจักษ์
จ านวนมากได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีมีกับผลการปฏิบัติงานบุคลากรจากผลการ
ส ารวจความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้ในการตอบค าถามผลการปฏิบัติงานบุคลากรในทางมากด้านผล
การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ และด้านผลการปฏิบัติงานนอกบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมศานต์ โชติขาครพันธุ ์
และคณะ (2551), Kolade et al. (2014), Tsai and Lin (2014) พบว่าผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรส่งผลทางตรงต่อ
การด าเนินงานของบุคลากร 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางตรงกันข้ามต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ -0.233 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในทิศทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าพยาบาล
วิชาชีพมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสะท้อนว่าพยาบาลวิชาชีพมีส่วนการรับรู้ในการตอบ
ค าถามด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา และด้านการมุ่งมั่นความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ไปในทิศทางที่น้อยจึงเป็นเหตุให้การวิเคราะห์ข้อมูลผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผล
ต่อความผูกพันในทิศทางตรงกันข้ามสอดคล้องกับการศึกษาของ Uon and Matula (2016) และ Jr. (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานและผลการปฏิบัติงานพบว่าผลของผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นไปในทางลบต่อความผูกพันใน



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

35 

งานและผลการปฏิบัติงานและไม่เป็นไปตามสมมติฐานและไม่มีค่านัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงสุดรวมขององค์กรควรให้
ความส าคัญในการสนับสนุนความรู้ ความสามารถของหัวหน้าระดับต้นให้มีคุณลักษณะเป็นหัวหน้าแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการและสร้างการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อหัวหน้างานของตนให้มีการรับรู้เชิงบวก 

คุณลักษณะงาน มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.693 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานจากผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ว่า
คุณลักษณะงานมีอิทธิผลต่อความผูกพันในงานสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยเชิงประจักษ์จ านวนมากได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ในเชิงบวกระหว่างคุณลักษณะงานกับ ความผูกพันในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้ในการตอบค าถาม
ความหลากหลายทักษะในงาน  ความเป็นเอกภาพของงาน ความส าคัญของงาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ  ไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ Christian et al., (2011) และ Sohrabizadeh and Sayfour (2014) ได้ศึกษาความผูกพันในงานของ
บุคลากร พบว่าความผูกพันในงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกทางตรงกับผลการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานท่ี
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานโดย Christian et al., ศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน จากผล
การศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าพยาบาลวิชาชีพรับรู้และต้องการได้รับความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน การให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในงาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากงานสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.208 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน จากผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้ในการ
ตอบค าถามสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความเพียงพอของอัตราก าลัง ด้านความสามารถการบริหารจัดการและ ผู้น าของ
หัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ ด้านสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ ด้านการร่วมมือของพยาบาลวิชาชีพ ด้านพื้นฐานการ
พยาบาลวิชาชีพเพื่อคุณภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bogaert et al., (2012), Fiabane et al., (2013)   พบว่าสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพเพราะหากสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานดีจะส่งผลให้เกิดความ
กระตือรือร้น เต็มใจอุทิศตนในการปฏิบัติงานและส่งผลทางตรงต่อผลลัพธ์การด าเนินงานขององค์กร และผลการศึกษาของพยาบาล
วิชาชีพท่ี Bogaert et al. (2014) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของความผูกพันในงานต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงานและคุณภาพการ
ประเมินการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันในงาน และคุณภาพการบริการรวมถึงช่วยลด
อุบัติการณ์ต่างๆที่เกิดกับผู้ป่วยจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานดีจะส่งผลต่อความผูกพันใน
งาน ในขณะ Simpson (2010) กล่าวว่าองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อความผูกพันในงานเชิงบวก
ในการดูแลภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เช่นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ Aiken et al. 
(2011) และ Mercado (2014) พบว่าสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผลทางตรงต่อความผูกพันในงานของบุคลากร 
 

4. สรุปผล 
จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ

องค์กรและผลการปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ค่อนข้างสูง เมื่อวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้เป็นรายข้อ สรุปได้ดังนี ้

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันในงาน (WE) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร (JP) ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ -.776 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความผูกพันใน
งานมี (WE) อิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร (OC) ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 1.020 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร(OC) มีอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร (JP) ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 1.635 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางตรงกันข้ามต่อความผูกพันในงาน (WE) ของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ -0.233 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณลักษณะงาน (JC)  มีอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันในงาน (WE) ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.693 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (EN) มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันในงาน (WE) 
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.208 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและ
ผลการปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
24 ตัวแปร พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 276 คู่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้ง
จ านวน 276 คู ่โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.210 ถึง 0.873 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
1. ด้ำนกำรขยำยองค์ควำมรู้  
องค์ความรู้จากการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ยังพบข้อจ ากัดและสิ่งที่สามารถน าไปศึกษา
พัฒนาต่อได้หลายประกาศ ดังนั้นผู้วิจัยหรือนักศึกษาสามารถน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาพัฒนาต่อในมติอื่น หรือกลุ่มตัวอย่าง
อื่นรวมถึงการน าแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ และการแบ่งกลุ่มหรือช่วงอายุพยาบาลวิชาชีพในการศึกษาความผูกพันใน
งาน หรือนโยบายองค์กร เป็นต้น  

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
2.1 องค์กรควรให้ความส าคัญกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยพบว่าผู้น ามีผลทางตรงต่อความผูกพันในงานในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการคัดเลือก ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมรวมถึงน าไปสู่
การปฏิบัติ การสร้างผู้น าตัวอย่างเพื่อมาบริหารงาน เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการบริหารแบบเดิมๆส าหรับบุคลากร
ยุคใหม่อาจจะไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมความผูกพันในงานอาจส่งผลต่อทางลบต่อองค์กรได้เพราะผู้น าคือบุคลากรที่มีอ านาจหรือ
อิทธิพลต่อผู้อื่นในหน่วยงาน ทั้งในแง่ความคิด และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

2.2 องค์กรควรออกแบบคุณลักษณะงานที่ตอบสนองต่อลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพในภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยการ
เปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้ท างานที่มีทักษะที่หลากหลายส่งเสริมหรือให้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดความเบื่อหน่าย รู้สึกว่ามี
ความทันสมัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ ศึกษาดูงานภายนอกองค์กร 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย การศึกษาดูงานในองค์กรที่มีศักยภาพที่เหนือกว่า กิจกรรมหรือโครงการที่สามารถส่งเสริมให้ได้
แสดงออกถึงความคิด ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารควรส่งเสริม สร้างแรงผลักดัน ช่ืนชม ยกย่องคุณค่าของงานให้รู้สึกว่า
งานมีคุณค่าต่อตนเอง และสังคม เมื่อได้ปฏิบัติงานที่มีคุณค่าบุคลากรเกิดความภูมิใจและผูกพันในงาน  

2.3 ให้การสนับสนุนและเอาใจใส่ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่อัตราก าลังที่เพียงพอและให้การ
สนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อดูแลผู้ป่วยโดยสัดส่วนอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกของการท างานเป็นทีม การให้
ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อกระตุ้นให้พยาบาลวิชาชีพให้ความร่วมมือ และ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและกิจกรรมขององค์กร 

2.4. น าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผู้วิจัยค้นพบมาประกอบการจัดท าแผนงานและการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล โดยก าหนดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประเด็นการ
ให้ความส าคัญในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร  
 

5. กิติกรรมประกำศ  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี ้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจในการผลิตเบเกอรี่ ให้สามารถผลิตได้ตามความเหมาะสมของเงินลงทุนที่

มีอยู่ ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการผลิตขนม 7 ชนิด ได้แก่ คุกกี้ช็อคชิพ เครปเค้ก นิวยอร์คชีสเค้ก โดนัทเค้ก บัตเตอร์เค้ก บราวนี่ และเค้ก
กล้วยหอม มีวัตถุประสงคค์ือจะท าการพัฒนาแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้เป้าหมาย 2 แบบ คือ ก าไรรวมสูงที่สุดจากขนมทุกแบบ และ
เนื่องจากขนมแต่ละแบบจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป บางส่วนผสมสามารถใช้ร่วมกันได้ เราจึงมีเป้าหมายอีกแบบหนึ่งคือ เพื่อลดต้นทุน
วัตถุดิบร่วมคือต้นทุนไข่ ตามวิธีการศึกษาด้วยตัวแบบก าหนดการเชิงเป้าหมาย (Goal Programming) นอกจากนี้ การผลิตขนมแต่ละครั้ง 
ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถซื้อวัตถุดิบมาให้พอดีกับที่ต้องการใช้ได้ เนื่องจากส่วนผสมจะขายในรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณเฉพาะ จึงท าให้มี
ส่วนผสมบางอย่างเหลือ ยิ่งไปกว่านั้น ขนมที่ผลิตเสร็จแล้วก็อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณเฉพาะแตกต่างออกไปเช่นกัน ท าให้การหา
ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดเกิดความยุ่งยากและซับซ้อน การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจด้วยตัวแบบก าหนดการเชิงเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องพจิารณา
ถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองด้วยโปรแกรม Excel Solver ท าให้ได้ทราบจ านวนการผลิตเบเกอรี่แต่ละชนิดที่ดีที่สุด
ภายใต้งบประมาณที่ก าหนดและเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 2 แบบที่วางไว ้
ค าส าคัญ: ธุรกิจเบเกอรี่ แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์ก าหนดการเชิงเป้าหมาย 
 

Abstract 
This research analyzes a bakery business to find optimal production quantities under an investment budget and the 

production constraints for 7 types of bakery, namely, choc-chip cookies, crape cakes, New York cheese cakes, donut cakes, 
butter cakes, brownies, and banana cakes. The objective is to develop mathematical models for achieving, according to the 
Goal Programming method, the following two goals : one is to maximize the total profit from all bakery types, the other is to 
minimize the common ingredient cost, in this case, the egg cost.  In addition, for each bakery’s cooking formula, the bakery 
makers may not be able to buy the exact amount of ingredients they want because they are usually sold in packages of some 
certain quantities. Furthermore, the finished bakeries are also sold in packages of different amounts. Thus, these make finding 
the optimal solutions more complicated and more difficult. Formulating decision models using Goal Programming for this 
problem has to incorporate these constraints. The results obtained from Excel Solver for the models determine the optimal 
numbers of bakeries to produce within the allotted budget so as to achieve the two preset goals. 
Keywords: Bakery Business, Math Model, Goal Programming. 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายมีความหลากหลายมากขึ้น จึงท าให้เกิดการแข่งขันสูง และมีการเปรียบเทียบการจัดการและ

การบริหารสินค้า เช่นเดียวกบัธุรกิจเบเกอรี่ที่มีความนิยมและแพร่หลายอย่างมาก ขนาดตลาดขนมเบเกอรี่ในประเทศของกลุ่มอาเซียนปี 2554 
ประเทศไทยมีความนิยมสินค้าเบเกอรี่เป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2013) ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะธุรกิจเบเกอรี่เป็นอาชีพอิสระและรายได้ดี โดยสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เต็มตัว 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดท าจึงเกิดความสนใจในปัญหาการวางแผนการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอ
รี่ เนื่องด้วยปัญหาทีผู่้ประกอบการต้องเจอในแต่ละวันล้วนแตกต่างกันออกไป ด้วยปัจจัยทางทุนทรัพย์หรือวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนมแต่
ละชนิดจะมีสูตรการผลิตเฉพาะทีท่ าให้ได้จ านวนช้ินต่อสูตรที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในบางครั้ง วัตถุดิบที่
ซื้อมาก็ไม่พอดีกับจ านวนที่ต้องใช้ในสูตร เนื่องจากขนาดเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในตลาด จึงอาจท าให้มีวัตถุดิบบางอย่างเหลืออยู่ ยิ่ง
ไปกว่านั้น การขายขนมบางชนิดจะขายเป็นราคาต่อช้ิน แต่บางชนิดจะขายเป็นราคาต่อบรรจุภัณฑ์ จึงเกิดความยากและซับซ้อนในการจัดการ
การผลิต ทั้งนี้ ขนมที่มีก าไรต่อหน่วยมากที่สุดอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีท่ีสุด แบบจ าลองการตัดสินใจจึงมีบทบาทเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และ
วางแผนการผลิต จะกล่าวถึงการวางแผนการผลิตขนม 7 ชนิด ใช้วัตถุดิบทั้งสิ้น 21 ชนิด โดยมีไข่เป็นวัตถุดิบร่วมในขนมทุกชนิด ปัญหานี้
ก าหนดใหม้ี 2 วัตถปุระสงค์คือ ต้องการท าใหก้ าไรรวมสูงสุด และท าให้ต้นทุนราคาไข่รวมต่ าที่สุด จึงท าให้ต้องน าก าหนดการเชิงเป้าหมายมา
ช่วยในแบบจ าลองการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดภายใต้เง่ือนไขต่างๆ  
ข้อมูล ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อมูลสูตรการท าเบเกอรี่ และวัตถุดิบที่ใช้ แบบจ าลองการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเป้าหมาย และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลสูตรการท าเบเกอร่ี และวัตถุดิบที่ใช้ 

ในปัจจุบันขนมอบ (นิตยสารโอกาสธุรกิจและ แฟรนไชส์ร้านขนมอบเบเกอรี่, 2545) หรือเบเกอรี่ได้พัฒนารูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตให้ก้าวหน้าไปจากในอดีตซึ่งมีเพียงขนมปังที่ผลิตมาจากแป้งสาลีเพียงไม่กี่ชนิด ปัจจุบันขนมอบหรือเบเกอรี่มีรูปแบบ
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ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เช่น ขนมปังที่มีไส้ หรือหน้าต่างๆ เค้ก พาย คุกกี้ และแครกเกอร์ 
ฯลฯ โดยขนมอบหรือเบเกอรี่ทีไ่ด้รับความนิยม 3 ประเภท คือ ขนมปัง เค้ก และคุกกี้ 

ขนมในร้านเบเกอรี่ที่ได้น ามาเสนอในโครงงานนี้ได้แก่ คุกกี้ช็อคชิพ เครปเค้ก นิวยอร์คชีทเค้ก โดนัทเค้ก บัตเตอร์เค้ก บราวนี่ และเค้ก
กล้วยหอม ดังตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 สูตรส่วนผสมขนมแต่ละชนิด 

 
Chocolate Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

Cheese Cake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Wheat flour (g) 125  75     
Sugar (g) 73 150 200  200  160 
Brown sugar (g) 70   20    
Egg (units) 1 8 2 1 2 3 3 
Butter (g) 85 150 160 30 72 120 200 
Baking powder (g) 1.75   0.3   3.5 
Baking soda (g) 0.4      3.3 
Vanilla extract (g) 7.5  5 1.25   5 
Choc chip (g) 114  200     
Salt (g) 1.65    0.8  1.7 
Milk (ml)  600  63   25 
Cake flour (g)  225     200 
Whipping cream (ml)  400   50   
Cracker (unit)     10   
Cream cheese (g)     500   
Corn flour (g)     15   
Butter cake (g)    125  200  
SP (g)    1.75    
Cocoa brown (g)   60     
Golden banana (unit)       3 
Lemonade (ml)       10 
Package 1 (units) 5      25 
Package 2 (units)  10   10   
Package 3 (units)   16   13  
Package 4 (units)    4     

ทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
แบบจ าลองการตัดสินใจ (Decision Models) 

        การศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ฉัฐไชย์, 2556) เพื่อช่วยในการตัดสินใจมีหลายองค์กรได้น าเอาหลักการทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการจ าลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การใช้แบบจ าลองจะท าให้ช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการท าจริงและใช้ทดสอบ
ผลกระทบในสถานการณ์ต่างๆ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จึงเป็นหนทางที่ดีที่จะท าการประมาณการสิ่งเหล่านี้ และเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 
        กระบวนการในการตัดสินใจโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก ่การก าหนดปัญหา การแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์แบบจ าลอง ทดสอบผลลัพธ์ และน าผลที่ได้ไปช่วยในการตัดสินใจ 

ก าหนดการเชิงเป้าหมาย (Goal Programming) 
        เป็นส่วนที่ปรับปรุงและขยายผลมาจากก าหนดการเชิงเส้นที่ต้องระบุค่าเป้าหมายที่ต้องการ การโปรแกรมเชิงเป้าหมายเป็นเทคนิคซึ่ง
สามารถใช้กับปัญหาที่มีเป้าหมายเดียว แต่มีเป้าหมายย่อยหลายเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับปัญหาที่มีหน่วยวัดแตกต่างกัน เช่น 
เป้าหมายหนึ่งมีหน่วยการวัดเป็นบาท ขณะที่อีกเป้าหมายหนึ่ง หน่วยวัดเป็นช่ัวโมง 
        หลักการของก าหนดการเชิงเป้าหมาย (พัชราภรณ์, 2551) คล้ายกับก าหนดการเชิงเส้น คือ มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดต่าง ๆ  โดย
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของก าหนดการเชิงเป้าหมายจะไม่มีตัวแปรตัดสินใจปรากฏอยู่ แต่จะมีตัวแปรความเบี่ยงเบน (Deviational variable) ซึ่ง
เป็นค่าที่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย จะมีตัวแปรความเบี่ยงเบน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเบี่ยงเบนทางบวก (Positive deviation) และตัวแปร
ความเบี่ยงเบนทางลบ  (Negative deviation) ดังนั้น ฟังก์ชันวัตถุประสงค์จะเป็นการหาค่าต่ าสุดของผลรวมความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายต่างๆ 
ขึ้นอยู่กับความส าคัญและระดับช้ันที่ก าหนด 
รูปแบบของฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

Minimize        
   1,2, , 1,2, ,

 z =
i i

i m i m

d d 
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เมื่อ 1 2  ,  , ,  nx x x เป็นตัวแปรตัดสินใจที่มีค่าไม่เป็นลบ ส่วน  

1 2, , , md d d   และ
1 2, , , md d d    แทนตัวแปรความ

เบี่ยงเบนจากเป้าหมาย ดังนั้น 1 2, , , md d d    ถือเป็นตัวแปรส่วนขาด ซึ่งจะมีค่ามากกว่าศูนย์ ถ้าผลรวมของด้านซ้ายมือน้อยกว่าเป้าหมาย
ด้านขวามือ ส่วน 

1 2, , , md d d   ถือเป็นตัวแปรส่วนเกิน ซึ่งจะมีค่ามากกว่าศูนย์ ถ้าผลรวมของด้านซ้ายมือ มากกว่าเป้าหมายด้านขวามือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิวิศน์ ใจตาบ  (2557) ได้ท าการค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
แนวทางในการตัดสินใจท าธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบนัธุรกิจเบเกอรี่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต่างต้องปรับใช้กลยุทธ์ตามปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และพบว่าคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่มากที่สุด รองลงมาคือ
ส่วนประสมทางการตลาด และภาพลักษณ์ตราสินค้า ตามล าดับ 

Nabendu Sen และ Manish Nandi (2555) ได้ท าการพัฒนาวิธีก าหนดการเชิงเป้าหมายของการวางแผนสวนยาง โดยได้พยายามที่จะ
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความจ าเป็นส าหรับสวนยาง ทั้งนี้ สวนยางมีสองระยะคือระยะที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
กับระยะที่เติบโตเต็มที่แล้ว การปลูกต้นยางมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นการลงทุนระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่มี
ผลตอบแทนกลับมา การแก้ปัญหาแบบจ าลองโดยการใช้ซอฟต์แวร์เช่น Lingo, Excel-Solver จะท าให้การค านวณสะดวกขึ้น 

Farida Hanum  และคณะ (2015) ได้น าเสนอเกี่ยวกับก าหนดการเชิงเป้าหมายของการมอบหมายงานผู้คุมสอบ ซึ่งข้อจ ากัดคือไม่มี
การเลือกงานก่อน และรูปแบบนี้ได้ประสบความส าเร็จ มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบนี้สามารถแก้ปัญหาการจัดตารางเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่อาจจะมีข้อก าหนดบางประการที่ท าให้ปัญหาไม่สามารถท าต่อไปได้ เช่นข้อจ ากัดที่ยาก อาจจะแก้ไขโดยการผ่อนผันข้อจ ากัด 
ซึ่งจะท าให้สามารถคิดค านวณต่อไปได้ 

การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
งานวิจัยฉบับนี้ ได้ศึกษาข้อมูลด้านราคา (Price) ต้นทุน (Cost) และก าไร (Profit) ต่อหนึ่งสูตรขนมแต่ละชนิด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 

ข้อมูลเหล่านี้จะน ามาใช้ในการสร้างก าหนดการเชิงเป้าหมาย โดยที่มีวัตถุประสงค์ย่อย 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ก าไรรวมสูงสุด และต้นทุนราคาไข่
รวมต่ าสุด การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจมี 3 ขั้นตอน คือ ก าหนดตัวแปรการตัดสินใจ สร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ และสร้างข้อจ ากัด 
ตามล าดับ โดยค่าของตัวแปรตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดทั้งหมด  

 

ตารางท่ี 2 ต้นทุนและก าไรต่อสูตร 

 
Chocolate Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

CheeseCake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Price 175 500 320 80 500 195 175 
Cost 57.04 232.98 102.65 39.97 247.16 62.77 82.23 
Profit/Recipe 117.96 267.02 217.35 40.03 252.84 132.23 92.77 

 

แบบจ าลองที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้มี 3 แบบ โดยมีวัตถุประสงค์เดี่ยว 2 แบบ ได้แก่ ก าไรรวมสูงสุดและต้นทุนราคาไข่
ต่ าสุด และแบบจ าลองก าหนดการเชิงเป้าหมายที่รวมทั้ง 2 วัตถุประสงเข้าด้วยกัน โดยมีตัวแปรการตัดสินใจร่วม ดังต่อไปนี้ 

ให ้xi แทนจ านวนเท่าของขนมที่จะผลิตแต่ละชนิด i ในหนึ่งสัปดาห์    i = 1,2,…,7 
ให ้yj แทนจ านวนเท่าของวัตถุดิบที่จะน ามาผลิตขนมในหนึ่งสัปดาห์   j = 1,2,…,21 
ให ้zk แทนจ านวนเท่าของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในหนึ่งสัปดาห์   k = 1,2,3,4 
โดยที ่xi , yj และ zk เป็นจ านวนเต็ม 

 

3.1 แบบจ าลองที่ 1 : ก าไรรวมสูงทีสุ่ด 
แบบจ าลองการตัดสินใจแบบแรก ต้องการหาก าไรรวมจากการผลิตและขายขนมทั้ง 7 ชนิดให้ได้สูงที่สุด โดยสามารถ

เขียนฟังก์ชันวัตถุประสงค์จากราคาขายต่อสูตรลบด้วยต้นทุนต่อสูตรของขนมแต่ละชนิดรวมกันท้ังหมดได้เป็น  
ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

Max   (175 – 57.04)x1 + (500 – 232.98)x2 + (320 – 102.65)x3 + (80 – 39.97)x4 

+ (500 – 247.16)x5 + (195 – 62.77)x6 + (175 – 82.23)x7 

โดยมีชุดข้อจ ากดัส าหรับแบบจ าลองที่ 1 ดังต่อไปนี ้
I. ชุดข้อจ ากัดด้านวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 1 แป้งสาล ี: 125x1 + 75x3 ≤ 1000y1   (1) 
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วัตถุดิบ 2 น้ าตาลทราย : 73x1 + 150x2 + 200x3 + 200x5 + 160x7 ≤ 1000y2   (2) 

วัตถุดิบ 3 น้ าตาลทรายแดง : 70x1 + 20x4 ≤ 1000y3 (3) 

วัตถุดิบ 4 ไข่ไก ่: 1x1 + 8x2 + 2x3 + 1x4 + 2x5 + 3x6 + 3x7 ≤ 30y  (4) 

วัตถุดิบ 5 เนย : 85x1 + 150x2 + 160x3 + 30x4 + 72x5 + 120x6 + 200x7 ≤ 1000y5  (5) 
วัตถุดิบ 6 ผงฟ ู: 1.75x1 + 0.3x4 + 3.5x7 ≤ 400y6  (6) 
วัตถุดิบ 7 เบคกิ้งโซดา : 0.4x1 + 3.3x7 ≤ 300y7 (7)  

วัตถุดิบ 8 กลิ่นวนิลา : 7.5x1 + 5x3 + 1.25x4 + 5x7 ≤ 59y8  (8) 

วัตถุดิบ 9 ช็อคชิพ : 114x1 + 200x3  ≤ 650y9  (9) 
วัตถุดิบ 10 เกลือ : 1.65x1 + 0.8x5 + 1.7x7 ≤ 500y10 (10) 

วัตถุดิบ 11 นมจืด : 600x2 + 63x4 + 25x7 ≤ 2000y11 (11) 

วัตถุดิบ 12 แป้งเค้ก : 225x2 + 200x7 ≤ 1000y12 (12) 

วัตถุดิบ 13 วิปปิ้งครีม : 400x2 + 50x5 ≤ 1000y13  (13) 

วัตถุดิบ 14 แครกเกอร ์: 10x5 ≤ 80y14 (14) 

วัตถุดิบ 15 ครีมชีส : 500x5 ≤ 2000y15 (15) 

วัตถุดิบ 16 แป้งข้าวโพด : 15x5 ≤ 1000 y16    (16) 

วัตถุดิบ 17 แป้งบัตเตอร์เค้ก : 125x4 + 200x6 ≤ 400y17   (17)   

วัตถุดิบ 18 เอสพ ี: 1.75x4 ≤ 1000y18 (18) 
วัตถุดิบ 19 ผงโกโก ้: 60x3 ≤ 528y19  (19) 

วัตถุดิบ 20 กล้วยหอม : 3x7 ≤ 5y20 (20) 

วัตถุดิบ 21 น้ ามะนาว : 10x7 ≤ 300y21 (21) 

จากข้อจ ากัดชุดที่ I เป็นข้อจ ากัดจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนม ด้านซ้ายจะเป็นจ านวนกรัมที่ใช้แป้งสาลีในขนมแต่
ละแบบ ส่วนด้านขวาจะเป็นจ านวนกรัมต่อกล่อง ตัวอย่างเช่น สมการ (1) 125x1 + 75x3 ≤ 1000y1 ขนมแบบท่ี 1 ใช้แป้งสาลี 125 
กรัม ดังนั้น 125 ต้องคูณกับตัวแปรจ านวนเท่าของขนมแบบที่ 1  ขนมแบบที่ 2 ใช้แป้งสาลี 75 กรัมต้องคูณกับตัวแปรเช่นกัน ซึ่ง
มันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนกรัมของแป้งต่อกล่องที่คูณอยู่กับตัวแปรจ านวนเท่าของแป้งสาลี 
II. ชุดข้อจ ากัดด้านบรรจุภัณฑ ์
บรรจุภัณฑ์ชนิดที่ 1 : ใช้ใส่คุกกี้ช็อคชิพและเค้กกล้วยหอม 

5x1 + 25x7 ≤ 150z1 (22) 

บรรจุภัณฑ์ชนิดที่ 2 : ใช้ใส่เครปเค้กและนิวยอร์คชีสเค้ก 
10x2 + 10x5 ≤ 50z2 (23) 

บรรจุภัณฑ์ชนิดที่ 3 : ใช้ใส่บราวนี่และบัตเตอร์เค้ก 
16x3 + 13x6 ≤ 400z3 (24) 

บรรจุภัณฑ์ชนิดที่ 4 : ใช้ใส่โดนัทเค้ก 
4x4 ≤ 100z4  (25) 

III. ชุดข้อจ ากัดด้านเงินลงทุน 
30y1 + 35y2 + 50y3 + 110y4 + 150y5 + 69y6 + 21y7 + 52y8 + 128y9 + 8y10 + 45y11 + 64y12 + 94y13 + 12y14 + 720y15 

+ 51y16 + 60y17 + 125y18 + 120y19 + 15y20 + 15y21 + 42z1 + 110z2 + 116z3 + 200z4 ≤  S (26) 
เมื่อ S คือ เงินลงทุน นั่นคือ ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภณัฑ์แตล่ะชนิดรวมกันต้องไม่เกินเงินลงทุน 

ทั้งนี้ ข้อจ ากัดทั้ง 3 ชุดนี้ จะเป็นข้อจ ากัดในแบบจ าลองที่ 2 และ 3 อีกด้วย 

IV. ชุดข้อจ ากัดด้านการผลิต 

xi ≥ 1 โดยที ่i = 1, 2, …, 7  
 (27) 

3.2 แบบจ าลองที่ 2 : ต้นทุนราคาไข่รวมต่ าที่สุด 
แบบจ าลองการตัดสินใจแบบท่ี 2 ต้องการหาต้นทุนรวมของราคาไข่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบร่วมของขนมทั้ง 7 ชนิด ให้ได้ต้นทุนท่ี

ต่ าที่สุด โดยสามารถเขียนฟังก์ชันวัตถุประสงค์ใหมไ่ด้เป็น  
ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

Min (1x1 + 8x2 + 2x3 + 1x4 + 2x5 + 3x6 + 3x7) × 3.67 
โดยมีข้อจ ากดัเพิ่มเติมของแบบจ าลองที่ 2 เป็นดังนี ้

ข้อจ ากัดด้านก าไรที่ต้องการ 
(175 – 57.04)x1 + (500 – 232.98)x2 + (320 – 102.65)x3 + (80 – 39.97)x4 + (500 – 247.16)x5  
+ (195 – 62.77)x6 + (175 – 82.23)x7   ≥  p(28) 

นั่นคือ ก าไรรวมจากขนมทุกแบบต้องไม่น้อยกว่าก าไรที่ต้องการ p 
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3.3 แบบจ าลองที่ 3 : แบบจ าลองก าหนดการเชิงเป้าหมาย 
แบบจ าลองการตัดสินใจแบบที่ 3 ใช้ก าหนดการเชิงเป้าหมายในการรวมวัตถุประสงค์ ทั้ง 2 แบบ จากแบบจ าลองที่ 1 

และ 2 ข้างต้นเข้าด้วยกัน โดยจะต้องท าการก าหนดตัวแปรชุดใหม่ขึ้นมา ได้แก่ ตัวแปรความเบี่ยงเบน ดังต่อไปนี้ 
P1

−  คือ ตัวแปรส่วนขาดของก าไรรวม 
P1

+  คือ ตัวแปรส่วนเกินของก าไรรวม 
E1

−  คือ ตัวแปรส่วนขาดของต้นทุนไข่ 
E1

+  คือ ตัวแปรส่วนเกินของต้นทุนไข ่
ทั้งนี้ ตัวแปรความเบี่ยงเบนบางตัวจะอยู่ในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของแบบจ าลองก าหนดการเชิงเป้าหมาย ที่จะท าการรวม

เป้าหมายทั้ง 2 คือก าไรรวมและตน้ทุนราคาไขร่วม ให้เป็นวัตถุประสงค์ใหม่ โดยจะเปลี่ยนเป็นการหาค่าต่ าสดุของผลรวมเบีย่งเบน
ไปจากเป้าหมาย ดังนี ้

เป้าหมายที่ 1 ก าไรรวมต้องมากกว่าก าไรที่ต้องการ ดังนั้น ตัวแปรส่วนขาด (P1
–
) ต้องมีค่าน้อยท่ีสุด 

เป้าหมายที่ 2 ต้นทุนราคาไข่รวมต้องน้อยกว่าต้นทุนท่ีตั้งไว้ ดังนั้น ตัวแปรส่วนเกิน (E1
+
) ต้องมีค่าน้อยที่สุด 

ดังนั้น จะได้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของแบบจ าลองที่ 3 คือ    
ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

Min   P1
–
 + E1

+ 
โดยมีข้อจ ากัดเพิ่มเติมของแบบจ าลองที่ 3 เป็นดังนี ้

ข้อจ ากัดด้านก าไรที่ต้องการ 
(175 – 57.04)x1 + (500 – 232.98)x2 + (320 – 102.65)x3 + (80 – 39.97)x4 + (500 – 247.16)x5  
+ (195 – 62.77)x6 + (175 – 82.23)x7 + P1


  P1

+
  =  p (29) 

เมื่อ p คือ ก าไรที่ต้องการ นั่นคือ สมการนีร้ะบุว่าก าไรรวม เมื่อบวกก าไรส่วนขาด P1
 และลบก าไรส่วนเกิน P1

+ จะต้อง
เท่ากับก าไรรวมที่ตั้งเป้าหมายไว ้
ข้อจ ากัดด้านต้นทนุราคาไข่ 
 3.67 (1x1 + 8x2 + 2x3 + 1x4 + 2x5 + 3x6 + 3x7) + E1

−
 − E1

+
 = e (30) 

 เมื่อ e คือ ต้นทุนซื้อไข่ท่ีต้องการ นั่นคือ สมการนีร้ะบุว่าต้นทุนราคาไข่รวม เมื่อบวกต้นทุนส่วนขาด E1
 และลบต้นทุน

ส่วนเกิน E1
+ จะต้องเท่ากับต้นทุนรวมที่ตั้งเป้าหมายไว ้

ผลลัพธ์ของแบบจ าลองและการวเิคราะห์ 
จากแบบจ าลองทั้ง 3 แบบข้างต้น เมื่อน าไปหาค าตอบด้วย Excel Solver จะได้ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดเงินลงทุนไว้ท่ี 3,500 บาท 
ผลลัพธ์ของแบบจ าลองท่ี 1 : ก าไรรวมสูงสุด 

เมื่อวัตถุประสงค์ของแบบจ าลองนี่ คือ ต้องการให้ก าไรรวมสูงที่สุด จากตารางที่ 3 จะได้ผลลัพธ์ว่าต้องผลิตขนม Choc Chip 
Cookie เป็นจ านวน 1 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 50 ช้ิน ผลิตขนม Crepe Cake เป็นจ านวน 1 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 
10 ช้ิน ผลิตขนม Brownie เป็นจ านวน 8 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 128 ช้ิน ผลิตขนม Cake Donut เป็นจ านวน 1 เท่าของ
สูตรการผลิตหรือเท่ากับ 20 ช้ิน ผลิตขนม New York Cheesecake เป็นจ านวน 4 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 40 ช้ิน ผลิตขนม 
Butter Cake เป็นจ านวน 7 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 91 ช้ิน ผลิตขนม Banana Cake เป็นจ านวน 1 เท่าของสูตรการผลิตหรือ
เท่ากับ 25 ช้ิน โดยจะได้ก าไรรวมสูงที่สุดเท่ากับ 4,193.54 บาท และใช้เงินลงทุนเพียง 3,495 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด
ไว้คือ 3,500 บาท ซึ่งเงินเหลือจากการลงทุนเท่ากับ 5 บาท ดังนั้น ก าไรรวมสุทธิเท่ากับ 4,198.54 บาท 
 

ตารางท่ี 3 ผลลัพธ์ของแบบจ าลองที่ 1 

  

Choc 
Chip 

Cookie 

Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 

New York 
Cheese 
cake 

Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Var x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
Qty 1 1 8 1 4 7 1 

 

Budget Used 3,495 
Budget Left 5 
Total Profit 4,193.54 
Grand Total 4,198.54 

 

ผลลัพธ์แบบจ าลองท่ี 2: ต้นทุนราคาไข่รวมต่ าท่ีสุด 
แบบจ าลองที่ 2 ต้องการต้นทุนราคาไข่ต่ าที่สุด ซึ่งจะแปรผันตามก าไรที่ต้องการ จากกรณีศึกษาจากตารางที่ 4 จะได้ผลลัพธ์ว่าต้องผลิต

ขนม Choc Chip Cookie เป็นจ านวน 3 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 150 ช้ิน ผลิตขนม Crepe Cake เป็นจ านวน 1 เท่าของสูตรการผลิตหรือ
เท่ากับ 10 ช้ิน ผลิตขนม Brownie เป็นจ านวน 8 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 128 ช้ิน ผลิตขนม Cake Donut เป็นจ านวน 1 เท่าของสูตรการ
ผลิตหรือเท่ากับ 20 ช้ิน ผลิตขนม New York Cheesecake เป็นจ านวน 4 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 40 ช้ิน ผลิตขนม Butter Cake เป็น
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จ านวน 4 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 52 ช้ิน ผลิตขนม Banana Cake เป็นจ านวน 1 เท่าของสูตรการผลิตหรือเท่ากับ 25 ช้ิน โดยต้องการ
ก าไรรวมเท่ากับ 4,000 บาท ดังนั้นจะได้ต้นทุนราคาไข่ต่ าที่สุดอยู่ที่ 187.17 บาท โดยใช้เงินลงทุนเพียง 3,495 บาท ภายใต้งบประมาณ 3,500 บาท 
 

ตารางท่ี 4 ผลลัพธ์ของแบบจ าลองต้นทุนราคาไข่  

  
Choc Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

Cheese cake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Var x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
Qty 3 1 8 1 4 4 1 

 

 
 
 

ผลลัพธ์แบบจ าลองท่ี 3: แบบจ าลองก าหนดการเชิงเป้าหมาย 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราสนใจ คือ การหาก าไรรวมสูงสุด นั่นคือส่วนต่างที่ขาดของก าไรที่เราตั้งไว้กับก าไรที่ค านวณได้ ควรมีค่า

น้อยที่สุด หรือ P– ควรมีค่าน้อยถึงจะดี และการหาต้นทุนราคาไข่ต่ าที่สุด นั่นคือส่วนต่างที่เกินของราคาไข่ท่ีตั้งไว้กับราคาไข่ที่ค านวณได้ควรมี
ค่าน้อยที่สุด หรือ E+ น้อยถึงจะดี โดยจะท าการยกตัวอย่างเชิงตัวเลขของแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ 
กรณี 1 ก าไรรวมไม่ถึงเป้าหมาย (P1

–
) 

ในกรณีที่ก าไรไม่ถึงยอดที่เราตั้งไว้จึงท าให้ค่า P เกิดขึ้น เนื่องจากการค านวณหาก าไรสูงสุดจากแบบจ าลองที่ 1 ท าให้ได้ก าไรสูงสุด
คือ 4,193.54 บาท แต่ในกรณีนี้เราต้องการก าไรคือ 4,500 บาท จึงท าให้ก าไรขาดไป 306.46 บาท และผลิตขนมต่างๆ  เป็นจ านวนดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลลัพธ์กรณีก าไรไม่ถึงเป้าหมาย 

  
Choc Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

Cheese cake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Var x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
Qty 1 1 8 1 4 7 1 

 

 
 
 
 
กรณี 2 ต้นทุนราคาไขร่วมเกินเป้าหมาย (E1

+
) 

        ในกรณีที่ต้นทุนราคาไข่มากเกินกว่าเงินลงทุนราคาไข่ท่ีตั้งไว้ จึงท าให้ค่า E1
+ เกิดขึ้น จากกรณีศึกษา ก าไรที่ตั้งเป้าไว้คือ 4,000 บาท และ

ต้นทุนราคาไขท่ี ่180 บาท จะพบว่าต้นทุนราคาไข่เกินกว่าที่เราตั้งไว้ 7.17 บาท โดยจะท าการผลิตขนมชนิดต่างๆ  เป็นจ านวนดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 ผลลัพธ์กรณีต้นทุนราคาไข่เกินเป้าหมาย 

  
Choc Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

Cheese cake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Var x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Qty 3 1 8 1 4 4 1 
 

 
 
 
 
กรณี 3 ก าไรรวมไม่ถึงเป้าหมาย และต้นทุนราคาไข่รวมเกินเป้าหมาย (P , E+

) 
จากกรณีศึกษาจะเห็นว่าก าไรที่เราต้องการมากกว่าก าไรที่ค านวณได้จากแบบจ าลองที่ 1 จึงท าให้ค่า P  เกิดขึ้น และ

เนื่องจากเราต้องการผลก าไรมากแต่เงินลงทุนในการซื้อไข่น้อย จึงท าให้ค่า E+ เกิดขึ้น และผลิตขนมต่างๆ ดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 ผลลัพธ์กรณีก าไรไม่ถึงเป้าหมาย และต้นทุนราคาไข่รวมเกินเป้าหมาย 

 

 
 
 
 

Budget Used 3,495 
Total Profit 4,000 
Total Egg Cost 187.17 

Budget Used 3,495 P1

 306.46 

Goal Profit 4,500 P1
+
 0 

Goal Egg Cost 250 E1

 37.14 

Objective 306.46 E1
+
 0 

Budget Used 3,495 P1

 0 

Goal Profit 4,000 P1
+
 32.77 

Goal Egg Cost 180 E1

 0 

Objective 7.17 E1
+
 7.17 

  
Choc Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

Cheese cake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Var x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Qty 1 1 8 1 4 7 1 

Budget Used 3,495 P1

 306.46 

Goal Profit 4,500 P1
+
 0 

Goal Egg Cost 180 E1

 0 

Objective 339.32 E1
+
 32.86 
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กรณี 4 ทั้งก าไรรวมและต้นทนุราคาไข่รวมไม่เกิดเป้าหมาย (P, E+ = 0) 
จากกรณีศึกษานี้เราต้องการก าไรน้อยกว่าที่ค านวณได้จากแบบจ าลองที่ 1 จึงไม่ท าให้ค่า P เกิดขึ้น และมีเงินลงทุนในการซื้อไข่

มาก จึงไม่ท าให้ค่า E+ เกิดขึ้น และผลิตขนมต่างๆ เป็นจ านวนดังตารางที่ 8 
 

 ตารางท่ี 8 ผลลัพธ์กรณีไม่เกิดก าไรขาดและต้นทุนราคาไข่เกิน 

 
 

 
 
 
 
 

สรุปผล 
จากการศึกษาการวางแผนการผลิตขนมเบเกอรี่พบว่าแบบจ าลองนี้เป็นแบบจ าลองเพื่อช่วยการตัดสินใจในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิต

ขนมได้ตามความเหมาะสมของเงินลงทุน และเป็นไปตามข้อจ ากัดและเป้าหมายต่างๆ  โดยในการวิจัยฉบับนี้ได้ใช้ก าหนดการเชิงเป้าหมายเป็นตัว
แบบ ที่มีวัตถุประสงค์ย่อยคือ การหาก าไรรวมสูงสุด และการลดต้นทุนราคาไข่รวม ซึ่งแบบจ าลองจะค านวณเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดที่จะวางแผนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถของเงินลงทุน และค านวณหาผลลัพธ์ด้วยโปรแกรม Excel Solver เพื่อช่วยในการ
หาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด ผลของการค านวณมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเงินลงทุน ก าไรที่ต้องการ และเงินลงทุนซื้อไข่ ซึ่งหากต้องการผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด นั่นคือก าไรส่วนขาดและราคาไข่ส่วนเกินควรมีค่าน้อยที่สุด ดังนั้นแบบจ าลองนี้เป็นเพียงการค านวณหาผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุน แต่ว่าแบบจ าลองการตัดสินใจการวางแผนการผลิตขนมนี้ สามารถค านวณได้เพียง
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงจะเหมาะสม  แต่เราสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ผลการตัดสินใจต่างๆ ได้เพียงพอตามความเป็นจริง 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากแบบจ าลองนีท้ าการค านวณหาจ านวนเท่าของสูตรการผลิตขนม และการเลือกซื้อวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ขนาดเฉพาะ ซึ่งค่าที่
ได้ออกมาเป็นจ านวนเต็ม ฉะนั้นการค านวณของโปรแกรม Excel Solver กับก าหนดการเชิงจ านวนเต็มจึงใช้เวลานาน และจ านวนชนิดขนม
อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่จะน าไปพัฒนาต่อควรเลือกศึกษาโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถช่วยในการค านวณให้รวดเร็วและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานด้วยการพัฒนาแบบจ าลองนี้ให้เป็น Web Application หรือ Smart Phone Application 
เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไปในอนาคต 
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Choc Chip 

Cookie 
Crepe 
Cake Brownie Cake 

Donut 
New York 

Cheese cake 
Butter 
Cake 

Banana 
Cake 

Var x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Qty 1 1 3 14 4 1 3 

Budget 3,499 P1

 0 

Goal Profit 3,000 P1
+
 19.39 

Goal Egg Cost 180 E1

 0.17 

    E1
+
 0 

    Objective 0 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาการจัดการและการส ารองสินค้าคงคลังของบริษัท XYZ เนื่องจากปัญหาปัจจุบันของทางบริษัทคือ 

ความไม่สมดุลระหว่างสินค้าคงคลังกับค่าอุปสงค์ นั่นคือ สินค้าบางชนิดส ารองปริมาณน้อยเกินไปท าให้เสียโอกาสที่อาจได้รับรายได้ 
สินค้าบางชนิดส ารองปริมาณมากเกินไปท าให้เงินทุนจมและเมื่อเวลาผ่านไปสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ ดังนั้น กลุ่มผู้วิจัยจึงแบ่งปัญหา
ออกเป็นสองประเด็น คือ ปัญหาปริมาณการสั่งซื้อและปัญหาประเภทสินค้าที่ควรสั่งซื้อ โดยปัญหาปริมาณการสั่งซื้อ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการ
พยากรณ์ (Forecasting) และการค านวณปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (Safety stock) ในการแก้ปัญหา ในส่วนปัญหาประเภทสินค้าที่ควร
สั่งซื้อ ได้น าทฤษฎีการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีแบบหลายเกณฑ์ (Multiple criteria ABC analysis) เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา 
ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การส ารองสินค้าคงคลังเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากและปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เกิดจากการ
พยากรณ์ด้วยวิธี Decomposition method รวมกับปริมาณสินค้าคงคลังส ารองที่ผ่านการค านวณจากค่าระดับการให้บริการลูกค้า 
(Service level) ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและโอกาสที่อาจสูญเสียรายได้ ได้ดียิ่งขึ้น 
ค้าส้าคัญ: การจัดการสินค้าคงคลงั สินค้าคงคลังส ารอง การแบ่งกลุม่เอบีซีแบบหลายเกณฑ ์การพยากรณ์แบบแยกส่วนประกอบ 

 

Abstract 
 In this research, inventory management of XYZ Company is studied. The current problem is the unbalance 
between the supply/inventory and the demand, that is, inventory levels are too low for some products and too 
high for some others. This causes both lost sales revenues for low inventory and too much capital and carrying 
costs for too high inventory. This research proposes methods for finding which products to buy and how much 
quantities to order. Demand forecasting, safety stock levels, and multiple criteria ABC analysis are used in 
combination to solve the company’s inventory problems. The results obtained show that keeping safety stocks for 
the high turnover-rate inventories combined with the order quantities from the decomposition method forecasting 
increases the customer service level and makes the inventory management more systematic. Consequently, 
operating and lost-sales cost can be reduced enormously. 
Keywords: Inventory Management, Safety Stock, Multiple ABC Analysis, Decomposition Forecasting 
 

1. บทน้า 
 บริษัท XYZ เป็นบริษัทข้ามชาติที่ท าการผลิตและซื้อขายสินค้าประเภทอะไหล่ของอุปกรณ์ท าความสะอาดขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผล
ให้มีสินค้าหลากหลายชนิด ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการส ารองสินค้าคงคลัง แต่เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีหลายโรงงาน
ขนาดย่อย จึงท าให้การจัดการสินค้าคงคลังยังไม่มีระบบที่แน่ชัด อาศัยจากประสบการณ์ของผู้ท างานในการสั่งซื้อและส ารองสินค้าคง
คลังเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุที่ท าให้บ่อยครั้งบริษัทสูญเสียรายได้จากการที่มีสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการที่เข้ามาหรือสินค้า
เสื่อมสภาพจากการหมดอายุการใช้งาน 
 เมื่อท าการศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงแบ่งปัญหาออกเป็นสองประเด็นหลักๆ คือ ปัญหาปริมาณการสั่งซื้อและปัญหา
ประเภทสินค้าที่ควรสั่งซื้อ โดยส่วนที่หนึ่ง ปัญหาปริมาณการสั่งซื้อทางผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการพยากรณ์ (Forecasting) และการค านวณ
ปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock) มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะสามารถค านวณจ านวนสินค้าคงคลังส ารองตามปริมาณที่
เหมาะสมและพยากรณ์ปริมาณสินค้าที่ควรจะสั่งในรอบบิลถัดไปได้ใกล้เคียงกับค่าอุปสงค์ที่มีเข้ามามากที่สุด และในส่วนที่สอง ปัญหา
ประเภทสินค้าที่ควรสั่งซื้อ ได้น าทฤษฎีการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีแบบหลายเกณฑ์ (Multiple Criteria ABC Analysis) เข้า
มาช่วย ซึ่งการจัดกลุ่มสินค้านี้จะสามารถท าให้ทราบว่าสินค้ากลุ่มไหนที่มีการเคลื่อนไหวมากน้อย ดังนั้นจึงสามารถส ารองสินค้าคงคลัง
เฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากเท่านั้น เพื่อลดต้นทุนและลดโอกาสที่สินค้าเสื่อมสภาพจากการค้างสต๊อกเป็นเวลานานได้              
โดยงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าปริมาณมาก
เกินความจ าเป็น โดยพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาคือขาดแนวทางการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม ในงานวิจัยได้ใช้ทฤษฎีการ
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วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซี จ าแนกสินค้า ปรากฏว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อลงได้เป็นเงินจ านวนมาก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ ชุลีกร (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง โดยน าข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าย้อนหลัง 3 ปี มา
พยากรณ์ปริมาณความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ แล้วคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่ดีที่สุดมาใช้ในการค านวณหาปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่
เหมาะสม ส่วนงานวิจัยของ อลงกรณ์ (2554) ได้เสนอว่าปริมาณการสั่งซื้อสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด ไม่แค่การพยากรณ์หาปริมาณการ
สั่งซื้อ แต่ควรมีการค านวณปริมาณสินค้าคงคลังส ารองบวกรวมเข้าไปด้วย เพื่อที่จะได้จัดเก็บสินค้าที่ปริมาณน้อยที่สุดแต่เพียงพอต่อ
ความต้องการมากที่สุด ในหัวข้อต่อไปจะน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะที่สุด โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่ม
สินค้าตามแบบเอบีซี การหาสินค้าส ารองคงคลังและการพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อตามล าดับ 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การแบ่งกลุ่มสินค้าตามทฤษฎีการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบเอบีซี 
 การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังโดยอาศัยทฤษฎีของพาเรโต เพื่อบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ก าหนดลักษณะการ
จัดเก็บสินค้าคงคลังในแต่ละกลุ่ม ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง สามารถลดปัญหาการสูญหายและการปะปนกันของสินค้าได้ 
อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ในการบริหารต้นทุน เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุน และทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงได้ 
 จากข้อมูลจริงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท XYZ ท าให้ได้ข้อมูลสินค้าย้อนหลัง 24 เดือน โดยมีข้อมูลสินค้าจ านวน 
5,538 รายการ และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ รหัสสินค้า เวลาน า ต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณสินค้าขาออก โดยทางคณะผู้วิจัยได้ท า
การคัดเลือกกลุ่มสินค้าที่มาแสดงการค านวณทั้งสิ้นเป็นจ านวน 10 รายการ 
ตารางท่ี 1 อุปสงค์ขาออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ตารางท่ี 2 อุปสงค์ขาออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ItemNo 
Outbound (Units) 

Nov'14 Dec'14 Jan'15 Feb'15 Mar'15 Apr'15 May'15 Jun'15 Jul'15 Aug'15 Sep'15 Oct'15 
THI&L_2000076 140 46,391 1,920 1,785 4,850 9,010 7,845 1,215 4,540 2,050 3,310 6,465 
HH5516300 36 180 9 2 6 29 19 11 28 5 16 28 
HH4812000 1,100 10,467 300 400 885 1,600 1,660 500 1,460 100 650 1,312 
HHB400310 7 233 8 41 4 14 13 18 12 6 45 14 
HHB400602 17 223 15 29 39 16 13 12 20 10 12 26 
THI&L_2000014 15 3,129 122 99 259 596 507 114 465 244 236 249 
4953845 37 215 20 28 21 14 40 3 22 13 19 10 
HH4180000 9 162 15 8 5 16 34 9 24 22 18 9 
THI&L_2000094 - 231 - - 5 17 30 32 30 28 25 37 
THI&L_2000016 12 3,337 121 102 321 619 540 140 466 211 278 282 

 

 ข้อมูลดังตารางข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบเอบีซีทั้งแบบเกณฑ์เดียวและแบบ
หลายเกณฑ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้า โดยแบ่งระดับความส าคัญจากมากไปน้อยคือ A, B และ C ตามล าดับ 
แล้วน าสินค้าที่มีความส าคัญมากที่สุดสองกลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B ไปท าการค านวณหาระดับสินค้าคงคลังส ารอง พร้อมทั้ง
คัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่สุด เพื่อที่จะได้ปริมาณสินค้าคงคลังที่ควรสั่งซื้อและส ารองที่เหมาะสมที่สุด 
 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบเอบีซีมี 2 แบบ คือ แบบเกณฑ์เดียว และแบบหลายเกณฑ์ ส าหรับงานวิจัยนี้ใช้วิธีการ
แบ่งกลุ่มสินค้าแบบหลายเกณฑ์เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาประเภทสินค้าที่ควรสั่ งซื้อ โดยเกณฑ์ที่ใช้คือ เกณฑ์อุปสงค์ และเกณฑ์
เวลาน า  ซึ่งในการค านวณการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบหลายเกณฑ์นี้ จ าเป็นจะต้องค านวณการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบเกณฑ์เดียวก่อน 
แล้วจึงน าผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มแบบเกณฑ์เดียวมาท าการถ่วงน้ าหนักเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบหลาย
เกณฑ์ 
 
 

ItemNo Outbound (Units) 
Nov'13 Dec'13 Jan'14 Feb'14 Mar'14 Apr'14 May'14 Jun'14 Jul'14 Aug'14 Sep'14 Oct'14 

THI&L_2000076 - - - - - - - - - - 100 390 
HH5516300 54 7 11 23 41 - 2 20 2 23 4 64 
HH4812000 3,850 700 1150 1050 2200 - 50 950 300 1251 600 2570 
HHB400310 18 4 15 5 19 22 1 17 11 3 20 24 
HHB400602 33 9 3 10 31 12 19 10 4 16 19 43 
THI&L_2000014 - - - - - - - - - - 19 21 
4953845 31 6 26 13 1 12 5 38 5 22 27 58 
HH4180000 5 25 9 5 9 6 26 12 31 8 5 20 
THI&L_2000094 - - - - - - - - - - 4 - 
THI&L_2000016 - - - - - - - - - - 18 26 
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ก.) การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีโดยเกณฑ์อุปสงค์ 
      การแบ่งกลุ่มเอบีซีโดยเกณฑ์อุปสงค์ คือการแบ่งกลุ่มสินค้าตามปริมาณอุปสงค์ขาออก โดยสินค้าที่มีปริมาณอุปสงค์ขาออก
มาก จะเป็นสินค้าท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งมาก  ทางผู้วิจัยน าข้อมูลอุปสงค์ขาออกย้อนหลังระยะเวลา 
1 ปีล่าสุดหรือคือข้อมูลดังตารางที่ 2 มาท าการค านวณเพื่อแบ่งกลุ่มสินค้า โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที ่1: ค านวณหาคา่อุปสงค์รายปี (Annual)  
ขั้นที่ 2: ค านวณหามูลค่ารวม โดย Total Value = Unit Cost  Annual   
ขั้นที่ 3: ค านวณหาคา่เปอรเ์ซ็นต์ของมูลค่าสินคา้รวมต่อปี (Percent Total Value) และค่าเปอร์เซ็นตข์องปริมาณสินค้ารวมต่อปี 
(Percent Total Quantity) 
ขั้นที่ 4: จัดเรยีงล าดับข้อมูลตามเปอร์เซ็นตม์ูลค่าสินค้ารวมจากมากไปน้อย 
ขั้นที่ 5: ค านวณหามูลค่าสะสมของค่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้ารวมต่อปี (Accumulative Total Quantity) 
ขั้นที่ 6: น าค่าเปอรเ์ซ็นตส์ะสมของปริมาณรวมเทียบเกณฑ์เพื่อแบ่งกลุ่ม A, B และ C โดยแบ่งกลุ่มตามทฤษฏีของพาเรโต ดังนั้น
สามารถแบ่งกลุ่มเอบซีีไดค้ือ 0  A  15  B  55  C  100 
เมื่อท าการค านวณตามขั้นตอนท่ี 1 - 6 เรียบร้อยแล้ว จะสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกลุ่มด้วยเกณฑ์อุปสงค์ดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 การแบ่งกลุ่มเอบีซีโดยเกณฑ์อุปสงค์ 

ItemNo Annual Unit Cost Total Value Percent 
Total Value 

Percent 
Total 

Quantity 

Accumulative 
Total Quantity Group 

THI&L_2000016 6,429 140.00 900,060 31.87 5.15 5.15 A 
HH4812000 20,434 39.45 806,121 28.54 16.37 21.52 B 
HH5516300 369 920.00 339,480 12.02 0.30 21.81 B 
THI&L_2000014 6,035 56.00 337,960 11.97 4.83 26.65 B 
HHB400602 432 365.00 157,680 5.58 0.35 26.99 B 
THI&L_2000076 89,521 1.50 134,282 4.75 71.71 98.70 C 
4953845 442 161.98 71,595 2.54 0.35 99.05 C 
HHB400310 415 93.61 38,848 1.38 0.33 99.39 C 
HH4180000 331 75.75 25,073 0.89 0.27 99.65 C 
THI&L_2000094 435 30.00 13,050 0.46 0.35 100.00 C 
Sum 124,843 1,883.29 2,824,149     

 
 จากตารางที่  3 จะเห็นว่าสินค้าทั้งหมดสามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้ค่าสะสมของปริมาณในการจัดกลุ่มตามทฤษฎีของ 
พาเรโต อาทิเช่น สินค้ารหัส THI&L_2000016 เปอร์เซ็นต์ปริมาณสะสมรวม คือ 5.15% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม A เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 0  A 
 15 สินค้ารหัส HH4812000 เปอร์เซ็นต์รวม คือ 21.52% ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 15  B  55 และสินค้ารหัส 
THI&L_2000076 เปอร์เซ็นต์รวม คือ 98.70% ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม C เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 55  C  100 เป็นต้น จะเห็นว่าจากสินค้า
ทั้งหมด 10 รายการ เมื่อท าการจัดกลุ่มด้วยเกณฑ์อุปสงค์ จะมีสินค้ากลุ่ม A จ านวน 1 รายการ สินค้ากลุ่ม B จ านวน 4 รายการ และ
สินค้ากลุ่ม C จ านวน 5 รายการ 
 

     ข.) การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีโดยเกณฑ์เวลาน้า 
         เวลาน า (Lead Time) คือระยะเวลาตั้งแต่ออกค าสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงเวลาที่ได้รับสินค้า ซึ่งการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบ
เอบีซีนั้นขึ้นอยู่กับผู้วิเคราะห์ว่าสนใจเลือกปัจจัยใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ซึ่งในที่นี้ทางคณะผู้วิจัยท าการเลือกเกณฑ์เวลาน า 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที ่1: ค านวณหาคา่เปอรเ์ซ็นต์ของเวลาน า = (Lead Time100)/(Max of Lead Time) 
ขั้นที่ 2: เรียงล าดับค่าเปอร์เซ็นต์ของเวลาน าจากมากไปน้อย 
ขั้นที่ 3: น าเปอร์เซ็นต์เวลาน าท่ีได ้มาแบ่งกลุ่ม A, B และ C  โดยก าหนดให ้ 0  C  30  B  80  A  100 

เมื่อท าการค านวณตามขั้นตอนท่ี 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว จะสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกลุ่มโดยเกณฑเ์วลาน าดังตารางที่ 4 
 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าสินค้าทั้งหมดสามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้เกณฑ์เวลาน าในการจัดกลุ่ม โดยสินค้าที่มีระยะเวลาน า
มากๆ คือสินค้าท่ีต้องให้ความส าคัญมาก อาทิเช่น สินค้ารหัส THI&L_2000014 เปอร์เซ็นต์ของเวลาน าคือ 100% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 
A เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 80  A  100 สินค้ารหัส HHB400602 เปอร์เซ็นต์ของเวลาน าคือ 70% ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B เนื่องจาก
ค่าอยู่ในช่วง 30  B  80 และสินค้ารหัส THI&L_2000016 เปอร์เซ็นต์รวม คือ 23.33% ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม C เนื่องจากค่าอยู่
ในช่วง 0  C  30 เป็นต้น จะเห็นว่าจากสินค้าทั้งหมด 10 รายการ เมื่อท าการจัดกลุ่มด้วยเกณฑ์เวลาน า จะมีสินค้ากลุ่ม A 
จ านวน 2 รายการ สินค้ากลุ่ม B จ านวน 4 รายการ และสินค้ากลุ่ม C จ านวน 4 รายการ 
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 เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งกลุ่มเอบีซีแบบเกณฑ์เดียวเรียบร้อยแล้ว น าผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งกลุ่มด้วยเกณฑ์อุปสงค์
และเกณฑ์เวลาน า มาท าการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เพื่อแบ่งกลุ่ม A, B และ C ร่วมกันอีกครั้ง โดยใช้การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเอบีซี
แบบหลายเกณฑ์ เพื่อความถูกต้องแม่นย าในการแบ่งกลุ่ม 
 

ตารางท่ี 4 การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีโดยเกณฑ์เวลาน า 
ItemNo Lead Time Lead Time (%) Group 

THI&L_2000014 30 100.00 A 
4953845 30 100.00 A 
HHB400602 21 70.00 B 
HHB400310 21 70.00 B 
HH4812000 15 50.00 B 
HH5516300 15 50.00 B 
THI&L_2000016 7 23.33 C 
THI&L_2000076 7 23.33 C 
HH4180000 7 23.33 C 
THI&L_2000094 7 23.33 C 
  

 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเอบีซีแบบหลายเกณฑ์โดยใช้วิธีการถ่วงน้้าหนัก 
         เนื่องจากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีมีทั้งแบบเกณฑ์เดียวและแบบหลายเกณฑ์ ทางคณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบหลายเกณฑ์เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการแบ่งกลุ่ม โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักเข้ามาช่วยในการแบ่งกลุ่ม ซึ่ง
การใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักสามารถก าหนดระดับความส าคัญให้กับเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ น้ันหมายความว่าสามารถก าหนดน้ าหนักให้แต่
ละเกณฑ์มีความส าคัญเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ในงานวิจัยนี้เลือกเกณฑ์ที่คาดว่าส่งผลต่อการจัดกลุ่มสินค้ามา 2 เกณฑ์ คือเกณฑ์
อุปสงค์ขาออกและเกณฑ์เวลาน า ซึ่งสามารถค านวณการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบหลายเกณฑ์โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1: หาผลลัพธ์แบบเกณฑ์เดียวส าหรับทุกเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มเอบีซีแบบหลายเกณฑ์  
 ขั้นที่ 2: น ากลุ่มผลลัพธ์ที่ได้แปลงเป็นคะแนน โดยก าหนดให้สินค้ากลุ่ม A = 4 สินค้ากลุ่ม B = 3 และสินค้ากลุ่ม C = 2 
 ขั้นที่ 3: ก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับแต่ละเกณฑ์ที่น ามาในการแบ่งกลุม่เอบีซีแบบหลายเกณฑ์ โดยก าหนดให้ เกณฑ์อุปสงค์มี
ระดับความส าคัญเท่ากับ 0.8 และระดับความส าคัญของเกณฑ์เวลาน าเท่ากับ 0.2 
 ขั้นที่ 4: ค านวณค่า = (0.8)(คะแนนท่ีแปลงโดยเกณฑ์อุปสงค์) + (0.2)(คะแนนท่ีแปลงโดยเกณฑเ์วลาน า) 
 ขั้นที่ 5: น าค่าคะแนนท่ีได้จากขั้นที่ 4  มาแบ่งกลุ่ม A, B และ C  โดยก าหนดให ้ 0  C  3.0  B  3.5  A  4.0 
เมื่อท าการค านวณตามขั้นตอนที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว จะสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักดัง
ตารางที่ 5  
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเอบีซีแบบหลายเกณฑ์โดยใช้วิธีการถ่วงน้้าหนัก 

ItemNo 
Demand Group Lead Time Group 

Weight Point Multiple Criteria Group Weighted = 0.8 Weighted = 0.2 
Group Point Group Point 

THI&L_2000016 A 4 C 2 3.2 + 0.4 = 3.6 A 
HH4812000 B 3 B 3 2.4 + 0.8 = 3.2 B 
HH5516300 B 3 B 3 2.4 + 0.6 = 3.0 B 
THI&L_2000014 B 3 A 4 2.4 + 0.6 = 3.0 B 
HHB400602 B 3 B 3 2.4 + 0.6 = 3.0 B 
THI&L_2000076 C 2 C 2 1.6 + 0.8 = 2.4 C 
4953845 C 2 A 4 1.6 + 0.6 = 2.2 C 
HHB400310 C 2 B 3 1.6 + 0.4 = 2.0 C 
HH4180000 C 2 C 2 1.6 + 0.4 = 2.0 C 
THI&L_2000094 C 2 C 2 1.6 + 0.4 = 2.0 C 
 

 จากตารางที่  5 จะเห็นว่าสินค้าทั้งหมดสามารถแบ่งกลุ่มได้โดยใช้ค่าถ่วงน้ าหนักในการจัดกลุ่ม อาทิเช่น สินค้ารหัส 
THI&L_2000016 ค่าถ่วงน้ าหนัก คือ 3.6 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม A เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 3.5A4.0 สินค้ารหัส HH4812000 ค่าถ่วงน้ าหนัก 
คือ 3.2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม B เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 33.0B3.5 และสินค้ารหัส THI&L_2000076 ค่าถ่วงน้ าหนัก คือ 2.4 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 
C เนื่องจากค่าอยู่ในช่วง 0C3.0 เป็นต้น จะเห็นว่าจากสินค้าทั้งหมด 10 รายการ เมื่อท าการจัดกลุ่มด้วยการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเอบี
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ซีแบบหลายเกณฑ์โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนัก จะมีสินค้ากลุ่ม A จ านวน 1 รายการ สินค้ากลุ่ม B จ านวน 4 รายการ และสินค้ากลุ่ม C 
จ านวน 5 รายการ 
 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าสามารถท าได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการค านวณโดยวิธีการถ่วงน้ าหนักและเกณฑ์ส าหรับ
แบ่งกลุ่มแบบเมทริกซ์ ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลกับสินค้าเป็นหลัก ผลที่ได้จากการจัดกลุ่มสินค้าคือ ท าให้ทราบว่าสินค้า
ชนิดใดบ้าง ที่ควรให้ความส าคัญและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งในที่นี้คือสินค้ากลุ่ม A และกลุ่ม B โดยทางคณะผู้วิจัยจะน าสินค้ากลุ่ม A และ
กลุ่ม B ไปค านวณสินค้าคงคลังส ารองและพยากรณ์ปริมาณสั่งซื้อเพื่อแก้ปัญหาปริมาณการสั่งซื้อในล าดับถัดไป 
2.2 การค้านวณหาระดับสินค้าคงคลังส้ารอง 
 จากการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบเอบีซี ท าให้ทราบว่าสินค้าใดที่มีความส าคัญมากและต้องดูแลเป็นพิเศษ และเมื่อทราบสินค้าที่ควร
ดูแลและให้ความส าคัญเป็นพิเศษแล้ว จะน าสินค้าเหล่านั้นไปค านวณหาระดับสินค้าคงคลังส ารองและท าการพยากรณ์อุปสงค์ขาออก
ในล าดับถัดไป โดยในงานวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจกับสินค้ากลุ่ม A และกลุ่ม B  ซึ่งรวมทั้งสิ้น 5 รายการ  

ระดับสินค้าคงคลังส ารอง หมายถึง สินค้าคงคลังจ านวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจากจ านวนหรือปริมาณที่เก็บไว้ตามรอบปกติ 
เนื่องจากความต้องการสินค้าของลูกค้าหรือช่วงเวลารอคอยในการสั่งสินค้านั้นมีความไม่แน่นอน 

การค้านวณระดับสินค้าคงคลังส้ารอง (SS) กรณีความต้องการสินค้าเปลี่ยนแปลง แต่ช่วงเวลารอคอยคงที่ ซึ่งมีสมมติฐานว่า
ความแปรปรวนของข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) มีสูตรการค านวณดังต่อไปนี ้

SS = Zs                   (1) 
โดย   SS =  สินค้าคงคลังส ารอง  

Z = ค่ามาตรฐานภายใต้ระดับบรกิารที่ก าหนดไว้ของการแจกแจงปกติ 
s  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การค้านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) มีสูตรค้านวณดังต่อไปนี้ 

     
 

2
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               (2) 

โดย  s = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 x = ข้อมูล 
x   = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 n = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 เนื่องจากข้อมูลอุปสงค์ขาออกรายเดือนมีความต่างของปริมาณการสั่งค่อนข้างสูง น่ันจึงส่งผลให้ชุดข้อมูลมีความแปรปรวน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับให้ค่าอุปสงค์ขาออกไม่แตกต่างกันเกินไป ทางคณะผู้วิจัยจึงท าการรวมอุปสงค์ขาออกจากราย
เดือนเป็นรายสามเดือน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 อุปสงค์ขาออกทุกๆ 3 เดือน 

Item No. Group 
Lead 
Time 
(Day) 

Outbound Demand 
Nov13 - 
Jan14 

Feb14 - 
Apr14 

May14- 
Jul14 

Aug14 - 
Oct14 

Nov14- 
Jan15 

Feb15 - 
Apr15 

May15- 
Jul15 

Aug15- 
Oct15 

THI&L_2000016 A 7 0 0 0 44 3,470 1,042 1,146 771 
THI&L_2000014 B 7 0 0 0 40 3,266 954 1,086 729 
HH4812000 B 15 5,700 3,250 1,300 4,421 11,867 2,885 3,620 2,062 
HH5516300 B 15 72 64 24 92 225 37 58 49 
HHB400602 B 21 45 53 33 78 255 84 45 48 
 

จากท่ีได้อุปสงค์รายสามเดือนดังตารางที่ 6 เพื่อท าให้ค่าความแปรปรวนของข้อมูลลดลงแล้ว จากนั้นท าการค านวณเพื่อหา
สินค้าคงคลังส ารอง โดยมีขั้นตอนการค านวณดังนี้ 
ขั้นที ่1: ท าการแปลงค่าอุปสงค์รายสามเดือนเป็นอุปสงค์ตามระยะเวลาน า จากสตูร (เวลาน า)(อุปสงค์รายสามเดือน)/90 
ขั้นที่ 2: ค านวณหาคา่ x  จากสูตร x  = ( x)/n  โดยที่ n คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
ขั้นที่ 3: ค านวณหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร (2) 
ขั้นที่ 4: ค านวณหาปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง จากสูตร (1) โดยก าหนดระดับบริการที่ 95% หรือ z = 1.6448 
ตัวอย่างการค้านวณหาสินค้าส้ารองคงคลัง สินค้ารหสั THI&L_2000016 โดยก าหนดให้ค่าระดับบริการเท่ากับ 95% หรือ  
z = 1.6448 ระยะเวลาน าเท่ากับ 7 วัน ข้อมูลอุปสงค์แสดงดังตารางที่ 1 - 2 
จากขั้นที่ 1  จะได้  อุปสงค์ตามระยะเวลาน าของเดือน Nov 13 – Jan 14  = (70)/90 = 0 
    อุปสงค์ตามระยะเวลาน าของเดือน Aug 14 – Oct 14  = (744)/90 = 3.42 
ท าเช่นเดียวกันจนครบ 24 เดือน 
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ขั้นที่ 2 ท าการค านวณหาระดับสินค้าคงคลังส ารองโดยค านวณค่า   x = (0+0+0+3.42+269.89+81.04+89.13+59.97)/8  
=   62.9 

ขั้นที่ 3 ค านวณหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตร (2) จะได้
3956.4 3956.4 3956.43537.8 42844.8 329 688 8.58

7
92.02s

     
   

ขั้นที ่4 ค านวณหาปริมาณสินค้าคงคลังส ารองจากสูตร (1)  จะได้ SS = 1.6448(92.02)    =  151.35   151 
ดังนั้น ระดับสินค้าคงคลังส ารองของสินค้า THI&L_2000016 คือ 151 ช้ินต่อ 3 เดือน 

สามารถค านวณหาระดับสินค้าคงคลังส ารองของสินค้า HH4812000 , HH5516300 , THI&L_2000014,  HHB400602 
ได้เช่นเดียวกับ สินค้า THI&L_2000016 แสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 ระดับสินค้าคงคลังส้ารอง ที่ระดับการให้บริการ 95% หรือ z = 1.6448 

ItemNo Lead Time Group s Safety Stock 
THI&L_2000016 7 A 92.02 151 
THI&L_2000014 7 B 86.59 142 
HH4812000 15 B 551.86 908 
HH5516300 15 B 10.52 17 
HHB400602 21 B 16.98 28 
 

 ในขั้นนี้ได้ท าการหาระดับสินค้าคงคลังส ารอง จะเห็นได้ว่า สินค้าแต่ละรายการมีระดับการส ารองสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากระดับสินค้าคงคลังส ารองขึ้นกับข้อมูลอุปสงค์ขาออกย้อนหลัง และในขั้นตอนต่อไป จะท าการพยากรณ์ปริมาณ
การสั่งซื้อของลูกค้าในรอบการสั่งซื้อถัดไป เพ่ือน ามารวมกับค่าระดับสินค้าคงคลังส ารอง ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาปริมาณการสั่งซื้อ 
 

2.3 การพยากรณ์อุปสงค์ขาออก 
 การพยากรณ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการคาดการณ์บางสิ่งบางอย่างในอนาคต โดยใช้ประวัติและข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตเพื่อ
ค านวณตามหลักการทางคณิตศาสตร์หรืออาจใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน เพื่อให้การพยากรณ์มีความแม่นย ามากที่สุด เทคนิคการ
พยากรณ์มีหลายรูปแบบ และวิธีการเลือกใช้ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่  
         ส าหรับงานวิจัยนี้ทางคณะผู้จัดท าได้น าโปรแกรม ForecastX เข้ามาช่วยในการพยากรณ์ค่าอุปสงค์ขาออกในรอบการสั่งซื้อ
ถัดไป โดยน าข้อมูลอุปสงค์ขาออกเป็นระยะเวลา 24 เดือน ของสินค้ากลุ่ม A และกลุ่ม B ไปค านวณในโปรแกรมโดยเลือกใช้วิธีการ
พยากรณ์แบบ Decomposition Method   
         ยกตัวอย่างข้อมูลสินค้า HHB400602 จะได้กราฟการพยากรณ์ดังรูปที่ 1 ซึง่จะเห็นว่าค่าพยากรณ์ที่ได้ในระยะแรกในช่วงที่
มีข้อมูลจริง ซ้อนทับกันพอดี แสดงว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีนี้มีความน่าเช่ือถือค่อนข้างสูง อีกทั้งได้ค่า  Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE) ที่ค านวณได้จากโปรแกรมมีค่าเท่ากับ 21.3% และค่า Root Mean Square Error มีค่าเท่ากับ 7.53 
ซึ่งถือเป็นว่าที่ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับการพยากรณ์ด้วยวิธีอ่ืน 

รูปที่ 1 ค่าพยากรณ์สินค้าด้วยโปรแกรม ForecastX 
จากรูปที่ 1 มีเส้นกราฟแสดงอุปสงค์ขาออกที่เกิดขึ้นจริง เส้นกราฟแสดงค่าพยากรณ์อุปสงค์ขาออกที่พยากรณ์จาก

โปรแกรมในช่วงเวลาที่มีข้อมูลจริง และเส้นกราฟแสดงค่าพยากรณ์อุปสงค์ขาออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า หรือ 12 
รอบการสั่งซื้อถัดไป ท าเช่นเดียวกันกับสินค้าทั้งหมดของกลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งค่าพยากรณ์ที่ได้แสดงดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ค่าพยากรณ์อุปสงค์ขาออกในระยะเวลา 12 เดือนของสินค้าทุกชนิดในกลุ่ม A และ B 
Date HHB400602 HH4812000 THI&L_2000016 THI&L_2000014 HH5516300 

Nov-15 15.63 1,137.99 527.65 498.92 38.10 
Dec-15 207.63 10,487.75 527.75 499.01 187.90 
Jan-16 13.79 295.48 527.70 498.96 9.20 
Feb-16 26.48 393.80 527.73 498.98 2.02 
Mar-16 36.28 894.37 336.38 272.14 6.05 
Apr-16 15.38 1,668.64 622.11 602.72 29.81 
May-16 40.25 82.91 527.72 498.98 3.37 
Jun-16 14.26 1,244.14 527.72 498.98 25.53 
Jul-16 4.16 309.79 527.72 498.98 2.01 
Aug-16 16.10 1,337.70 527.72 498.98 23.78 
Sep-16 18.65 674.20 527.72 498.98 4.45 
Oct-16 41.89 2,867.61 527.72 498.98 73.02 

 

น าค่าพยากรณ์ที่ได้จากตารางที่ 8 มารวมกับค่าสินค้าคงคลังส ารองในตารางที่ 7 จะท าให้ได้ปริมาณสินค้าคงคลังที่สมควรจะ
สั่งในรอบการสั่งซื้อถัดไป เช่น สินค้า HHB400602 ค่าพยากรณ์ของรอบการสั่งซื้อถัดไป (สามเดือนถัดไป) คือ 15.63 + 207.63 + 
13.79 = 237.05 ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองของสามเดือนถัดไปคือ 28  ดังนั้น ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองที่ควรสั่งในรอบการสั่งซื้อ
ถัดไปมีจ านวนเท่ากับ 265.05 หรือประมาณ 265 ช้ิน เมื่อค านวณเช่นเดียวกันกับทุกสินค้าในกลุ่ม A และ B สามารถแสดงปริมาณ
สินค้าที่บริษัทควรสั่งซื้อจากผู้ขายส าหรับรอบการสั่งซื้อถัดไปดังตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9 ปริมาณสินค้าที่ควรสั่งซ้ือจากผู้ขาย 

ItemNo Lead Time Group Safety Stock Demand  
Forecasting 

Quantity to 
Order 

THI&L_2000016 7 A 151 1,583 1,734 

THI&L_2000014 7 B 142 1,497 1,639 

HH4812000 15 B 908 11,921 12,829 

HH5516300 15 B 17 235 252 

HHB400602 21 B 28 237 265 
 

สรุปและวิเคราะห์ผล 
งานวิจัยนี้ท าการค านวณปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า โดยค านึงถึงระดับการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะน าไปสู่ปริมาณ

สินค้าคงคลังส ารองที่ต้องจัดเก็บ เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์ ในการนี้จะท าการพิจารณาเฉพาะสินค้าที่ได้รับการจัดกลุ่ม 
A และ B ซึ่งจะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญด้วยวิธีการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบเอบีซีแบบหลายเกณฑ์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ได้แก่  
1. เกณฑ์ด้านอุปสงค์ 2. เกณฑ์เวลาน า ด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนักให้เกณฑ์อุปสงค์เป็น 0.8 และเกณฑ์เวลาน าเป็น 0.2 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
ค่าพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ารวมกับปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง จะเป็นปริมาณที่บริษัทควรสั่งจากผู้ขายส าหรับ
รอบการด าเนินงานถัดไป ซึ่งจะท าให้บริษัทไม่ต้องสั่งสินค้ามากเกินความต้องการ อีกทั้งยังท าให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าลง หรือ
โอกาสที่อาจเกิดการขาดแคลนสินค้าต่ า งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ข้อมูลจริงของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งสินค้ามีลักษณะเป็นอะไหล่ของ
อุปกรณ์ท าความสะอาดขนาดใหญ่ โดยสามารถประยุกต์งานวิจัยนี้กับอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานเป็น
ระบบ และลดต้นทุนไม่จ าเป็นลง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ
หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนของ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 2 ,9 และ 11 รวม 289 ครัวเรือน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลหลักที่เป็นคณะกรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ านวน 10 คน ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์เนื้อหา สรุป
และน าเสนอโดยการพรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับต่ า(x =2.28) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนและตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล
อยู่ในระดับต่ า (x =2.23, x =2.24 และ x =2.08) ตามล าดับ มีเพียงด้านการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (x =2.58) ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาจากข้อจ ากัดด้านอายุที่ไม่สะดวกในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งบางส่วนต้องไปประกอบอาชีพท าไร่ท านา 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม ป่าชุมชน การจัดการ             

Abstract 
The objectives of this study were to determine the level of people participation in community forest management, 

problems and obstacles of participation management Ban-Huaisaphan Community Forest. Data collection was conducted 
through distributed to leaders or representatives of 289 local households that representatives of the families living around the 
forest among the 4 villages include 1,2, 9 and 11 of the 289 households. And in-depth interviews with 10 key informants. 
Statistical analysis applies percentage, average and standard deviation. Data from in-depth interviews are in content analysis 
form the result shown that People participation in forest management at a low level (x ₌2.28) by considering participation in 
four areas: planning and decision making. The actions. The beneficiaries and evaluation. Based on the aspect of participation in 
the implementation of the medium level (x ₌2.58).  Problems and obstacle of participation in community forest management 
including gender, age, education and occupation in making a living as an obstacle to participation in community forest management. 
Keywords: Participation, Community forest, Management 
 

1.บทน า 
“ป่าชุมชน” เป็นค าที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ 30 ปีท่ีผ่านมา เป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยมีชุมชนเป็นฐาน หรือเป็นการ

จัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชน ที่มีวิถีปฏิบัติเป็นระบบสิทธิหน้าหมู่ หรือเป็นระบบทรัพยากรร่วมของชุมชนสมศักดิ์ สุขวงศ์(2550) ได้
กล่าวถึงป่าชุมชน ว่าเป็นกิจกรรมของคนชนบทในการจัดการทรัพยากรต้นไม้และป่าไม้ เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชน เป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนและมอบอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูก จัดการ ป้องกัน และเก็บหาผลประโยชน์จากป่าไม้ภายใต้ระบบการจัดการที่
ยั่งยืน ที่รวมถึงป่า ทั้งที่เป็นป่าบก ป่าชายเลน รวมถึงป่าพรุและบุ่งทา ประกอบด้วย ต้นไม้ ทุ่งหญ้า พันธุ์พืช สัตว์ป่า แหล่งน้ า และสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติที่เป็นระบบนิเวศทั้งหมด ป่าชุมชนอาจตั้งอยู่รอบหมู่บ้าน รอบแหล่งชุมชน หรืออาจอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน  ชุมชนนั้นอาจจะเป็นชุมชน
ที่เป็นทางการ เช่น หมู่บ้าน อบต. หรือชุมชนตามประเพณีก็ได้ และก็อาจจะเป็นหนึ่งชุมชน หรือหลายชุมชนที่มาจัดการป่าชุมชนร่วมกันก็ได้ 
โดยที่คนในชุมชนนั้นๆอาจเลือกใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศก็ได้ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นผู้
วางแผนและตัดสินใจ ว่าจะใช้ประโยชน์อะไร และอย่างไรจากปา่ จะดูแลรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชนอย่างไร  ป่าชุมชนมีขอบเขตขนาดไหน
ที่ชุมชนจะดูแลได้ทั่วถึง 

นอกจากนั้น  ในแวดวงของนักปฏิบัติการในงานพัฒนาสังคมและทรัพยากร ยังให้ความส าคัญต่อ “ป่าชุมชน” ว่าเป็นมากกว่ากิจกรรม
ทางสังคม แต่เป็น ”กระบวนการการจัดความสัมพันธ์ทางสงัคมแบบใหม่ หากท าได้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ชุมชน
กับคนในสังคม คนกับคน จะถูกเปลี่ยนไปและน าไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่และสวัสดิการของชุมชน และการกระจายอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” (สมหญิง สุนทรวงษ์, 2557) รูปแบบการจัดการป่าชุมชนมีความหลากหลายและแตกต่างไปตาม
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบริบทของแต่ละชุมชน ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการป่าชุมชน ล้วนเกิดจากการสั่งสมวิถีปฏิบัติกับทรัพยากรจน 
แปรเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรอย่างใกล้ชิด การจัดการป่าจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันตามแนวทางของการอนุรักษ์ ซึ่งหากจะท าให้เกิดการขยายแนวร่วมในการจัดการป่าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สิ่งที่ควรเริ่ม
ด าเนินการก่อนเรื่องอื่น  ๆก็คือการสร้างกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัดให้เกิดขึน้ให้ได้นั่นเอง 
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ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 17 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขาและป่าเบญจพรรณ ปัญหาส าคัญที่เกิดกับชุมชนคือการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ท ากินและการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลท าให้พื้นที่ป่าธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมและลดลง จึงเกิดการรวมตัวของสมาชิก 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้าน
หนองกระจันทร์ หมู่ 2 บ้านห้วยสะพาน หมู่ 9 บ้านใหม่ และ หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ เพื่อด าเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและได้จัดตั้ง
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีอย่างเป็นทางการเพื่อด าเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าในปี 2544 และประสานงานกับองค์กรภายนอก
ในการสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า จนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน
ระดับประเทศของกรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ใน “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ าปี 2555” และ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ประจ าปี 2548 จากบริษัทปตท. 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีและศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับป่าชุมชน แนวคิดทฤษฎีการจัดการป่า
ชุมชน แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในชุมชน 4 หมู่บ้าน โดยใช้สูตรการ

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 289 ชุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระจันทร์ จ านวน 32 
ชุด หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน จ านวน 182 ชุด หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ จ านวน 33 ชุด และหมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ จ านวน 42 ชุด เพื่อศึกษาระดับการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วย
สะพานสามัคคี และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและ
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีแนวค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ช่ือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพการด ารงต าแหน่งทางสังคม อาชีพ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ check list และ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ
ลเิคอร์ (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 ซึ่งหมายถึงมีส่วนร่วมมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจะน ามาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อค าตอบว่าตอบทุกข้อหรือไม่ 
หลังจากนั้นจะน ามาลงรหัส ให้คะแนน และประมวลผลโดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน(Standard 
Deviation : S.D)  เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีใน
ภาพรวม และในขั้นตอนการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและ การรับผลประโยชน ์
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์กลุ่มเชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่
เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อันประกอบด้วย ประธาน รองประธานและสมาชิกคณะกรรมการ จะน ามาตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบยืนยัน
ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกัน ว่าข้อมูลที่ได้จากวิธีการที่ต่างกันจะน าไปสู่ข้อค้นพบที่อยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่
หลังจากนั้นจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 289 คน จ านวน 7 ข้อค าถาม ได้แก่ หมู่บ้าน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพการด ารงต าแหน่งทางสังคม แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

  
จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.หมู่บ้าน 
     1.บ้านหนองกระจันทร์ 

 
32 11.07 

2.บ้านห้วยสะพาน 
 

182 62.98 
3.บ้านใหม่ 

 
33 11.42 

4.บ้านดอนเจริญ 
 

42 14.53 
2.เพศ 

     ชาย 
  

101 34.95 
หญิง 

  
188 65.05 
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ข้อมูลท่ัวไป 

  
จ านวน(คน) ร้อยละ 

3.อายุ 
     อายุระหว่าง 20-30 ปี 2 0.69 

อายุระหว่าง 31-40 ปี 13 4.50 
อายุระหว่าง 41-50 ปี 53 18.34 
อาย ุ51 ปีข้ึนไป 221 76.47 
4.สถานภาพสมรส 

    โสด 
  

13 4.50 
สมรส 

  
259 89.62 

หย่าร้าง 
  

17 5.88 
5.ระดับการศึกษา 

    ไม่ได้เรียน 
 

3 1.04 
ประถมศึกษา 

 
238 82.35 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

26 8.99 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 

 
13 4.50 

ปวส/อนุปริญญา 
 

8 2.77 
ปริญญาตรี 

 
1 0.35 

สูงกว่าปริญญาตรี 
 

0 0.00 
6.อาชีพ    
เกษตรกรรม  190 65.74 
ค้าขาย  46 15.92 
รับจ้างทั่วไป  36 12.46 
รับราชการ  1 0.35 
อื่นๆ  16 5.53 
7.สถานภาพการด ารงต าแหน่งทางสังคม    
คณะกรรมการหมู่บ้าน  28 9.69 
สมาชิกในชุมชน  261 90.31 

 

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของหมู่ 2 บ้านห้วยสะพาน โดยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.05 มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 76.39 สถานภาพสมรส ร้อยละ  89.62 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ  82.35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 
65.74 และด ารงต าแหน่งทางสังคมเป็นสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 90.31 

 

3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสามัคคี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 289 คน ดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน 
  n₌ 289 

การมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย (x  ) S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
1. ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ 2.23 1.34 ต่ า 
2. ด้านการด าเนินการ 2.58 1.56 ปานกลาง 
3. ด้านการรับผลประโยชน ์ 2.24 0.94 ต่ า 
4. ด้านการประเมินผล 2.08 1.07 ต่ า 
                                                        รวม 2.28 1.22 ต่ า 

 

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี โดยรวมอยู่
ในระดับต่ า (x ₌2.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (x ₌2.58) ส่วนด้านการรับผลประโยชน์ 
ด้านการวางแผนตัดสินใจ และด้านการประเมินผลอยู่ในระดับต่ า (x ₌2.24 , x ₌2.23 และ x ₌2.08) ตามล าดับ 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีอยู่ในระดับต่ า ซึ่ง
อาจเป็นเพราะว่าในกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมานั้นมีสถานภาพทางสังคมเป็นเพียงสมาชิกในชุมชนซึ่งมิได้มีบทบาทโดยตรงใน
การจัดการป่าชุมชน อีกทั้งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป ค่อนข้างจะอายุมากซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ต้องท ามาหากินเข้าสวนเข้าไร่ทั้งวันจึงท าให้ไม่มีเวลาว่างที่จะไปร่วมประชุม และ
เมื่อพิจารณารายด้านจะพบว่าการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (x ₌2.58) มากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอยู่ในระดับต่ านั้น 
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่านั้นมักจัดขึ้นในวันส าคัญ เช่น วันที่ 12 สิงหาคม หรือ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนให้
ความส าคัญต่อจิตใจ จึงมักเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มาโนชญ์ อุปสินธุ์ (2543:87) ที่ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาโครงการป่าชุมชาบ้านสะมะแก ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (x ₌2.77) มากกว่าในด้านอื่น  ๆโดยมีเหตุผลมาจากผู้ที่เข้าร่วมด าเนินการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุ 41-50 ปี ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งระดับการศึกษาสูงสุดเพียงระดับประถมศึกษาปี
ที่ 4 จึงไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการป่าชุมชนและไม่เห็นถึงความส าคัญของการจัดการป่าชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพท าไร่ที่จะต้องท า
มาหากินทั้งวัน ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมไปประชุม 
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3.3 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคค ี 
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี พบว่าประสบปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องของ
การให้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนยังคงมีน้อยซึ่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
ดูแลไร่นาและท าการเกษตร และเห็นว่าบทบาทหน้าที่ในการจัดการป่าชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการป่า
ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีอยู่แล้ว   

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนนั้น มาจากการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและไม่เห็นถึงความส าคัญของการจัดการป่าชุมชน เนื่องจากส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
อยู่ในวัยชราท าให้เข้าร่วมกิจกรรมล าบาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพัฒน์ พรหมมงคล  (2554:106) ที่กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการป่าชุมชนบ้านโปงกุ่มเป็นผลมาจากการที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรท าใหไ้ม่ค่อยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมและเสนอ
ว่าควรแจ้งเวลาล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาไปร่วมกิจกรรมและร่วมประชุม  
4. สรุปผล  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.05 มีอายุ
ระหว่าง 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.47 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 89.62 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
82.35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.74 และด ารงต าแหน่งทางสังคมเป็นสมาชิกในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 9.6 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ า (x ₌2.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง  (x ₌2.58) ด้านการรับผลประโยชน์ (x ₌2.24) ส่วนด้านการวางแผนตัดสินใจ (x₌2.23) และ
ด้านการประเมินผล (x ₌ 2.08) อยู่ในระดับต่ า ตามล าดับ  

ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี มาจากบริบททางสังคมของสมาชิกในชุมชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าให้ไม่ค่อยมีเวลาในว่าง จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือมีส่วนร่วมได้ รวมถึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอยู่
ในวัยชรามีข้อจ ากัดในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ท าให้ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการป่าชุมชนมากนัก  

จากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนตัดสินใจ การด าเนินการ การ
รับผลประโยชน์และการประเมินผล โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ และให้ความส าคัญกับ
สมาชิกทุกคนในชุมชนมิใช่เฉพาะกลุ่มผู้น าชุมชนหรือกลุ่มอนุรักษ์เท่านั้น และในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าไม้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเลือกพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านบางบ่อล่าง จังหวัดสมุทรสงคราม ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธี
การศึกษาเอกสาร วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มให้ข้อมูลหลักทีเ่ป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุไม่น้อยกว่า 20 
ปี รวม 10 คน และการสังเกตสภาพแวดล้อมชุมชน ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้าย
วิธีการ วิเคราะห์ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนบ้านบางบ่อล่าง เป็นชุมชนชายฝั่งที่ตั้งอยู่ในต าบลบ้านบางบ่อล่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีอาณาเขตติด
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศใต้ ประชากรประมาณ 95 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การเกิดลมมรสุมที่มีความรุนแรงมากข้ึน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลซึ่งส่งผลท าให้พื้นที่
ชายฝั่งถูกกัดเซาะหายไปเกือบ 200 เมตร ก่อให้เกิดผลกระทบ 5 ประการ ได้แก่  1) ผลกระทบต่อการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่ง 2) 
ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย 3) ผลกระทบต่อการย้ายถิ่นฐาน 4) ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 5) ผลกระทบ
ต่อการสูญเสียงบประมาณในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชุมชนมีการปรับตัวใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
ลักษณะบ้านเรือน 2) การย้ายที่ตั้งของบ้านเรือน 3) การป้องกันชายฝั่งโดยการปักไม่ไผ่ชะลอคลื่น 
ค าส าคัญ:   ชุมชน, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การปรับตัว 
 

Abstract 
The objective of the study was to examine the climate change effect and the adaptation of coastal communities in Baan 

Bang Bor Lang. Documentary research, observation and in - depth interview with The group inform about information that a 
specific selection, the villagers who resettled in coastal communities, Villagers aged more than 20 years and lived in the community for 
a period of not less than 5 years total 10 people. and observing the environment in the community. For qualitative data that will 
check again for accuracy by methodological Triangulation. Data was analyzed, summarize and presented the results under the 
framework and objectives of the research using this qualitative information. The results of the study showed that Baan Bang Bor Lang 
community has the area near by Gulf of Thailand at The South side, and the population is approximately 95 homes. They are 
mostly fishermen folk. Characteristics of climate change that we have seen such violent monsoons occur more. The rise of the sea 
level which result in coastal areas is nearly 200 m lost. So Erosion problem has caused an impact on coastal communities include: 1) 
The impact on coastal land loss. 2) The impact on housing and buildings. 3) The impact of migration 4) Impacts on biodiversity 5) Loss 
prevention budgets Shoreline erosion, so the community has adapted from the coastal erosion problem. include: 1) To modify the 
house styles. 2) Move the location of the houses. 3) Adaptation of prevention which was embroidered bamboo for slower wave. 
Keywords:  community, Climate change, Adaptation 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันโลกเราได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จวบจนถึงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงมากข้ึน โดยปรากฏการณ์ภาวะ
โลกร้อนทั้งที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์และจากกิจกรรมทางธรรมชาติ ได้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นระยะเวลานาน ท าให้ในปัจจุบัน
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอากาศ อาทิเช่น อุณหภูมิ 
ความช้ืน ปริมาณน้ าฝน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นต้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น 
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลและการกัดเซาะของชายฝั่งจากคลื่นลมและกระแสน้ าที่รุนแรง ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนและป่า
ชายหาดจากมรสุมที่รุนแรงขึ้น ปัญหาดังกล่าวนอกจากส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อวิถี
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ชีวิตชุมชนชายฝั่งทะเล เนื่องจากประชากรของประเทศไทยประมาณ 12 ล้านคนได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนตลอดแนวชายฝั่งและมีความ
ยาวรวมประมาณ 2,815 กิโลเมตร ดังนั้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลจึงมีความส าคัญเพราะนอกจากจะเป็นพ้ืนที่ที่เอาไว้ประกอบอาชีพประมง
แล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารส าคัญของคนในประเทศอีกด้วย ดังนั้นหากพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบ คนในประเทศย่อมจะได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะการปรับตัวและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเลบ้านบางบ่อล่าง หมู่ที่ 10 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาเพื่อด าเนินการเตรียมตัวหรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตอย่างเหมาะสมได้ 

  

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทฤษฎีการปรับตัว บริบทพื้นท่ีศึกษาและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
และเก็บรวบรวมปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิค Snowball Technique โดยเริ่มจากการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนบ้านบางบ่อล่าง ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวของชาวบ้านในชุมชนบ้านบางบ่อล่าง และ
แนะน ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลล าดับไป คือ ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งบ้านบางบ่อล่างที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเลือกจากผู้ที่อาศัยในชุมชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนบ้านบางบ่อล่าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบและลักษณะการปรับตัวของชุมชนบ้าน
บางบ่อล่าง 

2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีการก าหนดค าถามที่พอจะตัดสินใจได้ว่าจะถามอะไรบ้าง 

หรือใช้ค าส าคัญ เป็นเครื่องช้ีน าการสัมภาษณ์และการร่างค าถามปลายเปิดที่มีค าส าคัญที่ต้องการพร้อมกับมีความยืดหยุ่น พร้อมจะ
ปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแต่ละคนและสถานการณ์การสัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และก าหนด
ประเด็นในการสังเกตเกี่ยวกับลักษณะบริบทพื้นที่ศึกษา พฤติกรรมการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
ใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ ได้แก่ สมุดบันทึกเพื่อช่วยบันทึกข้อมูลจากการซักถามและการสังเกต เทปบันทึกเสียงเพื่อบันทึกข้อมูลเนื้อหา
รายละเอียดระหว่างการสัมภาษณ์ได้ครบถ้วนและกล้องถ่ายภาพ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและการสังเกตจะถูกน ามาตรวจสอบ

ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulatio) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้จากวิธีการที่ต่างกัน
จะน าไปสู่ข้อค้นพบที่อยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากนั้นจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นการศึกษาสรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิง
พรรณนาความแต่ละประเด็นการศึกษา ท าการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
3.1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปรากฏให้เห็นคือ ระดับน้ าทะเลท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน-
มกราคม ส่งผลให้น้ าทะเลหนุนสูงกว่าปกติและมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน รวมถึงคลื่นลมที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์เรียกว่า ลมสลาตัน ซึ่งหมายถึงลมที่พัดจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งมรสุมฤดูร้อน
ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของตะกอนและมวลทรายบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นตัวการส าคัญของการกัดเซาะและการงอกของแผ่นดิน
ในบางบริเวณ จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อากาศที่ร้อนขึ้นและความช้ืนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดภัยธรรมชาติ
ต่างๆ บ่อยครั้งและรุนแรง เกดิพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล ดังเช่นงานวิจัยของพรรณรัตน์ ภูมิภักดิ์ (2552) 
ที่ศึกษาผลกระทบทางกายภาพของชุมชนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งพื้นที่ริมชายฝั่งเขตบางขุน
เทียนถูกกัดเซาะไปกว่า 500 เมตร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและปัญหา
น้ าท่วมที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งความรุนแรงของคลื่นลมส่งผลต่อป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 

3.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1) ผลกระทบต่อการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่ง  
 ในอดีตหมู่10 ชุมชนบ้านบ่อล่างมีพื้นที่ดินยื่นออกไปชายทะเลประมาณ 200 เมตร แต่ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 

เกิดปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งรุกล้ าเข้ามาเรื่อยๆ เนื่องจากมีแม่น้ าหลายสายไหลลงสู่อ่าวไทยรวมถึงอิทธิพลของลมสลาตันที่มีความ
รุนแรงขึ้น เข้ามาท าให้ชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่ง 

2) ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย  
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    การตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนบ้านบางบ่อล่างส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ า ท าให้ได้รับ
อิทธิพลจากการรุกล้ าของน้ าทะเลและความรุนแรงของคลื่นลม ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและที่
อยู่อาศัย ท าให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและซ่อมแซมบ้านเรือนครั้งละประมาณ 10,000-400,000 บาท  เพื่อให้บ้านทน
ต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น  และสร้างที่อยู่ใหม่โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000-500,000 บาทต่อหลังคาเรือน 

3) ผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน 
    การกัดเซาะชายฝั่งได้ก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในการตั้งถิ่นฐาน

ของบ้านเรือน คนในชุมชนย้ายที่อยู่อาศัยเข้าสู่ฝั่ง ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือน ซึ่งบางรายย้ายมากถึง 3 ครั้ง รวมทั้งยังมีการขายที่ดิน
ให้กับนายทุน และไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยใหม่ จากปัญหาดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติเริ่มห่างกันมาก
ขึ้น เนื่องจากระยะทางที่อยู่ไกลขึ้น อีกทั้งคนในชุนชนประมาณ 80-90% ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนและ
เอกชน 

4) ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
    สัตว์น้ ามีจ านวนลดลงเล็กน้อยจากอดีต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึง พ.ศ. 2525 สัตว์น้ ามีปริมาณมาก เช่น ปูม้า ปลา 

หอย เนื่องด้วยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ขึ้นไปสัตว์น้ าเริ่มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากป่าชายเลนที่ลด
น้อยลง ทั้งจากการท าลายของมนุษย์และป่าที่ลดลง ท าให้สถานที่อนุบาลสัตว์น้ าหายไปจากระบบนิเวศปัญหาสัตว์น้ าลดลงจึงตามมา 
และการที่ไม่มีป่าชายเลน เนื่องจากถูกกัดเซาะท าให้ในปัจจุบันสัตว์น้ าบางชนิดสูญพันธุ์ไป เช่น หอยปากเป็ด ปลากดขี้ลิง เป็นต้น 

5) การสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน 
    ในปัจจุบันชุมชนบ้านบางบ่อล่างต้องเสียงบประมาณในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้วิธีการปักไม้ไผ่

ชะลอคลื่น ซึ่งภาครัฐได้ให้งบประมาณจังหวัดสมุทรสงครามในการจัดการ ครั้งละประมาณ  35,000,000 บาท ซึ่งชุมชนจะมา
ประชาคมเพื่อเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดังเช่น ชุมชนบ้านบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของพิพัฒน์ ลีลาดี 
(2554) ที่ชาวบ้านได้รับความเสียหาย อีกทั้งผลกระทบจากลดลงของสัตว์น้ าชายฝั่งจากป่าชายเลนที่ลดลง ทั้งจากการท าลายของมนุษย์
และป่าที่ลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสวรรยา ธรรมอภิพล (2555) ที่ศึกษาชุมชนบ้านพันท้ายนรสิงค์ จังหวัดสมุทรสาครที่เกิด
การสูญพันธุ์ของหอยพิมพ ์

3.3 การปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การกัดเซาะชายฝั่งท าให้เกิดความเสียหายกับที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน จนต้องเกิดการย้ายที่อยู่ใหม่ ซึ่งท าให้เสีย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่พักอาศัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชุมชนมีการปรับตัวใน 2 
ลักษณะ ได้แก่  

1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะบ้านเรือน 
    ตั้งแต่อดีตชาวบ้านสร้างบ้านในลักษณะยกใต้ถุนสูง หลังคามุงจาก เพื่อรองรับการหนุนสูงของน้ าทะเล อีกทั้งลมยัง

สามารถพัดผ่านตัวบ้านได้อย่างดี ท าให้บ้านมีอากาศถ่ายเทสะดวก และช่วยลดความร้อนภายในตัวบ้าน ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการยกใต้
ถุนสูงอยู่ แต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของลักษณะบ้านเรือนโดยการปักเสาคอนกรีตเพื่อต้านทานการเสียดสีของน้ าทะเล ถ้าหากเดิม
เป็นบ้านไม้ เมื่อรื้อแล้วสามารถน าไปใช้สร้างบ้านใหม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นบ้านปูนต้องเสียเงินค่ารื้อถอนเพิ่ม และไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังมีการถมที่ดินให้สูงเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันจากระดับน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้น 

2) โยกย้ายที่ตั้งของบ้านเรือน 
    ในอดีตหมู่10 ชุมชนบ้านบ่อล่างมีพื้นที่ดินยื่นออกไปชายทะเลประมาณ 200 เมตร แต่ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 

เกิดปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งรุกล้ าเข้ามาเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดการถอยร่นของบ้านเรือน โดยการถอยร่นเข้าฝั่งไม่ไกลจากเดิมมาก
นัก และบางส่วนมีการโยกย้ายที่ตั้งของบ้านเรือนไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ติดชายฝั่งทะเล โดยการซื้อบ้านจัดสรร และซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ ซึ่งยังคงอยู่ในต าบลบางแกว้ 

3) การปรับตัวในการป้องกัน  
    ชาวบ้านมีการแก้ไขปัญหาโดยการปลูกป่าชายเลน เพราะเช่ือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการบรรเทา

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นขนานไปตามแนวชายฝั่ง เพื่อชะลอความแรงของคลื่นที่กระทบชายฝั่ง อีกทั้งยัง
ช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่ง ก่อให้เกิดตะกอนเลนสะสม โดยจากการส ารวจมีเลนเพิ่มสูงขึ้นปีละ 20 เซนติเมตร อีกทั้งยังใช้
ประโยชน์เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์น้ า ท าให้สามารถปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ด้านในได้อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการปรับตัวของ Roy 
ว่า บุคคลเดียว ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน ต้องมีการปรับตัวด้านความคิด พฤติกรรมไปตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้สามารถด ารงชีพ หรือคงความเป็นอยู่อย่างปกตสิุข 

 

4. สรปุผล 
 ประเทศไทยตกอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังปรากฏให้เห็นได้จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณน้ าฝน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นต้น โดยจากรายงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2552) ได้กล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ จ านวน
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วันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้น จ านวนวันที่มีอากาศเย็นลดลง จ านวนวันที่ฝนตกลดลง ปริมาณน้ าฝนและการกระจายของฝนที่เปลี่ยนแปลง
ไป อุณหภูมิพื้นผิวน้ าทะเลที่อุ่นข้ึน ลมมรสุมที่มีก าลังแรงข้ึน การเกิดพายุที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น ความเสียหายของบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ าทะเลและการกัดเซาะของชายฝั่งจากคลื่นลมและกระแสน้ าที่รุนแรง ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนและป่าชายหาดจากมรสุม
ที่รุนแรงขึ้น การลดลงและความเสียหายของผลผลิตภาคเกษตรกรรมจากภาวะภัยแล้งและน้ าท่วม การลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการที่สิ่งมีชีวิตทีไ่ม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความวิตกกังวลและความเครียดจากภัยธรรมชาติ การ
แพร่ระบาดของโรคและพาหะน าโรค เป็นต้น 

ชุมชนบ้านบางบ่อล่าง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงยึดอาชีพประมงเป็นหลัก แต่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ผลกระทบต่อการสูญเสียที่ดินริมชายฝั่ง ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่าน
มาพื้นทีร่ิมชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะหายไปประมาณ 200 เมตร ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ดินชายฝั่ง 2) ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและที่
อยู่อาศัย การกัดเซาะชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย ท าให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและ
ซ่อมแซมบ้านเรือน  และสร้างที่อยู่ใหม่ 3) ผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน คนในชุมชนย้ายที่อยู่อาศัยเข้าสู่ฝั่ง ประมาณสิบกว่าหลังคา
เรือน ซึ่งบางรายย้ายมากถึง 3 ครั้ง รวมทั้งยังมีการขายที่ดินให้กับนายทุน และไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยใหม่ 4) ผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์น้ ามีจ านวนลดลงเล็กน้อยจากอดีต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึง พ.ศ. 2525 สัตว์น้ ามีปริมาณมาก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ขึ้นไปสัตว์น้ าเริ่มลดลงเรื่อยๆ และสัตว์น้ าบางชนิดสูญพันธุ์ไป 5) การสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน ใช้วิธีการ
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ซึ่งภาครัฐได้ให้งบประมาณในการจัดการ ครั้งละประมาณ  35,000,000 บาท  

 
5. กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนองานวิจัยครั้งนี้
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แก้ว ขอบพระคุณนายวิสูตร นวมศิริ ผู้ใหญ่บ้านบางบ่อล่าง ที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจัยช้ินนี้  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนบ้านชายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

เลือกพื้นทีศ่ึกษาชุมชนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี รวม 5 คน  และวิธีการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้ายวิธีการ วิเคราะห์ สรุปและน าเสนอผล
การศึกษาเชิงพรรณนาความภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านชายทะเล เป็นชุมชนชายที่ตั้งอยู่ใน
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศใต้ ประชากรประมาณ 23,510 คน 14,402
หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ประมงชายฝั่ง) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ คลื่นลมแรง การ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อบ้านเรือน ได้แก่ การพุพังของไม้ การกร่อนของแผ่นปูนและสีผนัง
บ้าน 2) ผลกระทบต่อแหล่งอาหาร ได้แก่ สัตว์น้ าอพยพไปอยู่ที่น้ าลึกขึ้น สูญเสียที่ดินบางส่วนจากการที่บ่อเลี้ยงกุ้งติดกับชายฝั่ง 3) ผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ สัตว์น้ าและจ านวนของกุ้ง ลดน้อยลง 4) ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก 5) ผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของเช้ือเพลิงสูงขึ้น เวลาการออกเรือ การค้าขาย ส่วนการปรับตัวของชุมชนบ้านชายทะเลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การปรับตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการปรับยกตัวบ้านขึ้นสูงเพื่อรับลมการถมดินเพื่อหนีน้ า ถอยร่นบ้านออกจากพื้นที่
เดิมหรือการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ 2) การปรับตัวในการป้องกัน ได้แก่ ปักแท่งปูนหรือแผ่นปูนที่ริมน้ า การปักไม้ไผ่ที่ริมน้ า การทิ้งหินไว้ท่ีริมน้ า 
ค าส าคัญ : ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว 
 

Abstract 
The purpose of this research is 1) to study the effect and the adaptation of the community Ban Chai Tha Lay to 

climate change. The area of this study is community ban chai tha lay Moo8, Phan thai norasing Sub-district, Mueang Samut 
Sakhon District, Samut Sakhon. Researchers conducted an in-dept interviews with individual by semi-structured and observed 
with disjoint. A samples was selected from villager of community Ban Chai Tha Lay, Phan thai norasing Sub-district, Mueang 
Samut Sakhon District, Samut Sakhon. The data has been classify, summary and present the result of study by describing 
format. The result showed a villager of community Ban Chai Tha Lay is community at Phan thai norasing Sub-district, Mueang 
Samut Sakhon District, Samut Sakhon of Thailand to the south. Estimated 23,510 populations 14,402 household. Most 
occupations are agriculture (Coastal Fisheries). Nature Climate change Noticeable sample Rage, the rise in sea level. Affected 
from climate change that distribute to five types. 1) The effect to the house such as the dilapidated of wood, the erode of lime 
and color of wall. 2) The effect to source of food include aquatic animals migrated to deeper water, lose some part of land 
from shrimp pond adjoins a coast. 3) The effect to biological diversity according to aquatic animals and shrimp was decreased. 
4) The effect to health include dengue fever. 5) The effect to occupation such as expense of fuel was increased, period of 
departure from the port and trade. The adaptation of community Ban Chai Tha Lay to effect division to two qualities. 1) The 
adaptation of residence had the lifting the home up for fresh air, cover with soil to escape water, retreat home leave from old 
area or migrate. 2) The adaptation to protect include stick piece of lime or lime on the riverside, stick a bamboo on the riverside 
and throwing rock at the riverside. 
Keywords:  Impact, Climate Change, Adaptation 
 

1. บทน า 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศก าลังพัฒนานับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นสาเหตุการเพิ่มขึ้นของ
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ข้อมูลของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) กล่าวว่าในปี 2548 ประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นอันดับที ่42 ของโลก  สถานการณ์สภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาสภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกับประเทศ
อื่นๆทั่วโลก ภาพพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดรอยละ 56.1 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรมร้อยละ 24.1 การปล่อยจากภาคของ
เสียร้อยละ 7.8 การปล่อยจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและภาคป่าไม้ร้อยละ 6.6 และการปล่อยจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ร้อยละ 5.4 จึงส่งผลให้จ านวนวันที่ร้อนกว่า 35 องศาเซลเซียสมีมากขึ้น โดยภาคที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงกลางวันคือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 
และภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิประมาณ 42-43 องศาเซลเซียส ส่วนคืนที่เย็นจะหายไปเอยๆ โดยพื้นที่อากาศเย็นจะ
เหลือเพียงพื้นที่เทือกเขาสูง ปริมาณน้ าฝนโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก ระดับน้ าทะเลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 2 เซนติเมตรต่อปี นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยถึงขั้นวิกฤติ ตลอดทั้งส่งผลระทบต่อสุขภาพ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จากรายงานของกรรวี สิทธิชีวภาค (2551) พบว่า อุณหภูมิประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2494 ถึงปีพ.ศ. 2549 หรือในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า
อุณหภูมิมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน คือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด สอดคล้องกับการรายงานของ อัศมน และคณะ (2554) ที่
ใช้ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศท าการวิเคราะห์อุณหภูมิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2552 หรือในรอบ 55 ปี  พบว่า อุณหภูมิมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิเช่น การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณน้ าฝน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็น
ต้น โดยจากรายงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) ได้กล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ จ านวนวันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้น จ านวนวันที่มีอากาศเย็นลดลง จ านวนวันที่ฝนตก
ลดลง ปริมาณน้ าฝน และการกระจายของฝนที่เปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิพื้นผิวน้ าทะเลที่อุ่นขึ้น ลมมรสุมที่มีก าลังแรงขึ้น การเกิดพายุที่รุนแรง
และบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น การลดลงและ
ความเสียหายของผลผลิตภาคเกษตรกรรมจากภาวะภัยแล้งและน้ าท่วม การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพจากการที่สิ่งมีชีวิตทีไ่มส่ามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศความวิตกกังวลและความเครียดจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค และพาหะน าโรคความเสียหาย
ของบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล   การกัดเซาะของชายฝั่งจากคลื่นลม และกระแสน้ าที่รุนแรง ความเสื่อมโทรม
ของป่าชายเลนและป่าชายหาดจากมรสุมที่รุนแรงขึ้น เป็นต้น การเพิ่มของระดับน้ าทะเล ความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้ า รวมถึงการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งประมาณ 12 ล้าน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551)ไม่ว่าจะ
เป็นความเสียหายและความสูญเสียทรัพย์สิน ความวิตกกังวลจากภัยธรรมชาติ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนบ้านชายทะเล ลักษณะการปรับตัว
ของชุมชนบ้านชายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อวางแผนในการก าหนดมาตรการเชิงรับในการเตรียมความพร้อมรับมือและ
ปรับตัวกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการก าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเพื่อบรรเทาปัญหาจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป 
 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทฤษฎีการปรับตัว บริบทพื้นที่ศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และเก็บรวบรวมปฐมภูมิโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Snowball Technique โดยเลือกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านชายทะเลไม่น้อยกว่า 5 ปี 
อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้รับผลกระผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และใช้วิธีการสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน ลักษณะบ้านเรือน
การปลูกสร้าง อาชีพ วิถีการด ารงชีวิต  
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีการก าหนดแนวค าถามว่าจะถามอะไรบ้าง หรือใช้ค าส าคัญ เป็นเครื่อง
ช้ีน าการสัมภาษณ์ และการร่างค าถามปลายเปิดที่มีค าส าคัญที่ต้องการ พร้อมกับมีความยืดหยุ่น พร้อมจะปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับผู้
มีส่วนร่วมในการวิจัยแต่ละคนและสถานการณ์การสัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและการสังเกตจะถูกน ามาตรวจสอบความครบถ้วน
และความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมูลโดย
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น สังเกต สัมภาษณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ว่าข้อมูลที่ได้จากวิธีการที่ต่างกันจะน าไปสู่
ข้อค้นพบที่อยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากนั้นจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นการศึกษาสรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความแต่
ละประเด็นการศึกษา ท าการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 
 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

62 

3. ผลการศึกษาและอภิปราย 
3.1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศในพื้นที่ชุนชนบ้านชายทะเลในปัจจุบันมีความแปรปรวนของสภาพอากาศกล่าวคือ การแปรปรวนของฤดูกาลอย่างเช่น 
ฤดูฝนฝนไม่ตก ฤดูหนาวกลับไม่หนาว หรือฤดูร้อนกลับร้อนมาก รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา (2559) ว่า พ.ศ.2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีฝน
น้อยและต่ ากว่าค่าปกติเกือบทุกเดือนโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน มีเพียงเดือนมกราคม กรกฎาคมและกันยายนที่มีปริมาณฝนสูง
กว่าค่าปกติ ซึง่ในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงฤดูหนาวต้นปี และจากร่องมรสุมและ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ตลอดทั้งปีมีพายุหมุนเขตร้อนเพียง 1 ลูกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คือ พายุโซนร้อน "หว่ามก๋อ" 
(VAMCO 1519) โดยเคลื่อนเข้าสู่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ขณะมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยปริมาณฝน
รวมตลอดปีเฉลี่ยทั้งประเทศต่ ากว่าค่าปกติประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์และต่ ากว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 ต่ ากว่าค่าปกติ 4 เปอร์เซ็นต์) ส าหรับ
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียสและสูงกว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2557 สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส) หลาย
พื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนธันวาคมและ
พฤศจิกายนสูงกว่าค่าปกติ 2.1 และ 1.9 องศาเซลเซียส ตามล าดับ นอกจากนี้จากการติดตามสถานการณ์อุณหภูมิผิวน้ าทะเลในมหาสมุทร
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตรพบว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญก าลังปานกลางตั้งแต่กลางปี และมีก าลังแรงในช่วงปลายปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนต่ า
กว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติในช่วงต้นฤดูฝนและมีทั้งอากาศหนาวและฝนตกในเวลาเดียวกันกับฤดูกาลใดฤดูหนึ่ง รวมถึงการเกิดคลื่น
ลมแรงที่บริเวณริมชายฝั่งและมีพายุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาว จากรายงานของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2559)  ได้
กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในประเทศไทยในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดในที่ต่างๆสูงขึ้น เป็นผลให้มีจ านวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มขึ้น คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น เกิดภัยพิบัติ
สืบเนื่องจากภูมิอากาศ เช่น พายุ น้ าท่วมอย่างรุนแรง มีผลต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นปัจจัย
เสริมให้เกิด โดมความร้อน (Urban heat island) ที่รุนแรงขึ้นในเขตเมืองซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ การกักเก็บความร้อนอยู่แล้วอีกด้วย 
ปรากฎการณ์โดมความร้อนนี้ เป็นภาวะที่อุณหภูมิในเขตเมืองสูงกว่าเขตรอบนอก ในทุกช่วงเวลาทั้งกลางวัน กลางคืนและทุกฤดูกาล สามารถเกิด
ได้ในเมืองใหญ่ หรือเมืองที่มีประชากรเพียงประมาณ 10,000 คน ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักมากกว่าร้อยปี และคาดว่าจ านวนประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบอาจมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลกภายในปลายศตวรรษนี้ การเพิ่มสูงของอุณหภูมิเฉลี่ยยังส่งผลให้เกิดความต้องการพลังงาน 
พลังงานไฟฟา้เพื่อท าความเย็นสูงขึ้น ท าให้เกิดการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องถึงปัญหาการขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง ที่จะ
ใช้ผลิตไฟฟ้า และอุปโภคบริโภค  
 การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ระดับน้ าทะเลเฉลี่ยของโลกในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 10-25 เซนติเมตร หลายฝ่าย
เช่ือว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในบรรยากาศช้ันล่างของโลกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.3-0.6 องศสา
เซลเซียส มีการคาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นขึ้นของอุณหภูมิโลกอาจท าให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตรในปี พ.ศ.2643 นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ าในมหาสมุทรอาจส่งผลให้ระดับน้ าทะเลในท้องถิ่นหรือภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับเฉลี่ยของโลก
ได้ สาเหตุส าคัญที่ท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น คือ การขายาตัวของผิวน้ าทะเลอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการละลายของภูเขาน้ าแข็งในขั้วโลกเป็น
ตัวสนับสนุนด้วย การเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์นี้ มีอัตราสูงกว่าการเพิ่มขึ้นในร้อยปีที่ผ่านมา 2 ถึง 5 เท่า อัตรา ขนาดและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าทะเลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของลักษณะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของการไหลของน้ าทะเล ความแตกต่างของ
แนวคลื่นและความหนาแน่นของน้ าทะเลและการเคลื่อนย้ายตามแนวดิ่งของดิน ซึ่งลักษณะเหล่านี้ แตกต่างกันตามพื้นที่และภูมิภาค ความร้อนที่
เพิ่มขึ้นนี้ จะพุ่งลึกลงไปในมหาสมุทร ท าให้ภูเขาน้ าแข็งละลายเรื่อย  ๆส่งผลให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกนานถึงแม้ว่าระดับอุณหภูมิบน
พื้นผิวจะไม่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อชายฝั่ง ระดับน้ าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ดี พื้นที่แต่ละแห่งมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบมากน้อยต่างกับออกไปผลกระทบที่ส าคัญ คือ พื้นที่ในบริเวณชายฝั่งจะถูกน้ าท่วมและถูกกัดเซาะมากขึ้น โดยเฉพาะในแทบบริเวณ
ชายฝั่งของประเทศก าลังพัฒนาที่มีขีดความสามารถในการปรับตัวต่ า แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หากระดับการป้องกันยังเป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน 
ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ จะสูญหายไป เช่น ประเทศอุรุกวัยจะหายไปร้อยละ 0.05 ประเทศ
อียิปต์ร้อยละ 1.0 ประเทศเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 6.0 ประเทศมังคลาเทศร้อยละ 17.5 และบางประเทศในหมู่เกาะมาร์แชลอาจสูญเสียถึงร้อยละ 
80 สร้างความเสียหายต่อสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม การประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว การประกันภัยพื้นที่ชายฝั่ง จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินกาเพื่อให้สาขาเหล่านี้ ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปให้ได้มากที่สุด เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยและสุขภาพจิต โดยเฉพาะชุมชนที่ยากจนในประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐาน ระบบนิเวศชายฝั่งที่มีคุณค่าจะมีความเสี่ยง
สูง ป่าชายเลน หมู่ปะการังและหญ้าทะเล พื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ า มีความล่อแปลมต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่และความรุนแรงของปริมาณ
ฝนและพายุ ถึงแม้ปะการังซึ่งโดยทั่วไปเจริญเติบโตเร็วพอกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลก็อาจได้รับความเสียหายจากระดับอุณหภูมิของน้ า
ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ระบบนิเวศของมหาสมุทร อาจได้รับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะท าให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นแล้ว 
ยังอาจท าให้พื้นที่น้ าแข็งลดลง เกิดการรวมตัวแนวดิ่งของน้ าและคลื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการหมุนเวียนของน้ าทะเลซึ่งกาเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของทรัพยากรชีวภาพ ธาตุอาหารและโครงสร้างของระบบนิเวศ บทบาทของสมุทรนิเวศ (Marine ecosystems) 
และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้ยังสามารถท าให้ทรัพยากรชีวภาพเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่อีกด้วย 
3.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    1) ผลกระทบต่อบ้านเรือน 
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        การตั้งบ้านเรือนของคนในชุมชนส่วนใหญ่พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ริมบริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องจากสะดวกต่อการคมนาคมและการ
ประกอบอาชีพ การรุกล้ าของน้ าทะเลจึงส่งผลท าให้บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งทะเลได้รับความเสียหาย เกิดการกัดเซาะภายในตัวบ้าน
ก่อให้เกิดการกัดกร่อนของปูนและแผ่นกระเบื้องท าให้มีน้ าใต้ผิวดินเกิดการดันตัวขึ้น ซึ่งจะซึมผ่านแผ่นปูนที่โดนกัดกร่อนอยู่ก่อนหน้าและ
กระเบื้องที่มีการซึมผ่านของน้ าเพราะถูกน้ าท่วมจนน้ ายา ยากระเบื้องเสื่อมสภาพลง การผุกร่อนของไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวบ้านเกิด
ความเสียหาย เช่น เสาบ้าน พื้นบ้านที่ปูด้วยไม้ เมื่อเกิดน้ าท่วมก็จะทิ้งคราบตะไคร่น้ าไว้บนพื้นไม้ การพองตัวของไม้และการกร่อนของเสาไม้และ
พื้นไม้ รวมถึงสีบ้านที่หลุดลอก ท าให้ชาวบ้านสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวบ้านพื้นบ้านสีบ้าน การซ่อมบ ารุงบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้าง 
     2) ผลกระทบต่อที่ดิน 
        การรุกล้ าของน้ าทะเลที่เข้ามาสู่ฝั่งก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยริมฝั่งชายทะเล และเนื่องจากการเพิ่มขึน้น้ า
ทะเลได้เข้ามายังพื้นที่ดินท ากินที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นบ่อเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอีกหนึ่งแหล่ง เมื่อเกิดการรุกล้ า
ของน้ าทะเลที่เข้ามาสู่พื้นที่แล้ว ก็ท าให้ชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดินบางส่วนเพราะบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ามีพื้นที่ติดกับชายฝั่ง จึงต้องถ่อยร่นออกมาจาก
พื้นที่บริเวณนั้น 
     3) การถ่อยร่นบ้านเรือนเข้าสู่ชายฝ่ัง 
        จากปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งที่ท าให้สูญเสียที่ดินให้ชาวบ้านต้องถอยร่นบ้านเรือนริมชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนของชุมชน
บ้านชายทะเล มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งเป็นระยะเวลานานมาแล้ว และการเพิ่มของระดับน้ าทะเลก็ค่อย เๆพิ่มขึ้นจากอดีตมาจนถึง
ปัจจุบันเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดกับชุมชนในการถอยร่นบ้านเรือนเข้าสู่ชายฝั่งมากขึ้น 
     4) ผลกระทบต่อการจับสัตว์น  า 
        อาชีพสว่นใหญ่ของชาวบ้านในชุมชนบ้านชายทะเล คือ อาชีพเกษตรกรรม(ประมงหรือการจับสัตว์น้ า) รองลงมาเป็นอาชีพค้าขายทั้งร้านช า
ทั่วไป ธุรกิจร้านอาหาร จ าหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง ด้านการประมงสัตว์น้ าส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านบ้านชายทะเล นิยมจับกันคือ ตัวเคย ตัว
เคยเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับกุ้งแต่มีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กกว่า นิยมน ามาท าเป็นกะปิ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชุมชุนบ้านชายทะเล จากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศจึงส่งผลต่อการออกเรือประมงเพื่อดุนตัวเคย ดังภาพที่ 4 ต้องงดเพื่อความปลอดภัยประกอบกับการปล่อยน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของต าบลพันท้ายนรสิงห์เองและจากโรงงานอุตสาหกรรมจากพื้นที่ใกล้เคียง การกัดเซาะชายฝั่ง การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ าทะเล และคลื่นลมแรง ส่งผลให้ปริมาณและความหลากหลายของสัตว์น้ าในบริเวณชายฝั่งลดน้อยลง ชาวบ้านต้องออกเรือในระยะทางที่
ไกลท าให้ต้องเสียต้นทุนของน้ ามันเช้ือเพลิง เวลาในการออกเรือที่เพิ่มมากขึ้น ดังภาพที่ 5 ส่งผลมาถึงการจ าหน่ายสัตว์น้ าทั้งสดและแห้งที่มี
จ านวนน้อยลง มีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้น ร้านอาหารต้องแบกรับภาระราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
3.3 การปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        การกัดเซาะชายฝัง่ท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชุมชนบ้านชายทะเล การอพยพหรือการย้ายที่อยู่อาศัยไป
ในที่ใหม่ ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชุมชนจึงมีการปรับตัวดังนี ้

1) การปรับตัวทางด้านที่อยู่อาศัย 
        การกัดเซาะชายฝั่งได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของชาวบ้านที่มีการปลูกสร้างบ้านอยู่ริมชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวของตัว
บ้าน เสาบ้านที่เอนตามแรงคลื่น ผนังบ้านและพื้นบ้านที่หลุดร่อน ลักษณะการปลูกสร้างบ้านจึงยกสูงขึ้นเป็นสองช้ันโดยช้ันล่างเป็นใต้ถุนลอย
เพื่อหนีน้ าท่วมในช่วงที่ระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี และเป็นพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมภายในครัวเรือน เช่นการ
คัดกุ้ง เป็นที่กักเก็บสัตว์น้ าที่จับมาได้ การผลิตกะปี การพักผ่อน เป็นต้น เมื่อดินบริเวณตัวบ้านหรือบริเวณรอบบ้านมีการทรุดตัวลง ชาวบ้านใช้
วิธีการถมดินเพิ่มเพื่อไม่ให้ระดับน้ าที่สูงขึ้นท่วมถึงตัวบ้าน การสร้างก าแพงคอนกรีต แผ่นปูน และไม้ไผ่เพื่อชะลอความแรงของคลื่น 
        การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมชายฝั่งทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในธุรกิจการค้า อาทิเช่น ร้านอาหารบ้านพักริมทะเล แหล่งท่องเที่ยว 
พื้นที่เลี้ยงกุ้ง หอยปูและปลา การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นอกจากนี้การกัดเซาะชายฝั่งทะเลท าให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝั่งทะเลที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐาน
ริมชายฝั่งต้องปรับตัวโดยการถอยร่นบ้านเรือนเข้ามายังฝั่งมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนของตน 

2) การปรับตัวด้านด้านการประกอบอาชีพ 
        ชุมชนบ้านชายทะเลได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเกิดจากการที่มีน้ าทะเลมีระดับน้ าที่เพิ่มขึ้น การเกิดคลื่นลม
แรง การแปรปรวนของอากาศ ประกอบกับการที่มีน้ าเสียที่ปะปนมาจากการปล่อยของโรงงานอุตสาหกรรม  จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้สัตว์น้ าต้อง
อพยพไปอยู่ในทีท่ี่ลึกขึ้น ท าให้ทั้งรายได้ จ านวนสัตว์น้ าที่ลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การค้าขายของคนในชุมชนได้รับผลกระทบ ชุมชน
จึงมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพดั้งเดิมที่ได้ท ามากันตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านจึงมีการปรับตัวอยู่ 3 
ลักษณะ ได้แก่ 1) การออกเรือในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการออกเรือจากตามเวลาปกติคือในช่วงเช้าหรือช่วง
ของระดับน้ าในแต่ละวันที่ต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพิ่มขึ้นและลดลงของระดับน้ าทะเลขึ้นลงที่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศในแต่
ละวัน 2) การเปลี่ยนอาชีพ ครอบครัวบางส่วนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากประมง
เป็นอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง(โรงงานอุตสาหกรรม ลูกจ้างสถานประกอบการต่างๆ) ท าธุรกิจส่วนตัว(ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ) 3) 
การปักหลักตั้งไม้ และอวนดุนไว้ในที่ท่ีลึกขึ้น ในบริเวณที่อยู่ใกล้ริมฝั่งจ านวนสัตว์น้ ามีปริมาณที่ลดน้อยลงไปมาก เพราะเนื่องด้วยจ านวนสัตว์
น้ าที่ลดน้อยลงท าให้ต้องมีการออกจากริมชายฝั่งไปในที่ท่ีไกลขึ้นในการปักหลักตั้งไม้เพื่อเป็นแหล่งของหอยที่จะมีเกาะตามไม้หลักที่ตั้งไว้ หรือ
อวนรุนทีม่ีไว้ส าหรับการดักตัวเคย 
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4. สรุปผล 
     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นชุมชนปรากฏให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลและความแรง
ของลมมรสุม ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนของคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ริมบริเวณชายฝั่งทะเล สร้างความเสียหาย
ต่อตัวบ้าน พื้นบ้านและฝาบ้านแผ่นกระเบื้อง รวมถึงสีบ้านที่หลุดลอก ท าให้ชาวบ้านเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ผลกระทบต่อที่ดิน 
การรุกล้ าของน้ าทะเลที่เข้ามาสู่ฝั่ง ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยริมฝั่งชายทะเล การถอยร่นของบ้านเรือน
เข้าสู่ชายฝั่ง เนื่องจากการเพิ่มของระดับน้ าทะเล ผลกระทบต่อการจับสัตว์น้ า ส่งผลต่อการออกเรือประมงเพื่อดุนตัวเคย เวลาในการออก
เรือและต้นทุนการจับสัตว์น้ าสูงขึ้น ชุมชนมีการปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย โดยการยกสูงขึ้นเพื่อหนีน้ าในช่วงที่ระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี การถมดิน การสร้างก าแพงคอนกรีตและแผ่นปูน และการใช้ไม้ไผ่เพื่อชะลอความแรงของคลื่น การปรับตัว
ด้านการประกอบอาชีพ โดยการออกเรือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพิ่มขึ้นและลดลงของระดับน้ าทะเลขึ้นลงที่เปลี่ยนไปตามสภาพ
อากาศในแต่ละวัน การเปลี่ยนอาชีพ เช่น ค้าขาย รับจ้าง(โรงงานอุตสาหกรรม ลูกจ้างสถานประกอบการต่างๆ) ท าธุรกิจส่วนตัว  

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนองานวิจัยครั้งนี้

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย อาจารย์ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล และขอบพระคุณกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านที่ได้สละเวลา
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจัยช้ินนี้  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต าบลหนองโรง 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม คือ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วย
สะพานสามัคคี ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ และสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 1, 2, 9 และ 11 รวมทั้งสิ้นจ านวน 35 คน และใช้วิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จะน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์ 
สรุป และน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า อดีตป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานถูกบุกรุกเพื่อพื้นที่ท ากินและสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเอาพื้นที่ป่ากลับคืนมาก่อให้เกิดผู้น าตามธรรมชาติ โดยก่อตั้งเป็นคณะกรรมการ
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2544 ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีการแบ่งหน้าที่กัน
ชัดเจนขึ้น และประสบความส าเร็จสามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า โดยมีปัจจัยของความส าเร็จเป็นไปตามทฤษฎีของ 
Mckinsey และ Ronald Daniel  ดังนี้ (1) ความมุ่งมั่น มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาป่าชุมชนสืบต่อไป (2) ภูมิปัญญา คือการปล่อยให้ป่าฟื้นฟู
ด้วยตัวเอง (3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การไปศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน การเป็นวิทยากร และการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ (4) 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็น (5) มนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร ความเป็นเครือญาติ
ของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารและการกระจายข่าวสารกันได้ง่ายขึ้น (6) ทักษะการแก้ปัญหาตัดสินใจ (7) การบริหารเวลา 
โดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นฝ่ายต่างๆ โดยจะมีการหาเวลาว่างพลัดเปลี่ยนกันมาดูแลป่า รวมถึงการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 
ค าส าคัญ: ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การจัดการ ป่าชุมชน 

 

Abstract 
 This study aims to identify the key success factors of community forest management Ban-Huaisaphan-
samakee Tambon Nongrong, Ampoe Phanomthuan Kanchanabury Province. This study is qualitative in-depth 
interviews and participant observation. Interviewed by specific groups of three interviews is the community forest 
Ban-Huaisaphan-samakee Board, Community leaders officially, Villager among the locals 1, 2, 9 and 11 a total of 35 
people. And the use of participatory notes. Qualitative data can be used to verify the completeness and accuracy 
of data centers and how to analyze, summarize and present a descriptive study. The study found that community 
forest Ban-Huaisaphan-samakee was originally home to lowland forest encroachment of capitalist machine. But the 
villagers have gathered to demand the return of the jungle. Causing a natural leader. Founded as the community 
forest management Ban-Huaisaphan-samakee officially since 2544 to serve on the management as a system, with a 
clearer division of responsibilities. And can successfully recover the fertility of forests. By a factor of success is 
based on the successful theory of Mckinsey and Ronald Daniel is (1) A commitment to strive to maintain forest 
successor to. (2) Wisdom is to let forest regeneration on their own. (3) Learning throughout life, including a study 
visit from outside the community as a lecturer. And as a source of learning. (4) Initiative. There is an opportunity for 
residents to express their opinions. (5) Interpersonal and communication skills. The relatives of the community, 
resulting in communication and broadcasting more easily. (6) Problem solving skills, decision-making. (7) Time 
Management There will be a division of responsibilities between the parties. There will be time for a change for a 
forest track. Including support from outside organizations. 
Keywords: Key Success Factory, Management, Community Forest. 
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1. บทน า 
 ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ เนื่องจากป่าไม้มีประโยชน์ ทั้ง
เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ ทั้งนี้ยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม ด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ป้องกันหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย ถ้าหาก
ปราศจากป่าไม้โลกของเราจะแห้งแล้ง ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 1,008 ไร่ มีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในสมัยก่อนป่าแห่งนี้ได้มีการจับจองที่ดินโดยนายทุนเป็น
จ านวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ าและความแห้งแล้งของพื้นที่ ชาวบ้านและชุมชน
ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยราชการ ให้เข้ามาช่วยเหลือผลักดันผู้มีอิทธิพลและกลุ่มนายทุนออกจากพื้นที่ และชาวบ้านมี
ความให้มีความคิดเห็นสอดคล้องกันให้ท าแนวเขตเพื่อป้องกันการบุกรุก ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากกรมป่าไม้ให้ขึ้นเป็น 
“ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนดีเด่นระดับเขต” เป็นบทพิสูจน์ของความร่วมแรงร่วมใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ก็ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการป่า
ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี” เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบดูแลป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ท าให้ความร่วมมือ
ในการจัดการป่าชุมชนดีขึ้นตามล าดับ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคี ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการป่าชุมชน ทฤษฎีปัจจัยแห่งความส าเร็จ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ

น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม คือ 
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ และสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 1, 2, 9 และ 11 รวมทั้งสิ้น
จ านวน 35 คน และการสังเกตบริบทป่าชุมชนในพื้นที่ศึกษา  

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีการร่างค าถามปลายเปิดที่มีการก าหนดค าส าคัญ

พร้อมกับมีความยืดหยุ่นพร้อมจะปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแต่ละคนและสถานการณ์ และก าหนด
ประเด็นในการสังเกตเกี่ยวกับลักษณะบริบทพื้นที่ศึกษา การใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ ได้แก่ สมุดบันทึกเพื่อช่วยบันทึกข้อมูลจากการซักถาม
และการสังเกต เทปบันทึกเสียงเพื่อบันทึกข้อมูลเนื้อหารายละเอียดระหว่างการสัมภาษณ์ได้ครบถ้วนและกล้องถ่ายภาพ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและการสังเกตจะถูกน ามาตรวจสอบ

ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกัน ว่าข้อมูลที่ได้จากวิธีการที่ต่างกันจะน าไปสู่ข้อค้นพบที่อยู่ใน
แนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากนั้นจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นการศึกษา วิเคราะห์ สรุปและน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนาความ 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล    
3.1 บริบทป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคค ี
ภูมิประเทศและที่ต้ัง ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี มีพื้นที่ 1,008 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติหนองโรง ทิศใต้ติดต่อกับวัดห้วยสะพาน ทิศตะวันออก
ติดต่อกับที่ท ากินขอชาวบ้านและป่าสงวนแห่งชาติหนองโรง ทศิตะวันตก ติดต่อกับที่ท ากินของชาวบ้าน ดังภาพที่ 1 สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกฟูก มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ 

สภาพป่าโดยทั่วไป  ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
ยกเว้นภาคใต้ มีไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง เป็นไม้เด่น และพันธุ์ไม้พื้นล่างจ าพวกหญ้า และไผ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่ไร่ เป็นต้น พบ
ได้ที่ระดับความสูง 50 - 300 เมตรจากระดับน้ าทะเล แต่หลังจากที่มีการบุกรุกตัดต้นไม้ใหญ่ สภาพป่าจึงเปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้ที่มีอยู่
ในปัจจุบันจึงเป็นไม้รุ่นสองที่เกิดจากตอไม้และลูกไม้ และมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีทั้งส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติ และป่าปลูก โดยมีการแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 3 ช้ัน คือ 1) ป่าช้ันนอก เรียกกว่า ป่าเพื่อการใช้สอย มีเนื้อที่ประมาณ 55 ไร่ 2) ป่าช้ันกลาง เรียกว่า ป่าปลูกเสริม มีเนื้อ
ที่ประมาณ 200 ไร่ และ 3) ป่าช้ันที่ในป่า เรียกว่า เพื่อการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 753 ไร่ 
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ภาพที่1 ที่ตั้งป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 

 ลักษณะพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีพบในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  ได้แก่ ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง ไม้
ไผ่เป็นไม้เด่น และพันธุ์ไม้พื้นล่างจ าพวกหญ้า เป็นต้น ลักษณะพันธุ์สัตว์ในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี มีทั้งสัตว์ขนาดเล็ก เช่น อึ่ง 
แย้ ไก่ป่า กระรอก กระแต ชะมด อีเห็น กระต่ายป่า เป็นต้น และสัตว์ใหญ่ เช่น สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น และสัตว์จ าพวกนก เช่น นกขมิ้น 
นกขุนแผน เป็นต้น โดยการย้ายถิ่นกลับมาของสัตว์ป่าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และมีสภาพแวดล้อม
ที่มีความพร้อมส าหรับการขยายพันธุ์ 
 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
 1) การเป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพร เช่น เห็ดโคน เห็ดรัง เห็ดเผาะ ผักหวาน หน่อไม้ สมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น 
กลอย กระเช้าสีดา กาฝาก โด่ไม่รู้ล้ม เป็นต้น ซึ่งการเข้ามาใช้ประโยชน์นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคี เพื่อไม่เป็นการท าลายหรือส่งผลกระทบต่อต้นไม้ในป่า 
 2) การเป็นแหล่งต้นน้ า เนื่องจากบริเวณปลายสุดของป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี มีแหล่งน้ าตกที่คนในชุมชน
เรียกว่า “น้ าตกหินหรุกหริก” ซึ่งเป็นแหล่งน้ าซับที่ซึมมาจากใต้ดิน แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าใต้ดินอันเป็นผลมาจาก
การมีป่าที่สมบูรณ์ในการดูดซึม การกักเก็บน้ า และความช้ืนไว้ใต้ดิน ชาวบ้านจึงได้ใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในการอุปโภค บริโภค 
 3) การเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคีเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนชุมชน กิจกรรมปลูกป่า ดู
นก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รวมถึงเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เป็นต้น  

3.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วย

สะพานสามัคคี ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ และชาวบ้านในชุมชน รวมจ านวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
จัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ดังนี ้

1) ความมุ่งมั่น โดยเฉพาะการรวมตัวกันของอาสาสมัครในชุมชนและแกนน าในขณะนั้นที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการ
แก้ไขกับปัญหา และมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาป่าชุมชนสืบไปจนเกิดกลุ่มคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีที่มีการแบ่ง
หน้าที่กันชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท าให้มีการดูแลรักษาป่าชุมชนตราบเท่าทุกวันนี้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของอริณ, 2554 ที่ได้กล่าวว่า
ความส าเร็จของกลุ่มหัตถกรรมผ้าบาติกของเทศบาลต าบลหนองจอกโดยเกิดจากผู้น าทีม่ีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ประสาน
สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก มุ่งสัมพันธ์ และมุ่งงาน 

2) ภูมิปัญญา การฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีใช้หลักการปล่อยให้ป่าฟื้นฟูด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่เข้าไปบุก
รุกพื้นที่ของป่า เพราะต้นไม้ที่เราเข้าไปปลูกไม่สามารถเติบโตได้เทียบเท่ากับต้นไม้ที่เจริญงอกงามตามธรรมชาติ ดังพระราชด ารัสของใน
หลวงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 ไว้ว่า “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ 1) ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรง
นั้น ไม่ต้องไปท าอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว 2) ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่
คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น 3) ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องท าอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีกถึงแม้ต้นไม้ไม่สวยแต่ก็
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เป็นไม้ใหญ่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐธ ารงค์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
ความสามารถ ซึ่งกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมด้วยการปรับตัวและการด ารงชีพในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการไปศึกษาดูงานจากชุมชนภายนอก การร่วมสัมมนาเวทีชาวบ้าน การได้รับเชิญเป็น
วิทยากร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนของตนเอง รวมถึงการพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าไม้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ  การต้อนรับคณะบุคคลจากภายนอก การท ากิจกรรมปลูกป่า ดูนก 
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ที่ใช้ส าหรับเข้าค่าย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิไลพร (2555) ที่พบว่ามีการส่งเสริมให้ข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาต่อในปริญญาตรีและปริญญาโท จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเป็นการน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมีการจัดการประชุมในทุกๆเดือน โดยจะมีชาวบ้านที่ว่างจากงานประจ าของตนมาเข้า
ร่วมการประชุม หรืออาจจะมีการส่งตัวแทนแต่ละบ้านเพื่อมาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา การด าเนินงานของ
คณะกรรมการ การจัดสรรงบประมาณต่างๆในการดูแลป่า นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ร่วมเสนอความคิดใหม่ๆ และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจัดการป่าชุมชน เช่นเดียวกับงานวิจัยของพีรดนย์ (2555) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ให้การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ าตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ จังหวัดน่าน ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นสาเหตุส าคัญเกิด
จากการเริ่มต้นจากความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงและยกระดับความเป็นอยู่แต่เดิมของชุมชนให้
ดีขึ้น น ามาซึ่งกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ เช่นเดียวกับชาวป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีที่จะได้แสดงความคิดต่างๆและแสดง
เจตจ านงถึงความต้องการของตนเองออกมาจากการเข้าร่วมประชุม 

5) มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสมาชิกที่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมใน
แห่งนี้มีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติท าให้การพูดคุย และการขอความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีความใกล้ชิดของคนในชุมชน ที่
เป็นแบบเครือญาติ จึงรู้จักกันเป็นอย่างดี สามารถขอความช่วยเหลือกันได้ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ หรือการร่วมท ากิจกรรม
ต่างๆ นั้นจึงท าให้สื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมา และรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรดนย์ (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จ
ในการพัฒนาและอนุรักษ์เขตพื้นที่ต้นน้ าตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ จังหวัดน่าน พบว่า การมีทักษะการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีก่อให้เกิดปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย โดยการเช่ือโยงความต้องการจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจาก
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นให้สามารถท างานร่วมกันเพื่อระดมสรรพก าลังจากทุกฝ่ายมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

6) ทักษะการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชน หรือเกิดปัญหาในการบริหารจัดการป่าทางคณะกรรมการ
จะจัดการประชุมขึ้นมา เพื่อให้ตัวคณะกรรมการเองและชาวบ้านได้มาร่วมกันปรึกษาและร่วมกันแก้ไขปัญหาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 
ควรแก้ไขไปในทิศทางไหนดี เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย และป่าได้ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหามากที่สุด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของถวัลย์, 2558 ที่ได้กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคบางอย่างอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจกับผู้อ านวยการคนอื่น แต่
อาจส่งผลกระทบกับผู้อ านวยการบางคน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้อ านวยการแต่ละคนว่าสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่ 

7) การบริหารเวลา คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดหารายได้ และฝ่ายโภชนา เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกับปัจจัยความส าเร็จในการบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลสันป่าตอง สนั่น (2555) พบว่ามีการจัดแบ่งแผนกหรือฝ่าย
ต่างๆ ของการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน มีการแบ่งงานดังนี้ ประธานกรรมการมีหน้าที่ดูแลกิจการในภาพรวมทั้งหมด เหรัญญิกมี
หน้าที่รับ-จ่าย จากตัวแทนเก็บค่าน้ า เลขาฯ ท าหน้าที่จดบันทึก และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจะช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

8) การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก นอกจากปัจจัยแห่งความส าเร็จทั้ง 7 ประการแล้วนั้น ยังมีปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
จัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีอีกประการหนึ่งนั้นคือ โดยได้รับการสนับสนุนในการดูแลรักษาป่าชุมชนจากองค์กรเอกชนและ
รัฐบาล เช่น กรมป่าไม้ ในเรื่องของงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับงานวิจัยของสนั่น (2555) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จในการบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลสันป่าตอง พบว่า การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาล อย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการขอขุดเจาะบาดาลเพิ่มหรือกรณีเครื่องสูบน้ าบาดาลช ารุดเสียหาย ช่วยท าให้การบริหารกิจการ
ประปาของเทศบาลต าบลสันป่าตองมีประสิทธิภาพขึ้น 
 

4. สรุปผล 
 1) บริบทป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
     ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ที2่ บ้านห้วยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อ
ที่ป่า 1,008 ไร่ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกฟูก มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พบ
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ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง เป็นไม้เด่น มีการแบ่งพื้นที่ป่าเป็น 3 ช้ัน คือ 1) ป่าช้ันนอก เรียกว่าป่าเพื่อการใช้สอย มีเนื้อที่
ประมาณ 55ไร่ 2) ป่าช้ันกลาง เรียกว่าป่าปลูกเสริม มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ และ 3) ป่าช้ันใน คือป่าเพื่อการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 753 
ไร่ นอกจากนี้แล้วป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ยังเป็นแหล่งการใช้ประโยชนของชุมชนในด้านต่างๆ คือ 1) การเป็นแหล่งอาหารและยา
สมุนไพร 2)การเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของหมู่บ้าน 3)การเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

 2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 
     จากผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เป็นไปตามหลักทฤษฎีของแม็คคิน
ซีย์ (Mckincy) และโรนัล ดาเนียล (Ronald Daniel) ทั้ง 7 ประการ ดังนี้ ความมุ่งมั่นของผู้น า นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเป็นล าดับ
ต้นๆ ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งตัวผู้น านั้นมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ป่า และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการที่
เป็นรูปแบบชัดเจนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืนในการจัดการป่า ในด้านของภูมิปัญญา ชาวบ้านได้มีการใช้ภูมิปัญญาในการดูแล
รักษาป่าโดยวิธีการปล่อยให้ป่าฟื้นฟูด้วยตัวเอง เติบโตด้วยตัวเอง โดยเราไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่นั้น ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบไป
ด้วย 3 ประการ คือ การได้ไปศึกษาดูงานจากภายนอก การเป็นวิทยากรในการน าเสนอเรื่องราวของป่าชุมชน และ การเป็นแหล่งเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าไม้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้มีการจัดประชุมในทุกเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านที่มาร่วมประชุม ได้เสนอแนวคิดในการจัดการป่า จึงท าให้สิ่งที่ได้จากการประชุมเกิดจากความต้องการของตัวชุมชนเองอย่าง
แท้จริง ด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์กันในแบบเครือญาติ จึงท า
ให้ง่ายต่อการขอความช่วยเกลือ การดูแลตลอดจนการท ากิจกรรมต่างๆ ด้านทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นใน
การบริหารจัดการป่าไม้ทางคณะกรรมการจะมีการจัดการประชุมขึ้นมา เพื่อให้ทางคณะกรรมการเองและชาวบ้านได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ด้านของการบริหารเวลา คณะกรรมการป่าชุมชนได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายป้องกัน ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายโภชนาการ ส่วนคนในชุมชนจะใช้เวลาว่างจากการท างานมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนเป็นผลมาจากปัจจัยภายในชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน ภูมิปัญญา
ชุมชน การสื่อสารภายในชุมชน ฯลฯ และส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยภายนอกจากการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจากองค์กร
ภายนอก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนมากที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ในการหาแนวทางการสนับสนุนผลักดันปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท านาแห้ว พลวัตการท านาแห้ว และการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เป็นเกษตรอ าเภอศรีประจันต์  เกษตรต าบลมดแดง และเกษตรกรผู้ท านาแห้วในต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่
มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีและประกอบอาชีพท านาแห้วมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 
การสังเกตและการสัมภาษณ์จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปผล
การศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความ 

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการท านาแห้วมี 6 ขั้นตอนหลัก คือ การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การเตรียมดิน การปลูก
แห้ว การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว พลวัตการท านาแห้วมี 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกพันธุ์แห้ว 
การเตรียมดินและการดูแลรักษา การใช้เครื่องทุ่นแรง 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงการไหว้เจ้าที่นาไม่ค่อยพบเห็น
มากนัก 3) ด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาผลผลิตแห้วที่ลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 4) ด้านสภาพอากาศ มีความไม่
แน่นอนของฤดูกาลและปริมาณฝนที่ลดลง โดยเกษตรกรมีการปรับตัวใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวด้านการผลิต โดยมีการใช้
เทคโนโลยีมากข้ึน 2) การปรับตัวด้านสังคม โดยการรวมกลุ่มกับพ่อค้าคนกลางและเจ้าหน้าที่เกษตรประจ าอ าเภอเพื่อก าหนดราคา
ผลผลิต 3) การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ โดยการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่ลดลง และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี  
4)การปรับตัวด้านสภาพอากาศ โดยน าเครื่องสูบน้ าจากแม่น้ าแทนการรอฝนและการขุดบ่อส ารองน้ า 
ค าส าคัญ :  พลวัต  การปรับตัว  เกษตรกรนาแห้ว 
 

Abstract 
The objective of the study was to examine the climate change effect and the adaptation of coastal 

communities in Ban Bang Bor Lang. Documentary research, observation and in - depth interview with The group 
inform about information that a specific selection, the villagers who resettled in coastal communities, Villagers 
aged more than 20 years and lived in the community for a period of not less than 5 years total 10 people. They 
were used for this data analysis. Four samples (total of 10 people) were selected from the people who are senior, 
the community leaders, the villagers and the organizations which in area. Data was analyzed and presented the 
results under the framework and objectives of the research using this qualitative information. The findings 
indicated that there was the area which coastal erosion has been missing for about 200 meters in Ban Bang Bor 
Lang. Erosion problem has caused an impact on coastal communities include: 1) The impact on coastal land loss. 
2) The impact on housing and buildings 3) The impact of migration 4) Impacts on biodiversity 5.Loss prevention 
budgets Shoreline erosion, so The community has adapted from the coastal erosion problem. include: 1) To 
modify the house styles. 2) Move the location of the houses. 3) Adaptation of prevention which was embroidered 
bamboo for slower wave 
Keywords: Dynamics, Adaptation, Waternutfarmer. 
 

1. บทน า 
แห้ว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า วอเทอร์นัท หรือ ไชนิส วอเทอร์เชสต์นัต หรือ มาไต ซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมในทางประเทศแถบร้อน ขึ้นได้

เองตามธรรมชาติในประเทศทางแถบเอเชียตะวันออก เป็นพืชที่ข้ึนในน้ าเหมือนข้าว ล าต้นวง เล็กเรียว และแข็งมีลักษณะคล้ายต้นหอม หัว
แห้วจะมีลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่ามากเนื้อเป็นสีขาวขุ่นหัวแห้วในระยะเริ่มแรกเปลอืกจะเปน็สขีาวจนกระทัง่แหว้เตบิโต
เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลไหม้แห้วสามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ท่ีมีการให้น้ าได้ตลอดปี ชอบอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี ฤดูการณ์ที่เหมาะสม
ในการปลูกจึงเป็นต้นฤดูฝน ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน เพื่อให้มีน้ าเพียงพอและท าให้แห้วสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่  

ประวัติความเป็นมาของแห้วมีการน าแห้วมาปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศทางแถบอินโดจีนหรือจีนภาคตะวันออกส่วนใน
ประเทศไทยไม่ทราบแน่ชัดว่า มีการปลูกแห้วเป็นการค้าเมื่อใด แต่มีผู้น าแห้วมาปลูกที่จังหวัดเชียงรายนานมาแล้ว และได้น ามาปลูกใน
เขตอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2493ปรากฏว่าปลูกได้ผลดี ได้ผลผลิตหัวสดถึงไร่ละ 4,000 กิโลกรัม ซึ่งท าก าไร
มากมายให้แก่ผู้ปลูก จึงมีการปลูกแห้วเพิ่มขึ้น ท าให้ราคาลดลงเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2510 การขยายเนื้อที่ปลูกจึงไม่กว้างขวางออกไปมาก
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นัก แต่ยังมีผู้นิยมปลูกแห้วมากพอสมควร ปัจจุบันมีการปลูกแห้วบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ าท่าจีน ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอศรีประจันต์ 
และอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 500-1,000 ไร่ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ:เล่มที่ 5) 

ปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกแห้วมากที่สุดในประเทศไทย มีการปลูกแห้วบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ าท่าจีน 
ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอศรีประจันต์ และอ าเภอสามชุก  โดยพบมากที่สุดที่อ าเภอศรีประจันต์ มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 1,699 ไร่ (ข้อมูล
การผลิตแห้วจีน ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ) ซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรที่ปลูกแห้วมีจ านวนที่เพิ่มขึ้น 
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มีจ านวนน้อย เนื่องจากแห้วมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงมาปลูกแห้วจ านวน
มากขึ้น เพราะราคาข้าวนั้นมีราคาต่ าลง 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการท านาแห้ว พลวัตการท านาแห้วและการปรับตัวของเกษตรกรนา
แห้วในต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้องน ามาวางแผนก าหนดนโยบาย
ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ อาชีพเกษตรนาแห้ว เพื่อเป็นรากฐานในด้านเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับการท านาแห้ว แนวคิดทฤษฎีการปรับตัว แนวคิดทฤษฎีพลวัต และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา บทความเชิงวิชาการและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมในการท านาแห้ว เป็นเพียงผู้เขา้ไปเฝ้าดูพฤติกรรมทางสังคม เช่น สังเกตพฤติกรรมวิธีการการปลูกแห้วและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงวิธีการแปรรูป เป็นต้น และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม ที่เป็นเกษตรอ าเภอศรีประจันต์
และเกษตรต าบลมดแดง และเกษตรกรผู้ท านาแห้วในต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประกอบอาชีพท านาแห้วมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี  

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีการก าหนดแนวค าถามในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ท านาแห้ว  พลวัตการท าแห้วและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการสัมภาษณ์บุคคลอื่นๆ  และก าหนด
ประเด็นในการสังเกตสภาพพื้นที่ท านาแห้ว เครื่องมือและกระบวนการท านาแห้ว รวมถึงใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึกเพื่อ
ช่วยบันทึกข้อมูลจากการซักถามและการสังเกต เทปบันทึกเสียงเพื่อบันทึกข้อมูลเนื้อหารายละเอียดระหว่างการสัมภาษณ์ได้ครบถ้วน
และกล้องถ่ายภาพ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

จะมีการน ามาตรวจสอบข้อมูลหลังจากการเก็บมาแล้วทุกครั้ง โดยใช้การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการที่ต่างกัน ว่าข้อมูลที่ได้จากวิธีการที่
ต่างกันจะน าไปสู่ข้อค้นพบที่อยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากนั้นจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา สรุปและน าเสนอผลการศึกษา
เชิงพรรณนาบทความ (Descriptive) แต่ละประเด็นการศึกษา ท าการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 กระบวนการท านาแห้ว 

กระบวนการท านาแห้วแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก ่1) การคัดเลือกพันธุ์ โดยคัดเลือกพันธุ์แห้วจีนที่มหีัว 
ขนาดใหญ่ ตาไม่บอด และมีหน่อยาว  2)การเพาะกล้า โดยน าหัวแห้วที่ได้คัดเลือกพันธุ์มาผึ่งแดดนาน 2-3 วัน แล้วน าไปแช่น้ าเป็นเวลา 2 
วัน แล้วจึงน าไปเพาะช าในแปลงเพาะที่ใช้ขี้เถาแกลบเป็นวัสดุรองพื้นที่มีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วน าหัวแห้วมาเรียงชิดกัน
บนขี้เถาแกลบปล่อยทิ้งไว้นาน 2-3 วัน หลังจากนั้นน าขี้เถาแกลบมากลบให้เหลือหน่อโผล่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร  รดน้ าเป็นประจ าทุก
วัน จนได้ต้นกล้าของแห้วที่มีความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน จะได้ต้นกล้าที่พร้อมส าหรับลงแปลง
ปลูก  3)การเตรียมดิน เริ่มจากการใช้รถไถเปิดหน้าดินที่เรียกว่า "ไถแปล" และตากดินไว้ประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้ดินแห้ง ปล่อยน้ าเข้านา
ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้ดินอ่อนตัวและให้หญ้าวัชพืชตาย หลังจากนั้นจะใช้รถไถเพื่อปรับสภาพดินให้เรียบและเตรียมการด านา
แห้ว โดยท าการปล่อยน าเข้านาให้ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร  4)การปลูกแห้ว จะใช้วิธี "การปักด า" โดยมีระยะห่างของต้นแห้วแต่ละต้น
ประมาณ 70-100 เซนติเมตร  5)การดูแลรักษา โดยการใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงการป้องกันและการก าจัดวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืช โดยใช้ทั้งสารเคมีและสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ 6)การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกแห้วได้ 5-6 เดือน จะมีการใช้เคียวเกี่ยวล าต้นออก
ให้หมด หลังจากนั้นใช้แรงงานคนลงไปงมโดยใช้เท้าเหยียบให้ถึงดินแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม หลังจากนั้นใช้มือควักพลิกหน้าดิน
ขึ้นมา และเลือกเก็บหัวแห้วที่ติดอยู่กับดินลงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และน าออกไปจ าหน่ายต่อไป 

3.2 พลวัตการท านาแห้ว 
พลวัตการท านาแห้วของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตปรากฏให้เห็นมี 4 ลักษณะ ได้แก่   
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1) ด้านการผลิต  
การท านาแห้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกันและยังคงอาศัยอุปกรณ์แบบดั้งเดิมทีเ่คยใช้ 

ตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น จอบ พลั่ว เคียว  และยังคงอาศัยแรงงานคนเป็นส าคัญในการท านาแห้ว เนื่องจากได้มีการทดลองน าเทคโนโลยีมา
ใช้กับกระบวนการผลิตในบ้างขั้นตอนจึงท าให้มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปคือมีการใช้เครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้นจากอดีต เช่น รถไถนาแทนแรงงาน
จากควาย เครื่องพ่นปุ๋ยแทนแรงงานคน  

2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม   
  เกษตรกรยังคงมีการยึดถือประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน คือการไหว้เจ้าที่นา โดยมีการบอกกล่าว
เจ้าที่ในช่วงก่อนฤดูเพาะปลูก พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวถ้าสิ่งที่ได้บอกกล่าวหรือขอเจ้าที่ไว้ได้ผลผลิตตามที่หวัง เกษตรกรจะมีการน าของที่ตน
บอกกล่าวไว้มาไหว้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยให้ผลผลิตได้ตามต้องการ แต่ในยุคปัจจุบันการไหว้เจ้าที่พบเห็นได้น้อยลงเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

3) ด้านเศรษฐกิจ   
เงินทุนที่ใช้ในการท านาแห้วในอดีตมาจากทุนของตนเองเก็บสะสมไว้  แต่ในยุคปัจจุบันแหล่งเงินทุนมาจากทุนเดิม

ของตนเองเป็นบางส่วนและมาจากแหล่งเงินกู้ต่างๆคือ เงินกู้นอกระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในอดีตการลงทุนท านาแห้ว
ใช้เงินทุนจ านวนน้อย  เนื่องจากใช้ทุนประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เป็นส่วนใหญ่ ทุนส่วนมากจะลงทุนไปกับการซื้อหัวพันธุ์ การซื้อปุ๋ย มี
ลูกหลานเป็นแรงงานส าคัญ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพราะมีการใช้ทุนเพิ่มขึ้น เกษตรกรใช้เงินทุนในทุกขั้นตอนของ
การท านาแห้ว 

4) ด้านสภาพอากาศ  
ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ปริมาณ

น้ าฝนของจังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวโน้มลดลงจาก 1,303.6 มิลลิเมตร เหลือ 953.7 มิลลิเมตร ในปี2557 (จากส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557) ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของแห้ว และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ จนเกิดภาวะฝนแล้ง ซึ่งในปัจจุบันการ
ท านาแห้วมีการเปลี่ยนไปจากอดีต คือ มีการใช้เครื่องสูบน้ าจากแม่น้ า แทนการรอน้ าฝน  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าพลวัตการท านาแห้ว ในด้านการผลิตไม่ปรากฏชัดเจนมากนัก เกษตรกรยังคงอาศัยอุปกรณ์การท านา
แห้วที่เคยใช้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยใช้ จอบ พลั่ว เคียว  โดยมีการใช้รถไถในการเปิดหน้าดินหรือไถแปลในขั้นตอนของการเตรียมดิน
และใช้เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยยาในขั้นตอนของการดูแลรักษา ส่วนในขั้นตอนของการคัดเลือกหัวพันธุ์ การเพาะกล้า การปลูกและการเก็บเกี่ยว 
ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานคนดังเช่นเคยเหมือนในอดีต โดยเฉพาะในขั้นตอนของการปลูกที่ต้องอาศัยแรงงานคนในการด ากล้าแห้ว และการ
เก็บเกี่ยวที่ต้องอาศัยแรงงานคนในการงมแห้ว เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ของผู้ปลูกที่เกิดจากการ
สั่งสมและเรียนรู้มาอย่างยาวนานจากประสบการณ์ของตนเองและการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ส่วนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแหล่งทุนการ
ผลิตในปัจจุบันมีแหล่งเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรมาทดแทนการใช้เงินทุนส่วนตัว เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างแรง และการที่เกษตรกรนาแห้วยังคงด ารงอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเพราะเกษตรกรมีการ
เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการด ารงชีวิตทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคม สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ นิเทศ ตินณะกุล(2546)ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบ แบบแผน ค่านิยมและวัฒนธรรมที่
เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากแรงกดดันทางวัฒนธรรม ความเจริญด้านเทคโนโลยี การจัดล าดับช้ันทางสังคมและระบบเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ด้วยตาในลักษณะต่างๆของวิธีการ
ด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ สุริชัย หวันแก้ว (2544)ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ด้านต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และสร้างขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณ์ต่างๆในสังคมนั้นๆ 
การเปลี่ยนแปลงในแง่สิ่งของเครื่องใช้เกิดขึ้นง่ายกว่า แต่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่านิยมและสัญลักษณ์ทางสังคมมักจะต้องใช้เวลานาน
และยากเย็นกว่า  

3.3 การปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว 
1) การปรับตัวด้านการผลิต  

ในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะสามารถลดต้นทุนในการผลิต สะดวก 
รวดเร็ว และยังมีใช้แรงงานคนภายนอกเข้ามาแทนที่แรงงานคนภายในครอบครัว เนื่องจากแรงงานภายในครอบครัวมีไม่เพียงพอ ในบ้าง
ขั้นตอนการผลิต 

2) การปรับตัวด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  อาชีพเกษตรกรนาแห้วเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาน้ าฝนตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนของฤดูกาลและ
ปริมาณน้ าฝน ส่งผลท าให้ปริมาณผลผลิตแห้วที่ได้มีปริมาณและคุณภาพที่ไม่แน่นอน บางช่วงได้ปริมาณผลผลิตแห้วน้อยในขณะที่บาง
ช่วงมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดท าให้พ่อค้าคนกลางกดราคา อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่สืบ
ทอดอาชีพเกษตรกรนาแห้วให้แก่ลูกหลาน เพราะเกิดความรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เหนื่อยและ รายได้ไม่แน่นอนอีกทั้งเด็กรุ่นใหม่ก็เลือกไป
ประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
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3) การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ   
  จากปัญหาต้นทุนการผลิตแห้วที่สูงขึ้น ทั้งปุ๋ยเคมีที่ใช้ในช่วงหลังปักด าต้นกล้าและช่วงเดือนที่ 4เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของหัว
แห้วและต้นแห้ว สารป้องกัน ก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช อาทิเช่น หนอนกอ หอยเชอรี่ โรครา ฯลฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท
ต่อพื้นที่นา 1 แปลง ท าให้เกษตรกรเกิดการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การซื้อปุ๋ยเคมีและสารป้องกัน ก าจัดวัชพืชและศัตรูสัตว์
ที่มีรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมช่ัน) การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณลดลง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดค่าใช้จ่าย  

4) การปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศ  
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะฝนแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อการ 

ท านาแห้ว เนื่องจากแห้วเป็นพืชที่ต้องการน้ ามากเกษตรกรนาแห้วมีการปรับตัวโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น 
การใช้เครื่องสูบน้ าจากแม่น้ าแทนการรอฝนตกในช่วงฤดูฝน การขุดบ่อบาดาลไว้ในที่นาของตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากภาวะฝนแล้งที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตแห้ว ซึ่งท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีการส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่อื่นและเรียนใน
ระดับสูงๆ เพื่อให้มีอาชีพที่ดีกว่าการท านาแห้ว 

การปรับตัวดังกล่าวของเกษตรกร เป็นการปรับตัวโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ คิดค้น เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
การปรับตัวของ Roy (1976) ทีก่ล่าวว่า มนุษย์มีการปรับตัวเมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาในชีวิต โดยใช้ความคิดและความรู้สึก ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ คิดค้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริยาภรณ์ (2551) ที่ได้กล่าวว่า การปรับตัวเป็นผลของความพยายามของบุคคลที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง เพื่อให้การแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จนบุคคลนั้นสามารถจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมนั้นได้อย่างปกติสุข 

 

4. สรปุผล 
 การท านาแห้วในจังหวัดสุพรรณบุรี พบพื้นที่ปลูกแหล่งส าคัญในอ าเภอเมือง อ าเภอสามชุก และอ าเภอศรีประจันต์ โดยพบ
มากที่สุดในอ าเภอศรีประจันต์ประมาณ 1,699 ไร่ โดยเฉพาะในต าบลมดแดงพบพื้นที่ปลูกมากถึง 700 ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่มีลักษณะที่เหมาะสม การปลูกแห้วนิยมปลูกในช่วงรอฤดูกาลการปลูกข้าวในรอบใหม่ โดยเกษตรกรจะปลูกแห้วเพื่อเป็นการปรับ
สภาพดิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่นาเป็นของตนเอง มีเพียงบางส่วนที่เช่านาโดยมีอัตราเช่าปีละ 2,000-2,600 บาทต่อปี โดยมีพื้นที่ถือ
ครองรายละประมาณ 5-15 ไร่และประกอบอาชีพท านาแห้วมาเป็นระยะเวลา 5-10ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 64,000 บาท ท าให้
เกษตรกรบางรายยึดอาชีพการท านาแห้วมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แม้ว่าต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ย ค่ายา มีการปรับตัวสูงขึ้น 
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพการท าแห้วควบคู่กับการท านาข้าว เพราะเป็นอาชีพที่ท ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนมีความช านาญ
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านาแห้วและนาข้าว 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงการท านาแห้วมีทั้งด้านการผลิต ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจและด้านสภาพแวดล้อม ที่เห็น
ได้ชัดเจนคือด้านการผลิตในเรื่องของเครื่องมือ มีการใช้เครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้นจากอดีต มีการใช้รถไถนาแทนแรงงานจากควาย ใช้เครื่องพ่น
ปุ๋ยแทนแรงงานคน ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งจากปุ๋ย 
ยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ส่งผลให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง มาใช้ปุ๋ยชีวภาพในปริมาณที่มากขึ้น 
ส่วนด้านสภาพแวดลอ้มเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อปริมาณฝนที่ไม่สม่ าเสมอและมีปริมาณลดลงท าให้เกษตรกรต้อง
ขุดแหล่งน้ าส ารองและการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเข้าสู่นา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

ปทุมธานี (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะ
โรงงานอุตสาหกรรม (3) เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธาน ีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงานที่ประกอบกิจการประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดปทุมธานี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,460 โรงงาน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนทั้งสิ้น 359 โรงงาน 
ตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านคือ ด้านคุณภาพ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และด้านปริมาณตามล าดับ (2) โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่มี
จ านวนพนักงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ และเงินทุนจดทะเบียนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง       
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ การจดัการทรัพยากรมนุษย์ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี  
 

Abstract 
 The objectives of this research were: (1) to study the efficiency level human resource management of 
industry in Pathum Thani Province, (2) to compare the human resource management efficiency of industry in 
Pathum Thani Province, categorized by the types of industry, and (3) to suggest on how to increase the efficiency 
of human resource management of industry s in Pathum Thani Province. The research was a survey research. The 
research population included proprietors or factory managers running 3,460 factories in Pathum Thani Province. 
The sample size was 359 factories calculated by Taro Yamane formula. The sampling method was stratified 
random sampling. The research tool was a questionnaire with 0.87 reliability. The statistic employed were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) and paired comparison 
method. The research findings revealed that: (1) The  efficiency of human resource management was found at a 
high level in every aspect, which were quality, expenses, time management and quantity respectively. (2) Factories 
in Pathum Thani which had different amount of employees were not differ  in the efficiency of human resource 
management and expenses. However, factories which different in type, operational period and capital had human 
resource management efficiency difference with  statistical significant at 0.05 and (3) The recommendations were 
to increase the strategic and operational plans concerning  the human resource management according to the 
factories’ goals and continually support and promote the human resource management. 
Keywords: Efficiency, Human resource management, Industrial factory, Pathum Thani Province 
 

1. บทน า 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือหากองค์การต่างๆ มีทรัพยากร  ด้านอื่นๆ 
เหมือนกัน แต่มีผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารต่างกันแล้ว ผลการด าเนินงานย่อมแตกต่างกัน (ชูชัย สมัทธิไกร, 2556) องค์การใดที่มีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยท าการพิจารณาก าหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ (Human Resource Demand) ทั้งในด้านปริมาณและคุณลักษณะของก าลังคน (Human Resource  Characteristics) ตามแผน
ทรัพยากรมนุษย์ที่วางไว้เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551) แล้วจึงท าการสรรหาบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพและคุณสมบัติต่างๆ อันเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ให้เข้ามาสมัครงาน (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556) 
จากนั้นก็ท าการคัดเลือกบุคลากรจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความช านาญ ศักยภาพ และสมรรถนะซึ่งเป็นคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ท าการสรรหาทั้งหมดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่เพียงไร หากบุคคลใดมีคุณลักษณะและ
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คุณสมบัติเหมาะกับต าแหน่งและงานที่ว่างขององค์การมากที่สุดก็จะคัดเลือกบุคคลนั้นเข้ามาสู่องค์การ (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ,์ 2554) เมื่อ
ได้ทรัพยากรมนุษย์มาแล้วก็ต้องท าการฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อปรับ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความช านาญ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งความรับผิดชอบต่างๆ ที่บุคลากรพึงมี
ต่อหน่วยงาน และสิ่งอื่นๆ ที่แวดล้อมเกี่ยวข้องกับตัวผู้ปฏิบัติงาน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ แต่
ต้องพิจารณาถึงการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนในรูปแบบของค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส คอมมิชช่ัน ประโยชน์ และรางวัลตอบแทนที่
มิใช่เงินด้วย (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2554) เพื่อเป็นผลตอบแทน และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้องค์การต้องจัดให้มีด้าน
ความปลอดภัยแก่บุคลากรเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย  ที่มีผลกระทบต่อบุคลากรและการด าเนินงานขององค์การในการปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การจัดบริการรักษาพยาบาล และการจัดหน่วยงานให้ค าแนะน าปรึกษา (จุฑามาส ทวีไพบูลย์วงษ์ และ
สุวรรธนา เทพจิต, 2550) และต้องให้ความส าคัญในเรื่องของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างฝ่ายลูกจา้งและ
นายจ้าง (ศรีธนา บุญญเศรษฐ,์ 2555) ต้องจัดให้มีการท าการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการวัดหรือประเมินค่าผลการปฏิบัติงานในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้บุคลากรได้ทราบผล การปฏิบัติงานของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและสิ่งใดบ้างที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554)  หากองค์การนั้นจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็จะ
ท าให้องค์การได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้  
 องค์การในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้านโดยมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับองค์การได้ (competitive 
advantage) ทั้งนี้นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี จะช่วยให้พนักงานในองค์การได้พัฒนาตนเอง น าศักยภาพที่มีออกมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่มีความสุขจากการท างาน มีความก้าวหน้าในการท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความส าเร็จจากการ
ท างาน ท าให้พนักงาน รักงาน รักองค์การท าให้งานขององค์การในภาพรวมเกิดความมั่นคง และบรรลุเป้าหมาย เมื่อระบบการบริหาร
องค์การเป็นไปได้ด้วยดี บุคลากรก็จะก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ องค์การย่อมเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง สามารถขยายงานให้
กว้างขวางออกไป และยังช่วยพัฒนาระบบสังคมและประเทศชาติ องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เมื่อองค์การมั่นคงก้าวหน้า ก็
ส่งผลกระทบต่อสังคมให้ก้าวหน้าตามไปด้วยเพราะบุคคลในสังคมมีอาชีพ มีรายได้ จะช่วยพัฒนาระบบสังคมพื้นฐาน คือครอบครัวให้
มั่นคงและขยายไปสู่ระบบสังคมชุมชนที่กว้างออกไป จนเน้นความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติซึ่งหมายว่า ความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติ เกิดจากบุคคลในชาติ มีคุณภาพ (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2550) ดังนั้นทุกองค์การทั้งองค์การภาครัฐ องค์การส่วนท้องถิ่น ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงให้ความสนใจกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่ง 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดปทุมธานีมีจ านวน 3,460 โรงงาน แบ่งเป็นประเภทอุตสาหกรรมได้ 21 ประเภทคือ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเขียน อุตสาหกรรมกระดาษ และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอื่นๆ  และมีการจ้างงาน 286,987 คน (กรมอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี, 2557) นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานียังมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงท าให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์เป็นอย่างมากเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในยุคที่มีการแข่งขันกันตลอดเวลา ทรัพยากร
มนุษย์เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์การ ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ เหตุนั้นจึงท าให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มี
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีก จ านวนมากและมีการแข่งขันกันสูงมากเพื่อตอบแทนแรงงานโดยเน้นให้มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2554) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีทุกโรงงานจึงให้
ความส าคัญ เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การจ่าย
ค่าตอบแทน ด้านความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดปทุมธาน ีเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององคก์าร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะ
โรงงานอุตสาหกรรม 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีมีระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก 
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 2.  ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีแตกต่างกัน   

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงาน ที่ประกอบกิจการ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 3,460 โรงงาน กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 359 โรงงาน (กรมอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธาน,ี 2557) 
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 
จ านวนพนักงานและเงินลงทุนจดทะเบียน  
     ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่        
ด้านการวางแผน ด้านการสรรหา ด้านการคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น      
ด้านความปลอดภัย ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยคือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 – มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงานที่
ประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดปทุมธานี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,460 โรงงาน 
 กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงานที่ประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดปทุมธานี สุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีใช้สูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ ทาโร ยามาเน่ ซึ่งก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 359 โรงงาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และวัดระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธาน ีโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
      ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์โดยได้ตั้งเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple – Choices) มีจ านวนค าถามทั้งหมด 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงานและเงินทุนจดทะเบียน 
      ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ตั้งเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating 
Scale) มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านปริมาณ ประสิทธิภาพด้านเวลา และประสิทธิภาพ
ด้านค่าใช้จ่าย 
      ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยตั้งเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-ended) มีทั้งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ด้านความปลอดภัย
และสุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยด าเนินการตามขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี ้
 1.  การแบ่งขนาดของจ านวนประชากรตัวอย่าง ต้องมีการแบ่งกลุ่มตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ตามจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัดปทุมธาน ี3,460 โรงงาน 
 2.  ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หลังจากนั้น 3 - 7 วัน จึงกลับไปรับ
แบบสอบถาม ผลที่ได้ปรากฏว่าลืมกรอกแบบสอบถามบ้าง ผู้จัดการไม่อยู่บ้าง และในบางบริษัทก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
 3.  โทรศัพท์สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเนื่องจากรบกวนเวลางาน 
 4.  ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ได้ผลดีที่สุดในการส่งแบบสอบถามนั้นต้องท าการสอดซองติดแสตมป์ เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับ โดยวิธีนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรบางครั้งใช้เวลามากกว่า 1 เดือน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์กับแบบสอบถามทั้ง 359 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (     ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) กับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม การแปลผลใช้การแปลผลตามเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การทดสอบค่าท ี 
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(t-test) กับตัวแปรด้านเพศ และการทดสอบค่าเอฟ (F-test หรือ ANOVA) กับตัวแปรด้านประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงาน และเงินทุนจดทะเบียน  ซึ่งถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติ จะท าการทดสอบรายคู่
โดยใช้ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
 3.  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและ
น าเสนอเป็นค าบรรยาย 
 

3.  ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 359 คน พบว่า 
  1.  เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 2.  อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีอายุมากกว่า 41 ปี มากที่สุด อันดับ 2 เป็นผู้มีอายุ 36-40 ปี อันดับ 3 เป็นผู้มีอายุ 25-30 
ปี อนัดับ 4 เป็นผู้มีอายุ 31-35 ปี และน้อยที่สุดเป็นผู้มีอายุต่ ากว่า 25 ปี 
 3.  ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด อันดับ 2 เป็นผู้มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และน้อยที่สุดเป็นผู้มีการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 4.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด และน้อยที่สุดเป็น
เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงาน 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
 1.  ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นอุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะมากท่ีสุด อันดับที่ 2 เป็น
อุตสาหกรรมการเกษตร จักรกล ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย อันดับท่ี 3 เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆ อันดับที่ 4 เป็น
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อันดับที่ 5 เป็นอุตสาหกรรมกระดาษผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สิ่งพิมพ์ อันดับที่ 6 เป็นอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ยาง อันดับที่ 7 เป็นอุตสาหกรรมพลาสติก อโลหะ อันดับที่ 8 เป็นอุตสาหกรรมขนส่ง และน้อยที่สุดเป็นอุตสาหกรรม
ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
 2.  ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างด าเนินธุรกิจของโรงงานมากกว่า 20 ปี มากที่สุด 
อันดับที่ 2 ด าเนินธุรกิจของโรงงาน 11 – 15 ปี อันดับที่ 3 ด าเนินธุรกิจของโรงงาน 16 - 20 ปี อันดับที่ 4 ด าเนินธุรกิจของโรงงาน 6 – 
10 ปี และน้อยที่สุดด าเนินธุรกิจของโรงงาน 1 - 5 ปี 
 3.  จ านวนพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนพนักงานไม่เกิน 50 คนและ 50 คน แต่ไม่เกิน 200 
คน ปี มากที่สุด และน้อยที่สุดมีจ านวนพนักงานมากกว่า 200 คน 
 4.  เงินทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาทมากที่สุด อันดับ 2 
มีเงินทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทและมากกว่า 200 ล้านบาท 
 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
(    = 4.17) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดย
ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (     = 4.30) อับดับสองคือ ด้านค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ย (     = 4.14) อับดับสามคือ     
ด้านเวลาค่าเฉลี่ย (      = 4.11) และอับดับสุดท้าย ด้านปริมาณค่าเฉลี่ย (    = 4.10)  
 ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่ต่างกัน มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณภาพ ด้าน
ปริมาณ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.  ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่ต่างกัน มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  จ านวนพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีท่ีต่างกัน มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จ านวนพนักงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณภาพ ด้าน
ปริมาณ ด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  เงินทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีท่ีต่างกัน มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เงินทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณภาพ 
ด้านปริมาณ ด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ข้อเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
 1.  ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องก าหนดแผนงานให้ชัดเจนและต้อง
สอดคล้องกับแผนทางธุรกิจพร้อมทั้งต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้ 
 2.  ด้านสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องเน้นการสรรหาบุคลากรตามเอกสารการ
ร้องขอก าลังพลจากส่วนงานที่ต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม 
 3.  ด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์
ท างานมาแล้ว 
 4.  ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้ Competency เป็น
แนวทางในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสอนงานจากการให้ปฏิบัติมากกว่าในทางทฤษฎีหรือการอบรมในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวและ
ควรจัดใหม้ีการรวมกลุ่มโรงงานในพื้นที่เพื่อท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงบูรณาการร่วมกัน ในหัวข้อการอบรมลักษณะ Soft Skill 
เพื่อให้ทัศนคติรวมในพื้นที่การท างานที่ส้รางสรรค์ 
 5.  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Pay for Performance: P4P) เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการขยันท างานให้มากขึ้น 
 6.  ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้หัวหน้างานเป็นผู้ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและวิธีเกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา 
 7.  ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
กฎหมายใหม่ ให้พนักงานได้ทราบและสร้างการรับรู้ให้พนักงานว่าพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ท าธุรกิจประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว ้
 8.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการจัดท าทุกปี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง แต่การประเมินในแต่ละแผนกควรจะท าทุก 3 เดือนและต้องก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลงาน จ านวนงาน
เป็นรายเดือนและไม่ความก าหนดการประเมินผลให้นานเกินไป 
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 ระดับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ ใน
ระดับมาก เพราะ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี ตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ามากที่สุดขององค์การ จึงให้ความส าคัญกับการดูแลเรื่องของประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีโดยรวมและรายด้านจึงอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธยา ภูแย้มไสย์ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางในเขตจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลา พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลาใน
ภาพรวมมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเครือเบทาโกร พบว่า ความคิดเห็นด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ใน 7 ด้านคือ การวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ในส านักงานบัญชี พบว่า ผู้ประกอบการส านักงานบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการ
มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zaini Abdullah, 
Nilufar Ahsan and Syed Shah Alam (2009) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ
ภาคเอกชนในประเทศมาเลเซีย พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน คือ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท างาน
เป็นทีม การจ่ายค่าตอบแทน การวางแผนทางทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ 
 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะ
โรงงานอุตสาหกรรม คือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงานและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยท าการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test หรือ ANOVA) พบว่า 
 1.  ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้านประเภทโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทั้งโดยรวมและในรายด้านแตกต่างกัน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า อุตสาหกรรม
การเกษตร จักรกล ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกน้อยกว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ไม้ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ยาง ขนส่ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง มี
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ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก อโลหะ ขนส่ง 
อุตสาหกรรมไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า อุตสาหกรรมโลหะ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก อโลหะ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลิตภัณฑ์เคมี ยาง มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 
อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก อโลหะ อุตสาหกรรมขนส่ง มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่าโลหะ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก อโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า อุตสาหกรรมขนส่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
ส่งออกในจังหวัดสงขลา พบว่า บริษัทที่มีประเภทสินค้าที่ส่งออกแตกต่างกัน มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 
 2.  ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้านระยะเวลาด าเนินธุรกิจ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่มีระยะเวลาการด าเนินงานที่แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งโดยรวมและในรายด้านแตกต่างกัน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
น้อยกว่า ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี โรงงานอุตสาหกรรมระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี 11-15 ปีและ16-20 ปี 
มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า โรงงานอุตสาหกรรมระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1-5 ปีและโรงงานอุตสาหกรรมระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ 11-15 ปีมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า โรงงานอุตสาหกรรมระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บษุกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
ส่งออกในจังหวัดสงขลา พบว่า บริษัทที่มีท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 
 3.  ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้านจ านวนพนักงาน พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่มีจ านวนพนักงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลา พบว่า บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกใน
จังหวัดสงขลาที่มีจ านวนพนักงานแตกต่างกัน มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน โดยบริษัทที่มีจ านวนพนักงาน 500 คนขึ้นไปมี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการคัดเลือกและด้านความปลอดภัยและสุขภาพมากกว่าบริษัทที่มีจ านวนพนักงาน 100 – 499 คน         
จากเหตุผลข้อขัดแย้งดังกล่าว ผู้ท าการวิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นสาเหตุที่ไม่สอดคล้องเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ภายในจังหวัดปทุมธานีให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทุกด้าน และโรงงานอุตสาหกรรมแต่
ละขนาดได้ตั้งงบประมาณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่ละด้านอย่างเหมาะสมตามขนาดโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง 
 4.  ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้านเงินทุนจดทะเบียนพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งโดยรวมและในรายด้านแตกต่างกัน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันเป็น
รายคู่ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาท มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 
เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาทและมากกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เงินทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 
ล้านบาท มีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลา 
พบว่า บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลาที่มีเงินทุนจดทะเบียนบริษัทแตกต่างกันมีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ไม่แตกต่างกัน จากเหตุผลข้อขัดแย้งดังกล่าว ผู้ท าการวิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นสาเหตุที่ไม่สอดคล้อง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัดปทุมธานีที่มีเงินทุนจดทะเบียนจ านวนมาก จะมีประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
เงินทุนจดทะเบียนน้อยกว่า เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท าให้
สามารถจ้างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึง
ขอเสนอแนะข้อที่ควรน าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 
 1.  ด้านคุณภาพ เช่น ประเภทโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จักรกลไฟฟ้า ที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี เจ้าของ
กิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมในทรัพยากรมนุษย์แต่ละประเภท 
อย่างเสมอภาค ทั่วถึง ตลอดจนจัดระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละสายงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของทรัพยากรมนุษย์ด้วย เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความจงรักภักดีกับองค์การ โดยเน้น



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                      11-13 May 2016 
 

80 

การพัฒนาเรื่องของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (Work Life Balance: WLB) เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความพึงพอใจและรู้สึกผูกพันกับองค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความสุขในการท างาน 
 2.  ด้านปริมาณ เช่น ประเภทโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จักรกลไฟฟ้า ที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี เจ้าของ
กิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการเปรียบเทียบจ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการจะรับเข้ามากับจ านวน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และต้องมีการวางแผนการ
สรรหาทรัพยากรมนุษย์ไว้หลายๆ ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันและควรหาแรงงานในพื้นที่ด้วยเพื่อลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 
 3.  ด้านเวลา เช่น ประเภทโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จักรกล ไฟฟ้า ที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี เจ้าของ
กิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการก าหนดระยะเวลาในวางแผน สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ไว้ชัดเจน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4.  ด้านค่าใช้จ่าย เช่น ประเภทโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จักรกล ไฟฟ้า ที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี เจ้าของ
กิจการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการวางแผนอัตราการใช้ก าลังคนให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง 
  2.  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัย เรื่อง อุปสรรคของการใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อม

และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานกับอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ 
พนักงานที่ท างานในกลุ่มธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คนและกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ คือ พนักงานที่ท างานในกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.97 
ผลการวิจัย พบว่า อุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง (  = 2.79, S.D. = 0.36) ส าหรับผลการเปรียบเทียบ
อุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร จ าแนกตามลักษณะประชากร พบว่า พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของ
การสื่อสารไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งงาน และรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นใน
อุปสรรคของการสื่อสารแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ.05 ส าหรับแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร พบว่า ควรพัฒนาทักษะ
ในด้านภาษาและการเลือกใช้วิธีการส่งสาร โดยเฉพาะในส่วนของผู้ส่งสาร 
ค าส าคัญ:  อุปสรรค  แนวทางการพัฒนา  การสื่อสารในองค์กร     
 

Abstract 
This research into the Difficulties Regarding Media usage and the Approaches to the Development of Internal 

Communication within Hotel business to Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community was aimed to study the 
difficulties as well as the approaches to the development of internal communication within the organization, to compare the 
demographic data of employees and the difficulties in using media inside the organization, and to study the approaches to 
development of international communication of Hotel business to Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community. 
The sampling group for the interview was composed of 20 employees from Hotel business within Bangkok area. The sampling 
group for the survey was composed of 400 employees and staff members from Hotel business within Bangkok area too. The 
sampling group was chosen using multistage sampling method. The tool for this research was the questionnaire with reliability 
of 0.97. The research results showed that The overall of difficulties for internal communication is at middle level ( = 2.79, S.D. 
= 0.36). The difficulties for internal communication within the organization according to the demographic data showed that 
there was no significant difference in mean scores for sex with regard to the level of opinion towards the difficulties in 
communication. However, there was a difference in mean scores with statistical significance at the .05 level for age, level of 
education, years of work, position and salary with regard to the difficulties in communication. As for the approaches to the 
development of internal communication within the organization, it was found that language skills and mode of delivery should 
be improved, especially for the senders. 
Keywords: Difficulties, Approaches to development, Internal communication 

 

1. บทน า 
ในสถานการณ์โลกปัจจุบันองค์กรทุกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีข่าวสารที่รวดเร็วก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือการสื่อสารซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาหลายด้านทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวัฒนธรรมฯลฯการที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงได้นั้นจ าเป็น
จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกันสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้องคก์รประสบ
ความส าเร็จและการสื่อสารยังสื่อถึงความต้องการความนึกคิดของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา
รวมทั้งการประสานงานระหว่างผู้ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันและภายนอกองค์กรอาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกันย่อมมีการ
ติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันต่อเรื่องนั้นๆ แต่ถ้าองค์กรนั้นๆ ได้รับข้อมูลและข่าวสารที่
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมสื่อความหมายไม่ตรงกันก็จะท าให้เกิดปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสารได้เช่นกัน พรรณราย (2548) ได้กล่าวไว้ว่าในองค์กร
ทุก ๆ องค์กรนั้นการสื่อสารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งถ้าจะเปรียบเสมือนว่าองค์กรคือคนการสื่อสารในองค์กรก็จะเปรียบเสมือนโลหิตซึ่งเป็นศิลปะ
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อย่างหนึ่งในการบริหารที่บุคคลพยายามหาช่องทางที่จะทราบความต้องการของฝ่ายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันโดยอาศัยการพูดการส่งสัญลักษณ์หรือข้อความที่เป็นสื่อแต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพก็อาจจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้องค์กรธุรกิจเห็นความส าคัญของการสื่อสารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นความส าเร็จทางธุรกิจส่วนหนึ่งขององค์กรคือการได้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ปรับใช้ในกระบวนการบริหารอีกทั้งเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจที่น ามาซึ่งผลตอบแทนขององค์กรในที่สุด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ระบุเป้าหมายส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือการให้ประชากรของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขัน
กับโลกภายนอกได้โดยต้องการให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือ
ระหว่างกันอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีนั้น ในเบื้องต้น ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน (Mutual recognition arrangement: 
MRAs) ใน 7 สาขาวิชาชีพ เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี 1 ใน 7 สาขาวิชาชีพดังกล่าว วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ เป็นหนึ่งในวิชาชีพส าคัญที่จะเข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงาน
ในอาเซียนอย่างมาก อีกทั้ง ประเทศไทยได้แต่งตั้งเป็นประเทศหลักในการฝึกทักษะวิชาชีพดังกล่าว ประกอบกับรายได้หลักของประเทศไทยมา
จากอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวอีกด้วย 

หากกล่าวถึงลักษณะเด่นของแรงงานไทยในสายงานบริการก็ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมไทยมีส่วนเสริมให้การบริการของแรงงานไทยมี
ศักยภาพสูงกว่าแรงงานของประเทศอื่น  ๆแต่แรงงานไทยยังมีข้อด้อยหลายด้านด้วยกันหากเปรียบเทียบกับแรงงานจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่น
ด้านความอดทน ความกระตื้อรื้อร้น ด้านภาษาในการสื่อสาร โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นปัจจัยหลักของงานบริการ ส าหรับการแข่งขัน
ด้านแรงงานของโรงแรม คาดว่าจะมีการเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากมาย ด้วยช่ือเสียงของไทยในด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมจะเป็นแรงดึงดูดอย่างดี ซึ่งจะส่งผลกระทบแรงงานไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นที่ทราบกันว่าความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษซึ่งมีความจ าเปน็อย่างสูงของธุรกิจโรงแรมและเป็นปัจจัยหลักซึ่งแรงงานไทยยังมีจุดอ่อนแต่ความสามารถนี้มีอยู่ในแรงงานของประเทศ
อาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่น ๆ  ท าให้เกิดการสื่อสารที่มีความหลากหลายภายในองค์กรนั้น  ๆ 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นการศึกษาวิจัยส าหรับองค์กรจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการท าความเข้าใจอุปสรรค
ในการใช้สื่อและศึกษาแนวทางในการจัดการการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางด้าน
อุตสาหกรรมบริการจึงท าการศึกษา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมและ
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาด้านการสื่อสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีทางแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานกับอุปสรรคในการสื่อสารภายภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเคลื่อนย้าย

แรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานและบุคลากรด้านธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 54,593 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจคือ พนักงานและบุคลากรด้านธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากโรงแรม

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) จนได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ พนักงานที่ท างานด้านธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

จ านวน 20 คน เลือกแบบเจาะจงจากความสมัครใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่สมัครใจและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.2.1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและเปิดเป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุระดับ

การศึกษา อายุการท างานในองค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กร และรายได้ 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กรท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) 
ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

2.2.2 แบบสัมภาษณ์ การศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารในองค์กรผู้วิจัยสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม
จากแนวทางที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรแล้วไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
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2.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
 1. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
 2. น าแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 2.3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 30 ชุด ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มนอกตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินค่าหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประ
สิทธ์แอลฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตรวจทานแบบสอบถามและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี ้
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 
 2. คัดเลือกแบบสอบถามโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับค านวณผลทางสถิติ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ดังนี้คือ 
 ตอนที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาอายุการท างานในองค์กรปัจจุบันต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรและ
รายได้ใช้การแจกแจงความถี่และค านวณหาค่าร้อยละ 
 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มใช้สถิติทดสอบ t-test แบบอิสระ และ One-way ANOVAs ส าหรับสามกลุ่มขึน้ไป 
 4. น าผลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1. การวิเคราะห์ลักษณะประชากรของพนักงานและบุคคลากรในธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างานในองค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรและรายได้จากแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด วิเคราะห์โดยหาจ านวนและร้อยละพบว่า  

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 36-45 ปี จ านวน 155 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และ 18-25 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 

รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 11-20 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา คืออายุงาน 21-30 ปี 

จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5และอายุงาน 1-10 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0เท่ากัน 
1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานส่วนเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ 

พนักงานระดับหัวหน้างาน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และผู้บริหาร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา คือ25,001-

35,000 บาทจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5และ10,001-15000จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 2. ผลการศึกษาอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กรของธุรกิจโรงแรม 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร ในองค์ประกอบของการสื่อสารด้านต่างๆ โดยรวม 

ท่ี องค์ประกอบของการสื่อสาร 
ระดับอุปสรรค 

ล าดับท่ี 
  S.D. ระดับ 

1 ผู้ส่งสาร (Sender) 2.64 0.32 ปานกลาง 4 
2 สาร (Message) 2.85 0.34 ปานกลาง 2 
3 ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) 2.93 0.33 ปานกลาง 1 
4 ผู้รับสาร (Receiver)  2.73 0.39 ปานกลาง 3 

เฉลี่ย 2.79 0.36 ปานกลาง - 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า อปุสรรคของการสื่อสารภายในองค์กรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสาร พบว่า อุปสรรคของการ
สื่อสารพบมากที่สุดในองค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 รองลงมาคือ 
อุปสรรคด้านสาร (Message) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 
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4. ผลการเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางใน
การสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามเพศ พบว่า พนักงานและบุคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสารโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางในการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงานและบุคคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อุปสรรคด้านสาร 
(Message) ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ไม่มีความแตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางในการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานและบุคคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อุปสรรคด้านผู้ส่งสารและช่องทางในการสื่อสารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางในการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามอายุการท างาน พบว่า พนักงานและบุคคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายุการท างานต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสารโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อุปสรรคด้านผู้ส่งสารและช่องทางในการสื่อสารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ผลการเปรียบเทียบอปุสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางในการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานและบุคคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต าแหน่งงานต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อุปสรรคด้านผู้ส่งสารและช่องทางในการสื่อสารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ผลการเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางในการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามรายได้ พบว่า พนักงานและบุคคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของการสื่อสาร โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อุปสรรคด้านผู้ส่งสารและช่องทางในการสื่อสารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

5. ผลการสัมภาษณ์พนักงานและบุคคลากรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กันได้ดังนี ้

5.1 องค์ประกอบทางด้านผู้ส่งสาร 
ในการสื่อสารภายในองค์กรผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่น าสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ส่งไปยังผู้ได้บังคับบัญชา และ

เพื่อเป็นผู้ที่ส่งสารที่ดี ผู้ที่ท างานในอุตสาหกรรมโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีการพัฒนาตนเองในด้านภาษาและทักษะในการเลือกใช้
วิธีการส่งสารเพื่อให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนการท าความเข้าใจสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

5.2 องค์ประกอบทางด้านสารหรือข้อมูล 
ปัจจุบันในอุตสาหกรรมโรงแรม ส่วนใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารที่ใช้ในการสื่อสารจากอักษรมาเป็นสัญลักษณ์ หรือหากมี

ความจ าเป็นทีต่้องใช้อักษรในการสื่อสาร ก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เป็นภาษาบ้านเกิดของพนักงานต่างชาตินั้น  ๆ
5.3 องค์ประกอบทางช่องทางในการส่งสาร  
พบว่า การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องในการสื่อสารนั้นจะท าให้การส่งข้อมูลหรือสารได้อย่างรวดเร็ว และควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ใน

ระดับใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการรับสารหรือใช้ช่องทางนั้น ๆ ในการสื่อสารด้วย 
5.4 องค์ประกอบทางผู้รับสาร 
ปัญหาที่ส าคัญของผู้รับสารคือ เมื่อไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยในสารหรือข้อมูลนั้นแล้วไม่กล้าถามหรือไขข้อสงสัยจากผู้ที่ส่งสาร ดังนั้น 

หากเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในสารหรือข้อมูลที่ได้รับมา ผู้รับสารควรที่จะสอบถามผู้ส่งสาร นอกจากนี้ เมื่อผู้รับสารอ่านท าความเข้าใจแล้ว 
ควรที่จะตอบกลับไปยังผู้ส่งสารเพื่อเป็นการยืนยันว่า ข้อมูลหรือสารที่ได้รับมานั้นถูกต้องและตรงกับที่ผู้ส่งสารสื่อสาร 
 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผล 

การศึกษาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน พบว่า อุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมโดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารพบว่า อุปสรรคของการสื่อสารพบมากที่สุดในองค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) รองลงมาคือ อุปสรรคด้านสาร (Message) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุนันท์ (2554) ที่กล่าวว่า อุปสรรคและปัญหาในการสื่อสาร
ภายในองคก์รที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร คือ ด้านสารที่สื่อออกมา (Message) ซึ่งองค์กรมีการแจ้งข่าวสารกระท าไม่สม่ าเสมอ 

ผลการทดสอบการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร ท าการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) สาร 
(Message) ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) จ าแนกตามลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ
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ท างานในองค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กร และรายได้ พบว่า พนักงานและบุคคลกรกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ในอุปสรรคของการสื่อสารโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งงานและรายได้ พบว่า 
พนักงานและบุคคลกรกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งงานและรายได้ ต่างกันมีระดับความคิดเห็นในอุปสรรคของ
การสื่อสาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของธุววิช (2551) ที่กล่าวว่า เพศไม่มีผลท าให้
ความคิดเห็นของพนักงานแตกต่างกันอายุมีผลท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านทิศทางการสื่อสารและด้านช่องทางการสื่อสารระดับการศึกษา
มีผลท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านช่องทางการสื่อสารสถานภาพในการปฏิบัติงานมีผลท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการใช้ภาษาในการ
สื่อสารและช่องทางการสื่อสารอายุงานมีผลท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านทิศทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารและระดับขั้นในการ
ปฏิบัติงานมีผลท าให้ความคิดแตกต่างกันในด้านประเภทของการติดต่อสื่อสาร 

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรม พบว่า ผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่น าสารหรือ
ข้อมูลต่างๆ  ส่งไปยังผู้ได้บังคับบัญชา และเพื่อเป็นผู้ที่ส่งสารที่ดี ผู้ที่ท างานในบริษัทข้ามชาติ ควรมีการพัฒนาตนเองในด้านภาษาและทักษะใน
การเลือกใช้วิธีการส่งสารเพื่อให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนการท าความเข้าใจสารอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยรูปแบบของ
สารที่ใช้ในการสื่อสารจากอักษรมาเป็นสัญลักษณ์ หรือหากมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อักษรในการสื่อสาร ก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เป็นภาษา
บ้านเกิดของพนักงานต่างชาตินั้น  ๆและยังพบว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องในการสื่อสารนั้นจะท าให้การส่งข้อมูลหรือสารได้อย่างรวดเร็ว 
และควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในระดับใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการรับสารหรือใช้ช่องทางนั้น ๆ ในการสื่อสารด้วย ส่วนปัญหาที่ส าคัญของผู้รับ
สารคือ เมื่อไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยในสารหรือข้อมูลนั้นแล้วไม่กล้าถามหรือไขข้อสงสัยจากผู้ที่ส่งสาร ดังนั้น หากเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจใน
สารหรือข้อมูลที่ได้รับมา ผู้รับสารควรที่จะสอบถามผู้ส่งสาร นอกจากนี้ เมื่อผู้รับสารอ่านท าความเข้าใจแล้ว ควรที่จะตอบกลับไปยังผู้ส่งสารเพื่อ
เป็นการยืนยันว่า ข้อมูลหรือสารที่ได้รับมานั้นถูกต้องและตรงกับที่ผู้ส่งสารสื่อสารสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ (2553) ที่ศึกษาการจัดการ
ในองค์กรและศึกษาการจัดการทางการสื่อสารของโรงพยาบาลศิริราช โดยพบว่าการน าระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ผู้บริหารทุก
ระดับช้ันของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานที่ตนเองบังคับบัญชาอยู่เพื่อความสะดวกในการ
เรียกหาข้อมูลผู้โดยบริหารทุกท่านรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสที่จะพัฒนาหน่วยงานและอุปสรรคในแต่ละหน่วยงาน 
 4.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัย พบว่า อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่อสารภายในองค์กรมากที่สุด เกิดจากช่องทางในการสื่อสาร โดยพบว่า บุคลากรในองค์กร
ไม่สามารถรับทราบการแจ้งเวียนข่าวสารโดยผ่านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (อีเมล์ เว็บเมล์ สื่อสังคมออนไลน์) ดังนั้น องค์กรควรจัดท ามุม
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ หรือ โทรทัศน์แบบควบคุมผ่านเครือข่ายให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดหาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีความ
ทันสมัย เช่น การให้ส่วนลดในการซื้อ เป็นต้น 
 2. ผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร เมื่อพิจารณารายด้านขององค์ประกอบในการสื่อสารพบว่า ด้านผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร องค์กรควรพัฒนาทักษะในการสื่อสารตลอดจนทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และเนื้อหาของสารควรใช้ภาษาที่ครอบคลุมพนักงาน
ทุกสัญชาติ ส่วนด้านช่องทางในการสื่อสารควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาสภาพการใช้สื่อ อุปสรรคของสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมโดยท าการส ารวจจากพนักงานชาวต่างชาติ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบของสื่อที่ส่งผลต่อการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงแรม  
 3. ควรศึกษาการวิเคราะห์เชิงลึกในการพัฒนาสื่อที่ใช้การสื่อสารที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของพนักงานทุกสัญชาติภายในองค์กร 
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การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยผลการด าเนินงาน
โดยรวม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด และด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
ต่อปัจจัยผลการด าเนินงานโดยรวมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ผลการด าเนินงาน  

 

Abstract 
This research objective was to study the relationship between The Efficienc of Management  Accounting Tools, and the 

performance of the Rajamangala University of Technology and the Rajabhat University. The questionnaires were used for data 
collection from 303 executives of the Faculty in Rajamangala University of Technology and Rajabhat University. The statistics used 
for ananlyzing the collection data were multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The result of this study 
reported that Management accounting tools has relations and positive effect on Rajamangala University of Technology and 
Rajabhat University Performance. There are statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords:  Management Accounting Tools, Performance.    
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าองค์กรธุรกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านค้าทั่วไป ธนาคาร โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ไม่

ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จ าเป็นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนกลับไปยังผู้ถือหุ้น หรือ
แม้กระทั่งหน่วยงานราชการล้วนต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน หรือผู้รับบริการ ทั้งนี้หน้าที่ และความรับผิดชอบก็ย่อมขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ ในการวางแผน การสั่งการ รวมไปถึงการควบคุมการด าเนินงานในด้านต่าง เๆพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (วรศักดิ์ 
ทุมมานนท,์ 2558) การบัญชีบริหารจึงนับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการบริหารธุรกิจในทุกภาคส่วน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานงานที่
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย
เอกชน มีภารกิจในการเสริมสร้างและขยายขอบเขตภารกิจหลัก และคุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะภารกิจในการก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) ดังนั้นองค์กรที่จะประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจผู้บริหารต้องดูแล เอาใจใส่ 
ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น การบัญชีบริหารนั้นเป็นกระบวนการทางการบัญชีที่มุ่งไปในส่วนของการน าข้อมูลทางการ
บัญชีการเงินและการบัญชีต้นทุนมาท าการวิเคราะห์และแปลผลความหมายเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการ ทั้งในด้านการวางแผน 
การควบคุม การประเมินและการวัดผลการด าเนินงานของบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงนับได้ว่าการบัญชีบริหารมี
บทบาทส าคัญกับทุกภาคส่วน  (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2551)  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบระหว่างประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชี
บริหาร และผลการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 303 คณะ เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร กับปัจจัยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างปัจจัยประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร กับปัจจัยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้เครื่องมือบัญชีบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. แนวคิดประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร 
 เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2544) กล่าวว่า ลักษณะของการบัญชีเพื่อการจัดการจะให้ข้อมูลที่ผู้บริหารน าไป
บริหารกิจการเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้โดยใช้กระบวนการบริหารซึ่งประกอบด้วย  
  1.1 การวางแผน (Planning) การด าเนินงานธุรกิจ ฝ่ายบริหารต้องก าหนดหรือจัดท าแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในการวางแผนปฏิบัติงานนั้นจะกระท าเป็นหน่วยสินค้าก่อน แล้วแปลเป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งแผนงานที่
แปลเป็นตัวเลขเรียกว่า งบประมาณ (Budgets) ดังนั้น งบประมาณ จึงเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผน   ของนักบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรญา อัมพวา (2550) พบว่าเครื่องมือทางการบัญชีบริหารที่บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ใช้มากที่สุดคือ การจัดท า
งบประมาณเพื่อการวางแผนระยะยาว การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ในการก าหนดราคาขายจากต้นทุนรวม และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lambert และคณะ (2007 : 385) พบว่า ข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจที่มีความชัดเจนในเรื่องต้นทุน และความ
หลากหลายของทุนมีความสอดคล้องกับการตั้งราคาของทรัพย์สิน ทุน และมีการด าเนินการตามนั้นอย่างชัดเจน  

1.2 การควบคุม (Controlling) หน้าที่การควบคุมเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หากผลการด าเนินงาน
แตกต่างจากแผนงานที่ได้จัดท าไว้ ฝ่ายบริหารต้องควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน นักบัญชีเพื่อการจัดการจะช่วยในการรวบรวมตัวเลข
ทีเ่กิดขึ้นจริง และน ามาเปรียบเทียบกับแผนงานหรืองบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาวรรณ ใจเป็น และคณะ (2558) พบว่า ด้าน
การควบคุมว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
  1.3 การตัดสินใจ (Decision Making) ข้อมูลของการบัญชีเพื่อการบริหารนอกจากจะน ามาใช้ในการวางแผนการควบคุม ยังเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การตัดสินใจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bruns 
(2007) พบว่า แนวคิดของข้อมูลทางการบัญชีที่ยึดจากการตัดสินใจ นักบัญชี และระบบการวัดทางการบัญชีที่มีนัยส าคัญส่งผลกระทบต่อปัจจัย
และกระทบต่อการตัดสินใจ และอาจจะส่งผลต่อน้ าหนักของข้อมูลทางการบัญชีที่ได้รับในกระบวนการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนิษฐา ปวะบุตร (2550) พบว่า ความส าเร็จขององค์กรเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบริหารงานที่มีศักยภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป การที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยการเลือกคน และเครื่องมือที่ดีที่สุด ลดต้นทุนลงให้มากที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว (2558) พบว่า ผู้ประกอบการสามารถน าสารสนเทศทางบัญชีบริหารที่มีคุณภาพไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทั้งการวางแผนงบประมาณ การปฏิบัติงาน และกระบวนการตัดสินใจในธุรกิจทั้งสามารถลดต้นทุนในการสูญเสีย การใช้ทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานตามแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว 
 2. ผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Pun and White, 
2005 : 56) ประกอบด้วย 
 1. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง การพิจารณาว่าผลงาน ความส าเร็จขององค์กร และ
กระบวนการปฏิบัติที่ใช้น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่างๆเพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา คือลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์กร 
พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ ชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ (สมใจ ลักษณะ, 2543 : 251-252)  
 2. ด้านการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (Goal Accomplishment) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้หรือนโยบายที่ผู้บริหารองค์กรคาดหวังไว้ ซึ่งการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นนั้นการปฏิบัติงานต้องมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่
องค์กรได้คาดหวังไว้ (สมใจ ลักษณะ, 2552)  

 3. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในองค์กรอันได้แก่ 
ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรทุกคน ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวก หรือสิ่งที่สนับสนุนให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ (Pun and White, 2005 : 251-252) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ (2555) 
พบว่าความส าเร็จของการปฏิบัติทางบัญชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการวางแผน การตัดสินใจที่ดี การบรรลุเป้าหมายในการ
ควบคุม ประสิทธิภาพขององค์กรและผลการด าเนินงาน นอกจากนี ้การตัดสินใจที่ดีและการบรรลุเป้าหมายในการควบคุมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร และประสิทธิภาพขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน  
 จากาการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้จึงน ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยสามารถแสดงได้
ดังรูปภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการด าเนินงาน (PM) 
2.1 ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (PSS) 
2.2 ด้านการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (GAA) 
2.3 ด้านการใช้ทรัพยากรอยา่งมีคุณค่า (RUU) 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.ประสิทธภิาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) 
1.1 ด้านการวางแผน (PNN) 
1.2 ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด (DMM) 
1.3 ด้านการควบคุม (CLL) 

     

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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2. วิธีการการศึกษา 
 2.1 ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 
   ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ไปยังมหาวิทยาลัย จ านวน  2 กลุ่ม    ในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่และมีความน่าสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการน าเครื่องมือทางการบัญชีบริหารเข้าไปใช้ในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณบดี หรือผู้รักษาการแทนคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายบริหาร หรืออื่น  ๆ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 303 คณะ ดังนี ้
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย 75 คณะ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 40 แห่ง ประกอบด้วย 228 คณะ ดังต่อไปนี้ 
    กลุ่มรัตนโกสินทร์ จ านวน 5 แห่ง 23 คณะ  
    กลุ่มภาคเหนือ จ านวน 8 แห่ง 43 คณะ 
    กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 13 แห่ง 82 คณะ 
    กลุ่มภาคกลาง จ านวน 9 แห่ง 53 คณะ 
    กลุ่มภาคใต้ จ านวน 5 แห่ง 27 คณะ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ านวน  303  ฉบับ ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดในการเก็บแบบสอบถาม  ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ
ทั้งสิ้น 141 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 141 ฉบับ อัตราผลตอบกลับคิดเป็นร้อยละ  46.53  ซึ่งสอดคล้องกับ  Aaker, 
Kumar, and Day  (2001) ได้น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูล 15 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 
 2.3 ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนก 
     ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ผ่าน การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของ Cronbach ซึ่งประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.773 และผลการด าเนินงาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่
ที่ 0.842 ซึ่งอยู่ในระดับมากกว่า 0.70 ซึ่งสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้  (Nunnally and Bernstein, 1994) การวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation ซึ่งประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.359 – 0.620  และผลการด าเนินงาน ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.336-0.794  
 2.4 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ และผลกระทบระหว่างปัจจัยประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ที่มีต่อปัจจัยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเขียนเป็นสมการ ดังนี้ 

สมการ ที่ 1 PM =            
สมการ ที่ 2 PM =                         
สมการ ที่ 3 PM =                         

เมื่อก าหนดให ้
  MA  คือ ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร 
  PN  คือ ด้านการวางแผน  
  DMM คือ ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด  
  CLL คือ ด้านการควบคุม   
  PM  คือ ผลการด าเนินงาน 
  PSS  คือ ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
  GAA คือ ด้านการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  RUU คือ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและการสร้างสมการณ์ตามที่ได้
ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี ้
  H1  : ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการวางแผนมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผลการด าเนินงาน  
  H2  : ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุดมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผลการ
ด าเนินงาน  
  H3  : ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการควบคุมมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผลการด าเนินงาน  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร และผลการด าเนินงานโดยรวม 
     ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตัวแปร PM PNN DMM CLL VIF 
  4.183 4.553 3.985 4.404  

S.D. 0.514 0.457 0.633 0.547  
PM  -  0.415** 0.542** 0.613**  
PNN  - 0.438** 0.476** 1.421 
DMM   - 0.417** 1.330 
CLL    - 1.390 

  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตาราง ที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) มีค่าตั้งแต่ 1.330 - 
1.421 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกินไป (Black. 2006 : 585)  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) ในแต่ละด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
0.415-0.613 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม (PM) ดังนี ้
 PM = 0.971 + 0.064PNN + 0.267DMM + 0.422CLL 
 ซึ่งจากสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม (PM) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 41.682 ; p = 
0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj2) เท่ากับ 0.466 (ตารางที่ 2) เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) แต่ละด้านกับตัวแปรตามผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นผลการด าเนินงานโดยรวม 
     ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร  (MA) ผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม t p-value B Std.Error 
ค่าคงที่ (a) 0.971 0.342 2.842 0.005*** 
1. ด้านการวางแผน PNN 0.064 0.083 0.768   0.444 
2. ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด DMM 0.267 0.058 4.626 0.000*** 
3. ด้านการควบคุม CLL 0.422 0.068 6.163 0.000*** 
R = 0.691 Adj  R2 0.466  SE = 0.375  F = 41.682  p = 0.000 
  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด (DMM) และด้านการควบคุม (CLL) มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และ 3 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาวรรณ ใจเป็น และคณะ (2558) พบว่า ด้านการควบคุมว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช ภาวศุทธินนท์ และสุภาภรณ์  คงสวัสดิ์ (2554) 
พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการบัญชีบริหารต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ก าลังจะตัดสินใจ มีความถูกต้อง ทันต่อเวลาในการน าไปใช้งาน มีความ
กระชับและเข้าใจได้ง่าย และต้องพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่เสียไปกับการได้มาของข้อมูลด้วย ส าหรับประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร 
ด้านการวางแผน (PNN) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานโดยรวม         

เมื่อน าประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด (DMM) และด้านการควบคุม (CLL) ไปสร้างสมการพยากรณ์
ของผลการด าเนินงานโดยรวมได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj2) เท่ากับ 0.467 โดยได้สมการพยากรณ์ ดังนี้ 

PM = 1.124 + 0.281DMM + 0.440CLL 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร และผลการด าเนินงานโดยรวม 
     ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตัวแปร PM PNN DMM CLL VIF 
  4.171 4.593 4.093 4.500  

S.D. 0.468 0.533 0.550 0.493  
PM  -  0.338** 0.617** 0.407**  
PNN  - 0.354** 0.565** 1.487 
DMM   - 0.482** 1.319 
CLL    - 1.694 

  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง ที่ 3 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) มีค่า
ตั้งแต่ 1.319-1.694 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกินไป (Black. 2006 : 585)  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) ในแต่ละด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.338-0.617 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม (PM) ดังนี ้
 PM = 1.512 + 0.084PNN + 0.458DMM + 0.089CLL 
 ซึ่งจากสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม (PM) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 6.278 ; p = 
0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj2) เท่ากับ 0.338 (ตารางที่ 4) เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) แต่ละด้านกับตัวแปรตามผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นผลการด าเนินงานโดยรวม 
     ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร  (MA) ผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม t p-value B Std.Error 
ค่าคงที่ (a) 1.512 0.721 2.098 0.045** 
1. ด้านการวางแผน PNN 0.084 0.156 0.534   0.597 
2. ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด DMM 0.458 0.143 3.205 0.003*** 
3. ด้านการควบคุม CLL 0.089 0.180 0.494   0.625 
R = 0.634 Adj  R2 0.338  SE = 0.381  F = 6.278  p = 0.002 
  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด (DMM) มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bruns (2007) พบว่า แนวคิดของข้อมูลทางการบัญชีที่ยึดการตัดสินใจ นักบัญชี และระบบการวัดทางการบัญชีที่มีนัยส าคัญส่ง
ผลกระทบต่อปัจจัยและกระทบต่อการตัดสินใจ และอาจจะส่งผลต่อน้ าหนักของข้อมูลทางการบัญชีที่ได้รับในกระบวนการตัดสินใจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา ปวะบุตร (2550) พบว่า ความส าเร็จขององค์กรเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงานที่มีศักยภาพ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยการเลือกคน และเครื่องมือที่ดีที่สุด 
ลดต้นทุนลงให้มากที่สุด ส าหรับประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการวางแผน (PNN) และด้านการควบคุม (CLL) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม เมื่อน าประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด (DMM) ไปสร้าง
สมการพยากรณ์ของผลการด าเนินงานโดยรวมได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj2) เท่ากับ 0.360 โดยได้สมการพยากรณ์ 
ดังนี ้ PM = 2.022 + 0.525DMM  
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร และผลการด าเนินงานโดยรวม 
  ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตัวแปร PM PNN DMM CLL VIF 
  4.186 4.541 3.954 4.376  

S.D. 0.528 0.434 0.654 0.561  
PM  -  0.445** 0.530** 0.664**  
PNN  - 0.468** 0.452** 1.435 
DMM   - 0.397** 1.355 
CLL    - 1.331 

  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) มีค่าตั้งแต่ 1.331-1.435 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกินไป (Black. 2006: 585)  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) ในแต่ละด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
0.445-0.664 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม (PM) ดังนี ้
PM = 0.715 + 0.094PNN + 0.234DMM + 0.485CLL 
 ซึ่งจากสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม (PM) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 39.380; p = 
0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj2) เท่ากับ 0.516 (ตารางที่ 6) เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร (MA) แต่ละด้านกับตัวแปรตามผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นผลการด าเนินงานโดยรวม 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร  (MA) ผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม t p-value B Std.Error 
ค่าคงที่ (a) 0.715 0.392 1.827   0.071** 
1. ด้านการวางแผน PNN 0.094 0.098 0.960   0.339 
2. ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด DMM 0.234 0.063 3.715 0.000*** 
3. ด้านการควบคุม CLL 0.485 0.073 6.661 0.000*** 
R = 0.728 Adj  R2 0.516  SE = 0.367  F = 39.380  p = 0.000 
  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีท่ีสุด (DMM) และด้านการควบคุม CLL มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2, และ 3 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ (2553) พบว่า ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม ผู้บริหารมีความต้องการในการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการสั่งการและการตัดสินใจ ผู้บริหารมีความต้องการในการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชริน วิเศษประสิทธิ์ 
(2552) พบว่า ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางการบัญชี เป็นปัจจัยส าคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารขององค์กรข้อมูลทางการบัญชีที่น่าเช่ือถือย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่มที่จะน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสรุป ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางการบัญชี มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ 
SMEs ในเขตภาคเหนือ ส าหรับประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการวางแผน (PNN) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน (PM) โดยรวม 
เมื่อน าประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด (DMM) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของผลการด าเนินงานโดยรวมได้ค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj2) เท่ากับ 0.516 โดยได้สมการพยากรณ์ ดังนี้  PM = 0.956 + 0.255DMM + 0.508CLL 
 

4. สรุปผล 
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าปัจจัยประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบริหาร การตัดสินใจที่ดีที่สุด และด้านการควบคุม 

มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับปัจจัยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม ดังนั้นผลที่ได้
จากการวิจัย ผู้บริหารสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาเครื่องมือทางบัญชีบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพื่อน า
ข้อมูลทางด้านต้นทุนมาประกอบการพิจารณา ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานทางด้านวิจัย /บริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 2. 
ด้านการควบคุม เพื่อติดตามการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส / รายปี และเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนที่วางไว้ ผล
การด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย สามารถก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน ของ
บุคลากรทุกฝ่าย และได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง และสามารถน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการท างานใหม่ เๆพื่อพัฒนาการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสามารถคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามาร่วม
ท างานในองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและยังสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีผลต่อความผูกพัน

องค์การของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในภาค 10 จ านวน 254 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ความผูกพันองค์การ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to verify the perceived organizational culture and organizational citizenship 

behavior on organizational commitment of Staff of the government saving banks zone 10. A questionnaire was an 
instrument for collecting data from samples that were selected by random sampling. This research used a simple 
random officer in the government saving zone 10 254 people. The statistics used for analyzing the data were 
correlation analysis and regression analysis. The results showed that perceived organizational culture and 
organizational citizenship behavior have an effect on organizational commitment of the Staff of the government 
saving banks zone 10. All the test statistics are statics are statically significant at the 0.05 level. 
 
 

Keywords: Perceived organizational culture, Citizenship behaviors, Organizational commitment 
 

1.บทน า 
 ในปัจจุบันเป็นยุคที่การติดต่อสื่อสารมีการพัฒนาและแพร่กระจายไปอย่างไร้ขีดจ ากัด องค์การต่างๆมีการเติบโตและมีการ
แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์การที่ต้องการการอยู่รอดนั้นจ าเป็นต้องมี
ความสามารถปรับตัวให้ทันอยู่ตลอดเวลา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจนสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่การให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยีเพียงด้าน
เดียวคงไม่เพียงพอที่จะน าองค์กรบรรลุเป้าหมาย บุคลากรก็ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการบริหารจัดการให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ
และเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงรวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์การ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็นแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลากรที่ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติของกลุ่ม ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการขององค์การโดยเกิดจากความเช่ือค่านิยมทัศนคติและองค์การมีความคาดหวังจากผู้
ปฏิบัติในองค์การนั้นๆ แบบแผนพฤติกรรมแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่ 1) ลักษณะสร้างสรรค์ 2) ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชาและ 3) ลักษณะตั้ง
รับ-ก้าวร้าวโดยทั้ง 3 ลักษณะนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์การท าให้เป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดให้พนักงานจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆกัน
ไป (Cook & Lafferty, 1989 อ้างถึงใน ณัฏฐณิชา, 2553) วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นปัจจัยผลักดันให้องค์การขับเคลื่อนไปเป็นอย่างดี ท า
ให้องค์การปัจจุบันหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งมากข้ึน เพื่อเป็นตัวแปรในการผลักดันไปสู่
ความส าเร็จด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์การที่ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะธรรมชาติขององค์การที่
บริหารอยู่ นอกจากนี้การสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและความรู้สึกผูกพันต่อองค์การก็จะน าความส าเร็จสู่องค์กรนั้นด้วย จึง
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือสมาชิกในหน่วยงานมีพฤติกรรมการท างานที่ดี มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลและเต็มใจ
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ที่จะท างานซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการหวังผลตอบแทนหรือ รางวัลที่ได้รับจากองค์การเท่านั้น บุคลากรยังควรเห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานหรือองค์การ มีความผูกพันในองค์การ 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของ
ธนาคารสามารถแข่งขันกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการด าเนินงาน และการบริการในทุกด้านอย่างเป็นพลวัตร ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้า โดย
ระดมทรัพยากรในทุกด้าน เตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการ
ให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการ
บริหารงานที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พนักงานต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของธนาคารและท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีและความผูกพันองค์การ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายองค์การและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถและความช านาญให้อยู่ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 
        2. เพื่อศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 
        3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 
1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

       1. สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  
           สมมติฐาน 1 a: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
           สมมติฐาน 1 b: การรับรูว้ัฒนาธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชามีความเป็นไปได้มากท่ีประสบความส าเร็จสูงในการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
           สมมติฐาน 1 c: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าวมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
       2. สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
           สมมติฐาน 2 a: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้มากท่ีประสบความส าเร็จสูงในการมีความ
ผูกพันองค์การ 
            สมมติฐาน 2 b: การรับรู้วัฒนาธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชามีความเป็นไปได้มากท่ีประสบความส าเร็จสูงในการมี
ความผูกพันองค์การ 
            สมมติฐาน 2 c: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าวมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมี
ความผูกพันองค์การ 
         3. สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากท่ีประสบความส าเร็จสูงในการมี
ความผูกพันองค์การ 
 1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการที่สมาชิกในองค์การมีการรับรู้ถึงระเบียบแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติตนในการท างาน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือค่านิยมรวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ Cooke and Lafferty (1989 อ้างถึงในบุศรา กายี, 
2546) ให้ความหมายไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นแบบแผน พฤติกรรมที่บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มี
พื้นฐานมาจากความเช่ือ ค่านิยม และองค์การคาดหวังจากผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมนี้มี 3 ลักษณะได้แก่ 
1) ลักษณะสร้างสรรค์ 2) ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และ 3) ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว โดยทั้ง 3 ลักษณะนี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
องค์การ จึงท าให้เป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดให้บุคลากรขององค์การในรุ่นต่อๆ ไป 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ีOrgan (1987) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่าเป็นพฤติกรรมของ
พนักงานที่เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซึ่งองค์การไม่ได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์การ โดย
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ได้จ าแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การเป็นพฤติกรรมต่างๆดังนี้ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism) เป็นการให้ความช่วยเหลือเช่นช่วยเพื่อนร่วมงานทันทีที่
เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม (courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการมีความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม
ต่อบุคคลอื่นซึ่งมีจุดหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน พฤติกรรมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา (sportsmanship) 
หมายถึงการที่พนักงานมีความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้องใจการถูกรบกวนหรือความเครียดความกดดันต่างๆด้วยความเต็ มใจ 
พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (conscientiousness) หมายถึงการที่พนักงานปฏิบัติตามระเบียบและสนองนโยบายขององค์การ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์การ (civic virtue) เป็นพฤติกรรมของพนักงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การ ความผูกพันองค์การ Steers and Porter (1973: 151-176) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การโดยมีความเชื่อทัศนคติด้านบวกต่อองค์การ มี
ความผูกพันอย่างแท้จริง ท าให้เกิดความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ และปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติในองค์การตลอดไปมีความจงรักภักดี และภูมิใจในการที่ได้
เป็นสมาชิกขององค์การ   
 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย    
      การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤตกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 
10 โดยศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ ความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา การส านึกในหน้าที่ และการมี
ส่วนร่วมในองค์การ และความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 

           
 
 
                                                     

 
 
 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการในการศึกษา ซึ่งสามารถจ าแนก
รายละเอียดไว้ดังนี ้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินสาขาในเขตภาค 10 จ านวน 699 คนรวมทั้งสิ้น 62 สาขา
ประกอบด้วย 7 จังหวัดได้แก่อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู และเลย (ธนาคารออมสิน, 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่พนักงานธนาคารออมสินสาขาในเขตภาค 10 ประกอบด้วย 7 จังหวัดได้แก่
อุดรธานี  สกลนคร  นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู และเลย รวมพนักงานทั้งหมด 699 คน โดยผู้วิจัยได้ประมาณกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดด้วยค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยได้จากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ 
Yamane (n.d., อ้างถึงใน ธนรัฐ นาทอง, 2556 ) เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 254 คน จากนั้นการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 
 
 
 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

 

 
 

ความผูกพัน
องค์การ 

 
การรับรู้วัฒนธรรม

องค์การ 
-ลักษณะสร้างสรรค ์
-ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 
-ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว 

 H2a-H2c 

  H1a-H1c H3 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดของ

การวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการจากเอกสารต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
       ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และอัตราเงินเดือนโดยมีลักษณะแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
       ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ ลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-
เฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว 
       ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ประกอบด้วย การใช้ความ
ช่วยเหลือ ความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อมความ มีน้ าใจเป็นนกักีฬา การส านึกในหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในองค์การ 
       ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วยความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อองค์การ  และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ 
2.3  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
         ผู้วิจัยได้ด าเนินการได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 

  2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเนือ้หาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 
  3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน าแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
  4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   4.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) 

  4.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค ซึ่งลักษณะ
สร้างสรรค์ มีค่า 0.70 ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีค่า 0.81 ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีค่า 0.80 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีการให้ความ
ช่วยเหลือ มีค่า 0.77 ความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม มีค่า 0.90 ความมีน้ าในเป็นนักกีฬา มีค่า 0.75 การส านึกในหน้าที่ มีค่า 0.71 การมีส่วน
ร่วมในองค์การ มีค่า 0.70 และความผูกพันองค์การ มีค่า 0.85 การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally, 1978)  ดังนั้นเนื้อหา
ในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้   
                   4.3  การทดสอบความแม่นตรง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่ง
สัมประสิทธิ์ของปัจจัยของลักษณะสร้างสรรค์ มีค่า 0.93-0.88 ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีค่า 0.94-0.94 ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีค่า 0.81-
0.88 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีการให้ความช่วยเหลือ มีค่า 0.72-0.76 ความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม มีค่า 0.08-0.92 ความมีน้ าในเป็น
นักกีฬา มีค่า 0.59-0.92 การส านึกในหน้าที่ มีค่า 0.66-0.78 การมีส่วนร่วมในองค์การ มีค่า 0.72-0.81 และความผูกพันองค์การ มีค่า 
0.79-0.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่ก าหนดโดย Nunnally and Berstein (1994) ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย ที่
ยอมรับได้ควรจะมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.40 การศึกษานี้ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยสูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 

  4.4 การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Non-Response Bias) ใช้ t-test โดยน าข้อมูล
ทางด้านอายุการท างานของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05 (Armstrong & Oventon, 1977)    
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามจ านวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
สมบูรณ์ของเอกสาร 
 2. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับ ธนาคารออมสินสาขาในเขตภาค 10 จ านวน 76 สาขา เพื่อขอความอนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อม ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับภายใน 15 วัน  
 3. หลังได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้ว ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ 
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 2.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติพื้นฐานได้แกร่้อยละ คา่เฉลี่ย วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) การหา

ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
3)สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicolinearity 

Test) โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 
4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple correlation analysis) 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การทดสอบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสินสาขาในภาค 10 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้ 
         สมการ 1  BMW = 𝛃001+𝛃1 CO+𝛃2GS+𝛃3GA+𝛃4AGG+𝛃5EXP+  
         สมการ 2  BMW = 𝛃002+𝛃6 CO+𝛃7 AGG +𝛃8 EXP +  
         สมการ 3  BMW = 𝛃003+𝛃9 GS+𝛃10 AGG +𝛃11 EXP +  
         สมการ 4  BMW = 𝛃004+ 𝛃12GA+𝛃13 AGG +𝛃14 EXP +  
         สมการ 5    OC = 𝛃005+ 𝛃15 CO+𝛃16GS+𝛃17GA+𝛃18 AGG +𝛃19 EXP +  
         สมการ 6    OC = 𝛃006+ 𝛃20 CO+𝛃21 AGG +𝛃22 EXP +  
         สมการ 7    OC = 𝛃007+ 𝛃23GS+ 𝛃24 AGG +𝛃25 EXP +  
         สมการ 8    OC = 𝛃008+ 𝛃26GA+𝛃27 AGG +𝛃28 EXP +  
         สมการ 9    OC = 𝛃009+ 𝛃29 BMW+𝛃30 AGG +𝛃31 EXP +  
 

              เมื่อ 
CO  แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ (Construetie Organizational 

Culture) 
 GS  แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Get The Organizational 
Culture-Sloth)  
 GA  แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (Get The Organizational 
Culture-Aggressive)  
 BMW  แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี (Behavior Bordered Members As Well)  
 OC    แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันองค์การ (Organizational Conmitment)  
               AGG  แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุ (Age) 
               EXP  แทน   ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ (Experience) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 

ตัวแปร CO GS GA BMW OC AGG1 EXP1 
X 3.64 4.15 2.82 4.96 4.20 10.50 0.92 
S.D. 0.66 0.45 0.68 0.45 0.45 14.40 1.00 
CO        
GS 0.12       
GA 0.14* 0.38**      
BMW 0.48** 0.31** 0.11     
OC 0.46** 0.41** 0.01 0.59**    
AGG1 0.23** 0.13* 0.57** 0.35** 0.12   
EXP1 0.47** 0.20** 0.68** 0.43** 0.30** 0.80**  

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดจากตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ (Variance Inflation 
Factors: VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.045-5.058 (Neter, Wasserman and Kutner, 1985) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี

สมการ 
1 2 3 4 

ลักษณะสร้างสรรค์ 0.18a 

(0.04) 
0.26*** 
(0.04) 

  

ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 0.32*** 
(0.05) 

 0.41*** 
(0.05) 

 

ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว -0.07** 
(0.05) 

  -0.23*** 
(0.05) 

อาย ุ 0.09 
(0.08) 

0.16 
(0.09) 

-0.02 
(0.08) 

0.03 
(0.09) 

ประสบการณ์ 0.33 
(0.10) 

0.10 
(0.09) 

0.48 
(0.08) 

0.58 
(0.09) 

Adjusted R2 0.64 0.54 0.59 0.50 
***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

จากตารางที่ 2  พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย ลักษณะสร้างสรรค์ (H1a: b = 0.26, p < 0.00) ลักษณะตั้ง
รับ-เฉื่อยชา (H1b: b = 0.32, p<0.00; b = 0.41, p <0.00) และลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (H1c: b = 0.07 p < 0.05; b = 0.23, p < 0.00) มี
ความสัมพันธ์ และมีผลกระทบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 
1a-1c โดยอายุและประสบการณ์ในการท างานของพนักงานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่(P>0.05) แสดงว่าอายุและ
ประสบการณ์ในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  ทั้งนี้การรับรู้วัฒนธรรมองค์การอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดไีด้ 64%, 54%, 59%,50% ตามล าดับ สว่นที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ  
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การและความผูกพันองค์การ 

 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความผูกพันองค์การ 

สมการ 
5 6 7 8 

ลักษณะสร้างสรรค์ 0.15 
(0.04) 

0.26*** 
(0.04) 

  

ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 0.43*** 
(0.05) 

 0.51*** 
(0.05) 

 

ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว -0.54** 
(0.05) 

  -0.23*** 
(0.05) 

อาย ุ -0.26 
(0.08) 

-0.17 
(0.09) 

-0.36 
(0.08) 

-0.30 
(0.09) 

ประสบการณ์ 0.51 
(0.10) 

0.25 
(0.10) 

0.64 
(0.08) 

0.72 
(0.10) 

Adjusted R2 0.64 0.48 0.61 0.44 
***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3  พบว่า จากตารางที่ 3 พบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย ลักษณะสร้างสรรค์ (H2a: b=0.26, p < 0.00) 
ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (H2b: b=0.43, p< 0.00; b= 0.51, p < 0.00) และลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (H2c: b=0.54, p < 0.05; b=0.23, p<0.00) 
มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความผูกพันองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที ่2a-2c โดยมี
อายุและประสบการณ์ในการท างานของพนักงานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P>0.05) แสดงว่าอายุและ
ประสบการณ์ในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  ทั้งนี้การรับรู้วัฒนธรรมองค์การอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของความผูกพันองค์การได้ 64%, 48%, 61%, 44% ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ  
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีและความผูกพันองค์การ 

 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความผูกพันองค์การ 

สมการ 
9 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี 0.57*** 
(0.05) 

อาย ุ -0.326 
(0.08) 

ประสบการณ์ 0.30 
(0.08) 

Adjusted R2 0.63 
***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4  พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี (H3: b=0.57, p < 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความผูกพัน
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยมีอายุและประสบการณ์ในการท างานของพนักงานเป็นตัวแปร
ควบคุม พบว่า ไม่มีนัยทางสถิติ (p<0.05) แสดงว่า อายุและประสบการณ์ในการท างานไม่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันองค์การ ทั้งนี้
ผลกระทบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความผูกพันองค์การได้ร้อยละ 63 สว่นที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ  
 

4. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน

สาขาในภาค 10 สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
          1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ในลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและความผูกพันองค์การ สามารถอธิบายได้ว่าการท างานของพนักงานเป็นการท างานที่มุ่งเน้น
ถึงความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การต้องมีไมตรีสัมพันธ์ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ยอมรับและคล้อยตามการมอบหมายงานของ
ผู้บริหาร เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการท างานและอาจส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จของงานในอนาคตได้ 
              2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความผูกพันองค์การจากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นที่ดีขององค์การพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Organ (1987) ที่บอกว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เนื่องจากความผูกพันองค์การเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้สึกต่อองค์การของบุคคล บุคคลที่มีความผูกพันต่อ
องค์การจะแสดงว่าเป็นผู้ที่ต้องการอยู่กับองค์การต่อไป เพราะเห็นว่าองค์การให้ความช่วยเหลือและให้ประโยชน์แก่ ตนเองรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การจึงต้องการตอบแทนองค์การ แต่ด้วยข้อจ ากัดของบทบาทหน้าที่บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษตาม
ความสามารถ และศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิผล พฤติกรรมพิเศษที่ว่านี้ ก็คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การนั่นเอง   
      4.1 การน าผลการวิจัยไปใช ้ 

จากการศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์การทั้ง 3 ด้านคือลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว พบว่า
มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและความผูกพันองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้ท างานเป็นทีม สร้าง จุดมุ่งหมายในการ
ท างานร่วมกัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ส่งเสริมและปรับกลยุทธ์องค์การให้ พนักงานและผู้บริหารมีการ
อบรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ วัฒนธรรมองค์การ            
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      4.2  งานวิจัยในอนาคต  
           1)  ควรมีการศึกษาวิจัยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสินสาขาในภาคอื่นๆ หรือในหน่วยงานอื่นๆเช่น บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอื่น  
           2) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อพนักงานธนาคารออมสินสาขาโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
อาทิ การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานที่แท้จริง  
           3)  ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานได้มากยิ่งขึ้นเช่น 
ทัศนคติ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการท างาน ภาวะผู้น าขององค์การการบริหารความขัดแย้ง ผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน และ
การลาออกจากงาน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศที่มีผลต่อ
การด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในเก็บการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบ ถามการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายได้แก่ ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 274 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย ผลวิจัยพบว่า ความสามารถในความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศมีผล
ต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริการสู่ความเป็นเลิศ ผลการด าเนินงาน 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to Effects of Change Management Capability and Excellent Services on Performance of 
the Government Savings Bank in Northeast. A questionnaire was an instrument for collecting data from samples that were 
selected by random sampling. This research used a simple random. Manager in the Government Savings Bank in Northeast 274 
people. The statistics used for analyzing the date were correlation analysis and regression analysis. The results showed that 
Change Management Capability and Excellence Service on Performances of the Government Savings Bank in the Northeast. All 
the test statistics are statically significant at the 0.05 level 
 

1. บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์การ น้อยใหญ่ต่างหาวิธีการบริหาร
จัดการองค์กรของตน ด้วยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆในการบริหารจัดการองค์การเพื่อให้เท่าทันกับ
เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ทั้งนี้ ความสามารถที่องค์การจะพัฒนาเข้าถึงได้ในทุก  ๆด้านเป็นความสามารถในการผสานระหว่าง
ทรัพยากร บุคลากร และกระบวนการ หรือเป็นความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัทธ์ท่ีสามารถวัดได้ถึงความมีประสิทธิภาพ และ และ
ประสิทธิผลความสามารถในการตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการบริการ
จัดการ, ความสามารถด้านการผลิต, ความสามารถด้านการตลาด เป็นต้น แต่ในปัจจุบันไม่ใช่องค์การมีความสามารถเหล่านี้แล้วจะอยู่รอดหรือมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันแต่ความสามารถเหล่านี้ต้องเป็นความสามารถแบบอยู่กับที่ไม่ได้ (Grant, 1991) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) เป็นความสามารถขององค์การในการสร้างผลงานจากการผลิตสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
เพราะในภาวะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ, กฎหมาย, เทคโนโลยี, สังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้า
หรือบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงมีความส าคัญมากต่อผลประกอบการในอนาคตขององค์กรและท าให้องค์กรมี
โอกาสในการสร้างก าไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency), ด้านคุณภาพ(Quality), ด้าน
นวัตกรรม (Innovation) และด้านการตอบสนองลูกค้า (Customer Responsiveness) (วิทยา ด่านธ ารงกุล. 2546: 38) 
 ดังนั้น การสนับสนุนและเสริมสร้างความสามารถทั้ง 4 ด้าน ให้กับพนักงานที่ต้องติดต่อลูกค้า จึงถือเป็นความส าเร็จ จึงมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้กับพนักงานที่เป็นผู้ติดต่อลูกค้าให้สามารถที่จะตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเหล่านั้นให้
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่จะมีผลตามมา คือ ผลการด าเนินงานขององค์กรที่จะมีระดับที่สูงขึ้นและประสบ
ความส าเร็จในระยะยาว (สมยศ นาวีการ. 2548: 5) จากข้อมูลจ านวนธนาคารในประเทศไทย มีธนาคารของรัฐทั้งสิ้น 6 ธนาคารแบ่งเป็นธนาคารเฉพาะ
กิจของรัฐเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร SME ธนาคารอิสลาม ธนาคารพาณิชย์
ของรัฐ คือธนาคารกรุงไทย มีธนาคารเอกชนของไทยอีก 16 ธนาคาร และธนาคารต่างชาติที่เข้ามาด าเนินงานในประเทศไทย  จากสถิติ (ข้อมูลที่มา: 
ธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2558 มีธนาคารพาณิชย์ ถึง 7,043 สาขาทั่วประเทศ ที่มีการแข่งขันธุรกรรมด้านการเงินอย่างรุนแรง 
จึงท าให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเก่าแก่ของรัฐบาลแห่งหนึ่งด าเนินงานมากว่า 102 ปีมีจ านวน 1,144  สาขาทั่วประเทศ แม้จะเป็นธนาคารที่ได้รับ
ความไว้ว่างใจ และความเช่ือมั่นของคนไทยมายาวนาน ยังจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพ คุณภาพการให้บริการในธุรกรรมทางการเงินอย่าง
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ครบวงจร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะในสภาวะปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการใช้บริการ
ธุรกรรมการเงินได้หลากหลายช่องทาง อย่างสะดวก สบายการบริการที่เป็นเลิศเท่านั้น จึงจะท าให้ธุรกิจบริการยั่งยืนต่อไปได้ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริการที่เปน็
เลิศที่มีผลต่อการด าเนินงานกรณีศึกษาของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1.1.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการบริหารการเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
      1.1.2  เพื่อศึกษาการบริการที่เป็นเลิศที่มผีลต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      1.1.3  เพื่อศึกษาความสามารถในการบริหารการเปลีย่นแปลงและการบริการทีเ่ป็นเลิศของ ธนาคารออมสินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.2  สมมุติฐานของการวิจัย 
       สมมุติฐานการวิจัยท่ี1 
       สมมุติฐาน 1a: ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีการรับรู้ในการเปลีย่นแปลงมีความเป็นไปไดม้ากที่ 
จะประสบผลส าเร็จในการบริการที่เป็นเลิศสูง 
       สมมุติฐาน 1 b: ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้มาก 
ที่จะประสบผลส าเรจ็ในการบริการที่เป็นเลิศสูง 
       สมมุติฐาน 1 c: ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าในระหว่าง
การเปลีย่นแปลงมีความเป็นไปไดม้ากที่จะประสบผลส าเร็จในการบริการที่เป็นเลิศสูง 
      สมมุติฐานการวิจัยท่ี 2 
      สมมุติฐาน 2 a: ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีการรับรู้ในการเปลีย่นแปลงมีความเป็นไปมีความเป็นไป
ได้มากท่ีจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานสูง 
      สมมุติฐาน 2 b: ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้มากท่ี 
จะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานสูง 
      สมมุติฐาน 2 c: ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีการรับรู้ของแตล่ะบุคคลที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าในระหว่าง
การเปลีย่นแปลงมีความเป็นไปไดม้ากที่จะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานสูง 
        สมมุติฐานการวิจัยท่ี 3 
        สมมุติฐาน 3 :  ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความ
เป็นไปได้มากท่ีจะประสบความส าเร็จในการบริการที่เป็นเลิศสูง 
1.3  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีความสามารถแบบไดนามิกคือความคล่องตัวขององค์กรต้องมีได้แก่ 1.) ความรู้สึกและโอกาสรูปร่างและภัยคุกคาม 2.) คว้า
โอกาสและ 3.) รักษาความสามารถในการแข่งขันผ่านการเสริมสร้างการรวมการป้องกันและ เมื่อมีความจ าเป็น reconfiguring ไม่มีตัวตนองค์กร
ธุรกิจและสินทรัพย์ที่จับต้อง Hamel and Prahalad David Teece (1960) ความสามารถที่องค์การจะพัฒนาเข้าถึงได้ในทุกๆ ด้านเป็น
ความสามารถในการผสานระหว่างทรัพยากร บุคลากร และกระบวนการ หรือเป็นความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัทธ์ท่ีสามารถ
วัดได้ถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความสามารถในการตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการบริการจัดการ ความสามารถด้านการผลิต ความสามารถด้านการตลาดเป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันไม่ใช่องค์การมีความสามารถเหล่านี้แล้วจะอยู่รอดหรือมีความได้เปรียบทางการแข่งขันแต่ความสามารถเหล่านี้ต้องเป็นความสามารถ
แบบอยู่กับที่ไม่ได้ ที่ปัจจุบัน Grant (1991) ความเป็นเลิศในการบริการว่าหมายถึงการบริการคุณภาพโดยผ่านกระบวนการจัดการด้านกลยุทธ์
ระบบและคนเพื่อสนองความต้องการรวมถึงความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ทั้งภายในและภายนอกดังนั้นองค์การที่มีความเป็น
เลิศในการบริการจ าเป็นต้องขยายตลาดและคุณค่าให้มากกว่าคู่แข่งสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานเพื่อท าให้พนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ทั้งนี้องค์ประกอบของการบริการเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย 5 ประการคือผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ (Physical Products)การบริการ 
(Service Product) สิ่งแวดล้อมด้านบริการ (Service Environment)การส่งมอบการบริการ (Service Delivery)การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer 
Focus) (Albrecht, 1988: 64) ผลการด าเนินงานทางการเงินประกอบด้วยสภาพคล่องทางการเงินมูลค่าหนี้สินและราคามูลค่าของสินทรัพย์ของ
องค์กรจากความหมายของการวัดผลการด าเนินงานสามารถสรุปได้ว่าการวัดผลการด าเนินงานหมายถึงวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนนิงานใน
ด้านต่างๆ ที่เอื้ออ านวยให้แต่ละองค์กรน ามาใช้เป็นตัววัดผลการด าเนินงานขององค์กรนั้นๆซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการวัดผลการด าเนินงานนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินซึ่งแต่ละองค์กรสามารถที่จะเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับองค์นั้น เๆพื่อท าให้องค์กรต่างๆมี
ตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐานสามารถควบคุมผลการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด(Chung and Pruitt’s (1994 : 70 - 74) 
1.4   กรอบแนวคิดในการวิจัย

  

        ผลกระทบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่ เป็นเลิศที่มีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง การตระหนักถึง
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การเปลี่ยนแปลงและการรับรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศ และ
ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
        การวิจัยเรื่องผลกระทบของความสามารถในการบรหิารการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศที่มีผลต่อการด าเนินงาน
กรณีศึกษา: ธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยด าเนินการวิจัยดังนี ้
2.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาได้แก่ผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 876 คน
(http://www.gsb.or.th/about/index.php) โดยใช้ตาราง (Taro Yamane, อ้างถึง ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่า
ความคาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 274 คน 
2.2   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี ้
        ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 7 
ข้อประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์การท างาน, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและต าแหน่งในปัจจุบัน 
        ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 ข้อ               
        ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 12 ข้อ 
        ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 ข้อ 
        ตอนที ่5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 ข้อ 
        ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
2.2  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
        1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องและจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย 
        2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของ
การวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 
        3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน าแล้วเสนอแนะน าแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจยั 
        4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
           1)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ราย 
           2)  น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทดสอบความเช่ือถือ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จทางสถิติในการหาค่า
ความเช่ือถือตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) โดยใช้ค่า Cranach,s Alpha ที่เกิน 0.70 (Cranach, 1951) 
           3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อท าให้เห็นโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการบริการทีเป็นเลิศและผลการด าเนินงาน 
           4) น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามแนะน า
แล้วจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

4.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) 
4.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค ซึ่งการมีส่วนร่วมใน

การเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.82 ตะหนักถึงการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.75 การรับรู้แต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.74 การ
บริการที่เป็นเลิศ ค่า 0.70 และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.79 การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally,1978)  ดังนั้นเนื้อหาใน
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 

H3 H1a - H1c 

 

ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 
 การรับรู้แต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่ง

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการ
เปลี่ยนแปลง 

การบริการที่เป็นเลิศ 

 
ผลการด าเนินงาน 

H2a – H2c 
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4.3 การทดสอบความแม่นตรง (Validity Test) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ซึ่งสัมประสิทธิ์ของปัจจัยของการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.98-0.98 ตะหนักถึงการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.64-0.64  การรับรู้แต่ละ
บุคคลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.66-0.70 การบริการที่เป็นเลิศ ค่า 0.78-0.83และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.75-0.97 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย (Factor Loadings) ที่ก าหนดโดย Nunnally และ Berstein (1994) ว่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย (Factor 
Loadings) ที่ยอมรับได้ควรจะมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.40 การศึกษานี้ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย (Factor Loadings) สูงกว่า 0.40  จึงสรุปได้ว่า ตัวแปร
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 

4.4  การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Non-Response Bias) ใช้ t-test โดยน าข้อมูลทางด้านอายุการ
ท างานของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 (Armstrong & 
Oventon, 1977)    
2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การรวบรวมข้อมลูจากประชากรผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 867 คน(จ านวน 19 จังหวัด) 
เพื่อสอบถามผู้บริหารโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
       1. การด าเนินการจดัท าแบสอบถามตามจ านวนประชากรจ านวน 274 คน 
       2. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับจ านวนประชากรผู้บริหารธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 274 คน
โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณยี์ภายใน 15 วัน 
       3. หลังจากที่ได้รับซองแล้ว ด าเนินการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ 
       4.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตุิฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ(Multiple Correlation Analysis)การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
       การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู และสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้ 
        สมาการที่ 1  ESE = 𝜷001+𝜷01PCE+𝜷02AOC+𝜷03IPL+𝜷04AGE1 +𝜷05EXP1+  
       สมาการที่ 2  ESE = 𝜷002+𝜷06PCE+𝜷07AGE1 +𝜷08EXP1+  

สมาการที่ 3  ESE = 𝜷003+𝜷09AOC+𝜷10AGE1 +𝜷11EXP1+  
สมาการที่ 4  ESE = 𝜷004+𝜷12IPL+𝜷13AGE1 +𝜷14EXP1+  
สมาการที่ 5  OP = 𝜷005+𝜷15PCE +𝜷16AOC+𝜷17IPL+𝜷18AGE1+𝜷19EXP1+  
สมาการที่ 6  OP = 𝜷006+𝜷20PCE +𝜷21AGE1 +𝜷23EXP1+  
สมาการที่ 7  OP = 𝜷007+𝜷20AOC+𝜷21AGE1 +𝜷22EXP1+  
สมาการที่ 8  OP = 𝜷008+𝜷23PLIP +𝜷24AGE1 +𝜷25EXP1+  
สมาการที่ 9  OP = 𝜷009+𝜷26ESE+𝜷27EXP1+  

     เมื่อ  PCE    แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเป็นเกี่ยวกับการรับรู้ในการเปลีย่นแปลง 
AOC   แทน  ค่าเฉลี่ยความคดิเปน็เกี่ยวกับการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 
 IPL    แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเปน็เกี่ยวกับการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าในระหว่างการเปลีย่นแปลง 
ESE    แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเปน็เกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศ 
 OP    แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเปน็เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
AGE1  แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเปน็เกี่ยวกับอายุผู้บริหาร 
EXP1  แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเปน็เกี่ยวกับประสบการณ์การท างาน 
 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร PCE AOC IPL ESE OP AGE1 EXP1 
   4.63 4.21 4.35 4.42 4.36 2.91 3.04 

S.D. 0.40 0.59 0.38 0.38 0.37 1.00 1.10 
PCE        
AOC 0.01       
IPL -0.01 0.07      
ESE 0.07 -0.06 0.19**     
OP 0.18** 0.05 0.22** 0.56**    

AGE1 -0.01 -0.04 -0.07 -0.04 0.00   
ESP1 -0.04 -0.05 -0.09 -.011 0.08 0.70  

     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      * มีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติทีระดับ .05       
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จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนและการบริการที่เป็นเลิศ  ที่มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ Variance Inflation 
Factors : VIF) มีค่าต่ ากว่า 10  คือ 1.001-2.040 (Neter, Wasserman & Kutner,1985)  แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิด
ปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Black 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศที่ส่งผลต่อการด าเนินงานธนาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
การบริการสู่ความเป็นเลิศ 

สมการ 
1 2 3 4 

การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 0.03a 
(0.06) 

0.07*** 
(0.06) 

  

กาการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง -0.05 
(-0.04) 

 -0.40 
(0.04) 

 

การรับรู้แต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเปลี่ยนแปลง 0.34*** 
(0.09) 

  0.34*** 
0.08 

อายุ 0.12 
(0.07) 

-0.04 
(0.05) 

-0.03 
(0.05) 

0.16 
0.07 

ประสบการณ ์ 0.04 
(0.04) 

0.04 
(0.04) 

0.04 
(0.04) 

0.04 
0.04 

Adjusted R2 0.53 0.00 -0.00 0.52 
       ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าประสิทธิ์การถดถอย 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การรับรู้ในการเปลี่ยนแปลง (H1a: b2=0.07, p < 
0.00) การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าในระหว่างการเปลี่ยนแปลง (H1c: b1=0.34, p < 0.00, 
b4=0.34, p< 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับการบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ H1a และ H1c แต่ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ H1b เนื่องจาก การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผล
การด าเนินงาน แสดงว่า อายุและประสบการณ์การท างานของพนักงานออมสินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศที่มีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
5 6 7 8 

การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 0.16*** 
(0.06) 

0.19*** 
0.06 

  

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 0.02 
(0.04) 

 0.03 
(0.04) 

 

การรับรู้แต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเปลี่ยนแปลง 0.25*** 
(0.08) 

  0.29*** 
0.08 

อายุ 0.04 
(0.07) 

-0.10 
(0.05) 

-0.07 
(0.05) 

0.09 
0.06 

ประสบการณ์การท างาน 0.01 
(0.04) 

0.01 
(0.04) 

0.01 
(0.04) 

0.01 
0.04 

Adjusted R2 0.68 0.41 0.00 0.04 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                        aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าประสิทธิ์การถดถอย 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (H1b: b5=0.16, 
p<0.00,b6=0.19,p<0.00) การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง การรับรู้แต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการ
เปลี่ยนแปลง H2cc:b5=0.25,p<0.00,b8=-0.29,p<0.00) มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ H2a และ H2c แต่ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ H2b เนื่องจาก การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงไม่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบกับผลการด าเนินงาน แสดงว่า อายุและประสบการณ์การท างานของพนักงานออมสินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการบริการที่เป็นเลิศ
และผลต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสิน 

สมการ 
9 

 การบริการที่เป็นเลิศ 0.55*** 
0.05 

อายุของพนักงาน -0.06 
0.04 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน -0.01 
0.03 

Adjusted R2 0.32 
       *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01       ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าการบริการที่เป็นเลิศของธนาคารออมสิน (H3 : b9=0.55, p<0.00) มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผลการ
ด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยมีอายุและ
ประสบการณ์การท างานของพนักงานออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแปรควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p>0.05) 
แสดงอายุและประสบการณ์ของพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ผลการทบของการบริการที่เป็นเลิศและ
ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 32 % ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ 
 

4. สรุปผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาดังนี้ 
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริการที่เป็นเลิศที่มีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารออมสินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่เป็นความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงคือการตระหนักถึงการเปลี่ยนอยู่ในอันดับมากที่สุด รองลงมาคือการมี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้แต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างให้องค์กรมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันดังที่ Grant (1991) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถที่องค์การจะพัฒนาเข้าถึงได้ในทุกๆ ด้านเป็น
ความสามารถในการผสานระหว่างทรัพยากร บุคลากร และกระบวนการ หรือเป็นความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัทธ์ท่ีสามารถ
วัดได้ถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความสามารถในการตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา และมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการบริการจัดการ ความสามารถด้านการผลิต ความสามารถด้านการตลาดเป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันไม่ใช่องค์การมีความสามารถเหล่านี้แล้วจะอยู่รอดหรือมีความได้เปรียบทางการแข่งขันแต่ความสามารถเหล่านี้ต้องเป็นความสามารถ
แบบอยู่กับที่ไม่ได้ ที่ปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
ธุรกิจขนส่งทางถนนเป็นธุรกิจที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย ในปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจขนส่งเกิดขึ้นจ านวน

มาก พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนแรงงาน คือ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศ ถือได้ว่า
พนักงานขับรถขนส่งสินค้ามีหน้าที่ส าคัญในการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยไม่ได้รับความเสียหาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการขนส่งในการพัฒนาและเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขับ
รถขนส่งสินค้า การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการรวบรวมงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างาน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ใช้วัดระดับความสุขในการท างานแบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน 
ความส าเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขทางใจ และความสุขทางกาย  
ค าส าคัญ:  ความสุขในการท างาน  พนักงานขับรถขนส่งสินค้า  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

 

Abstract 
 Road transport business is important to the overall industry in Thailand. Nowadays, there are a large 
amount of companies in this field of business along with the increasing number of workers especially truck drivers 
who help driving in domestic business sectors. These truck drivers have crucial responsibility for delivering goods in 
undamaged condition. The purpose of this article is to study the factors affecting the happiness level of working in 
logistics industry of truck drivers in Laem Chabang Industrial Estate of Chonburi province and to be an approach for 
transport operators to develop and enhance happiness of working for their truck drivers. The data collection was 
reviewed from many related research papers to identify the factors affecting the happiness level of working. The 
findings indicate that the factors were focused in 7 components including connections, love of the work, work 
achievement, recognition, life satisfaction, mental happiness and physical pleasure. 
Keywords:  Happy Workplace, Truck Driver, Logistics Industry 
 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจต่างๆ ทั้งการขนส่งและบริการ โดยเฉพาะธุรกิจการ

ขนส่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศ ปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางถนนภายในประเทศ มีปริมาณสูงสุดกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจขนส่งทางถนนเป็น
ธุรกิจที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย ในปัจจุบันมีบริษัทขนส่งเกิดขึ้นจ านวนมาก พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจ านวน
แรงงาน คือ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการเช่ือมต่อการผลิตและบริการในประเทศ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศให้
ด าเนินไปได้ ที่ผ่านมาการก าหนดนโยบายของภาครัฐส่วนใหญ่กล่าวถึงเพียงการปรับปรุงระบบการขนส่งโดยรวมของประเทศเท่านั้น ซึ่ง
เน้นเฉพาะภาคธุรกิจเป็นส าคัญ ไม่ได้กล่าวถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นก าลังแรงงานที่ส าคัญในส่วนนี ้

การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นการขนส่งหลักภายในประเทศ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเป็นแรงงานที่คอยขับเคลื่อนภาคธุรกิจ
ต่างๆ ในประเทศ ถือได้ว่าพนักงานขับรถมีหน้าที่ส าคัญในการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งในแต่ละเที่ยว 
สินค้ามีมูลค่าหลักแสน หลักล้าน ถ้าเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง จะท าให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อบริษัท
มหาศาล 
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ตารางที ่1 ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 
    

หน่วย  :  พันตัน 
การขนส่งสินค้า 2553 2554 2555 2556 2557 

 ทางถนน  456,448 442,667  458,781  458,828  465,020  
 ทางรถไฟ 11,399  10,864   10,758  11,817 10,792  
 ทางน้ าภายในประเทศ  48,185  46,932  47,422  45,413  50,113 
 ชายฝ่ังทะเล  36,731  41,273  44,263  45,441  46,673 
 ทางอากาศ  121  131  130  119  113 

รวม  552,883  541,868  561,354  561,618  572,712 
ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

 

ในปัจจุบันธุรกิจการขนส่งทางถนนมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น  ลักษณะการท างานต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพการจราจรของประเทศไทยมีความแออัดไม่สามารถระบุเวลาถึงที่หมายปลายทางได้แน่นอน 
ท าให้พนักงานขับรถมีความกดดันที่ต้องส่งสินค้าให้ได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ จนอาจส่งผลต่อความเครียดและความกดดันจากการ
ท างาน และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมขององค์กร ดังนั้น การสร้างความสุขในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
เรื่องส าคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งควรหันมาให้ความใส่ใจมากขึ้น การให้ความส าคัญเรื่องความสุขของคนในองค์กร เริ่มจากการให้
ความส าคัญกับพนักงาน โดยพบว่าในปัจจุบันพนักงานขับรถมีความเครียดที่เกิดจากการท างานและปัจจัยอื่นๆ รวมไปถึงอัตราการ
ลาออกของพนักงานขับรถ (Turnover rate) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้พนักงานขับรถไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการขนส่ง จึงท าให้ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหานี้ ว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้ท างานอยู่กับ
องค์กรในระยะยาว “ความสุข” เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา แต่ละคนมีวิธีแสวงหาความสุขที่แตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถแบ่งความสุขได้
หลายแบบ เช่น ความสุขในครอบครัว ความสุขในการท างาน ความสุขในชีวิต เป็นต้น คนจ านวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ในหนึ่งวันไปกับ
การท างาน ดังนั้น การได้ท างานท่ีสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้นั้นถือได้ว่าเป็นความโชคดี แต่เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันท่ี
สูงขึ้น ท าให้เกิดแรงกดดันในการท างานสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อความสุขในการท างาน ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ หันมาให้
ความส าคัญต่อการสร้างความสุขให้กับบุคลากรของตนมากขึ้น ความสุขนั้นได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการท าธุรกิจ จากค ากล่าวที่ว่า 
“ความสุขของคน มีผลต่องาน” 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ของพนักงานขับรถ
ขนส่งสินค้า เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี งานวิจัยนี้ได้รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อระดับความสุขในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการขนส่งในการพัฒนาและเสริมสร้างความสุขในการท างานของ
พนักงานขับรถขนส่งสินค้าต่อไป 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีความสุขในการท างาน 
 ความสุข คือ สภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ และท าได้ส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความ
ภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นล้นในการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การพัฒนาตน 
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างและสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจที่สงบ (ศูนย์สุขภาวะทางจิต, 2555) 
 ศิรินันท ์และคณะ (2556) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ประสบการณ ์และความรู้สึกของคนท างาน ที่ต้องการให้
ตนเองเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา การมีเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ การได้รับสวัสดิการที่พอเพียง และการได้รับความ
ปลอดภัยจากการท างาน ถ้าคนท างานได้รับสิ่งต่างๆ ดังกล่าวอย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข 
 Manion (2003) กล่าวถึง องค์ประกอบของความสุขในการท างาน 4 องค์ประกอบ คือ 
 1. การติดต่อสัมพันธ ์(Connections) เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร มีการพูดคุย ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ร่วมมือกันในการท างานเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน 
 2. ความรักในงาน (Love of the work) เป็นความรู้สึกรัก ช่ืนชอบ และสนุกสนานในงานที่ท า อยากมาท างาน ท างานแล้วมี
ความสุข เกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนเอง ทั้งหมดเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่ความส าเร็จ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 3. ความส าเร็จในงาน (Work achievement) การท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า
มีความส าคัญต่อองค์กร 
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 4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) การได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ ความเช่ือถือได้ ในการท างานจากผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานในองค์กร 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สาวิตรี ดวงรัตน์มณีโชติ (2554) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกและ

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมกระดาษ เขตอุตสาหกรรม
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุก ได้แก่ ด้าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  การมีโอกาสพัฒนาและการใช้ความสามารถ  
ความก้าวหน้าและมั่งคงในงาน  การท างานร่วมกัน  สิทธิส่วนบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการท างานกับการด าเนินชีวิตทั่วไป และ
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานขับรถส่วนใหญ่มีระดับสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถบรรทุก ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน และประเภท
รถบรรทุกที่ขับ พบว่าคุณภาพชีวิตด้านการมีโอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถมีผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุก 

ศุภโชติ ไชยโชติ (2554) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุกของบริษัท บุญประเสริฐ ศุภโชติขนส่ง 
จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านความพึงพอใจ ด้านงาน  ค่าจ้าง  โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  การยอมรับ ผลประโยชน์  
สภาพการท างาน  หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน และนโยบายการจัดการและการบริหาร เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารใน
การพิจารณาปรับกลยุทธ์การจัดการด้านบุคลากร เสริมสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างาน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานขับรถบรรทุกมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพการท างาน  ค่าจ้าง  หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน  งาน  ผลประโยชน/์สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการท างาน และนโยบายการจัดการและการบริหาร 

พรรณอร แป้นขาว (2551) ศึกษาความพึงพอใจที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันของพนักงานขับรถ บริษัทโกลเด้นมายด์ เซอร์วิส จ ากัด 
เพื่อเป็นแนวทางบริหารงานบุคคลในด้านความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  สถานภาพการ
ท างาน  ต าแหน่งหน้าที่ และสวัสดิการ ผลการศึกษาในครั้งนี้ท าให้บริษัทได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน และได้
ด าเนินการแก้ไขในจุดที่พนักงานมีระดับความพึงพอใจน้อยให้ดีขึ้น เพราะหลังจากปรับปรุงมีพนักงานลาออกลดลง 
 อัญชุลี จ านงค์ผล (2553) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัทในเครือแหลม
ทอง กรุ๊ป โดยวัดระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม  สภาพที่ท างานที่ปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความก้าวหน้าและความมั่นคง สังคมสัมพันธ์  ลักษณะการบริหารงาน  ภาวะอิสระ
จากการงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม วัดความสุขในการท างาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์  ความรักในงาน 
ความส าเร็จในงาน และการเป็นที่ยอมรับ  โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านความส าเร็จในงาน อยู่ในระดับสูง 

สาวิภา รัตนพันธ์ (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความสุขของพนักงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  สภาพที่
ท างานที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  ความก้าวหน้าและมั่นคง  สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการ
บริหารงาน  ภาวะอิสระจากงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ความสุขในการท างานประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านสภาพจิตใจ  
สมรรถภาพของจิตใจ  คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพ
ที่ท างานที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และสังคมสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง ส่วนด้าน
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ความก้าวหน้าและมั่นคง  ลักษณะการบริหารภาวะอิสระจากงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่
ในระดับปานกลาง  ความสุขในการท างาน พบว่า ด้านสภาพจิตใจ  สมรรถภาพของจิตใจ และคุณภาพของจิตใจ อยู่ในระดับสูง ส่วน
ปัจจัยสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง 

ชุติกาษจน์ เปาทุย (2553) ศึกษาระดับความสุขในการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โดยศึกษาการรับรู้ของพยาบาล
ที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน  ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหย่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมและสภาพการท างาน และด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ส่วนความสุขใน
การท างาน 3 ด้าน คือ ความสุขทางกาย  ความสุขทางใจ  และความสุขทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มี
ความสุขในการท างานอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสุขทางกาย อยู่ในระดับต่ าสุด และพบว่าการรับรู้ต่อการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ อยู่ระดับต่ าที่สุด 
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3. ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ 

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 
 

4. วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษา คือ 
1. การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ และเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง  
2. ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล จากการใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก จากพนักงานขับรถขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาในงานวิจัยต่อไป 
 

5. สรุปผล 
จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ปัจจัยทีส่่งผลต่อระดับความสุขในการท างาน แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ 

1. การติดต่อสัมพันธ ์ เป็นความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร  
 2. ความรักในงาน เป็นความรู้สึกรัก ช่ืนชอบ และสนุกกับงานที่ท า อยากมาท างาน ท างานแล้วมีความสุข  
 3. ความส าเร็จในงาน การท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 4. การเป็นที่ยอมรับ การได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ ในการท างานจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานในองค์กร 
 5. ความพึงพอใจในชีวิต ความพอใจของบุคคลในสิ่งที่ตนเป็น และกระท าอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต  

6. ความสุขทางใจ ความสุขที่สัมผัสได้ทางจิต ความสบายใจ ความสุขใจ ความอิ่มใจ ไม่เป็นทุกขแ์ละเครียดกังวล 
7. ความสุขทางกาย การดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกาย เช่น การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การให้

ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นโทษภัยแก่ร่างกาย 
ระดับความสุขของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะมีระดับสูงหรือต่ านั้น จะศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม 

และสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะศึกษาในงานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระทบของศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใช้สุ่มตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน
และประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานมีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกระดาษ 
 

Abstract 
The purpose of this study effect of Supply chain Management capability supply chain effectiveness on performance 

of packaged Production business in Thailand. A questionnaire was an instrument for collecting data from samples that were 
selected by random sampling. The statistics used for analyzing the data were Frequency Percentage Mean standard Deviation 
correlation analysis and regression analysis. The results showed that information technology capability and export management 
information quality have an effect on export performance of business motor vehicles and parts in Thailand. All the test statistics 
are statistically significance at the 0.05 level.  
Keywords:  Supply chain Management capability supply chain effectiveness on performance of packaged Production 
 

1.บทน า 
 กระดาษมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อุตสาหกรรมกระดาษมีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี
ปริมาณการผลิตและการส่งออกกระดาษมากขึ้นทุกปี ท าให้มีรายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก ปี 2558 คาดว่า การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมถึงการส่งออก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ อาจขยายตัวตามความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการ
กระตุ้นการส่งออกที่อาจจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียน ประกอบกับมีการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) เห็นได้ชัดเจนว่ากระดาษและอุตสาหกรรมกระดาษนั้นยังมีส่วนส าคัญ
ต่อหน่วยงานต่างๆ และมีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย หากเรามีการจัดการอุตสาหกรรมกระดาษที่ดี เป็นระบบและน่าสนใจ 
ธุรกิจอตุสาหกรรมกระดาษก็จะประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนตลอดไป  
           การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นการจัดการระบบสินค้าที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นกระบวนการเช่ือมต่อกิจกรรม
ในโซ่อุปทานเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การผลิต การส่งต่อเพื่อถึงผู้บริโภค คนสุดท้าย การจัดการโซ่อุปทาน ต้องมีหลักและข้อปฏิบัติที่ดี และต้อง
ค านึงถึงกิจกรรมต่างๆ  เช่น การบริการลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัตถุดิบกระบวนการค าสั่งช้ือ
สินค้า การบริหารคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การจัดซื้อวัถตุดิบ การจัดการโลจิกติกส์ย้อนกลับ การ
สนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ และการติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้การจัดการโซ่อุปทานให้มีศักยภาพ น ามาซึ่งความส าเร็จของผลการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่มุ่งหวังให้องค์กรของโซ่อุปทานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ส่ง
มอบวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้บริหารคลังสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ค้าปลีก (วิทยา สุหฤด ารง, 2546) 
 ดังนั้น การจัดการโซ่อุปทาน จึงเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันมาก ซึ่งผู้บริหารก็ต่างตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน  ที่
จะต้องท าให้องค์กรมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก การตอบสนอง
ต่อความต้องการที่รวดเร็ว ทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนการผลิตต่ า ก าไรสูงสุด โดยผลิตในปริมาณที่
พอเหมาะ ดังนั้นการน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยผู้ประกอบการในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่มุ่งเน้น
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบการบริหารที่สนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการ
บริหารจัดการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าหรือช้ินงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่สามารถแข่งขันได้โดยล าพังอีกต่อไปแล้ว แต่จะต้องแข่งขันกัน
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ในรูปของโซ่อุปทานหรือการแข่งขันที่เป็นแบบเครือข่าย ซึ่งองค์กรที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม และสามารถสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อเสนอสิ่งที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าให้กับลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่องค์กรมักยึดหลักการบริหารแบบที่
เน้นการปฏิบัติงานอยู่แต่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับผู้ส่งมอบและลูกค้าเท่าใดนัก ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจของ
องค์กรดังกล่าวเป็นลักษณะซื้อขายกันเท่านั้น  โดยสินค้าและบริการจะถูกซื้อมาและขายไปใกล้  ๆตัว ในโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่าหลักการใกล้ช่วง
แขน (Arm-length basis) โดยละเลยความสัมพันธ์ระยะยาวและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ไกลออกไป ในโซ่อุปทาน ผลที่ได้ก็คือ
ลูกค้าซึ่งอยู่ปลายสุดของโซ่อุปทานได้รับสินค้าและบริการที่มีต้นทุนสูงและคุณภาพที่ต่ า ขณะที่เงินทุนและทรัพยากรในการบริหารเริ่มหายาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริหารองค์กรจึงตื่นตัวและเริ่มตระหนักว่า ต่อไปนี้ไม่จ าเป็นที่องค์กรจะต้องท างานทุกอย่างด้วยตนเอง บ่อยครั้งที่พบว่ามี
หน่วยงานอื่นนอกองค์กรที่มีทรัพยากรและเทคนิคเฉพาะที่สามารถท างานเฉพาะอย่างได้ดีกว่าตนเอง หรือแม้ว่าองค์กรนั้นเองจะมีทรัพยากรและ
เทคนิคที่สามารถท าได้ก็ตาม แต่ก็อาจจะไม่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมในโซ่อุปทาน การคิดแบบนี้หนทางที่จะน าไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ยั่งยืน ในยุคปัจจุบันนั้นคือการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของหลายหน่วยธุรกิจ ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจก็จะเสนอขายสินค้าและ
บริการของตน แต่ในที่สุดก็ต้องประกอบกันเป็นสินค้าและบริการสุดท้ายให้มีต้นทุนต่ ากว่าและมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าให้แก่ลูกค้า ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของแนวคิดนี้คือ วิธีการท าให้ความสัมพันธ์ของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร (Alliances) หรือผู้ส่งมอบหล่อหลอมเข้าด้วยกัน
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ของทุกฝ่าย (สาธิต พะเนียงทอง, 2548) 
 ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน เป็นผลการปฏิบัติงานและความส าเร็วของงานที่ให้เป็นเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการ
ทางตรงหรือทางอ้อมที่มุ่งหวังที่จะให้องค์กรต่างๆ  ของโซ่อุปทานท างานด้วยกัน อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเหล่านี้ได้แก่ ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้
จัดจ าหน่าย ผู้บริหารคลังสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และผู้ค้าปลีก และการที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
แต่ละองค์กร ในการวัดประสิทธิผลขององค์กรนั้น จะเห็นได้ว่าต่างมีเครื่องวัดแตกต่างกัน และหากย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
แนวคิดการจัดการระบบการผลิตมีการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง ตลอดจนมีการพัฒนาไปพร้อมกัน  ๆกับขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการ
ที่มากขึ้นและเพื่อทันต่อการใช้งานหรือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันเวลา (Just in Time) (วิทยา สุหฤด ารง, 2546) เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน จากจ านวนวันของวัสดุคงคลังว่าจะใช้วัดว่าจ านวนคงคลังถูกผลิตเร็วแค่ไหนแล้วขายไปให้กับลูกค้า การเพิ่มขึ้น
ของจ านวนวันของวัสดุชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของวัสดุ (โกศล ดีศรีธรรม, 2547) ได้กล่าวถึง การวัดส าหรับประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานคือ การส่ง
มอบแบบทันเวลา (On-Time Delivery) คุณภาพ (Quality) ผลิตภาพ (Productivity) ช่วงเวลาน าส าหรับการจัดซื้อ (Lead Time for 
Procurement) เพื่อเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการบริหารการจัดการเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษให้ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนตลอดไป 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานท่ีมีผลต่อประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
  2. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อผลการด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
   3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อผลการด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
       1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
      1. สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 
 สมมุติฐาน 1a: การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีมีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิผล
ห่วงโซ่อุปทาน 
 สมมุติฐาน 1b: การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จสูงในการมปีระสทิธผิลหว่งโซอ่ปุทาน 
 สมมุติฐาน 1c: การบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 
 สมมุติฐาน 1d: การติดต่อสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเรจ็สงูในการมปีระสทิธผิล
ห่วงโซ่อุปทาน 
 สมมุติฐาน 1e: การควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 
     2. สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 
  สมมุติฐาน 2a: การพยากรณ์ความต้องการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงาน 
 สมมุติฐาน 2b: การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงาน 
 สมมุติฐาน 2c: การบริการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงาน 
 สมมุติฐาน 2d: การติดต่อสื่อสารโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงาน 
             สมมุติฐาน 2e: การควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพที่ดีมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงาน 
    3. สมมุติฐานการวิจัยที่ 3 
 สมมุติฐาน3:  ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพที่ดีมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงาน 

1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน หมายถึง ศักยภาพการน ากิจกรรมโลจิสติกส์มาท างานร่วมกับทรัพยากรอื่น  ๆตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลาย
น้ าเพื่อให้การส่งมอบทันเวลา และลดต้นทุน มุ่งให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

113 

ของธุรกิจ Stock and Lambert (2001) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของกิจกรรม 13 กิจกรรม ดังนี้การบริการลูกค้า 2)การจัดเตรียมอะไหล่และ
งานบริการหลังการขาย 3) กระบวนการด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 4) การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 5) การจัดการสินค้าคงคลัง 6) การ
จัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บ 7) กิจกรรมการขนส่ง 8) จัดซื้อ/จัดหา 9) กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ 10) การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า 
11) กระบวนการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุต่างๆ  12) บรรจุภัณฑ์และการบรรจุ 13) การสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ และเพื่อองค์กรมีคุณภาพมากขึ้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติม พบว่า Shaw and Gibbs (1995) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Supply Chain 
Management ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับระบบการตลาดและการผลิต ดังนั้น Quality Control จึงสามารถควบคู่ไปกับระบบการตลาดและ
ระบบการผลิตของธุรกิจ เพื่อให้ลดต้นในการขนส่งและความเลี่ยงในการส่งออก Waters (2007) ได้นิยาม การจัดการโซ่อุปทานว่าเป็นการท างาน
เกี่ยวกับขนส่งและการจัดเก็บสินค้าจากผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค การจัดการโซ่อุปทาน ประกอบด้วยหลายกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มเติมความต้องการของ
ผู้บริโภค เช่นการการจัดการผลผลิต การให้ข้อมูล และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และได้นิยาม การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ): QC ว่าการ
ท างานเกี่ยวกับการวัดและพัฒนาผลผลิต ขั้นตอนการท าการตลาดรวมทั้งการส่งข้อมูลและผลผลิต เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการนั้น
การควบคุมคุณภาพจึงมีความจ าเป็นในการบวนการผลิต และการให้บริการและได้กลายเป็นส่วนประกอบส าคัญในการประสบความส าเร็จในตลาดการ
ส่งออก การควบคุมคุณภาพเป็นส่วนส าคัญมากในการที่จะประสบความส าเร็จในการการจัดการโซ่อุปทาน ดังนั้นบริษัทควรมีระบบการจัดการควบคุม
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) การควบคุมการผลิต 3) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 4) ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว 5) 
การตลาด นอกจากนั้น ควรมีการติดต่อกับคู่ค้าส่งออก มีการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดกับเทคโนโลยี รวมทั้งการดูแลเรื่องคุณภาพที่สมเหตุสมผล
กับราคา (Zhang and Chen, 2011) ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมาย ด้วย
กระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มุ่งหวังที่จะให้องค์กรต่างๆ  ของโซ่อุปทานท างานด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้
จัดจ าหน่าย ผู้บริหารคลังสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และผู้ค้าปลีกโดยมีมาตรตรวจส าหรับวัดประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน การจัดส่งสินค้าได้
ทันเวลา สินค้ามีคุณภาพสูง และมีการเพิ่มผลผลิต  
 ผลการด าเนินงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีการน า
ทรัพยากรที่มีในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวัดได้จาก รายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ยอดขาย 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหาร
คลังสินค้า การติดต่อสื่อสารโลจิสติกส์ การควบคุมคุณภาพประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อผลการด าเนินงาน โดยมีกรอบแนวคิดดังนี ้
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย โดยมีการวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ คือ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอุตสาหรรมกระดาษในประเทศไทยจ านวน 2,142 คน (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2558) กลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณจากสูตรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 
5% จึงใช้การค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งมีสูตรการค านวณได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างคือ 340 รายผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบอย่าง (Simple random sampling) 
               2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดที่ก าหนดขึ้น
โดยแบ่งออกเป็นในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการโดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดค าถามเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) 
จ านวน 5 ข้อโดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย จ านวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก โดย
กรอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ ต าแหน่งในธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ พื้นที่ที่ประกอบธุรกิจ จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และจ านวนพนักงานในบริษัท 

 
ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 

    (Supply chain Effectiveness) 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน
(Performance) 

 
 

ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน 
(Supply chain Management Capability) 

-การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า 
(Demand forecasting) 
-การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) 
-การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and storage) 
-การติดต่อสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
communication) 
-การควบคุณภาพ (Quality Control ) 
 
 

H1a-H1e 

 

H
3
 

H2a-H2e 
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของการจัดการโซ่อุปทาน 5 ด้าน ได้แก ่
การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การติดต่อสื่อสารในงาน ด้านโลจิสติกส์ การควบคุมคุณภาพ 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานโดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผล

การด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
              2.2 การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง
และครอบคลุมเนื้อหาที่จะท าการส ารวจแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขที่ปรึกษาแนะน า 
   3) ปรับปรุงแก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อของการวิจัย 
   4)  การทดสอบเครื่องมือ 
             1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 คน 

            2) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติในการหาความน่าเช่ือถือตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการพยากรณ์ความต้องการลูกค้า มีค่า 
0.89 การจัดการสินค้าคงคลัง  มีค่า 0.86 การบริหารคลังสินค้า มีค่า 0.84 การติดต่อสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ มีค่า 0.91 การควบคุณภาพ มี
ค่า 0.89 ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน มีค่า 0.92 และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.92 การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally, 1978) 
ดังนั้น เนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 
              3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสัมประสิทธิ์ของปัจจัยการพยากรณ์ความต้องการลูกค้า มีค่า 0.79-0.92 การ
จัดการสินค้าคงคลัง มีค่า 0.88-0.93 การบริหารสินค้าคงคลัง มีค่า 0.85-0.94 การต่อสื่อสารโลจิสติกส์ 0.88-0.93 การควบคุมคุณภาพ มีค่า 
0.87-0.93 ประสิทธิห่วงโซ่อุปทาน มีค่า 0.88-0.91 และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.89-0.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่ก าหนด
โดย Nunally and Berstein (1994) ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย สูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
                          4) การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Non-Response Bias) ใช้ T-test โดยน าข้อมูลทางด้านอายุการท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 (Armstrong and Oventon, 1977) 
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยจ านวน 340 คน ใน
ประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี ้
   1) การด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 340 คน 
                    2) ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย จ านวน 340 คน 
โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันหลังจากได้รับแบบสอบถาม 
             3) เมื่อครบก าหนด 15 วัน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 140 ซอง คิดเป็นร้อยละ 41 โดย Aaker, Kumar and 
Day (2001) กล่าวว่า อัตราการตอบกลับส าหรับการส่งแบบสอบถามไปรษณีย์ โดยไม่มีขั้นตอนการติดตามแบบสอบถามที่ได้ส่งไปแล้วต้องไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 20 ดังนั้น อัตราการตอบกลับ 41 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 20 ถือว่าเป็นที่ยอมรับ 
       4) ด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 

3. ผลการวิจัย 
 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อปุทานที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้ 
สมการที่ 1 ESC:      +   DF+  IM+  WS+  LC+  QC+  FA+  FS+  
สมการที่ 2 ESC:      +   DF+  FA+   FS+  

สมการที่ 3 ESC:      +    IM+   FA+   FS+  

สมการที่ 4 ESC:      +    WS+   FA+   FS+  
สมการที่ 5 ESC:      +    LC+   FA+   FS+  
สมการที่ 6 ESC:      +    QC+   FA+   FS+  
สมการที่ 7 PFM:      +    DF+   IM+   WS+   LC+   QC+   FA+   FS+  
สมการที่ 8 PFM:      +    DF+   FA+   FS+  
สมการที่ 9 PFM :      +    IM+   FA+   FS+  
สมการที่ 10 PFM:      +    WS+   FA+   FS+  
สมการที่ 11 PFM:      +    LC+   FA+   FS+  
สมการที่ 12 PFM:      +    QC+   FA+   FS+  
สมการที่ 13 PFM:      +    ESC+   FA+   FS+  
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เมื่อ DF แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand forecasting) 
     IM  แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) 
     WS แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage) 
     LC แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ (Warehousing and Storage) 
     QC แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุณภาพ (Quality Control) 
     ESC แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน (Effective Supply chin) 
     PFM แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน (Performance) 
     FA   แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงาน (Firm Age) 
     FS   แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดขององค์กร (Firm Size) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 

ตัวแปร DF IM WS IC QC ESC PFM FA FS 
   4.44 4.36 4.24 4.08 3.75 3.99 4.02 8 114 

S.D. 0.61 0.64 0.22 0.57 0.78 0.60 0.59 3 31 
DF          
IM 0.77**         
WS 0.66** 0.64**        
IC 0.61** 0.53** 0.68**       
QC 0.29** 0.25** 0.41** 0.48**      
ESC 0.48** 0.36** 0.47** 0.79** 0.37**     
PFM 0.55** 0.46** 0.06** 0.90** 0.49** 0.79**    
FA 0.07 0.87 0.57 0.01 0.20** 0.07 -0.01   
FS 0.07 0.22** 0.01 -0.09 0.16 -0.67 -0.13 0.70  

 

จากตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinerity) ดังนั้นจึงได้
ทดสอบ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinerity) โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระคือ 1.002 - 3.508 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ  

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน 
  และประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 

สมการ 
1 2 3 4 5 6 

การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 0.16 
(0.17) 

0.50*** 
(0.08)   

  

การจัดการสินค้าคงคลัง -0.11 
(0.09)  

0.41*** 
(0.08)  

  

การบริหารคลังสินค้า -0.15 
(0.08)   

0.46*** 
(0.08) 

  

การสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ 0.85*** 
(0.08)    

0.78*** 
(0.05) 

 

การควบคุมคุณภาพ 0.00 
(0.06)    

 0.36*** 
- (0.08) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.39 
(0.27) 

0.81** 
(0.37) 

0.82** 
(0.39) 

0.27 
(0.37 

0.32  (0.26) 0.35 
(0.39) 

จ านวนพนักงานในบริษัท -0.14 
(0.43 

-0.73 
(0.43 

-0.90 
(0.47 

-0.22 
(0.44) 

-0.16 
(0.30) 

0.26 
(0.46) 

Adjusted R2 0.62 0.24 0.15 0.21 0.61 0.13 
    ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า (H1a:b= 0.50, p< 0.00) การ
จัดการสินค้าคงคลัง (H1b:b= 0.41, p< 0.00) การบริหารคลังสินค้า (H1c:b= 0.46, p<0.00) การติดต่อสื่อสารโลจสิติกส์(H1d:b=0.85, p< 0.00; 
H1d:b=0.78, p< 0.00) การควบคุมคุณภาพ(H1e:b= 0.36, p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1a-1e โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
และจ านวนพนักงานในบริษัท เป็นตัวควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทาง (P>.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย และจ านวนพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษาทั้งนี้ ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลห่วงโซอุ่ปทานได้ 0.62%, 0.24%, 0.15%, 0.21%, 0.61% , และ 0.37% ส่วนที่เหลืออาจะเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน 
  และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
7 8 9 10 11 12 

การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 0.07 
(0.07) 

0.57*** 
(0.07) 

    

การจัดการสินค้าคงคลัง -0.04 
(0.06) 

 0.51*** 
(0.08) 

   

การบริหารคลังสินค้า -0.07 
(0.06)   

0.5*** 
(0.07) 

  

การสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ 0.88*** 
(0.06)   

 0.90*** 
(0.04) 

 

การควบคุมคุณภาพ 0.08 
(0.04)   

  0.49***  
(0.08) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.11 
(0.20) 

0.64 
(0.35) 0.69 (0.37) 

-0.01 (0.34) 0.08 (0.19) 0.89 
 (0.37) 

จ านวนพนักงานในบริษัท -0.05 
 (0.24) 

-0.69 
 (0.41) 

-0.95** 
(0.45) 

-0.10 
(0.00) 

-0.04 
(0.02) 

-0.15 
 (0.43) 

Adjusted R2 0.80 0.32 0.22 0.33 0.80 0.22 
    ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 3 พบว่า ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า (H2a:b= 0.57, p< 0.00) การ
จัดการสินค้าคงคลัง (H2b:b= 0.51, p< 0.00) การบริหารคลังสินค้า (H2c:b= 0.50, p< 0.00) การติดต่อสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ (H2d:b= 0.88, 
p< 0.00; H2d:b=0.90, p< 0.00) การควบคุมคุณภาพ (H2e:b= 0.49, p< 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 2a-2e โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย และ
จ านวนพนักงานในบริษัท เป็นตัวควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทาง (P>.05)  แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย และจ านวนพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษา ทั้งนี้ ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลการ
ด าเนินงาน ได้ 0.80% , 0.32%, 0.22%, 0.33%, 0.80%, และ 0.22% ส่วนที่เหลืออาจะเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบผลกระทบประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 
  และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
13 

ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน 0.79*** 
(0.05) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน -0.12 
(0.26) 

จ านวนพนักงานในบริษัท 0.05 
(0.30) 

Adjusted R2 0.62 
 

  *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิผลห่วงอุปทาน (H3:b= 0.77, p< 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิผลการด าเนินงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนนิงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย 
และจ านวนพนักงานงานในบริษัท เป็นตัวควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทาง (P>.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย และจ านวนพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษา ทั้งนี้ ผลกระทบของประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานและผลการ
ด าเนินงานได้ร้อยละ 62 ส่วนที่เหลืออาจะเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ
 

 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี ้
 1. ศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานประกอบด้วย ด้านการพยาการณ์ความต้องการลูกค้า ด้านการจัดการคลังสินค้า การบริหารคลังสินค้า การ
ติตต่อสื่อสารโลจิสติกส์ ด้านการควบคุมคุณภาพ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน สอดคล้องกับการศึกษาของวาสนา 
จรูญศรีโชติก าจร (2550) กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์โดยรวมและ
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพยากรณ์ ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ด้านการจัดซื้อ ด้านการติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ ด้านการ
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ขนส่ง และด้านการบริหารคลังสินค้า และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านต้นทุน ด้านความแตกต่าง และด้านการมุ่งเน้นบางส่วนของการตลาด และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
จัดการโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันอันจะเกิดประโยชน์ และคุณค่าต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
ซึ่งจะส่งผลส าเร็จต่อองค์กรในที่สุด 
         2. ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย สอดคล้อง
กับการศึกษาของชัยณรงค์ ไผ่รุ่ง (2552) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความ
ร่วมมือ และคุณภาพสารสนเทศ เพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประโยชน์ที่ได้จาก
วิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางกระบวนการจัดการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน และน าไปก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย วางแผน การปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร สร้างความเป็น
เลิศ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 

การน าผลการวิจัยไปใช ้
 1) จากการอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทยมีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทย โดยมีปริมาณการผลิตและการส่งออกกระดาษมากขึ้นทุกปี 
ท าให้มีรายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก และยังพบว่ามีการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม SME และเพื่อการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรหามาตรการการรักษา และส่งเสริมและคุ้มครองอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยให้เกิดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหาตลาด
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลกให้มากขึ้น 
 2) ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศเป็นทั้งศูนย์กลางการกระจายสินค้าและมีอุตสาหกรรมกระดาษทั่ว
ประเทศทุกภาคในประเทศไทย สามารถผลิตกระดาษ และธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน จึงเป็นส่วน
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การติดต่อสื่อสารโลจิสติกส์ การควบคุม
คุณภาพ ในสิ่งที่กล่าวมาแล้วย่อมมีความจ าเป็นอย่างมากเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

งานวิจัยในอนาคต 
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ อาทิ อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการขนส่ง 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 2) ควรศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ อาทิ การบริการลูกค้า การจัดเตรียมอะไหล่ 
กระบวนการด าเนินการตามค าสั่งช้ือ กิจกรรมการขนส่ง กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า กระบวนการจัดหา
วัสดุ เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจต่อไป 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนำ ประเมินประสิทธิภำพ และประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบสำร

บรรณอิเล็กทรอนกิส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ซึ่งพัฒนำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเอกสำร และใช้ติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย กำรสร้ำงเอกสำร กำรรับเอกสำร กำรส่งเอกสำร กำรค้นหำเอกสำร และกำรขอใช้เลขเอกสำร 
โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนำระบบตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผนระบบ (System planning) กำร
วิเครำะห์ระบบ (System analysis) กำรออกแบบระบบ (System design) กำรปรับใช้ระบบ (System implementation) และกำร
บ ำรุงรักษำระบบ (System maintenance) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้เช่ียวชำญด้ำนระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 3 คน ประเมินประสิทธิภำพของ
ระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ( =4.55, S.D.=0.34) และผู้ใช้งำนระบบ จ ำนวน 141 คน ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ 
ภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก ( =3.73, S.D.=0.83)  
ค าส าคัญ:  กำรพัฒนำระบบ  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 

Abstract 
 The objectives of this study were to design and develop an electronic document system for Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University, evaluate its effectiveness and the users’ satisfaction. The system was developed to 
be used as a tool for document management and communication between departments within the university. The 
system consisted of parts for creating, receiving, sending, searching, and numbering documents. The researchers 
employed the framework for information system development through the 5-step procedure: Planning, Analysis, 
Design, Implementation, and Maintenance. The results revealed the overall effectiveness of the system, evaluated 
by three information technology system experts, at the ‘very high’ level ( =4.55, S.D.=0.34), and the overall 
satisfaction, evaluated by 141 users, at the ‘high’ level ( =3.73, S.D.=0.83)  
Keywords:  System Development, Electronic Document System  
 

1. บทน า 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในส ำนักงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ในกำรรับ-ส่ง

ข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย (เดชำ สุพรรณทอง, 2548)  ซึ่งในปัจจุบัน
องค์กรต่ำงๆ ได้น ำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร อำทิ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจันทบุรี เขต 1 มีระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำร ระบบจองรถยนต์ และระบบจองห้องประชุม (ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตำดทอง, 2551) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เขต 2 ได้ใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกำรรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสำร รับเอกสำร ส่งเอกสำร และค้นหำเอกสำร (สุรพล หนูเงิน, 
2553) ส่วนโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยกำฬสินธุ์ อ ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ มีระบบสำรสนเทศงำนสำรบรรณ ประกอบด้วย 
ระบบกำรจ่ำยหนังสือรำชกำร ระบบกำรสืบค้นเอกสำร และระบบกำรแจ้งข่ำวสำร (กิติกร ศรีนัครินทร์, 2555) ในขณะที่ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในกำรรับ-ส่งเอกสำร รวบรวมเอกสำรต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน โดยมีกำรควบคุมดูแล และจัดเอกสำรภำยในระบบ ตั้งแต่กำรน ำเอกสำรเข้ำมำเก็บในระบบ ตลอดจนกำรสืบค้นหรือติดตำม
เอกสำรได้อย่ำงรวดเร็ว (วิโรจน์ ยิ้มขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง, 2555) รวมถึง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้ใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย กำรสร้ำง-ส่งบนับันทึกข้อควำม หนังสืออกภำยนอก ซึ่งระบบให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น ช่วยลดกระดำษ ลดพื้นที่
กำรเก็บเอกสำร (ปริศนำ มัชฌิมำ และคณะ, 2555) นอกจำกนี้แล้วยังมี มหำวิทยำลัยพำยัพ ที่ใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกำร
ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน สำมำรถรับ-ส่งเอกสำรได้อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เอกสำรช ำรุดสูญหำย และมีกำรป้องกัน
เอกสำรที่เป็นควำมลับไม่ให้ถูกเข้ำถึงโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ (วิชยุทธ์ เกตุอุดม, 2556) ในขณะที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่เขต 6 ได้มีระบบสำรสนเทศงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนของ
ระบบงำนเอกสำร อีกทั้งช่วยลดปัญหำกำรจัดเก็บ กำรสืบค้น กำรสูญหำยของเอกสำร และกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรกระดำษ (พิสิฐศักดิ์ 
ดวงพรม, 2556) เป็นต้น 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เป็นอีกหน่วยงำนหนึ่งที่มีกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยน ำมำใช้ตั้งแต่ปี 
2550 (งำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ, 2557) ซึ่งเป็นระบบที่มหำวิทยำลัย
ได้รับมอบมำจำกบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง หลังจำกใช้งำนแล้วได้พบกับข้อจ ำกัดส ำคัญซึ่งท ำใหไ้ม่สะดวกในกำรใช้งำนระบบ ดังนี ้

1) ระบบเดิมรองรับเฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติกำร Windows XP หำกเครื่องผู้ใช้งำนติดติดตั้ง
ระบบปฏิบัติกำร Windows7 หรือใหม่กว่ำ จะไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

2) ระบบเดิมรองรับกำรใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินทรำเน็ต ใช้งำนได้เฉพำะภำยในมหำวิทยำลัย (แม้จะมีบำงส่วนที่ใช้งำนผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ แต่ก็มีเพียงบำงเมนูเท่ำนั้น) เมื่อผู้ใช้งำนมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำใช้งำนระบบนอกเวลำรำชกำร จะ
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

3) ระบบเดิมต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จึงจะสำมำรถใช้งำนได้ 
4) ระบบเดิมมีฟังก์ช่ันกำรใช้งำนที่หลำกหลำย เนื่องจำกทำงบริษัทพัฒนำระบบให้รองรับกำรใช้งำนหลำยองค์กร ซึ่งบำงส่วน

ก็เกินควำมจ ำเป็นกับกำรใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ท ำให้หน้ำจอ หรือขั้นตอนกำรใช้งำนบำงส่วน 
ยืดเยื้อเกินควำมจ ำเป็น 

5) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไฟตก หรือไฟดับ ทั้งจำกอำคำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย หรือจำกอำคำรของผู้ใช้งำน จะมีปัญหำกำร
เข้ำสู่ระบบ และกำรเปิดไฟล์แนบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผู้ใช้งำนหรือผู้ดูแลระบบจะต้องแก้ไขปัญหำเป็นครั้งครำวไป 

  จำกสำเหตุข้ำงต้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนำระบบสำรสนเทศขึ้นมำใหม่ เพื่อใช้งำนทดแทนระบบเดิม ซึ่งจะยังคง
คุณสมบัติเดิมที่บุคลำกรใช้งำนอยู่ และมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น โดยกำรพัฒนำเป็นลักษณะ Web Application ที่สำมำรถใช้งำน
ผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งจะท ำให้สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงสะดวก รวมถึงตัด
ข้อจ ำกัดเรื่องระบบปฏิบัติกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งำนอีกด้วย 
 

2. วิธีการศึกษา 

  วิธีกำรศึกษำในกำรวิจัยครั้งนี้ มี 3 ส่วน ได้แก่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
มีรำยละเอียดดังนี ้
     2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลำกรที่ได้รับสิทธิในกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ จ ำนวน 150 คน 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มผู้เช่ียวชำญ ส ำหรับประเมินประสิทธิภำพของระบบ เป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  

ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จ ำนวน 3 คน 
2) กลุ่มผู้ใช้งำน ส ำหรับประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ เป็นบุคลำกรที่ใช้งำนระบบระหว่ำงวันท่ี 27 

พฤษภำคม 2558 ถึง วันที่ 10 มิถุนำยน 2558 โดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงตำมสะดวก (Convenience Sampling) จ ำนวน 141 คน 
 

     2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมี 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือท่ีใช้ในกำร

ประเมินผล มีรำยละเอียดดังนี ้
2.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ในกำรพัฒนำระบบ คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือหลำกหลำย ตำมขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ อำทิ แผนภำพกำรไหลของ
งำน (Workflow Diagram) ผังงำน (Flowchart) แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ค ำอธิบำยกำรประมวลผล 
(Process Description) แบบจ ำลองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity-Relationship Model: ER-Diagram) พจนำนุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) และใช้ภำษำ PHP ในกำรพัฒนำระบบ 

2.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1) แบบประเมินประสิทธิภำพของระบบ ใช้แบบสอบถำมในประเมินมีมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  

5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของระบบ ด้ำนควำมเร็วในกำร
ท ำงำนของระบบ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ และด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน มีข้อค ำถำมรวม 25 ข้อ 

2) แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะแบบสอบถำมเป็นค ำถำมปลำยปิด (Close ended 

question) ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ และควำมถี่ในกำรใช้งำน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ มีมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 

5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลลัพธ์ท่ีได้จำกระบบ ด้ำนตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ด้ำนกำรประมวลผลของระบบ ด้ำนกำรใช้งำนระบบ และด้ำน
ควำมปลอดภัยของระบบ มีข้อค ำถำมรวม 16 ข้อ 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                      11-13 May 2016 

 

 120 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะแบบสอบถำมเป็นค ำถำมปลำยเปิด (Open ended question) เพื่อสอบถำมถึง
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

 

     2.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในกำรประเมินผลของระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ จะใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก

แบบสอบถำมด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพน้ัน จะใช้วิธีกำรสรุป
ประเด็นส ำคัญ ซึ่งกำรแปลผลแบบสอบถำม มีเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมพึงพอใจจำกค่ำเฉลี่ยในแต่ละระดับช้ัน ด้วยกำรค ำนวณหำควำม
กว้ำงของอันตรภำคช้ัน (วิชิต อู่อ้น, 2553) ดังนี ้

ค่ำอันตรภำคชั้น =
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
      

      = 
   

 
 

   = 0.80 

จำกกำรค ำนวณข้ำงต้น สำมำรถก ำหนดระดับประสิทธิภำพและระดับควำมพึงพอใจได้ดังนี ้
4.21 – 5.00   หมำยถึง  มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดีมำก/พึงพอใจมำกที่สุด 
3.41 – 4.20   หมำยถึง   มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดี/พึงพอใจมำก 
2.61 – 3.40  หมำยถึง   มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับปำนกลำง/พึงพอใจปำนกลำง 
1.81 – 2.60   หมำยถึง   มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับพอใช้/พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80   หมำยถึง   มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับควรปรับปรุง/พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

3. ผลการศึกษา 
  ผลกำรศึกษำเรื่องกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มี 2 ส่วน คือ ผลกำรพัฒนำ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และผลกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
ระบบ มีรำยละเอียดดังนี ้
     3.1 ผลการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กำรวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พัฒนำระบบตำมทฤษฎีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก (ณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน,์ 2551) มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) กำรวำงแผนระบบ (System Planning) เป็นกำรส ำรวจหำจุดเด่น จุดด้อย และควำมต้องกำรเพิ่มเติมจำกผู้ใช้งำน
ระบบท่ีเคยใช้ระบบเก่ำมำก่อน เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์ระบบ 

2) กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร สรุปปัญหำจำกกำรใช้งำนระบบเดิม พร้อมกับ
ตรวจสอบข้อมูล และองค์ประกอบต่ำงๆ ที่มีกำรเช่ือมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ในระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ของมหำวิทยำลัย 

3) กำรออกแบบระบบ (System design) น ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ระบบมำออกแบบรำยละเอียดในส่วนต่ำงๆ ของ
ระบบใหม่ ทั้งกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนระบบ กำรจัดเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล และส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน 

4) กำรปรับใช้ระบบ (System Implementation) คณะผู้วิจัยได้พัฒนำระบบขึ้นโดยใช้ภำษำ PHP และใช้ฐำนข้อมูลเดิม
ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรเช่ือมโยงข้อมูลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีผลกำร
พัฒนำระบบตำมตัวอย่ำงดังนี ้

การสร้างเอกสาร หมำยถึง กำรบันทึกข้อมูลเอกสำรที่หน่วยงำนต้นเรื่องต้องกำรส่งไปยังหน่วยงำนอื่นๆ โดยที่ยังไม่มี
ข้อมูลในระบบ และไม่ได้เกิดจำกกำรรับเอกสำรแต่อย่ำงใด มีตัวอย่ำงหน้ำจอกำรสร้ำงเอกสำร ดังรูปที่ 1 

การรับเอกสาร มี 2 ประเภท คือ กำรรับเอกสำรจำกกำรส่งมำจำกหน่วยงำนภำยใน และกำรรับเอกสำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอก ซึ่งกรณีกำรรับเอกสำรที่ส่งมำจำกหน่วยงำนภำยใน จะมีข้อมูลปรำกฏในเมนู “กล่องขำเข้ำ” อัตโนมัติ ดังรูปที่ 2 ส่วนกำรรับ
เอกสำรจำกหน่วยงำนภำยนอกนั้น หน่วยงำนจะต้องบันทึกข้อมูลเข้ำระบบเอง ซึ่งจะมำรวมอยู่เมนู “กล่องขำเข้ำ” เช่นเดียวกัน 

การส่งเอกสาร หน่วยงำนสำมำรถส่งต่อเอกสำรไปยังหน่วยงำนอื่นๆ ได้ พร้อมทั้งติดตำมสถำนะกำรเปิดอ่ำนของปลำยทำง
ได้ด้วย 

การค้นหาเอกสาร ผู้ใช้งำนจะสำมำรถค้นหำเอกสำรเมนูต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก เพียงกรอกค ำค้นลงในช่องค้นหำข้อมูล 
ระบบก็จะกรองข้อมูลตำมค ำค้นดังกล่ำวแล้วแสดงผลในทันท ี

การขอใช้เลขเอกสาร หน่วยงำนสำมำรถขอใช้เลขที่เอกสำรของมหำวิทยำลัย หรือสร้ำงเลขเอกสำรของหน่วยงำนตนเองได้ 
เช่น เลขที่ส่งออกหนังสือรำชกำรภำยนอก เลขที่ค ำสั่ง เลขที่ประกำศ และเลขที่บันทึกข้อควำม เป็นต้น เมื่อขอใช้เลขเอกสำรแล้ว จะ
ปรำกฏรำยกำรในเมนูจอง/ใช้เลขเอกสำร ดังรูปที่ 3 

 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

 121 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการสร้างเอกสาร 

 
 

 
รูปที่ 2 หน้าจอรายการเอกสารในกล่องขาเข้า 
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รูปที่ 3 หน้าจอรายการจอง/ใช้เลขเอกสาร 

 

5) กำรบ ำรุงรักษำระบบ (System Maintenance) เมื่อระบบใหม่ได้ถูกใช้งำนแล้ว ได้มีกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น และมี
กำรปรับเปลี่ยนตำมค ำแนะน ำของผู้ใช้งำน รวมถึงได้ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบจำกผู้ใช้งำน ซึ่งผู้ใช้งำนได้มีข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

     3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
      3.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบโดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 คน สำมำรถแจกแจงผลกำรประเมินจ ำแนกตำม
ด้ำนที่ประเมินจ ำนวน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมของผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านที่ประเมิน   S.D. แปลผล 

1. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ 4.40 0.38 ประสิทธิภำพดีมำก 
2. ด้ำนควำมถูกตอ้งในกำรท ำงำนของระบบ 4.53 0.28 ประสิทธิภำพดีมำก 
3. ด้ำนควำมเร็วในกำรท ำงำนของระบบ 4.67 0.38 ประสิทธิภำพดีมำก 
4. ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบ 4.67 0.28 ประสิทธิภำพดีมำก 
5. ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน 4.48 0.40 ประสิทธิภำพดีมำก 

เฉลี่ย 4.55 0.34 ประสิทธิภาพดีมาก 
 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้เช่ียวชำญประเมินประสิทธิภำพของระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ( =4.55, S.D.=0.34) 
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนโดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ย ( ) จำกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่ำ ผู้เช่ียวชำญประเมินภำพรวมของควำมสำมำรถด้ำน
ควำมเร็วในกำรท ำงำนของระบบ และด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบในระดับดีมำก ( =4.67, S.D.=0.37, 0.28) รองลงมำคือ 
ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของระบบ ผู้เช่ียวชำญประเมินอยู่ในระดับดีมำก ( =4.53, S.D.=0.28) รองลงมำคือ ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำน ผู้เช่ียวชำญประเมินอยู่ในระดับดีมำก ( =4.48, S.D.=0.40) และสุดท้ำยคือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ 
อยู่ในระดับดีมำก ( =4.40, S.D.=0.38) ตำมล ำดับ 

 
3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบโดยผู้ใช้งำน จ ำนวน 141 คน สำมำรถแจกแจงผลกำรประเมิน
จ ำแนกตำมด้ำนท่ีประเมินจ ำนวน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
ด้านที่ประเมิน   S.D. แปลผล 

1. ด้ำนผลลัพธ์ที่ได้จำกระบบ  3.76 0.78 พึงพอใจมำก 
2. ด้ำนตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช ้ 3.75 0.84 พึงพอใจมำก 
3. ด้ำนกำรประมวลผลของระบบ 3.66 0.81 พึงพอใจมำก 
4. ด้ำนกำรใช้งำนระบบ 3.71 0.85 พึงพอใจมำก 
5. ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ 3.78 0.85 พึงพอใจมำก 

เฉลี่ย 3.73 0.83 พึงพอใจมาก 
 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก ( =3.73, 
S.D.=0.83) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนโดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ย ( ) จำกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่ำ ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำม
ปลอดภัยของระบบในระดับมำก ( =3.78, S.D.=0.85) รองลงมำคือ ด้ำนผลลัพธ์ที่ได้จำกระบบ ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
( =3.76, S.D.=0.78) รองลงมำคือ ด้ำนตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดับพึงพอใจมำก ( =3.75, S.D.=0.84) 
รองลงมำคือ ด้ำนกำรใช้งำนระบบ ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( =3.71, S.D.=0.85) และสุดท้ำยคือ ด้ำนกำรประมวลผลของ
ระบบ ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( =3.66, S.D.=0.81) ตำมล ำดับ 
 

4. อภิปรายผล 
จำกผลกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจของระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ              

ดังตำรำงที่ 1-2 สำมำรถอภิปรำยผลเพิ่มเติมได้ 3 ประเด็น ดังนี ้
1) ผู้ใช้งำนระบบมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนด้ำนควำมปลอดภัยของระบบสูงที่สุด ( =3.78, S.D.=0.85) เนื่องจำกก่อนใช้งำน

ระบบจะต้องมีกำรก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบตำมสิทธิที่ควรได้รับ ซึ่งจะแบ่งกำรใช้งำนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหำร ระดับคณะ/
ส ำนัก และระดับโปรแกรมวิชำหรือหน่วยงำนย่อยภำยในคณะ/ส ำนัก โดยทั้ง 3 ระดับจะมีสิทธิในกำรใช้งำนไม่เท่ำกัน ซึ่งระบบสำมำรถ
ควบคุม ตรวจสอบ และก ำหนดสิทธิต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงต้องมีกำรพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ำใช้งำนระบบทุกครั้งอีกด้วย สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของปริศนำ มัชฌิมำ และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษำพฤติกรรมและประสิทธิภำพกำรใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตพบว่ำ บุคลำกรที่ใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต มีควำมพึงพอใจ
ต่อด้ำนกำรเข้ำใช้งำน (กำรระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำน) เนื่องจำกบุคลำกรเห็นว่ำกำรเข้ำใช้งำนมีกำรกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำน ท ำให้
ระบบมีควำมปลอดภัยและเป็นส่วนตัว 

2) ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบด้ำนกำรประมวลผลของระบบน้อยที่สุด ( =3.66, S.D.=0.81) ซึ่งแตกต่ำงจำก
ประสิทธิภำพของระบบที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชำญ ( =4.67, S.D.=0.38) เนื่องจำกขณะที่ผู้เชี่ยวชำญทดสอบกำรใช้งำนเพื่อประเมิน
ประสิทธิภำพของระบบ เป็นช่วงเวลำที่พัฒนำเสร็จใหม่ ๆ ข้อมูลในระบบและผู้ใช้งำนมีน้อย ในขณะที่เมื่อผู้ใช้งำนระบบ ได้ประเมินควำม
พึงพอใจต่อกำรใช้งำนหลังจำกเปิดใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำร ท ำให้มีผู้เข้ำใช้งำนพร้อม ๆ กันเป็นจ ำนวนมำก รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยที่ใช้ ก็ใช้งำนร่วมกันหลำยระบบ นอกจำกนี้แล้วยังมีปัจจัยเกี่ยวกับกำรใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำย ที่ส่งผลต่อควำมเร็วในกำรใช้งำน 
จึงท ำให้ได้ผลประเมินที่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอำรยำ ขันทอง (2549) ที่ศึกษำปัญหำด้ำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำ ปัญหำที่พบมำกที่สุด คือ ใช้เวลำในกำรเข้ำสู่ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำหนองคำย เขต 1 มีปัญหำมำกที่สุดคือ ช่องสัญญำณต่ ำ ท ำให้ติดต่อสื่อสำรช้ำ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยขัดข้องบ่อย และติดต่อยำก 
โดยเฉพำะเวลำที่มีผู้ใช้งำนเป็นจ ำนวนมำก 

3) เมื่อเปิดกำรใช้งำนระบบ และประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน ผู้ใช้งำนก็ได้มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น ทำงคณะผู้วิจัยก็ได้ด ำเนินกำรปรับปรุ งระบบอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิโรจน์  
ยิ้มขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง (2555) ที่กล่ำวว่ำผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบหรือผู้ดูแล จะต้องมีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

5. สรปุผล 
 คณะผู้วิจัยได้พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งำนแทนระบบเดิมที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำนหลำยประกำร โดย
พัฒนำระบบตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผนระบบ (System Planning) กำรวิเครำะห์ระบบ 
(System Analysis) กำรออกแบบระบบ (System Design) กำรปรับใช้ระบบ (System Implementation) และกำรบ ำรุงรักษำระบบ 
(System Maintenance) ในกำรพัฒนำระบบได้ใช้ภำษำ PHP และใช้ฐำนข้อมูลเดียวกันกับฐำนข้อมูลของระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร (MIS) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ซึ่งผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนระบบสำรสนเทศ 
จ ำนวน 3 คน ภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ( =4.55, S.D.=0.34) และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบโดยผู้ใช้งำนระบบ 
จ ำนวน 141 คน ภำพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก ( =3.73, S.D.=0.83) 

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ที่พัฒนำขึ้นมำนี้ ควรมีกำรปรับปรุงเรื่องควำมเร็วในกำร
ประมวลผล เนื่องจำกพอเปิดใช้งำนระบบอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วก็พบปัญหำเรื่องควำมเร็วในกำรใช้งำน ซึ่งมีหลำยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ประสิทธิภำพของกำรพัฒนำระบบ และ
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ประสิทธิภำพของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต อีกทั้งควรพัฒนำระบบเพิ่มเติมให้ถึงขั้นตอนกำรลงนำมเอกสำรออนไลน์ เพื่อลดกำรใช้กระดำษ
อย่ำงแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
 ระบบงานขายกล้วยตากออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นระบบท่ีท าให้การซื้อขายท าได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
ผู้จัดท าจะพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี ใช้โปรแกรม อะโดบี้ ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส3, ระบบฐานข้อมูลมาย เอสคิวแอล 
และ อาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งระบบงานแบงออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ โดยสามารถแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่สั่งให้ได้ทันที และสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้ลูกค้าทราบแล้วผู้ขายจะ
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ส่วนที่สองเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ้งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการฐานข้อมูลของระบบงานขายกล้วยตาก
ออนไลน์ได้ทั้งหมด ทั้งนี้การท าเว็บขายกล้วยตากออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้คนรู้จักผลิตภัณฑ์กล้วยตากมากยิ่งขึ้น และเป็นการโปรโมท
สินค้าอีกอย่างหนึ่ง 

ค าส าคัญ: กล้วยตากออนไลน์  งานขาย  เว็บแอปพิเคชั่น 
 

Abstract 
 Sales via the Internet dried banana is a system that makes purchasing easier and faster. The preparation will 
be developed by PHP, used Macromedia DreamweaverCS3, MySQL database and Apache Web server. The system is 
divided into two parts: one is the customer. Customers can purchase products via their website. The details of the 
goods ordered immediately. The details of the transfer to customers and vendors to ship products to customers. The 
second part is the part of administrators. The system administrator can manage a database of all online sales dried 
banana. The web dried bananas sold online can help people recognize the product dried banana even more. And to 
promote another product. 
Keywords:  System, Product online, Web application 
 

1. บทน า 
  แต่ก่อนเป็นเพียงการขายตามร้าน การขายตามตลาดนัด หรือขายในห้างสรรพสินค้า เพราะยังไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีมา

พัฒนาระบบการขายเพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  เนื่องจากขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย  ขาดความรู้ ความเข้าใจการจัดหาอุปกรณ์ 
และการน าเอาเทคโนโลยีและการใช้อินเทอร์เน็ตมาใช้กับการขาย ไม่เป็นท่ีนิยมของบุคคลทั่วไป จะใช้กันเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจกลุ่ม
นักศึกษา และคนท างานบางกลุ่มเท่านั้นเป็นสิ่งที่สามารถเช่ือมทุกคนจากทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ และ
เป็นกลไกลการตลาดในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆของอีกอย่างหนึ่งด้วย การมีเว็บไซต์ เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อซื้อสินค้า ให้มีมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มความสะดวก สบายให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมาดู และ
เลือกซื้อสินค้าถึง บริษัท หรือ หน้าร้านที่จัดจ าหน่ายด้วย ตนเองซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควรในปัจจุบันที่มีสาเหตุจากการจราจรที่
ติดขัดอีกทั้งการมีเว็บไซต์ยังสามารถท าให้ซื้อขายสินคาได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง จึงขจัดปัญหาข้อจ ากัดทางด้านเวลาออกไป สามารถท าให้เรา
น าเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาน าเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบเช่นการน าสินค้าใหม่มาเสนอขายและ
สามารถน ารูปแบบที่ใช้ในกาพัฒนา ในตัวสินค้าให้ดูแปลกใหม่เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่เข้ามาชมในเว็บไซต์ด้วยเหตุนี้ที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามี
อิทธิพลมีคนจ านวนมากให้ ความสนใจ จึงได้มีการจัดท าโครงการเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายกล้วยตากและผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อให้บุคคลที่
มีความสนใจและต้องการสินค้า เว็บไซต์ร้านขายกล้วยตากและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ  ตระหนักถึง
ความสามารถในการตอบสนองต่อผู้บริโภค จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงได้ท าเว็บไซต์ร้านขายกล้วยตากออนไลน์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที ่สนใจ ดูสินค้าและสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ขายกล้วยตากที่เราจัดท าขึ้น เพื่อเพิ่มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือก
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคเอง ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยตากและขนมแปรรูปอ่ืนๆ ท้ังนี้คณะผู้จัดท าได้ตระหนักถึง
ความสามารถในการตอบสนองต่อความตองการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการแยกประเภทสินค้าให้ง่ายต่อการค้นหา การสั่งสินค้า การ
ช าระเงิน การโอนเงิน และส่วนลดในการสั่งสินค้าประเภทต่าง เพราะเป็นเว็บไซต์การบริการลูกค้า เราจึงตระหนักถึงความง่าย สะดวก 
และรวดเร็วในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และการจัดท าวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการขายกล้วยตากออนไลน์ ของร้านกล้วยตากแม่
ตะเพียน เพื่อใช้ในการขายสินค้าในรูปแบบใหม่ ดังนั้นจึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน โดยการจัดท าระบบขาย
สินค้าออนไลน์ขึ้นมาใช้ในการด าเนินงานของทางร้าน  ซึ่งระบบใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเดิมโดย การแสดงสินค้า
ตัวอย่าง ระบบเดิม ต้องน าสินค้าไปให้ลูกค้าดูด้วยตนเอง ระบบใหม่ สามารถดูสินค้าและท าการตกลงกันได้เลยโดยผ่านเว็บขายกล้วยตาก
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ออนไลน์ การสั่งสินค้า ระบบเดิม ต้องโทรสั่งในเวลาที่ทางร้านเปิดท าการเท่านั้น ระบบใหม่ สามารถสั่งสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ข้อมูล
สมาชิก ระบบเดิม การเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกอาจมีความซับซ้อน วุ่นวาย ระบบใหม่ สามารถอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา การขายสินค้า 
ระบบเดิม ต้องน าสินค้าใหม่ไปแสดงให้ลูกค้าดูด้วยคนเอง ระบบใหม่ สามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ ผ่านเว็บการขายได้เลย สรุปผลรายงาน 
ระบบเดิม ต้องหาข้อมูลแล้วมาเรียบเรียงข้อมูลด้วยตนเอง ระบบใหม่ สามารถดูผลสรุปการซื้อขายของเว็บผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลของลูกค้า การสั่งซื้อ การช าระเงิน และสินค้าคงคลัง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเรื่องการ

เตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้า การท าบัญชีและสถิติการขายสินค้าภายในร้าน 
2. เพื่อพัฒนาระบบร้านขายกล้วยตากออนไลน์ 
3. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยตากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น  

แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ความหมายของงานขาย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บัญญัติไว้ว่า“อันการซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง

เรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาแห่งทรัพยส์นินัน้ใหแ้กผู่ข้าย”  
2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Commerce) 
Electronic Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น การซื้อขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จุดเด่นของ Electronic Commerce คือ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยลดความส าคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่น
อาคารที่ท าการ ห้องจัดแสดงสินค้า (Show Room) คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นข้อจ ากัด
ทางภูมิศาสตร์คือ ระยะทางและเวลาท าการแตกต่างกันจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจอีกต่อไป  

3. ฐานข้อมูล (Database) 
           หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้มไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็น

ฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในส านักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของส านักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการน าออกมาใช้ประโยชน์
ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจได้มาจากการสังเกต 
การนับหรือการวัดก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถน ามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่ส าคัญ
ข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต   

4. SQL Server หรือ Microsoft SQL Server  
 SQL Server  คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System หรือ RDBMS) ผลิตโดย
บริษัท  Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซึ่งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียกข้อมูล ด้วย
เหตุที่ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไว้ในเครื่องที่ใช้ Microsoft Windows เป็น Operating System จึงท า ให้เป็นการง่ายต่อ Microsoft 
SQL ที่จะน า ข้อมูลที่อยู่ในรูป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และประกอบกับการที่ราคาถูกและหาง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักที่
ท า ให้ Microsoft SQL จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที่ถูกเลือกใช้ในการจัดการฐานข้อมูล    

5. พีเอชพี (PHP) 
 ภาษาพีเอชพี (Personal Home Page) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ
โอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี 
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน 
เว็บเพจที่มีความตอบโต้ได้อย่าง รวดเร็ว   
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภควัฒน์  น าเสนอการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ เป็นการใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมันมีความ ยืดหยุ่น และใช้เงิน
ลงทุนไม่สูงมากนัก จึงท าให้เหมาะสมเป็นอย่างมากกับธุรกิจขนาดย่อม และ สามารถด าเนินธุรกิจแบบ E-Commerce ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกในการ เพิ่มยอดขายให้ดีมากขึ้น โดยท าการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านค้า ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็น อย่างดี 
  สุปราณี และ ศิฬาณี พัฒนาระบบคลังข้อมูล การขายคอมพิวเตอร์ ระบบที่ พัฒนาขึ้นเป็นแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน ใช้เทคนิค
การประมวลผลในเชิงวิเคราะห์แบบ ออนไลน์ (Online Analytical Processing) 
 กรรณิการ์ น าหน้าวงษ์สุข (2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรื่อง ระบบจัดซื้อออนไลน์ 
เพื่อตอสนองกับผู้ใช้ ซึ่งจ าท าให้มีความสะดวก รวดเร็วละมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ระบบนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถท ารายการขอ
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้บนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการออกอนุมัติและการออกเอกสารต่างๆให้มีความถูกต้องแม่นย าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ธนภัทร พิบูลย์สวัสดิ์ และ ปิยะฉัตร สุวรรณหงส์ (2557) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ระบบร้านขายเครื่องส าอางออนไลน์ เป็นระบบ จ าหน่ายเครื่องส าอางแบบใหม่ที่ได้พัฒนาบริการมาให้แก่ลูกค้า เพื่อ

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2088-sql-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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ลดต้นทุนและขจัดปัญหาด้าน ต่างๆ ในการเดินทางของผู้บริโภคให้ลดลงมากที่สุด ทั้งปัญหาที่เกิดจากลูกค้าเอง ปัญหาที่เกิดจากการ 
ให้บริการของพนักงาน ท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และบริการที่ทันสมัยง่ายต่อการ เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
ภายในร้านเพือ่ความพึงพอใจของลูกค้า การคิดค านวณราคาต่างๆ ใช้สูตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้มีความถูกต้องและแม่นย าและมี
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ใน คอมพิวเตอร์ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มร้านค้ากล้วยตากจ านวน 20 คน กลุ่มร้านค้าตลาดนัด 

จ านวน 20 คน กลุ่มอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน รวม 45 คน กลุ่ม โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  
2.2 เคร่ืองมือในการส ารวจจากบุคคลกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจมี 2 ส่วน คือ 
 1) ตัวโปรแกรมเว็บขายกล้วยตากออนไลนท์ี่ได้จัดท าและพัฒนาขึ้น 
 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ระบบงานขาย ร้านกล้วยตากออนไลน์ 
2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าโปรแกรมการวิจัย 
1) Adobe Dreamweaver cs3 ใช้ในการออกแบบเว็บเพจ และยังสามารถเช่ือมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) กับ

ภาษาพีเอชพี (PHP) เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ 
3) Appserv เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถใช้ภาษา พีเอชพี (PHP) และ ฐานข้อมูล MySQL ได้ 
4) PHP เป็นภาษาเว็บเซิร์ฟเวอร์สคริปต์ที่มีการประมวลผลรวดเร็วและเป็น Open Source ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 5) MySQL เป็นโปรแกรมสร้างฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล 

2.4 การวิเคราะหข์้อมูลจากการศึกษา 
การพัฒนาระบบเว็บขายสินค้าออนไลน์ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

จัดการสารสนเทศ ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็น web Application โดยแบ่งการท างานเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
       1) การวางแผน (Planning) 
        ผู้จัดท าวิจัยได้ท างานสัมภาษณ์ผู้บริหาร ร้านกล้วยตากแม่ตะเพียน จ ากัด ถึงลักษณะการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบเดิม 
รวมไปถึงความต้องการภายในระบบงานขายของออนไลน์ และนอกจากน้ีผู้วิจัย ได้ท า ค้นหาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาตัว
โปรแกรมเว็บการขายออนไลน์ 

2) การวิเคราะห์ (Analysis) 
        ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเจ้าของร้านกล้วยตาก และเอกสารเกี่ยวกับการท าเว็บขายของออนไลน์ 

เพื่อก าหนดขอบเขตของการท างานของระบบ เพื่อก าหนดระยะเวลาทั้งหมดในการท างาน การคิดวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย    จากสูตร
    

  

 
 และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) คือรากท่ีสองของความแปรปรวน หรือรากที่ 

สองของค่าเฉลี่ยของ ผลรวมของคะแนนท่ีเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นยกก าลัง 2 จากสูตร     
        

 
  

3) การออกแบบ (Design) 
ได้ออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Context Diagram) ของเว็บขายกล้วยตากออนไลน์ ดังรูปที่ 1 
จากรูปที่ 1 เป็น Context Diagram ที่แสดงการท างานระบบงานขายกล้วยตากออนไลน์แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งาน

ธนาคาร คือ งานธนาคารจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจากการสั่งซื้อสินค้า งานที่ลูกค้าโอนเงินค่าสั่งซื้อสินค้ามาในบัญชี และ
จะต้องเป็นสมาชิกของระบบก่อนท ารายการซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเช็คได้จากการผูกมัดเลขบัญชีเข้ากับระบบงาน จึงง่ายต่อการเช็ค
ยอดเงินเข้า งานผู้ดูแลระบบ คือ งานผู้ดูแลระบบเป็นงานที่จัดการข้อมูลต่างๆได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลการโอนเงิน ข้อมูล
การสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสถานการจัดส่งสินค้า ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย ข้อมูลการสั่งซื้อเข้าร้าน ข้อมูลตรวจรับสินค้า งานสมาชิก คือ ผู้ซื้อ
สินค้าจะต้องสมาชิกของระบบก่อนท ารายการ และเมื้อเป็นสมาชิกแล้วสามรถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าลูกค้าทั่วไป สามารถดูข้อมูล
สินค้า และเช็คจ านวนสินค้าที่สั่งซื้อ ยอดเงินที่ต้องโอนมาเป็นค่าใช้จ่าย และสถานการจัดส่งสินค้า งานผู้ใช้ทั่วไป คือ งานผู้ใช้ทั่วไปเป็น
งานที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะสามารถดูสินค้าได้เท่านั้น หากต้องการซื้อสินค้าจะจ้องท าการลงทะเบียนสมัคร
สมาชิก และเมื้อเป็นสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้า โอนเงินจากการซื้อสินค้า สั่งซื้อสินค้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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รูปที่ 1 Context Diagram เว็บขายกล้วยตากออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity Relationship Diagram) 

รูปที่ 3 ระบบขายกล้วยตากออนไลน์ 
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4) การทดสอบระบบ (Testing) 
  เมื่อได้ระบบเว็บการขายของเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้น าระบบที่สมบูรณ์แล้วมาให้กลุ่มร้านค้ากล้วยตาก กลุ่มร้านค้า
ตลาดนัด และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 45 คน ได้ทดลองใช้ระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม ด้านการใช้งานของโปรแกรม และด้านการออกแบบของโปรแกรม เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ และใบประเมินเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
การพัฒนาระบบสาระสนเทศผ่านเครือข่าย ผลการวิจัยได้ระบบเว็บขายกล้วยตากออนไลน์  ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็น web 

Application ผู้จัดท าวิจัยได้จ าแนกผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้ากล้วยตาก กลุ่มร้านค้าตลาดนัด และผู้อาจารย์เช่ียวชาญ 
ซึ่งมีเกณฑ์ความพึงพอใจดังนี ้

ต่ ากว่า 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสดุ 

ผลการประเมินระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบแบบท่ัวไป สามารถสรุปตามการประเมินได้เป็นรายละเอียด ดังนี ้
ตารางท่ี 1 การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายงานการประเมิน    S.D. 

1. การประเมินด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการของระบบ 3.80 0.33 
2. การประเมินด้านการใช้งานของระบบ 3.72 0.38 
3. การประเมินด้านความปลอดภยั 3.90 0.17 
ค่าเฉลี่ยรวม    3.81 0.16 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินผลจากกลุ่มร้านค้ากล้วยตาก 

รายงานการประเมิน    S.D. 

1. การประเมินด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการของระบบ   3.69 0.12 
2. การประเมินด้านการใช้งานของระบบ 3.70 0.03 
3. การประเมินด้านความปลอดภยั 4.00 0.06 
ค่าเฉลี่ยรวม    3.80 0.07 
 
ตารางท่ี 3 การประเมินผลจากกลุ่มร้านค้าตลาดนัด 

รายงานการประเมิน    S.D. 

การประเมินด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการของระบบ 3.79 0.11 
การประเมินด้านการใช้งานของระบบ 3.77 0.10 
การประเมินด้านความปลอดภยั 3.90 0.07 
ค่าเฉลี่ยรวม    3.82 0.09 

วิจารณ์ผล 
ระบบเว็บขายกล้วยตากออนไลน์ ที่ได้พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้า พนังกานและเจ้าของร้านและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโดยจ าแนกวิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน 1) การวางแผน (Planning) 2) การวิเคราะห์ (Analysis) 3) การออกแบบ 
(Design) 4) การทดสอบ (Testing) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษาPHP ภาษาHTML ภาษาCSS และระบบฐานข้อมูล MySQL 
ซึ่งระบบท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นมีความสามารถในด้าน การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการค้นหาข้อมูล และได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้ากล้วยตาก กลุ่มร้านค้าตลาดนัด และผู้อาจารย์เช่ียวชาญ ตารางที่ 1 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบโดย อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ พบว่าค่าเฉลี่ย (    ) เท่ากับ 3.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.16 สรุปได้ว่าอาจารย์ผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจการใช้งานในระดับมาก ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย กลุ่ม
ร้านค้ากล้วยตาก พบว่าค่าเฉลี่ย (    ) เท่ากับ 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.07 สรุปได้ว่ากลุ่มร้านค้ากล้วยตากมี
ความพึงพอใจการใช้งานในระดับมาก ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย กลุ่มร้านค้าตลาดนัด พบว่าค่าเฉลี่ย (    ) 
เท่ากับ 3.82 ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.09 สรุปได้ว่ากลุ่มร้านค้าตลาดนัดมีความพึงพอใจการใช้งานในระดับมาก 
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4. สรุปผล 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ประยุกต์จากโปรแกรมขายกล้วยตากออนไลน์ โดยศึกษาการพัฒนาบทความวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบร้านขายกล้วยตากออนไลน์ เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อ การช าระเงิน และสินค้าคงคลัง เพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดการเรื่องการเตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้า การท าบัญชีและสถิติการขายสินค้าภายในร้าน และเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยตากและขนม
แปรรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยท าการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นระบบการจัดการการค้าผ่าน
เว็บไซต์ จึงเป็นมากกว่าการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจที่เคยเป็นมาในอดีต
ให้ก้าวหน้า ยิ่งขึ้น หลังการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นสามารถใช้งาน ได้ดังนี้ 

1. ระบบสามารถเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ขายได้จริง 
2. ระบบสามารถอ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ โดยไม่ต้องเดินทางด้วยตนเอง สามารถสั่งซื้อ และค้นหาสินค้าจาก

เว็บไซด์ได้เลย เนื่องจากสินค้าถูกจัดเก็บข้อมูล สินค้าเป็นหมวดหมู่ 
3. ระบบเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี เพราะระบบมีการใช้งานที่ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการออกแบบระบบและพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ ผู้สนใจที่จะน าระบบไปพัฒนาต่อไปควรศึกษา

เรื่องต่อไปนี ้
1. ควรศึกษาการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะนามาพัฒนาระบบ 
2. ส าหรับผู้ที่พัฒนาระบบต่อควรปรับปรุงเรื่องระบบฐานข้อมูลให้มีความละเอียด มากกว่านี้เพื่อให้ระบบงานสามารถ

น าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
3. ควรศึกษารูปแบบเว็บไซต์ และกลยุทธ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบขายของออนไลน์ เพื่อจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการของ

ทางร้าน 
5. กิตติกรรมประกาศ  

 ผู้จัดท าวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ไพฑูรย์  ง้ิวท่ัง อาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ขอบคุณ เจ้าของร้านขาย
กล้วยตาก ร้านขายเสื้อผ้า และผู้เช่ียวชาญ ส าหรับค าแนะน าในการท าวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ สุดท้ายนี้ หากงานวิจัยและสารนิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยระบบการขนส่งสินค้า เป็นระบบงานที่ท าขึ้นเพื่อพัฒนาการบริหารงานเอกสารในกิจการ และเพื่อให้ลูกค้า

ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะ การส่งสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมดรีมวิฟเวอร์ ซีเอส 6 โดยใช้ภาษาพีเอชพี ซีเอสเอส และ
เอชทีเอ็มเอล เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ บนระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยระบบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนลูกค้าผู้
สั่งสินค้า 2.ส่วนผู้ดูแลระบบ ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลระบบท าการกรอกข้อมูลผ่านเว็บเพจ ดังนั้นลูกค้าสามารถตรวจสอบ
สถานะ การบริการการขนส่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อพัฒนาและแก้ไขระบบงานด้านเอกสารมีความเป็น
ระเบียบมากขึ้น การค้นหาข้อมูลรวดเร็วข้ึน ด้านผลประเมินความพึงพอใจจากการพัฒนาการจัดการะบบการขนส่งสินค้าจากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ : การขนส่งสินค้า ฐานข้อมูล การบริการ 

 

Abstract 
The research transport system is the system to improve documents management of business, so 

customers and clients can to check the status of your order. Dreamweaver CS6 PHP CSS and HTML program used 
in researchers instrumental in system development the system divided into two parts: 1. customers and clients 
2.admin the system development for admin filed documents via webpage so customers can to check the status 
easy and fast of transport service via internet system. The document regulation when system development and 
design, finding information quickly. Development system from sample found good level system. 
Keywords: Transport goods, Database, Service. 
 

1.บทน า 
            การขนส่งสินค้ามีความส าคัญในการเป็นตัวแทนจากร้านค้าหรือโรงงานในการให้บริการแก่ลูกค้า ในการรับ-ส่งสินค้าต้องมี
ความระมัดระวังในการน าสินค้าลงจากรถ เพราะรถที่ท าการจัดส่งในส่วนมากจะใช้รถขนาดใหญ่  เช่น  รถบรรทุกประเภทหกล้อ  
รถบรรทุกประเภทสิบล้อ เป็นต้น จึงต้องอาศัยความช านาญเพื่อความปลอดภัยของสินค้าไม่ให้แตกหรือเสียหายได้ บางร้านมีรถไม่
เพียงพอส าหรับท าการจัดส่งจึงได้มีการจ้างรถรับจ้างเพื่อที่จะท าการจัดส่งสินค้าทดแทน  
           ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าการวิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างานของผู้ท ากิจการในการขนส่งสินค้าแทนร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย  
ท างานต้องมีการใช้เอกสารในการอ้างอิง เพื่อเข้าไปรับสินค้าภายในโรงงาน มีการใช้รหัสของตั๋วเข้ารับสินค้า ในกิจการขนาดเล็กก็จะใช้
การจดบันทึกการรับงาน เมื่อมีงานเข้ามามากขึ้น งานด้านเอกสารก็มากขึ้น ใช้เวลาในการค้นหาล่าช้า อาจมีเอกสารสูญหาย ผู้วิจัยจึงจะ
จัดท าโปรแกรมที่สามารถเข้ามาช่วยในการจัดเรียงเอกสารในด้านต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยจะแยกกันเป็นหมวดหมู่ตามงาน เช่น งานรับ
สินค้า งานผู้ส่งสินค้า งานร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย  เป็นต้น  

นอกจากในเรื่องของการช่วยจัดเก็บข้อมูลของเอกสารแล้วโปรแกรมยังสามารถบอกสถานะ การขนส่งของการบริการว่าอยู่ใน
สถานะไหน  มีการเข้าไปรับสินค้าในโรงงานหรือยัง  จัดส่งสินค้าถึงที่หมายหรือยัง เพื่อให้ลูกค้าผู้สั่งสินค้าได้เข้าไปตรวจสอบสถานะ การ
ส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
         1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1.1.1 เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาการจัดการระบบขนส่งสินค้า 
      1.1.2 เพื่อความสะดวกส าหรับการเรียกใช้งานเอกสาร 
      1.1.3 เพื่อให้ผู้บริการสามารถตรวจสอบสถานะ การขนส่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
      1.1.4 เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถค้นหาผู้บริการขนส่งผ่านเว็บเพจ บนระบบอินเทอร์เน็ต 

          1.2 ขอบเขตการวิจัย 
      1.2.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ บุคลากรใน หจก. พรทวีคูณ ขนส่ง ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย และลูกค้า
ผู้รับบริการการขนส่งสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้ผู้ประเมินจ านวน 45 คนซึ่งผู้วิจัยได้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งานจริง เพื่อที่จะสามารถทราบถึง
ปัญหาในการเข้าใช้งานจริงในระบบ 
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      1.2.2 ขอบเขตตัวแปร 
       1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระบบการจัดการขนส่งขนสินค้า 
       2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ 
      1.2.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
       1) ระบบการจัดการขนส่งสินค้า 
       2) แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้งานระบบการจัดการขนสินค้า 
      1.2.4 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความร่วมมือในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่งและผู้ให้บริการขนส่ง  
สุทธิพันธ์ พรมมา และ มาโนช โลหเตปานนท์ (2554) ได้ท าวิจัยความร่วมมือในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระหว่างผู้ว่าจ้าง

ขนส่งและผู้ให้บริการขนส่ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกด้วย
แนวคิดความร่วมมือในการขนส่ง สินค้า และความร่วมมือในการบริหารจัดการขนส่งสินค้า งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเป็นกรณีศึกษาระหว่าง
บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่ง และบริษัทผู้ให้บริการ ขนส่งในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีขั้นตอนการท างานวิจัยคือ ศึกษาการด าเนินงาน
ขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ศึกษาการวางแผนขนส่งสินค้า ศึกษาการประสานงานในการขนส่งสินค้า และส ารวจขั้นตอนการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพในขนส่งสินค้า วิเคราะห์ปัญหาในการขนส่งสินค้า และ การท างานร่วมกัน โดยศึกษาทั้ง 2 บริษัทและน าผลมาวิเคราะห์
ร่วมกัน ผลที่ได้รับจากการศึกษาน ามาสร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อเป็นแนวทางใน การเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง ด้านการลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้า และเพิ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากร แนวคิดความร่วมมือในการขนส่งนี้ เป็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าที่มีความ
ยั่งยืนและเป็นการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่ท าการค้าร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 

การพัฒนาระบบวางแผนการขนส่งเพ่ือลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า 
วิภาวรรณ พันธุ์สังข์ (2554) การขนส่งทางถนนนับเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากข้อจ ากัด

ของระบบขนส่งอื่นที่ไม่สามารถขนส่งให้ถึงที่หมายปลายทางแบบจุดเริ่มต้นไปยังจุด ปลายทางได้ ทา ให้การขนส่งทางถนนเกิดข้อ
ได้เปรียบ ซึ่งการดา เนินการขนส่งทางถนนที่มีอยู่ใน ปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการเดินรถเที่ยวเปล่าอยู่ สาเหตุหลักของปัญหา
นั้นเกิดจากการ ที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่สามารถหาสินค้าให้กับรถบรรทุกในเที่ยวกลับได้ ในการวิจัยนี้ได้ ออกแบบและพัฒนา
ระบบวางแผนการขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าขึ้นมา เพื่อเสนอ การจัดแผนการเดินรถเที่ยวเปล่าที่เหมาะสม และลดปริมาณ
รถบรรทุกเที่ยวเปล่าของผู้ให้บริการ ขนส่งมากที่สุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ค านึงถึงต้นทุนในการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเป็นหลัก ซึ่ง
ระบบนี้สามารถระบุแผนการขนส่งด้วยเส้นทางที่มีค่าประสิทธิภาพในการใช้รถบรรทุกเที่ยว เปล่าที่สูงที่สุด โดยใช้แนวคิดการประสาน
ความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าในการพัฒนา 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (2558: ออนไลน์) การวิเคราะห์และออกแบบระบบความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบมีความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์
ระบบต้องติดต่อกับคนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและการท างานในองค์การ ท าให้เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมาก
ขึ้น ผู้ที่สามารถวิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและ
ฐานข้อมูล 
 PHP รุ่งธรรม บัวแดง (2558) พีเอชพี (PHP) คืออะไรภาษาพีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ 
สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน
โครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้
นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
 ฐานข้อมูล (2558: ออนไลน์) ระบบฐานข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามาจัดเก็บใน
ที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล 
     

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
            ได้จ าแนกวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
            2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการเข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้ประกอบการ พรทวีคูณ ขนส่ง เพื่อเป็นกรณีศึกษาการท าวิจัยในเรื่องนี้ ถึงเรื่องของ
ลักษณะการท างานของผู้ขนส่ง การรับงาน การจ่ายงานให้กับผู้ขับรถขนส่งสินค้า การเข้ารับสินค้าในโรงงานผลิต นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
ท าการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งสินค้า เช่น บทความ เว็บไซต์ เป็นต้น 
            2.2 วิเคราะห์และก าหนดขอบเขต 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการไปศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการ พรทวีคูณ ขนส่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
ขอบเขตของงานท้ังระบบ และก าหนดระยะเวลาในการวิจัยทั้งระบบ 
             2.3.ออกแบบระบบ  
        ได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Context Flow Diagram)  ของระบบการจัดการขนส่งสินค้า ได้ดังรูปภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบการจัดการขนส่งสินค้า 
 

        ได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบการจัดการขนส่งสินค้า ได้ดังรูปภาพท่ี 2 
 

 
รูปภาพที่ 2 Data Flow Diagram ระบบการจัดการขนส่งสินค้า 

        ได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมลู (Entity Relationship Diagram) ระบบการจดัการขนส่งสินค้า ไดด้ังรูปภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram ระบบการจัดการขนส่งสินค้า 
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จากรูปภาพที่ 1 Context Diagram ระบบการจัดการขนส่งสินค้า เป็นการแสดงการท างานของผู้ดูแลระบบ ลูกค้าผู้รับสินค้า 
ตัวแทนจ าหน่าย และพนักงานขับรถ ของระบบการจัดการขนส่งสินค้า 

จากรูปภาพที ่2 Data Flow Diagram ระบบการจัดการขนส่งสินค้า จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานของระบบ ข้อมูลที่
เข้าและออกจากระบบ รวมทั้งข้อมูลที่ไหลอยู่ภายในระบบจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งของระบบการจัดการขนส่งสินค้า 

จากรูปภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram ระบบการจัดการขนส่งสินค้า ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียน
ออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบการจัดการขนส่งสินค้า 
          2.4 พัฒนาระบบ 
            พัฒนาระบบการจัดการระบบขนส่งสินค้ากรณีศึกษา หจก. พรทวีคูณ เมื่อได้ทราบปัญหาจากทางร้าน จึงต้องน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินการ โดยการจัดท าระบบการจัดการระบบขนส่งสินค้าเข้ามาช่วย ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมโน็ตแพดในการ
เขียนและใช้ภาษาพีเอชพี  ซีเอสเอส ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบขึ้นมาสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
          2.5 ทดสอบระบบ 
            ในการพัฒนาโปรแกรมผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการท างานของโปรแกรมด้วยตนเอง ได้ทราบถึงข้อผิดพลาดต่างๆ เมื่อทราบแล้วก็
ได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมอยู่หลายครั้งเพื่อให้การใช้งานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด 
           2.6 ทดลองใช้ระบบ 
             เมื่อได้โปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยได้ท าการออกแบบใบประเมินการใช้งานโปรแกรม เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างจากบุคคลที่ใช้
งานในกิจการของ หจก. พรทวีคูณ ขนส่ง เป็นจ านวน 12 คน เพื่อท าการประเมินการใช้งานจริงของโปรแกรม ในแบบประเมินได้แบบ
ออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพและการใช้งานของโปรแกรม, ด้านการออกแบบโปรแกรม    
  

ผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โดยได้ระบบการจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งได้พัฒนาเป็น
เว็บแอพลิเคช่ัน ดังรูปภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 ระบบเว็บการจัดการขนส่งสินค้า 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
   แบบการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โปรแกรมการจัดการขนส่งสินค้า 

 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยระบบการจัดการขนส่งสินค้าด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ด้านประสิทธิภาพและการใช้งานของโปรแกรม    
1. มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน 4.9 
2. ถูกต้องและแม่นย าในการเรียกใช้ข้อมูล 4.4 
3. มีความเหมาะสมในการท างานเอกสาร 4.4 
4. การเปิดเข้าใช้โปรแกรมง่ายสะดวก 4.1 
5. ตัวเมนูไม่ซับซ้อน 4.5 
6. ส่งเสริมการท างานตามความต้องการ 4.4 
7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.6 
8. ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย 4.5 

ผลรวมค่าเฉลี่ย 4.5 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยระบบการจัดการขนส่งสินค้าด้านการออกแบบของโปรแกรม 
ด้านการออกแบบของโปรแกรม    

1. ตัวอักษรและขนาดเหมาะสม 4.5 
2. มีสีสันสดใส สบายตา 4.5 
3. เมนูครบถ้วน ค้นหาง่าย 4.6 
4. จัดรูปแบบหนา้เว็บได้เหมาะสม 4.6 
5. รูปภาพเหมาะสมในการใช้งาน 4.7 

ผลรวมค่าเฉลี่ย 4.6 
 

  จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 เป็นการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้จริงของระบบการจัดการขนส่งสินค้า ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพและการใช้งานของโปรแกรม และด้านการออกแบบของ
โปรแกรม โดยประเมินจากกลุ่มผู้ใช้จริงจ านวน  45 คน 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้จริง โดยได้ค านวณหาค่าเฉลี่ย    จากสูตร      

 
 จากการ

ประเมินพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยด้านประสิทธิภาพและการใช้งานอยู่ในระดับดี (   = 4.5) ส่วนด้านการออกแบบของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดเีช่นกัน (   = 4.6) สรุปได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบการจัดการขนส่งสินค้า อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

วิจารณ์ผล  
 ระบบการจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประการด้านการจัดการ

เอกสารและผู้ลูกค้าผู้รับบริการด้านการตรวจสอบสถานะ การขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
โดยแบ่งวิธีการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.เก็บรวบรวมข้อมูล  2.วิเคราะห์และก าหนดขอบเขต  3.ออกแบบระบบ  4.พัฒนาระบบ  5.ทดสอบ
ระบบ 6.ทดลองการใช้งานระบบ ระบบได้พัฒนาโดยการใช้โปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 6 ในการเขียนโปรแกรม และใช้ภาษาพีเอชพี  ซี
เอสเอส และเอชทีเอ็มแอล ในการพัฒนาโปรแกรม บนระบบฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล 

การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบการจัดการขนส่งสินค้า  ได้บ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพและการใช้งานของโปรแกรม และ ด้านการออกแบบโปรแกรม ผลการประเมินพบว่า ระบบการจัดการขนส่งสินค้าอยู่ใน
ระดับดี 
 

4. สรุปผล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเอกสารในงานกิจการของผู้ประกอบการขนส่งที่
มีหน้าที่บริการลูกค้าผู้รับบริการโดยการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในสถานที่ต่างๆมากมาย หลายเส้นทาง ทั้งนี้ก็เพื่อจะลดการซ้ าซ้อนของ
งานเอกสาร ทั้งนี้ยังสามารถให้ผู้รับบริการตรวจสอบสถานะ การขนส่งของรถได้ว่าอยู่ในสถานะ การรับสินค้า,อยู่ในขณะส่งสินค้าหรือ
ส่งสินค้าแล้ว เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการการขนส่งได้เข้ามาติดต่อรับบริการ ผ่านเว็บเพจ บนระบบ
อินเทอร์เน็ตอีกทางหนึ่งด้วย   
 

5. กิตตกิรรมประกาศ  
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ระบบพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์โดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
Online Forecasting for the Study Result of Student by Multiple linear Regression  

 วิไลพร กุลตังวัฒนา  สุดารัตน์ วงษ์กัณหา  วราภรณ์ ศรีผาย  และ เรวดี พพิัฒน์สูงเนิน 
Wilaiporn Kultangwattana, Sudarat wongkanha, Waraporn Sriphai and Rewadee Pipatsungnuen 

สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
              

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นระบบท านายผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงพหุคูณออนไลน์ โดยขั้นตอนแรกจะสกัดคุณลักษณะเด่น
เพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวน 6 คุณลักษณะเด่น นั่นคือ คะแนนย่อยต่างๆ คะแนนความถี่การเข้าช้ันเรียน คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนเก็บภาคปฏิบัติ คะแนนการบ้านและคะแนนงานที่ส่งของนักศึกษา ขั้นตอนถัดไปคือการน าเอาคุณลักษณะเด่นท้ังหมดเข้าสู่
กระบวนการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ ในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่
น าเสนอได้ใช้วิธี 10% cross validation จากผลการทดสอบพบว่าวิธีการที่น าเสนอโดยการใช้คุณลักษณะเด่นจ านวน 6 คุณลักษณะ
เด่นและวิธีการถดถอยพหุคูณสามารถพยากรณ์เกรดได้อย่างดี อีกท้ังยังประมวลผลได้รวดเร็วกว่าอาจารย์ที่ให้ค าแนะน า ซึ่งมีความ
สะดวกในการใช้งานเนื่องจากสามารถพยากรณ์ผลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการที่น าเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับการช่วยอาจารย์จ านวนมากในการพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:  การถดถอยพหุคูณ ปัญญาประดิษฐ์ การสกัดคุณลักษณะเด่น   
 

Abstract 
 This research presents the method for predicting the study result of student (student grade) by multiple liner 
regression on web site. The first step of the prediction system is feature extraction. In this system, six features are 
extracted from important data of students in order to use to prediction, i.e., subtest score, attendance score, mid-
term test score, practices score, homework score, and works score. The second step, all features are taken as input 
into the multiple linear regression technique to predict the results of student grade on web site. In testing the 
efficiency, the 10% cross validation was used to test the efficiency of the proposed method. From the all experiment 
results, it was found that the proposed method by using six features and multiple linear regression show good 
performances for predicting student grade. It can predict the results of student grade faster than the teachers. It can 
predict the study result of student on web site efficiently and quickly. So, the proposed method is very useful for 
assisting many teachers to accomplish the task in prediction or evaluation of student grade for planning in study. 
Keywords:  Multiple Linear Regression, Artificial Intelligence, Feature Extraction 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในทางปัญญาประดิษฐ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจ

แทนมนุษย์ หรือช่วยเหลือมนุษย์ในงานด้านต่างๆ ซึ่งผลการน าไปใช้ในด้านต่างๆ (Dasarasthy, 1991), (Devijver and Kittler, 1982), 
(Nordlander, 2003) ก็จะมีทั้งประสบผลส าเร็จหรือบางส่วนไม่ประสบผลส าเร็จ แต่ถึงอย่างไรก็ตามท าให้เราได้ข้อสรุปบางส่วนเพื่อ
การพัฒนาขั้นต่อไป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบท านายบางส่วนจะอยู่ในช่วงวิจัยซึ่งยังไม่ได้น าไปใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอวิธีการน าเอาเทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการเรียนการสอนปัญหาหนึ่งที่นักศึกษาพบกันมากคือการวางแผนการศึกษาใน
การถอดถอนกระบวนวิชาเรียน ว่านักศึกษาควรจะด าเนินการอย่างไร วิธีการปกติทั่วไปนักศึกษาจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ประจ าวิชา เพื่อขอค าแนะน าว่าควรจะถอดถอนกระบวนวิชาเรียนหรือไม่ ซึ่งเป็นภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นของอาจารย์ในการให้
ค าปรึกษา ซึ่งถ้ามีนักศึกษาจ านวนมากมาปรึกษาอาจารย์ในช่วงเวลาอันจ ากัดของอาจารย์ก็อาจจะท าให้ค าแนะน าผิดพลาดไปได้ ซึ่งถ้า
ได้รับค าแนะน าที่ผิดพลาดก็อาจจะท าให้เกิดปัญหากับนักศึกษาได้ จึงได้มีการพยามสร้างเครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ 
ดังนั้นถ้ามีเครื่องมือที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการท านายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะท าให้นักศึกษาแก้ไขหรือด าเนินการวางแผนให้
ด าเนินการในทิศทางที่ดีขึ้นได้ การท านายผลลัพธ์ก็อาจจะมีทั้งการท านายผลลัพธ์ในแง่บวกหรือแง่ลบ โดยจะน ามาซึ่งการปรับแก้ไข
การตัดสินใจของนักศึกษาให้ไปในทศิทางที่เหมาะสมได้  
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การท านายเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต (จิราวัลย์, 2558. ทรงศิริ, 2549. ส าเริง,2540) ปกติแล้วการ
ท านายจะใช้หลักการทาง สถิติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากวิธีการทางสถิติทั่วไป เทคนิคพหุคูณเชิงเส้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นักวิจัยนิยม 
น ามาใช้ในการท านายสิ่งที่ต้องการรู้ที่ จะเกิดขึ้นใน อนาคตเป็นการท านายหาค่าที่ต้องการรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากการการ
วิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear  Regression ) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม Y  และตัวแปรอิสระ X  สอง
ตัวหรือมากกว่าคือ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear) เราใช้สมการถดถอยพหุคูณเมื่อทฤษฎีหรือเหตุผลแนะน าว่าการพยากรณ์
ของตัวแปรตามจะถูกต้องมากขึ้นเมื่อใช้ตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว และในกรณีที่ตัวแปรอิสระเหล่านี้มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับ
ตัวแปรตาม เรียกการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คือการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวรวมกัน
มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม สมการถดถอยพหุคูณจะช้ีให้เห็นความสัมพันธ์เฉลี่ยระหว่างตัวแปรอิสระเหล่านี้ที่มีต่อตัวแปรตาม ท าให้เรา
สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้พยากรณ์ตัวแปรตามได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเป็นการสร้างระบบพยากรณ์หรือท านายผลการเรียนนักศึกษา
ออนไลน์โดยจะท านายผลการเรียนนักศึกษาโดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณ โดยจะใช้ 6 คุณลักษณะเด่นท่ีถูกสกัดมาจากข้อมูลของ
นักศึกษาเองดังเช่นคะแนนสอบย่อย ความถี่ในการเข้าช้ันเรียน คะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บภาคปฏิบัติ คะแนนการบ้าน คะแนน
งานที่สั่ง โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลเข้าส าหรับการท านาย เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
รูปแบบของงานวิจัยในการท านายผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเพ่ือช่วยเหลืออาจารย์และ

นักศึกษา แสดงดังรูปที่ 1 ภาพรวมระบบของงานวิจัยที่น าเสนอ 
 

 

รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ 
 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บ สามารถเขียน 
HTML CSS PHP Javascript และภาษา Jquery, Dreamweaver, MySQL (Structured Query Language) และโปรแกรมฐานข้อมูล 
งานวิจัยที่น าเสนอในการท านายผลการเรียนนักศึกษาประกอบด้วย ฐานข้อมูลของนักศึกษา การสกัดลักษณะเด่น และการท านายโดย
ใช้การถดถอยพหุคูณ ดังรูปแบบการพยากรณ์ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 รูปแบบการพยากรณ์ 
 

2.1 การสกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) 
 ในการสกัดลักษณะเด่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการท านายจะได้มาจากข้อมูลคะแนนของนักศึกษาที่ได้ท าการศึกษา
มาแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง โดยในงานวิจัยนี้จะท าการสกัดลักษณะเด่นจ านวน 6 ฟีเจอร์เวกเตอร์ (Feature Vector) หลังจากนั้น
คุณลักษณะเด่นทั้งหมดจะถูกใช้เป็นข้อมูลเข้าส าหรับท านายในวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณได้แก่ 
ลักษณะเด่น 1 (Feature Vector 1: F1) 

ได้มาจากคะแนนรวมของการสอบย่อยทั้งหมดของนักศึกษาดังสมการ 

 
)(

100)

1

(

1 QuizTotal

ScoreQuiz
n

iF



  (1) 

โดย  
Quiz Score คือคะแนนสอบย่อยของนักศึกษา  

n   คือจ านวนครั้งของการสอบย่อย  
Total (Quiz) คือคะแนนเต็มของการสอบย่อย 

 
ลักษณะเด่น 2 (Feature Vector 2: F2) 

ได้มาจากคะแนนของความถี่ในการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาดังสมการ 
 

 
)(

100

2 FrequencyTotal

FrequencyStudent
F


  (2) 

โดย 
Student Frequency คือความถี่ของการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
Total (Frequency) คือความถี่รวมของการเข้าช้ันเรียนตลอดการศึกษา 

 
ลักษณะเด่น 3 (Feature Vector 3: F3) 

ได้มาจากคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาดังสมการ 
 

 
)(

100

3 ScoreMidtermTotal

ScoreMidterm
F


  (3) 
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โดย  
Midterm Score คือคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษา  
Total (Midterm Score) คือคะแนนเต็มที่เก็บของการสอบกลางภาค 

 
ลักษณะเด่น 4 (Feature Vector 4: F4) 

ได้มาจากคะแนนเก็บภาคปฏิบัติทั้งหมดของนักศึกษาดังสมการ 

 
)(

100)

1

(

4 PracticeTotal

ScorePractice
n

iF



  (4) 

โดย  
Practice Score คือคะแนนเก็บภาคปฏิบัติของนักศึกษา  
n คือจ านวนครั้งของการเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ  
Total (Practice) คือคะแนนเต็มของการเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ 

 
ลักษณะเด่น 5 (Feature Vector 5: F5) 

ได้มาจากคะแนนเก็บรวมในส่วนของคะแนนการบ้านท้ังหมดดังสมการ 

 
)(

100

1

)(

5 HomeworkTotal

n

i

ScoreHomework

F



     (5) 

โดย  
Homework Score คือคะแนนการบ้านของนักศึกษา  
n คือจ านวนครั้งของการเก็บคะแนนการบ้าน  
Total (Homework) คือคะแนนเต็มของการเก็บคะแนนการบ้าน 

 
ลักษณะเด่น 6 (Feature Vector 6: F6) 

ได้มาจากคะแนนรวมของงานท่ีสั่งดังสมการ 

 
)(

100

1

)(

6 WorkTotal

n

i

ScoreWork

F



  (6) 

โดย  
Work Score คือคะแนนงานท่ีสั่งของนักศึกษา  
n คือจ านวนครั้งของงานท่ีสั่ง  
Total (Work) คือคะแนนเต็มของการเก็บคะแนนงานท่ีสั่ง 

 

 ข้อมูล F1 ถึง F6 คือฟีเจอร์เวกเตอร์หรือลักษณะเด่นที่ส าคัญ ซึ่งในโปรแกรมสามารถเลือกได้ว่าต้องการคุณลักษณะเด่นตัว
ไหน แต่อย่างไรก็ตามการเลือกทั้ง 6 คุณลักษณะเด่น จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ลักษณะเด่นทั้งหมดเป็นข้อมูลอินพุตเพื่อใช้ในการท านาย
โดยวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณในงานวิจัยจะใช้ การแบ่งกลุ่มของการพยากรณ์ออกเป็น 8 ระดับ คือ ระดับผลการเรียนที่ได้ A ระดับ
ผลการเรียนที่ได้ B+ ระดับผลการเรียนที่ได้ B  ระดับผลการเรียนที่ได้ C+  ระดับผลการเรียนที่ได้ C  ระดับผลการเรียนที่ได้ D+ ระดับ
ผลการเรียนที่ได้ D และระดับผลการเรียนที่ได้ F 
 

2.2 การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม Y และตัวแปรอิสระ X สองตัวหรือมากกว่าคือ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear)           

(จิราวัลย์, 2558) เราใช้สมการถดถอยพหุคูณเมื่อทฤษฎีหรือเหตุผลแนะน าว่าการพยากรณ์ของตัวแปรตามจะถูกต้องมากขึ้นเมื่อใช้ตัว
แปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว และในกรณีที่ตัวแปรอิสระเหล่านี้มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับตัวแปรตาม เรียกการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คือการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวรวมกันมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม สมการถดถอย
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พหุคูณจะช้ีให้เห็นความสัมพันธ์เฉลี่ยระหว่างตัวแปรอิสระเหล่านี้ที่มีต่อตัวแปรตาม ท าให้เราสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้พยากรณ์ตัวแปร
ตามได้  รูปแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่มีตัวแปรอิสระ k       
 ni

iik
X

ki
X

i
X

i
Y ,...,3,2,1,...

22110
   (7) 

ที่ซ่ึง       
i

Y คือตัวแปรตาม 

           
ik

X
i

X
i

X  ...
21

 คือตัวแปรอิสระ 

            
k

 ,
2

,
1

,
0

คือพารามิเตอร์ 

            
i
  คือความคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตท่ี i 

 
รูปที่ 3 รูปแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ในงานวิจัยท าการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท านายผลการเรียนของนักศึกษา  ในการทดสอบจะใช้ 10% Cross 
Validation (Kohavi, 1995) ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพของกลุ่มทีละ 10% ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

Train 90%

Test 10%Test1

   
Train 90%

Test 10%Test2

  
 

  ,…, 

Train 90%

Test 10%Test10  
 

รูปที่ 4 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ 10% Cross Validation 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบและการฝึกได้มาจากข้อมูลของแต่ละกลุ่ม (Training Data และ Test Data) จากนั้นความถูก
ต้องของวิธีการจะถูกค านวณจาก Confusion Matrices หรือ Actual Table ซึ่งเป็นตารางสรุปผลรวมของความถูกต้องของการ
ตัดสินใจว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดดังแสดงในรูปที่ 5 
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Actual Table 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 A(1,1) A(1,2) A(1,3) A(1,4) A(1,5) A(1,6) A(1,7) A(1,8) 
2 A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(2,4) A(2,5) A(2,6) A(27) A(2,8) 
3 A(3,1) A(3,2) A(3,3) A(3,4) A(3,5) A(3,6) A(3,7) A(3,8) 
4 . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . 
8 A(8,1) A(8,2) A(8,3) A(8,4) A(8,5) A(8,6) A(8,7) A(8,8) 

 
รูปที่ 5 รูปแบบของตาราง Actual Table 

 
โดยในแต่ละช่องดังเช่น A(1,1) หมายความว่าระบบท านายว่าอยู่กลุ่ม 1 และข้อมูลชุดนั้นอยู่กลุ่ม 1 เหมือนกัน ซึ่งแสดง

ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ถ้าในกรณี A(1,2) ระบบท านายว่าอยู่กลุ่ม 1 แต่ข้อมูลชุดนั้นอยู่กลุ่ม 2 ซึ่งเป็นการท านายที่ผิด  
ความถูกต้องของผลการทดสอบสามารถค านวณได้ดังสมการ 

 

 
DataTestofNumber

TableActualCorrect
Correct

100
  (8) 

โดย  
Correct คือค่าความถูกต้องของการท านาย 
Correct Actual Table คือจ านวนความถูกต้องจากตารางความจริงตามแนวทแยงได้มาจาก A(1,1)+A(2,2)+A(3,3)+…+A(8,8) 
Number of Test Data คือจ านวนข้อมูลทดสอบทั้งหมด 

จากผลการทดสอบได้ผลลัพธ์ในการพยากรณ์ดังรูปที่ 5 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แสดงจากโปรแกรมที่น าเสนอ ผลลัพธ์การสร้าง
โปรแกรมดังแสดงในตัวอย่างในรูปที่ 6 – 9 และแสดงผลลัพธ์จากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบดังตารางท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 5 ผลลัพธ์การพยากรณ์จากโปรแกรมที่น าเสนอ 
 
  



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                      11-13 May 2016 

 

 142 

 

รูปที่ 6 หน้าจอหลักเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 7 หน้าจอการเลือกคุณลักษณะเด่น 
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รูปที่ 8 หน้าจอแสดงผลพยากรณ์ของนักศึกษา 

 

 

รูปที่ 9 หน้าจอกรอกคะแนนของอาจารย์ 
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ตารางท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 
หัวข้อแบบสอบถาม 
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1.ความเหมาะสมของการใช้คุณลักษณะเด่น 4.2 0.26 

2.ผลการท านายได้ตามที่ต้องการ 4.4 0.29 

3.ความถูกต้องในการวิเคราะห์การท านายผลการเรียน 4.3 0.27 

4.ประสิทธิภาพในด้านการจัดการข้อมูล 3.9 0.19 

5.ด้านความปลอดภยัของระบบ 4.0 0.27 

 

4. สรุปผล 
 ระบบพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์โดยใช้เทคนิคการพหุคูณเชิงเส้น โดยเริ่มจากการสกัดลักษณะเด่น (Feature) 
จากข้อมูลในระหว่างภาคของนักศึกษาจ านวน 6 ลักษณะเด่น (Feature) และสามารถเลือกลักษณะเด่น (Feature) ที่จะน ามาท าการ
พยากรณ์ผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการพหุคูณเชิงเส้น แต่ถ้าจะให้มีความแม่นย าที่สุดให้เลือกทั้ง 6 ลักษณะเด่น (Feature) ซึ่งจากการ
ทดสอบแล้วระบบพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์โดยใช้เทคนิคการพหุคูณเชิงเส้น คือวิธีการน าเสนอที่มีความเร็วในการ
พยากรณ์มากกว่าอาจารย์เป็นอย่างสูง โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลาโดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนี้
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกวิชาที่มีลักษณะเด่น (Feature) ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยเหลือ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้ได้ผลลัพธ์ในการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น และจากแนวคิดของงานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
พยากรณ์ในลักษณะอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออนไลน์  
โดยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกและวิธีเอกซ์โพเนนเชียล 

Online Forecasting System for the Quantity of Water Supply in the Northeast of 
Thailand by using Classical Time Series and Exponential 

กริช สมกันธา พิจิตตรา ทองหอม  ชนัฏตา ธรรมกัณหา และ วิไลพร กุลตังวัฒนา    
Krit Somkantha, Pijitra Thonghom, Sanatta Thumkanha and Wilaiporn Kultangwattana 

สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยที่น้าเสนอเว็บไซต์ระบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออนไลน์โดยใช้วิธี

อนุกรมเวลาแบบคลาสสิกและอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเชียล เพื่อค้านวณปริมาณความต้องการใช้น ้าประปาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนบน ซึ่งการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้าอย่างเหมาะสม งานวิจัยนี ใช้
ข้อมูลปริมาณการใช้น ้าประปารายเดือนของแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ตั งแต ่พ.ศ. 
2547-2557 มาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อก้าหนดตัวแบบจ้าลองและน้าแบบจ้าลองนั นมาพยากรณ์ค่าอนาคตว่าน ้าประปาจะเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น ้าของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่ ในงานวิจัยใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percent Error: MAPE) ในการทดสอบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ทั งสองวิธี จากผลการทดลองพบว่าวิธีการพยากรณ์อนุกรม
เวลาแบบคลาสสิกมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ที่ดีกว่าวิธีการอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเซียล วิธีการที่น้าเสนอจะเป็นประโยชนใ์นการ
พยากรณ์ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งสามารถพยากรณ์ได้ดีและง่ายต่อการใช้งานผ่านเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งยังมี
ระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมส้าหรับการใช้งาน 
ค้าส้าคัญ:  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก อนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเชียล   
 

Abstract 
 This research presents the method for predicting the quantity of water supply in the northeast of Thailand 
by using classical time series and exponential time series. It is an important factor in increasing the efficiency of 
water management appropriately. The classical time series and exponential time series were used for forecasting 
the quantity of power supply. In this paper, data are taken from the past records of 2547 to 2557 in the northeast 
of Thailand. The mean absolute percent error (MAPE) is used for testing the efficiency of the proposed method 
and compared method. Results from the classical time series were compared with results obtained from linear 
regression method on the same set of data. The results show that the classical time series method performs very 
well and better accuracy than forecasting by exponential time series method. It can be believed that the proposed 
method may hopefully be an approach in forecasting system on web site efficiently. This system performs very 
well and easy to use on web site efficiently because it has information system appropriately.  
Keywords:  Time Series Analysis, Classical Time Series, Exponential Time Series. 
 

1. บทน้า 
น ้า ถือเป็นสาธารณูปโภคที่มีความส้าคัญที่สุดส้าหรับมนุษย์ เนื่องจากน ้าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญส้าหรับกระบวนการต่างๆ ภายใน

ร่างกายของเรานอกจากความส้าคัญในเรื่องการหล่อเลี ยงร่างกายแล้วน ้ายังจ้าเป็นส้าหรับการซักล้าง ท้าความสะอาดด้วยน า้จากธรรมชาตทิี่
คนเราใช้ในการอุปโภคบริโภคมาตั งแต่ในอดีต คือ น ้าในแม่น ้าและห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆแต่ในพื นที่ที่ห่างไกลแหล่งน ้าธรรมชาติก็
สามารถใช้น ้าฝนในการบริโภคและน ้าบาดาลในการอุปโภคได้หากแต่การน้าน ้าจากธรรมชาติมาใช้อาจต้องผ่านกระบวนท้าให้น ้าสะอาด
ก่อนที่จะน้ามาอุปโภคบริโภค น ้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ น ้าถูกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั งการอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ มีน ้าสะอาดใช้อย่างเพียงพอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ของไทยในหลายด้าน อาทิเช่น สภาวะภัยแล้ง และสภาวะฝนทิ งช่วง เป็นต้น สภาวะเหล่านี ท้าให้การบริหารจัดการน ้าเป็นไปอย่างจ้ากัด 
และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังการผลิตน ้าประปาส้าหรับอุปโภคและบริโภค การท้าเกษตรกรรม และการผลิตต่างๆ สามารถน้ามาใช้ในการ
วางแผนการบริหารจัดการน ้า เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดส้าหรับสถานการณ์ใดๆ  
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ดังนั นเพื่อให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขาดแคลนน ้าใช้ส้าหรับการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ มีน ้าสะอาดใช้อย่างเพียงพอท่ัวถึง จึงคิดที่จะท้างานวิจัยนี เพื่อเป็นระบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้
น ้าประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออนไลน์โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก (ศิริลักษณ์, 2535; เกียรติศักดิ์ และสุพจน์, 
2555; สุกัญญา และพรธิภา, 2553) และอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเชียล (สิทธา, 2554) ซึ่งน้าข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เพื่อก้าหนดตัวแบบจ้าลองและน้าแบบจ้าลองนั นมาพยากรณ์ค่าอนาคต โดยสามารถพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบึง
กาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าน ้าประปาในอนาคตจะเพียงพอหรือไม่ การผลิตน ้าประปาเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า
ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือไม่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรน ้าประปาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ต่อไปในอนาคต 

 

2. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
2.1การจัดเตรียมข้อมูล 

จากการศึกษาโครงงานวิจัยในครั งนี ได้ศึกษาทฤษฎี อนุกรมเวลา (Anderson, O.D., 1975), (Abraham, B.  and Ledolter, J., 
1983), (Bowerman, B.L. and Connell, R.T., 1993), (Janacek, G. and Swift, L., 1993) เพื่อใช้ในการวิจัย จากการศึกษารูปแบบการ
ท้างานของสมการ รูปแบบโครงสร้างการท้างาน ขบวนการท้างานและตัวอย่างของของทฤษฎี มีความเหมาะสมกับการทา้ระบบการพยากรณ์
ปริมาณการใช้น ้าประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแบบออนไลน์ ซึ่งในงานวิจัยได้ใช้วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกและอนกุรมเวลา
แบบเอกซ์โพเนนเชียน ซึ่งน้าข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อก้าหนดตัวแบบจ้าลองและน้าแบบจ้าลองนั นมาพยากรณ์ค่าอนาคต 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาและปริมาณน ้าผลิตจ่ายแบบรายเดือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ว่า
เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ดังแสดงในภาพรวมระบบในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 ภาพรวมของระบบ 
 

 

2.2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแบบฉบับ 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีแบบฉบับเป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยการสร้างแบบจ้าลองการพยากรณ์โดยอนุกรมเวลา(Time 

series forecasting models) ซึ่งจะอาศัยข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ นในอนาคตโดยอาศัยหลักการทางสถิติ (กัลยา, 2551; 
ดาว, 2558) ส่วนประกอบอนุกรมเวลาในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรน้าหรือตัวแปรอิสระในที่นี คือเวลาซึ่งอาจก้าหนดเป็นสัปดาห์
เดือนปีหรืออื่นๆ และตัวแปรตามก็คือตัวแปรที่เราต้องการพยากรณ์ค่าการผันแปรในอนุกรมเวลาหนึ่งๆ รูปแบบอนุกรมเวลาแบบแบบ
ฉบับ อนุกรมเวลาแบบฉบับจะแบ่งอนุกรมเวลาออกเป็น 3 ส่วน (ศิริลักษณ์, 2535; พรทิภา, 2542; สุกัญญาและพรธิภา, 2553)    
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2.2.1ค่าแนวโน้ม 
ค่าแนวโน้มใช้สัญลักษณ์ T เป็นการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระยะยาวเช่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย, 

ปริมาณการน้าเข้าน ้ามันดิบเป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี คือการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระยาวของปริมาณการใช้น ้าประปา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 กราฟอนุกรมเวลาที่แสดงลักษณะของส่วนประกอบแนวโน้ม 
 

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลใช้สัญลักษณ์ S เป็นการเปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลาที่เกิดขึ นซ ้าๆ กันในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะ

เป็น1สัปดาห์หรืออ่ืนๆโดยการเปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลาจะคล้ายกันในช่วงเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลจะเห็นได้
อย่างเด่นชัดในอนุกรมเวลาของวัตถุดิบและสินค้าส้าเร็จรูปเนื่องจากสิ่งเหล่านี กระทบกระเทือนง่ายจากสภาวการณ์ทางธรรมชาติ
เช่นภูมิอากาศหรือจากสภาวะที่มนุษย์สร้างขึ นเองเช่นเทศกาลต่างๆ การที่สามารถหาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ควบคุมดูแลในการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการลดจ้านวนการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 กราฟอนุกรมเวลาที่แสดงลักษณะของอิทธิพลฤดูกาล 
 

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจกัร 
การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรใช้สัญลักษณ์ C วัฏจักรเป็นส่วนประกอบอีกส่วนประกอบหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับฤดูกาลเพียงแต่

ว่าส่วนประกอบฤดูกาลมีคาบหรือระยะเวลาสั นกว่าส่วนประกอบวัฏจักรอย่างไรก็ตามส่วนประกอบวัฏจักรยังมีลักษณะคล้ายๆกับ
ส่วนประกอบฤดูกาลคือส่วนประกอบวัฏจักรเป็นส่วนประกอบที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการแกว่งตัวของข้อมูลที่มีลักษณะ
การเคลื่อนไหวแบบคาบเวลาตามอิทธิพลของวัฏจักรต่างๆ ตามธรรมชาติของข้อมูลที่ได้ท้าการส้ารวจส่วนมากของอนุกรมเวลาที่พบ
เสมอในการท้านายหรือการพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาได้แก่วัฏจักรธุรกิจ วัฏจักรเศรษฐกิจ วัฏจักรสภาพอากาศเป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงอิทธิพลวัฏจักรกับการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา 
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ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิกส่วนประกอบที่ส้าคัญทีมี่อิทธิพลต่อการพยากรณ์คือส่วนประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกตินั นเราไม่สามารถพยากรณ์ได้ 
เนื่องจากเป็นตัวแปรสุ่มมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนท้าให้ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ น  ณ. เวลาใดและรุนแรงเพียงใด
ดังนั นค่าพยากรณ์    ในหน่วยเวลา t จะหาค่าได้ดังนี  
 CSTY ˆˆˆˆ   (1) 
โดยที่    T̂ คือค่าประมาณของส่วนประกอบแนวโน้ม 

Ŝ คือค่าประมาณของส่วนประกอบการเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล  
Ĉ คือค่าประมาณการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร 

 

2.3 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย 
เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน ้าหนักโดยให้น ้าหนักของข้อมูลในปัจจุบันมากท่ีสุด

และน ้าหนักจะลดหลั่นกันไปแบบเอกซ์โพเนนเชียลส้าหรับค่าของข้อมูลที่ห่างไกลออกไปโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ปรับให้เรียบ   มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 วิธีนี เหมาะส้าหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและฤดูกาลมีสมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าท่ีเวลาt ดังนี  
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คือ ข้อมูลจริง ณ เวลา t 

)1(ˆtY คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t+1 

)1(ˆ
1tY คือ ค่าพยากรณ์ที่ผ่านมาล่าสุด 

te  คือ ผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
วิธีการด้าเนินการวิจัยได้ใช้ข้อมูลปริมาณการใช้น ้าประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7   สาขา ถึงประกอบไปด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์ (3 สาขา) จังหวัดนครพนม (4 สาขา) จังหวัดมหาสารคาม (2 สาขา) จังหวัดมุกดาหาร (1 สาขา) จังหวัดหนองคาย (3 
สาขา) จังหวัดหนองบัวล้าภู (1 สาขา) จังหวัดบึงกาฬ (1 สาขา) โดยเก็บข้อมูลตั งแต่ปี 2547-2557 จ้านวน 10 ปี ซึ่งจะน้ามาใช้เป็น
ข้อมูลส้าหรับการพยากรณ์ของวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกและวิธีเอกซ์โพเนนเชียล การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการในงานวิจัยได้
มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบข้อมูลการพยากรณ์โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percentage Error: MAPE)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 5 หน้าจอหลัก 
 

ตัวอย่างการพยากรณ์จากโปรแกรมพยากรณ์ปริมาณน ้าประปาออนไลน์ ดังแสดงในตารางผลการพยากรณ์ปริมาณการใช้
น ้าประปาโดยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกจังหวัดหนองบัวล้าภู สาขาหนองบัวล้าภู และจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากาฬสินธุ์ 
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รูปที่ 6 ตารางผลการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาของจังหวัดหนองบัวล้าภู สาขาหนองบัวล้าภู  
(วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ตารางผลการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาของจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากาฬสินธุ์  
(วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก) 

ตัวอย่างการพยากรณ์จากโปรแกรมพยากรณ์ปริมาณน ้าประปาออนไลน์ ดังแสดงในตารางผลการพยากรณ์ปริมาณการใช้
น ้าประปาโดยวิธีอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเซียล จังหวัดบึงกาฬ สาขาบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม สาขานครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 8 ตารางผลการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาของจังหวัดบึงกาฬ สาขาบึงกาฬ (วิธีเอกซ์โพเนนเชียล) 
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รูปที่ 9 ตารางผลการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาของจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม (วิธีเอกซ์โพเนนเชียล) 

การทดลองล้าดับถัดไปแสดงผลการทดสอบในรูปแบบแสดงความคลาดเคลื่อนแบบกราฟของจังหวัดหนองบัวล้าภู สาขา
หนองบัวล้าภู และจังหวัดบึงกาฬ สาขาบึงกาฬ โดยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกและอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเซียล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 การด้าเนินการทดสอบความคลาดเคลื่อนแบบกราฟของจังหวัดหนองบัวล้าภู สาขาหนองบัวล้าภู  

(วิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก) 

                     
 

รูปที่ 11 การด้าเนินการทดสอบความคลาดเคลื่อนแบบกราฟของจังหวัดบึงกาฬ สาขาบึงกาฬ  
(วิธีเอกซ์โพเนนเชียล) 

  

ในการทดสอบล้าดับถัดไปจะเป็นการสรุปความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ค่าเฉลี่ยสมบูรณ์ (MAPE) ของทุกจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (3 สาขา) จังหวัดนครพนม (4 สาขา) จังหวัดมหาสารคาม (2 สาขา) จังหวัดมุกดาหาร 
(1 สาขา) จังหวัดหนองคาย (3 สาขา) จังหวัดหนองบัวล้าภู (1 สาขา) จังหวัดบึงกาฬ (1 สาขา) โดยสามารถสรุปผลการทดสอบดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยความผิดพลาดจากการเปรียบเทียบในแต่ละพื นที่ 
   ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
จังหวัด สาขา Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก เอกซ์โพเนนเซียล 
กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ 7.89% 13.81% 

กุฉินนารายณ์ 8.71% 15.24% 
สมเด็จ 17.08% 12.13% 

นครพนม ธาตุพนม 9.61% 28.85% 
นครพนม 3.52% 35.33% 
บ้านแพง 7.34% 11.63% 

ศรีสงคราม 13.17% 14.96% 
มหาสารคาม มหาสารคาม 40% 20.33% 

พยัคฆ์ภูมิสยั 6.64% 15.93% 
มุกดาหาร มุกดาหาร 29.13% 44.69% 
หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 7.58% 10.25% 

หนองคาย 7.69% 16.62% 
โพนพิสัย 8.34% 59.64% 

หนองบัวล้าภ ู หนองบัวล้าภ ู 11.63% 17.64% 
บึงกาฬ บึงกาฬ 6.51 12.93% 
 

จากนั นได้มีการทดสอบความพึงพอใจของเว็บไซต์การพยากรณ์ พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโดยมีการ
ประเมินการใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 (SD = 0.78) ประเมินความแม่นย้าและใกล้เคียงกบัคา่ความจรงิ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (SD = 0.82) ประเมินความง่ายต่อการใช้งานและสะดวกในการค้นหาข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66            
(SD = 1.02) ประเมินการใช้ประโยชน์จากการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 (SD = 1.1) ประเมินความน่าสนใจโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (SD = 0.94) ประเมินขนาดและสีตัวอักษรที่แสดงในหน้าเว็บมีความชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (SD = 1.02) 
ประเมินความเช่ือมโยงหน้าเว็บต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (SD = 0.99) ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 
หัวข้อแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 4.3 0.78 
2.ความถูกต้องของการพยากรณ์ 3.92 0.82 
3.การใช้งานง่ายสะดวกตอ่การค้นหาข้อมูล 3.66 1.02 
4.สามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.7 1.1 
5.ความน่าสนใจ 3.84 0.94 
6.ความชัดเจนของเว็บไซต์ เช่นการแสดงผลต่างๆ ขนาด สี เป็นต้น 3.86 1.02 
7.การเชื่อมโยงของเว็บไซต์เหมาะสม 4.0 0.99 

 

4. สรุปผล 
การพัฒนาระบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้าประปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออนไลน์โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาแบบ

คลาสสิกและอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานโดยมีการน้าอัลกอริทึม 2 วิธี มาท้าการค้านวณหาค่า
พยากรณ์ล่วงหน้า 1 ปีและความคลาดเคลื่อน ว่าวิธีไหนมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและใกล้เคียงกับค่าความจริงมากที่สุด และมีการ
น้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล และการออกแบบหน้าจอโปรแกรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบ
ก่อให้เกิดความสะดวกในการคาดการณ์ และรู้ผลการพยากรณ์ของปริมาณการใช้น ้าประปาในรูปแบบกราฟและความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ย การออกแบบส้าหรับในส่วนนี ค้านึงถึงปัจจัยมุ่งเน้นการออกแบบคือออกแบบระบบให้มีการใช้งานได้ตรงความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื นฐาน จัดเก็บข้อมูลน ้าประปา ค้นหาข้อมูลน ้าประปา และพยากรณ์ข้อมูลผ่านเมนู และปุ่ม
การใช้งาน น้าเสนอข้อมูลตามขอบเขตการท้างาน หน้าที่ของโปรแกรมที่ออกแบบนั นประกอบไปด้วย ส่วนส้าหรับผู้ดูแลระบบคือ จัดการ
ข้อมูลน ้าประปา ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบมาเพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลน ้าประปาย้อนหลัง ดูผลพยากรณ์
ปริมาณการใช้น ้าประปาและปริมาณน ้าผลิตจ่ายล่วงหน้า และดูกราฟการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ได้ และจากผลการทดสอบ
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ประสิทธิภาพของวิธีการพบว่าวิธีการอนุกรมเวลาแบบคลาสสิกมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิธีการอนุกรมเวลาแบบเอกซ์โพเนนเซียล และมีผล
ประมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ในระดับที่ดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่น้าเสนอจะเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการช่วยวาง
แผนการผลิตน ้าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณความอนุเคราะห์จากการประปาส่วนภูมิภาคส้านักงานประปาเขต 7 จังหวัดอุดรธานี ในการให้ข้อมูล และ

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สนับสนุนในการท้าวิจัย และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้ให้ทุนสนับสนุนการท้าวิจัย   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

บนสมาร์ทโฟน 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน  โดยการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัข ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลโรคประจ าตัวของสุนัข ข้อมูลการฉีดวัคซีน และมีการแจ้งเตือนวันนัดฉีด
วัคซีนกับผู้ใช้งาน จากการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ัน โดยแบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
และผู้ใช้งาน 50 คน ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 สรุปได้ว่า การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ :  แอปพลิเคชัน่  สุนัข  แอนดรอยด์ 

 

Abstract  
 This research aims to design, develop Application Dog Health Care on Android Operating System and 
evaluate the performance of Application Dog Health Care On Android Operating System. The development of 
Application Dog Health Care on Android Operating System. With the methods of collecting data of dog information 
disease vaccination. And provides notification date of vaccination to the users. From the performance evaluation of 
applications. The group split into two groups: 5 experts and users for 50 people. The overall performance of the 
test results are in a very good level, which equals the average 4.87. So, it can be conclude that the development 
of Application Dog Health Care on Android Operating System that has been developed can be applied effectively. 
Keywords: Application, dog, Android 
 

1. บทน า 
           ปัจจุบันมนุษย์นิยมเลี้ยงสุนัขด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น เฝ้าบ้าน เป็นเพื่อน ด้วยความรักและความชอบ เป็นต้นโดยที่
คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ค านึงถึงการดูแลสุภาพสุขภาพสุนัขที่ตนเองเลี้ยงอาจจะด้วยไม่มีความรู้หรือประสบการณใ์นการเลี้ยงดู 
 เนื่องจากปัจจุบันสุนัขนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายขนาดและหลากหลายนิสัย ซึ่งมีการเลี้ยงดูต่างกัน การเลี้ยงดูสุนัขให้
ถูกวิธีเพื่อให้สุนัขมีอายุที่ยืนยาว จ าเป็นต้องได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ แต่สิ่งที่จ าเป็นคือการรับวัคชีนเพราะหากสุนัขไม่ได้รับ
วัคซีนตามช่วงอายุที่เหมาะสมอาจจะส่งผลให้สุนัขมีสุขภาพอ่อนแอ ไม่แข็งแรง ป่วย และติดเช้ือโรคได้ง่ายกว่าสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ตรงตามระยะเวลา แต่ในสังคมมนุษย์ให้การเลี้ยงดูในปัจจุบันมีภารกิจการงานจนได้รับการละเลย ว่าถึงก าหนดการได้รับวัคซีนของสัตว์
เลี้ยงหรือบางครั้งไม่สามารถจดจ าประวัติการรับวัคซีนจึงท าให้ไม่ทราบก าหนดวันเวลาที่ชัดเจนในการรับวัคซีนของสุนัขและอีกประการ
หนึ่งคือการสังเกตอาการผิดปกติของสุนัข ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่สามารถสื่อสารกับสุนัขได้ จึงจ าเป็นต้องเข้าพบ
แพทย์เพื่อจะวินิจฉัยโรคและแพทย์จะท าการแนะน าการเลี้ยงดูที่ถูกวิธี เช่นอาหารที่ควรรับประทาน สิ่งที่ไม่ควรรับประทาน 
 จากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมือถือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น ผู้จัดท าจึง
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันดูแลสุภาพสุนัขบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าของสุนัขและช่วยในการดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง 
 ปัจจุบันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมาย แต่ก่อนเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อท่องอินเตอร์เน็ตหรือจัดการส่วนต่างๆ 
แต่ตอนนี้มีอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น Tablet Smartphone และ Netbook เป็นต้นท าให้ผู้คนสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย 
จะแก้ไขงาน หรือจะเล่นเกมส์ ผ่านอินเตอร์เน็ตก็สามารถท าในอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยเช่นกัน ประกอบกับ แอพลิเคชันที่เกิดขึ้นมามากมาย
นี้ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ตอบสนองความสนใจของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ แม้แต่เรื่องของสัตว์เลี้ยง ระบบนี้มีการพัฒนาผ่าน
ทางระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โดยเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด 
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1.1 วัตถุประสงค์ 
 1.1.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 

 1.1.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 
1.2 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยประยุกต์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพสุนัขบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอพพลิเคช่ันนี้พัฒนาด้วยภาษา Java และใช้โปรแกรม My SQL เป็นฐานข้อมูล โดยเน้นที่
การเก็บข้อมูลประวัติสุนัข เพื่อแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด วิธีการดูแลสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ อาหารที่สุนัขไม่ควร
รับประทาน การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากการสังเกตอาการสุนัข ผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้เลี้ยงสุนัข 
และช่วยให้การดูแลสุนัขแต่ละสายพันธุ์ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการน าแอพพลิเคช่ันไปประเมินกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวมได้ค่า 4.35 จากผู้ใช้ 33 คน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งถือว่าแอพพลิเคช่ันนี้มี
ความพึงพอใจ สามารถน าไปใช้ได้อยู่ในระดับดีมาก (วิรินยา สงแจ้ง:2557) 
 กรณิการ์ ชูตระกลูธรรม (2555 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการพัฒนา โปรแกรมเล่นดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเล่นดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมนี้ถูก พัฒนาเพื่อช่วยให้การเล่น
ดนตรีไทยเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและง่ายส าหรับผู้ที่ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเล่นดนตรีได้ ตลอดเวลาเพียงมีแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์ โดยโปรแกรมประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 ชนิด คือ ระนาดเอก ระนาด ทุ้ม และฆ้องวงใหญ่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเล่นพร้อมกับเสียง
เครื่องประกอบจังหวะ มีโน้ตเพลงดนตรีไทยที่ผู้ใช้งานสามารถฟังเพลง ตัวอย่างได้และประวัติของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ระบบพัฒนาขึ้น
ในลักษณะของโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน พัฒนาโปรแกรมโดย ใช้ภาษาจาวาจากการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมโดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 3 คน จากแบบประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
และ จากผู้ใช้งานจ านวน 30 คน ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 จากผู้ใช้โปรแกรมสรุปได้ว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงและมีความพึงพอใจมาก 
 ชมพูพรรณ กังสะนันทน ์(2551: ออนไลน)์ สุนัขมีต้นก าเนิดมาจากสุนัขป่า โดยมนุษย์ แถบขั้วโลกเหนือน ามาเลี้ยงเมื่อ 12,000 ป
มาแล้วเช่ือกันว่า สุนัขปา่ตัวแรก เกิดขึ้นเมื่อ 100 ล้านปทีี่ แลว สมัยแรกเริ่ม ก็ไมไดมีลักษณะ เหมือนสุนัขในปัจจุบันนี้ กว่ามนุษย์จะรูจัก
สุนัขที่หน้าตาเหมือน สุนัขในปัจจุบันนี้จากรูปภาพโบราณอายุประมาณ 12,000 - 14,000 ปในยุโรปนักวิทยาศาสตร์คาดว่าต้นก าเนิดของ
สุนัข น่าจะมาจากการผสมข้ามสายพันธุระหว่างสุนัขจิ้งจอก และ สุนัขป่า เพราะความ เฉลียวฉลาด ความสามารถรอบตัว และ การเป็น
สัตว์สังคมท าให้มนุษย์น ามันมาเลี้ยงจนแพรหลายไปทั่วโลก และการอพยพข้ามถิ่น และ ทวีปต่างๆ นี้เอง ท าให้สุนัขมีหลายพันธุใน
ประเทศจีน ชาวจีนมีความเช่ือว่า สุนัขที่ช่ือ "Fu" มีความซื่อสัตย์และน าความเจริญมาให้ โดยมีลักษณะคล้ายสุนัขพันธุปักกิ่ง "ANUBIS" 
ซึ่งเป็นช่ือของ เทพเจ้าโรมัน ที่ตัวเป็นคนหัวเป็นสุนัข เช่ือว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีของคนมาช้านานแลว สมัยก่อนมนุษย์เลี้ยงสุนัขไว้ใช้งาน
เป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้จุดประสงค์ในการเลี้ยงสุนัขไดเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากอุปนิสัยที่น่ารักของ
สุนัข ว่ากันว่าบรรพบุรุษของสุนัขถือก าเนิดขึ้นมาตั้งแต่ 35 ลา้นปีก่อน 
  

2. วิธีการศึกษา 
     2.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 2.1.1 ส ารวจความต้องการของที่ใช้ระบบและศึกษาระบบแอนดรอยด์จะมีการด าเนินการ ส ารวจ และสอบถามความ
ต้องการของผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนและโปรแกรม เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ตรงความต้องการให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ระบุความต้องการของผู้ใช้ที่ได้จากการส ารวจ–สอบถามของผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน 
และโปรแกรมเกี่ยวกับสุนัข เพื่อน ามาพัฒนาโปรแกรม 
 2.1.3 การออกแบบระบบ (System Design) ในการออกแบบระบบจ าเป็นต้องให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้เข้าใจง่ายๆไอคอน
เครื่องมือของโปรแกรมดูแล้วสื่อได้เลยว่าเป็นเครื่องมืออะไร มีการเรียกใช้เครื่องมือได้อย่างรวดเร็วเพื่อสะดวกในการใช้โปรแกรม 
 2.1.4 การเขียนโปรแกรม (Programming ) เป็นการเขียนโปรแกรมจากรายละเอียดของการออกแบบ สร้างโปรแกรมบน
ระบบแอนดรอยด์โดยใช้ภาษา Java Platform ในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Dreamweaver cs6 
และ Android SDK 
 2.1.5 การทดสอบจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม 
และวัดการท างานของโปรแกรมให้ท างานออกมาได้อย่างถูกต้อง 
 2.1.6 การติดตั้งระบบการน าระบบไปติดตั้งนั้น จ าเป็นต้องน าไปติดตั้งให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนนั้นๆ 
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 2.1.7 การจัดท าเอกส าหรับประกอบการใช้งานโปรแกรมเป็นการจัดท าคู่มือส าหรับแนะน าวิธีการใช้งาน และความสามารถ
ต่างๆ ของโปรแกรม 
   2.2 เครื่องมือในการศึกษา   
 2.2.1 ฮารด์แวร์ (Hardware) 
  2.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็ว 3.0 GHz 
  2.2.1.2 หน่วยความจ า 2 GB 
  2.2.1.3 หน่วยความจ าส ารอง 150 GB 
  2.2.1.4 เมาส์ และ แป้นพิมพ์ 
  2.2.1.5 อุปกรณส์มาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
 2.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  2.2.2.1 MySQL 
  2.2.2.2 AndroidSoftware Development Kit (Android SDK) 
  2.2.2.3 Dreamweaver cs6  
  2.2.2.4 Phone Gap 
   2.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกบคุคลทั่วไปท่ีเลี้ยงสุนัขท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชันดูแลสุขภาพ
สุนัขด้วยระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน จ านวน 50 คน 
   2.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ค่าเฉลี่ย 

   
   

 
   

 
 

        เมื่อ     ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
            x คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 
                 n คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

       
       

   
 

 เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           x  คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 
                  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
           n คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
           ผลการศึกษาการลงมือพัฒนาแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บน สมาร์ทโฟน โดยเครื่องมือหลัก
ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาส าหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ัน คือ ภาษา PHP ภาษา HTML และ CSS ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อสร้างแอพพลิเคชัน jQuery Mobile ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และ Phonegap ใช้
เป็นเครื่องมือเสริม ที่ท าให้เราสามารถใช้ความรู้ HTML เพื่อสร้างแอพพลิเคชันส าหรับมือถือ (mobile apps) ได้โดยไม่ต้องสร้างแยกกัน
ในแต่ระบบปฎิบัติการสามารถสรุปตามจุดมุ่งหมายการวิจัยได้เป็นรายข้อต่อไปนี้ 
 3.1.การพัฒนา 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของแอพพลิเคชันแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน  ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 

https://jquerymobile.com/
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รูปที่ 1 Data Flow Diagram แอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 
  

 จากดังรูปที่ 1 เป็น Data Flow Diagram ที่แสดงการท างานของแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บน
สมาร์ทโฟน ซึ่งหลังจากได้ขอบเขตของระบบจากการวิเคราะห์ พร้อมทั้ง ออกแบบ และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม ด้านการออกแบบของโปรแกรม 
     3.2.การทดลองใช้ระบบ 
  เมื่อได้ระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน  
จ านวนทั้งหมด 50 คน ทดลองใช้ระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์
ของโปรแกรม ด้านการออกแบบของโปรแกรม เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           หลังจากที่พัฒนาแอพพลิเคชันและท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยสามารถที่จะพัฒนาการแอพพลเิคชันดแูล
สุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน มีส่วนประกอบเป็นภาพส าหรับตัวอย่างหน้าจอภาพแต่ละส่วนตั้งแต่ 3-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ภาพประกอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การสมัครเป็นสมาชิก 
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รูปที่ 4 ภาพการแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ภาพกรอกข้อมูลสุนัข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 ภาพหน้าแอพพลิเคชั่น 
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3.3 ผลการประเมิน 
 

ตารางท่ี 1 การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
หัวข้อหลักการประเมิน  S.D. 

1. ด้านการออกแบบ 4.23 0.27 
2. ด้านการแสดงเนื้อหา 4.43 0.27 
3. ด้านการใช้งาน Applications 4.44 0.20 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.36 0.24 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินผลหาความพึงพอใจ 
หัวข้อหลักการประเมิน  S.D. 

1. การออกแบบส่วนประกอบของแอพพลิเคชั่น 4.4 0.56 
2. การเข้าสู่ระบบใช้งาน  4.2 0.46 
3. การแสดงผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  4.7 0.45 
4. ความสอดคล้องของเน้ือหากับวตัถุประสงค์ 4.6 0.49 
5. มีความสวยงานน่าใช ้ 4.6 0.48 
6. ง่ายต่อการใช้งาน 4.8 0.37 
7. ประมวลผลได้รวดเร็ว 4.3 0.53 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.38 0.23 

 
 ผลการประเมินแอพพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ได้ผ่านการประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมิน 3 ด้าน คือ 4.36 แล้วน าไปทดลองกับผู้ที่ใช้งานโดยผลแบบประเมินความพึงพอใจ แอพพลิเคชัน
ดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ประเมินโดยบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสุนัข พบว่าการประเมินความสามารถใน
การใช้งานระบบของผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินผล 7 หัวข้อ คือ 4.38  
 3.4 อภิปรายผล 

      การวิจัยเรื่อง แอพพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน อภปิรายผลได้ดังนี ้
 3.4.1 การดูแลสุขภาพสุนัข 
 อิศรา ถาวรรุ่งกิจ (2542) กล่าวว่า หมาหรือสุนัขนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เรารู้จักและนิยมเลี้ยงกันมากในอดีต โดยในอดีตนั้นคน
ส่วนใหญ่จะไม่นิยมเลี้ยงหมาที่มีขนสีด าล้วน เพราะมีความเช่ือว่าสีด าคือสีแห่งความ โชคร้าย สีแห่งความสูญเสีย ท าให้ในอดีตไม่ค่อยมีใคร
ที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาที่มีขนสีด าทั้งตัว แต่ในปัจจุบันนี้ความเช่ือนั้นก็ได้เลือนรางหายไปจากกลุ่มคนรักน้องหมารุ่นใหม่หมดแล้ว เหลือไว้
เพียงความรักและความเอ็นดูที่มีต่อน้องหมาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พวกเขารักและในปัจจุบันนี้สุนัขนั้นจัดได้ว่า เป็นสัตว์ท่ีคนนิยมเลี้ยงกันมาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องหมา แต่จะมีสักกี่คนที่รู้วิธีการเลี้ยงและดูแลสุขภาพของ
น้องหมาให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ วันนี้เราจึงมีวิธีการเลี้ยงและดูแลสุขภาพน้องหมามาบอกต่อให้คนที่รักน้องหมาน าไปปรับใช้ในการ
เลี้ยงสุนัขเพื่อให้น้องหมามีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
 3.4.2 การสร้างแอพพลิเคชั่น 
 วรฤทธิ์ วงรุจินันท ์(2556) กล่าวว่า การที่ในปีนี้เน้นด้านโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) เนื่องจากว่า
ปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์น าทางผ่านดาวเทียม และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการใช้ชีวิตประจ าวันเพื่อสนองตอบ ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงไร้สาย ท าให้นักพัฒนา
โปรแกรมได้คิดค้นโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของผู้ใช้ 
บริการ และตอบสนองความต้องการใช้งานเว็บแอพพลิเคช่ันที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นได้รับความนิยมอย่างมาก ในประเทศไทยโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆ ที่มีฟังก์ช่ันการ
ท างานที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยตามมาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดและเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับจ านวนผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการ
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ของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นก็เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
เนื้อหาสาระที่หลากหลายรูปแบบอย่างไร้ขีดจ ากัด ด้านสถานท่ีและเวลา 
 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอพพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขดว้ยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี เนื่องจาก ระบบแอพพลเิคชันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บน
สมาร์ทโฟน ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการเรียนรู้ศึกษา และเพิม่ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
 

4. สรุปผล 
แอพพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ท าให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ผล

การประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับท่ีดีและสามารถน าไปใช้ไดจ้รงิ 

ระบบจ าแนกผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าของสุนัขและผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบ
แบบท่ัวไป ท าให้สามารถเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานได้อย่างน่าพอใจ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
โดยรวมมีคะแนนเฉลีย่เป็น 4.38 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.23 ในขณะที่ความพึงพอใจในด้านง่ายต่อการใช้งานแอพพลิเค
ชันดูแลสุขภาพสุนัขด้วยระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนนั้นมีค่าเฉลีย่สูงถึง 4.8 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ คือ โปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อ เพิ่ม แก้ไข ลบ และ

ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ซึ่งการจัดการครุภัณฑ์ถูกออกแบบให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการแก้ไขที่อยู่และสถานะ
ของครุภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยการระบุที่อยู่เว็บของครุภัณฑ์ช้ินนั้นหรือสแกนรหัสคิวอาร์โค๊ด
ของครุภัณฑ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันและน าเทคโนโลยีรหัส
คิวอาร์โค๊ด (QR code) มาประยุกต์ในการระบุตัวตนของครุภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากการทดสอบระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้
โทรศัพท์มือถือ พบว่าระบบท างานได้อย่างถูกต้อง และจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพิเคช่ันพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
ผู้ใช้งานพึงพอใจระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ระบบจัดการครุภัณฑ์นี้ช่วยให้ผู้ที่จัดการงานครุภัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครุภัณฑ์มีความสะดวกมากขึ้นต่อการจัดการครุภัณฑ์ 
ค าส าคัญ : ครุภณัฑ ์รหัสคิวอาร์โค๊ด สมาร์ทโฟน 

Abstract 
This research was made for Durable articles management system with mobile phones is a program designed to add, edit, 

delete and check the durable articles. Durable articles management is mainly used on the computer. Furthermore, for the 
convenience of editing the location and status of durable articles, the user can use the system through android mobile phone by 
specifying the URL of the articles or by scanning their QR codes to directly access the information of each durable article. The system is 
developed in form of web application and applied QR code technology for identifying the durable articles in mobile phone. According 
to functional testing, the system works correctly. Moreover, from the user satisfaction survey and found that the efficiency was in good 
level. The users are greatly satisfied with the use of mobile phones. This system helps the staff involved in durable articles 
management manage durable articles more easily and conveniently.  
Keywords: Durable article, QR code, Smart phone 
 

1.บทน า 
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เริ่มเห็นแพร่หลายในบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เรียกว่า QR Code ย่อมาจาก 

Quick Response เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีต้นก าเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท Denso-Wave ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบัติของ QR code คือ 
เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ  ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช้กับสินค้า, สื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะเป็น 
URL เว็บไซต์ เมื่อน ากล้องของโทรศัพท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เราสามารถอ่าน QR Code ได้
อย่างง่ายดาย โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป และมีโปรแกรมที่เรียกว่า QR Code reader ติดตั้งอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สามารถน า QR 
Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดง URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย 
ปัจจุบัน QR Code ถูกน าไปใช้ในหลาย  ๆด้านเนื่องจากความรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคนและมือถือมีกล้องเกือบทุก
รุ่น ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code คือการแสดง URL ของเว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้วจะจดจ ายากเพราะยาวและซับซ้อนมาก 
แต่ด้วย QR Code สามารถใช้งานได้ง่ายจากการสแกน QR Code เข้าระบบของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  นามบัตร นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือ จะเช่ือมต่อ
เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้น  ๆเพื่อบันทึกข้อมูลอยู่โดยอัตโนมัติ  

ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  นั้น มีสินทรัพย์ที่ไว้ใช้ด าเนินงานต่างๆ  อยู่มากมาย โดยสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนและมีอายุ
การใช้งานมากถูกเรียกว่า “ครุภัณฑ์” โดยที่ครุภัณฑ์ต่างๆ  นั้นเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจึงถูกบันทึกไว้ เพื่อให้ทราบถึงให้ง่ายต่อการจัดการ อีกทั้ง
ยังป้องกันการสูญหายของครุภัณฑ์ การจดบันทึกครุภัณฑ์นั้นเริ่มจากการบันทึกใส่ในกระดาษแต่ต่อมาในปัจจุบันเนื่องด้วยข้อมูลครุภัณฑ์มี
จ านวนมากเนื่องจากองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงได้มีการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งสะดวกในการจัดเก็บและสามารถบันทึกข้อมูลจ านวนมากโดย
ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ แต่ปัญหาของผู้ใช้ที่พบในปัจจุบันคือ ไม่ทราบถึงที่อยู่และสภาพของครุภัณฑ์ช้ินนั้น เนื่องจากไม่มีการแก้ไข
ข้อมูลของครุภัณฑ์ในกระดาษหรือระบบคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับที่เป็นอยู่จริง ณ ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ความยุ่งยากและความไม่สะดวกในงานครุภัณฑ์ยังสามารถเห็นได้ทั่วไป อาทิ เช่น การเดินตรวจสภาพของครุภัณฑ์ประจาปี
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมาพร้อมกับกระดาษที่มีรายการของครุภัณฑ์ขององค์กรความยุ่งยากในการแก้ไขที่อยู่ของครุภัณฑ์ในระบบให้สอดคล้องกบั
การขนย้ายจริงด้วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อการท างานของคนเรามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึง
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บริการอินเตอร์เน็ตผา่นทางโทรศัพท์มือถือแนวคิดในการน าโทรศัพท์มือถือเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในงานครุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขข้อมูลบางอย่างของครุภัณฑ์เช่นสภาพหรือที่อยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถท าได้สะดวกกว่าการแก้ไขที่หน้า
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือสามารถน าติดตัวไปได้ทุกท ี

นอกจากนี ้หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้เพื่อทางานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ คือ “การให้บริการเกี่ยวกับบาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension 
Barcode)” ซึ่งใช้ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป และรองรับเทคโนโลยีนี้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถน ามาใช้ในการระบุตัวตนของครุภัณฑ์เพื่อลด
การพิมพ์ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือส าหรับการค้นหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การท างานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จากการเปรียบเทียบเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติที่นิยมในปัจจุบัน รหัสคิวอาร์โค๊ดมีขนาดเล็ก มีความเร็วในการอ่านสูง และสามารถบรรจุข้อมูลได้
มากกว่าบาร์โค้ด 2 มิติชนิดอื่น นอกจากนี้ รหัสคิวอาร์โค๊ดมักถูกสกรีนบนกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น  ๆจาก
ความนิยมและประสิทธิภาพของรหัสคิวอาร์โค๊ดดังกล่าว ระบบจัดการครุภัณฑ์จึงใช้รหัสคิวอาร์โค๊ดในการระบุตัวตนครุภัณฑ์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นในการเช็คครุภัณฑ์ เพื่อหาค่าประเมินผลว่ามีผู้ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบครุภัณฑ์ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ ในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ให้สามารถ ตรวจสอบ บันทึก และแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดย
มี หลักการท างานง่ายๆ เพียงแค่ใช้เพียงโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายภาพ และมีการติดตั้งโปรแกรม ส าหรับอ่านบาร์โค้ดสองมิติ ก็
สามารถตรวจสอบขอ้มูลครุภัณฑ์ได้ทันทีว่า ครุภัณฑ์มีหมายเลขอะไร ประจ าอยู่ที่ห้องไหน มีการจัดซื้อมาเมื่อไร เป็นต้น ส่งผลท าให้การ
ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ ์เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (นราธิป วงษ์ปัน, 2556) 

จากการเปรียบเทียบการควบคุมครุภัณฑ์ ระหว่างระบบเดิม MU-ERP ที่ยังคงใช้งานอยู่ใน ปัจจุบัน กับระบบ QR Code ที่อยู่
ในช่วงระหว่างการ ทดลองใช้งานนั้น ระบบเดิม MU-ERP ในส่วนของ กระบวนการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ผ่านมา พบว่าการ ค้นหาหรือการ
ปรับปรุงข้อมูลต้องท าการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในกระดาษจ านวนมาก หลังจากนั้นท าการ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบให้กับ
งานพัสดุ เพื่อให้งานพัสดุท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยใช้ ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประมาณ 7 -10 วัน เพื่อสรุปรายงาน
ต่อไป และระบบ QR Code ในส่วน ของกระบวนการตรวจสอบครุภัณฑ์มีหลายขั้นตอน แต่ ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติม ตา่งๆ นอกเหนอืจากทีพ่นักงานพัสดุจัดเตรียมให้ใน แบบเดมิ เช่น วันที่หมดประกันบริษัทรับประกันวันที่ได้มา และรูปภาพ เพื่อ
ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ ครุภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา และบันทึกผลการตรวจสอบ ความถูกต้องของต าแหน่งการวางครุภัณฑ์ในระบบ 
พนักงานพัสดุสามารถสรุปรายงานด้านต่างๆ เพื่อน าเสนอผู้บริหารได้ในทันที ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้ระบบ QR Code ในการควบคุมครุภัณฑ์ และเพื่อน าผลจากการ วิจัยไปพัฒนาปรับปรุงระบบ QR Code ให้มี ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (ธัญญา อุตราภรณ, 2555) 

ปัจจุบัน เรามักเห็นสัญลักษณ์เส้นสีด าหักมุมแลดูยึกยือในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีขาวคล้ายกับเกมหาทางออก ปรากฏอยู่ใน
โฆษณาสินค้าในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และนามบัตร สัญลักษณ์นี้เรียกว่า คิวอาร์โค้ด ซึ่งซ่อนความหมาย และ
รายละเอียดที่ต้องการแสดงเอาไว้ ผู้ประกอบการบางรายก็จะท าลิงก์ไว้ภายในคิวอาร์โค้ดเพื่อให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ทันทีคิวอาร์โค้ด 
(QR Code : Quick Response) เรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติ คือ รหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ช่ือ ราคาสินค้า เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ และช่ือเว็บไซต์ เป็นการพัฒนามาจาก บาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ช่ือ "QR Code" แล้วทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก ผู้คิดค้นที่พัฒนาคิวอาร์โค้ดมุ่งเน้นให้สามารถถูก
อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการอ่านคิวอาร์โค้ด นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์ เพิ่มเติมได้ วิธีใช้
งานคิวอาร์โค้ด ต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดอยู่ภายในตัวเครื่อง เพียงน ากล้องที่อยู่บนมือถือแสกนบนคิวอาร์
โค้ด รอสักครู่ เครื่องจะอ่านคิวอาร์โค้ดสีด าออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีข้อมูลมากมาย เช่นรายละเอียดสินค้า โปรโมชัน สถานที่ตั้งของ
บริษัท ร้านค้า เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หากอยู่บนนามบัตร เจ้าของนามบัตรก็จะใส่ทั้งช่ือ อีเมล์ ฯลฯ รวมทั้งสามารถใช้คิวอาร์โค้ดสื่อบอก
ความในใจได้ด้วย เพียงพิมพ์คิวอาร์โค้ดลงบนการ์ด ผู้ที่ได้รับการ์ดน าโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องมาสแกน “ครุภัณฑ์” ถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการท าวิจัย เพราะหากขาดครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบในการท าวิจัยแล้ว อาจท าให้งานวิจัยที่ได้ของโครงการไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรนัก แต่ทั้งนี้การของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแต่ละโครงการนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจ าเป็น
ของงานวิจัยนั้นๆ และโครงการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแง่ของการ ประหยัดงบประมาณและความโปร่งใส 
ครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทน ถาวร มี
อายุการใช้งานประมาณ 1 ปีขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท (ยกเว้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ดิจิตอล แม้จะมีมูลค่าไม่ถึง 10,000 บาท ก็ให้ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องช าระพร้อมกับค่า
สิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าพิธีศุลกากร ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ (กฤษณา ตรีศิลป์วิเศษ และ สุพิชชา สถิตย์พนาพร, การบริหาร
จัดการโครงการ การจัดซือ้ครุภัณฑ์ของโครงการวิจัย, ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 60 หน้า 58-59)    
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบจัดการครุภัณฑ์ถูกพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพลิเคช่ัน เนื่องจากเว็บแอพลิเคช่ัน

สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ใด  ๆบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้ลดภาระในการติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ดังนั้นสถาปัตยกรรมของ
ระบบจึงอยู่ในรูปแบบ client-server โดย client มาจากทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ดังแสดงได้ในภาพที ่1  
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

 

จากภาพที่ 1 การเข้าถึงข้อมูล การเพิ่ม แก้ไข สืบค้นและลบข้อมูลครุภัณฑ์นั้นสามารถทาได้บนคอมพิวเตอร์ แต่ในการแก้ไขที่อยู่ของ
ครุภัณฑ์โดยเฉพาะนั้น ระบบจะถูกออกแบบให้การแสดงผลเหมาะสมในการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้โดยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี ้
 1) Admin (On Computer) เพิ่มข้อมูล สืบค้นข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลผ่าน Web บนคอมพิวเตอร์  
 2) User (On mobile phone) ท าการแก้ไขที่อยู่และสถานะของครุภัณฑ์ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยการสแกนบาร์โค้ด (QR code) แล้วแก้ไข  
 3) Web Application ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ  ลงฐานข้อมูล และ แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ  
 4) Database เก็บข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.2. การสร้างและพัฒนาระบบ รหัสคิวอาร์โค๊ดมาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, 
เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรต่างๆ ในระบบนี้จะใช้รหัสคิวอาร์โค๊ดเก็บข้อมูลของ URL ครุภัณฑ์แต่ละช้ิน เพื่อให้สามารถเข้าหน้า
เว็บไซต์ในโทรศัพท์มือถือได้หลังจากสแกนรหัสคิวอาร์โค๊ดแล้ว โดยการสร้างรหัสคิวอาร์โค๊ดของครุภัณฑ์สามารถแสดงได้ในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แผนผังแสดงการแปลงข้อมูลเป็นรหัสคิวอาร์ 

 

จากภาพที ่2 เมื่อทาการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์แล้วระบบจะทาการนารหัสครุภัณฑ์ช้ินนั้นมาแปลงเป็นรหัสคิวอาร์ โดยกระบวนการสร้าง
รหัสคิวอาร์โค๊ดมีการนาไลบรารีใน เข้ามาใช้ 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51-5.00 

ดี 3.51-4.50 
พอใช้ 2.51-3.50 

ปรับปรุง 1.51-2.50 
ไม่เหมาะสม 1.00-1.50 
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2.3 การวิเคราะห์และการประเมินผล เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมได้ก าหนดเกณฑ์โดย
ประกอบด้วยมาตรอันดับ เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) ดังตารางที่ 1  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี ้ 
3.1. การพัฒนาระบบ 
      3.1.1 การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้

สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ และ ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ได้ ดังแสดงในภาพที ่3 และ 4 

 
ภาพที่ 3 ภาพหน้า Database เพิ่ม ลบ แก้ไข ครุภัณฑ์ 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ 

           

นอกจากนี ้การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ยังสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวอื่น  ๆได้ ยกตัวอย่างเช่น จัดการข้อมูลผู้ใช้หรือผู้
ที่มีสิทธิใช้ระบบ จัดการข้อมูลคู่ค้า สถานที ่หมวดหมู่รหัสครุภัณฑ์ เป็นต้น   
          3.1.2 การเข้าถึงครุภัณฑ์ด้วยรหัสคิวอาร์โค๊ด ส่วนนี้เป็นส่วนจัดการข้อมูลครุภัณฑ์บนโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้จะต้องสแกนรหัสคิวอาร์
โค๊ดโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่เปิดโปรแกรมสาหรับถอดรหัสคิวอาร์โค๊ด ตัวอย่างของผลลัพธ์ของการเข้าถึงครุภัณฑ์โดยการสแกนรหัสคิวอาร์โค๊ด 
แสดงได้ดังภาพที ่6 – 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าแอพแสดงค้นหาครุภัณฑ์ 
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ภาพที่ 7 หน้าแอพแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 9 หน้าแอพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด 
 

จากภาพที ่6-8 หลังจากสแกนรหัสคิวอาร์โค๊ดโดยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วโปรแกรมถอดรหัส รหัสคิวอาร์โค๊ดจะไปยังหน้าแสดงข้อมูล
ของครุภัณฑ์ช้ินที่ผู้ใช้ได้ทาการสแกนโดยใช้โทรศัพท์มือถือผู้ใช้สามารถแก้ไขที่อยู่และสถานะของครุภัณฑ์ช้ินดังกล่าวได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

3.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  
เนื่องจากระบบจัดการครุภัณฑ์นี้มีความแตกต่างจากระบบจัดการครุภัณฑ์ทั่วไปในแง่ของการนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้

บนโทรศัพท์มือถือ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่ง ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุของ
คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม รวม 20 คน สามารถแสดงได้ดังตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้จ านวน 20 คน 
รายการ N=20 ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
1.การจัดการครุภัณฑ์ เพิ่ม ลบ แก้ไข  4.33 ดี 
2.ความสะดวกค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์  4.14 ดี 
3. การจัดการคู่ค้า เพิ่ม ลบ แก้ไข  4.19 ดี 
4. ความสะดวกในการแก้ไขที่อยู่และสถานะของครุภัณฑ์ 4.29 ดี 
5. การจัดการผู้มีสิทธิใช้ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข  4.38 พอใช้ 
6.ความสะดวกในการเลือกรหัสครุภัณฑ์ (เลือกจากค าส าคัญ หรือ หมวดหมู)่  3.91 ดี 
7.การจัดการข้อมูล สถานที่ รหัสครุภัณฑ์ แหล่งเงิน กองทุน ผลผลิต  3.86 ดี 
8. รูปแบบการใช้งานเข้าใจง่าย  4.91 ดีมาก 
9.ภาพรวมของระบบ  4.25 ดี 
 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่เกณฑ์พึงพอใจ และพบว่า ประเด็นที่ 8 รูปแบบ
การใช้งานเข้าใจง่ายมีคะแนนสูงที่สุด โดยมีค่า 4.91 จึงช้ีให้เห็นว่า ผู้ใช้พึงพอใจในระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทางานให้กับเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 

3.3 อภิปรายผล 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้เป็นด้วยการที่ข้อมูล QR Code 

เก็บไว้เป็นข้อมูลตัวอักษรเราจึงสามารถน า QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์ ข้อความ เบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปัจจุบัน QR Code ถูกน าไปใช้ในหลายๆ ด้านเนื่องจากความ “ง่าย” เพราะทุกวันนี้คนส่วน
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ใหญ่จะมีมือถือกันทุกคนและมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องเกือบทุกรุ่นแล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ 
เพราะ URL โดยปกติแล้วจะเป็นอะไรที่จดจ าได้ยากเพราะยาวและบางอันจะซับซ้อนมาก ขนาดจดยังท าไม่ได้ แต่ด้วย QR Code เราเพียงแค่ยก
มือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ นามบัตร นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้นๆ บันทึก
ข้อมูลอยู่โดยอัตโนมัติ และด้วยการมาของระบบ 3G ที่ค่ายมือถือต่างๆ ในบ้านเข้ามาให้บริการแล้ว จะท าให้เราสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตบนมือ
ถือได้อย่างรวดเร็วและทุก  ๆที่ท่ีต้องการ 

นอกจากนี้ QR Code ยังเริ่มนิยมอยู่บนนามบัตรแล้วด้วย โดยจะใช้ QR Code บันทึก URL ของข้อมูลส่วนต่างๆ  บนเว็บไซต์ จะเก็บ
ข้อมูลส่วนในรูปแบบตัวอักษร เช่น ช่ือ ต าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ฯลฯ ซึ่งอาจท าให้ในอนาคตเราอาจไม่จ าเป็นต้องแลกนามบัตรกันอีกต่อไป เพียง
แค่เอามือถือมาสแกนที่นามบัตร ข้อมูลบนนามบัตรทุก  ๆอย่างก็จะถูกจัดเก็บเข้ามือถือทันที ความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด พบว่ากลุ่มอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เนื่องจาก ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหาไม่ยุ่งยาก ค้นหาง่ายและตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

 

4. สรุปผล 
ระบบนี้สามารถรองรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลผู้มีสิทธิใช้ระบบเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่จัดการงาน

ครุภัณฑ์สะดวกต่อการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์จะมีรหัสคิวอาร์โค๊ดส าหรับครุภัณฑ์ช้ินนั้น โดยการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อ
ระบุตัวตนของครุภัณฑ์ร่วมกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสามารถเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
ได้อย่างน่าพอใจ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.25 ในขณะที่ความพึงพอใจในด้านความ
สะดวกในการแก้ไขที่อยู่ครุภัณฑ์บนโทรศัพท์มือถือมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.29 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
ผู้จัดท าขอขอบพระคุณอาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่

ธุรการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ช่วยสนับสนุนให้ระบบจัดการครุภัณฑ์
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
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 แอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันค้นหาคลินิกในพื้นที่ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลคลินิกจากการส ารวจเชิงพื้นที่ใน
ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดเป็นฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL แล้วน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม
พัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ และท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่า 4.54 จากการประเมินพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับดีมาก เพราะฉะนั้นการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
ให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:  แอพพลิเคชัน  แอนดรอยด์  สมาร์ทโฟน  
 

Abstract 
This research aims to develop Application for Information service of Clinic in Phitsanulok on Android Operating System, 

study the satisfaction of users via Application for Information service of Clinic in Phitsanulok on Android Operating System and 
evaluate the effectiveness of Application for Information service of Clinic in Phitsanulok on Android Operating System. Bring all 
information into a database using MySQL and system analysis and design. Programming applications on Android devices and test 
the system performance test results, which found that the performance of the system is in most levels, which have only average 
4.54 from the evaluation found that the systems that are developed are satisfied. Therefore, Application for Information service of 
Clinic in Phitsanulok on Android Operating System that has been developed can be applied effectively. 
Keywords:  Application, Android, Smart Phone 

 

1. บทน า 
เนื่องจากต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นแหล่งธุรกิจ แหล่งศึกษา ศูนย์กลางการ

คมนาคม เมื่อมีประชากรมากย่อมมีการเจ็บป่วยของประชากรเพิ่มขึ้นด้วย จึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนหรือย่อมมีการปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพมากขึ้นตามล าดับ นอกจากโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพแล้ว ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกนั่นคือคลินิกที่สามารถ
ให้บริการด้านสุขภาพได้ แต่คลินิกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนมากและหลากหลายประเภทท าให้ยากต่อการค้นหาและเข้าถึงสถานที่ตั้ง
ของคลินิก ซึ่งอาจท าให้สิ้นเปลืองเวลาในการเดินทางไปรักษาท าให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้า จึงเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต 

เมื่อเกิดกรณีจ าเป็นหรือฉุกเฉินส าหรับคนเดินทางที่ต้องการจะเดินทางไปรับการรักษา แต่ไม่ทราบแผนที่การเดินทางไปยังคลินิกและ
เนื่องด้วย Google Map ที่มีการแสดงข้อมูลบนแผนที่อย่างกว้างขวาง แต่ไม่เจาะลึก ไม่แบ่งประเภท ไม่จัดหมวดหมู่ ของคลินิกต่างๆ ท าให้ต้อง
ใช้เวลาในการค้นหา ในปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟนบนระบบแอนดรอยด์ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของคนส่วน
ใหญ่ทางผู้จัดท าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหาคลินิกของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อและเดินทางไปยัง
คลินิกใน จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วได้ท าโครงการพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ ผู้ประกอบการคลินิกจ านวน 20 คน กลุ่มที่สอง คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 50 คน ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  

2.2 การวิเคราะห์และก าหนดขอบเขต 
ท าการก าหนดขอบเขตเพื่อสร้างแอพพลิเคช่ันขึ้นจากการวิเคราะห์การใช้งานแอพพลิเคช่ันทั่วไปและข้อมูลจากคลินิกที่ได้รับมา เพื่อ

ท าให้สามารถใช้งานแอพพลิเคช่ันง่ายและได้มีประโยชน์สูงสุด และก าหนดเวลาในการจัดท าแอพพลิเคช่ัน  
2.3 ออกแบบระบบ  

ได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังรูปที่ 1  

mailto:chalearmwut.s@psru.ac.th
http://www.techmoblog.com/android_phone_guide/
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รูปที่ 1 Data Flow Diagram แอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

 จากดังรูปที่ 1 เป็น Data Flow Diagram ที่แสดงการท างานของระบบโดยรวมของแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัด
พิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งหลังจากได้ขอบเขตของระบบจากการวิเคราะห์ พร้อมทั้ง ออกแบบ และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านความแม่นย าของการ
ท างานและด้านการออกแบบของโปรแกรม 
2.4 การพัฒนาระบบ  
           การลงมือพฒันาแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การพัฒนา ได้แก่ ภาษา
ส าหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ัน คือ ภาษา PHP ภาษา HTML และ CSS ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS6 เพื่อสร้างแอพพลิเคชัน jQuery Mobile ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และ Phonegap ใช้เป็นเครื่องมือเสริม ที่ท าให้เราสามารถใช้
ความรู้ HTML เพื่อสร้างแอพพลิเคชันส าหรับมือถือ (mobile apps) ได้โดยไม่ต้องสร้างแยกกันในแต่ระบบปฏิบัติการ 
2.5 การทดสอบระบบ  
 ก่อนที่จะน าแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปใช้จริงนั้นต้องมีการ
ทดสอบระบบ ซึ่งผู้ที่ทดสอบจะตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบการท างานของระบบทุกขั้นตอนหากพบข้อผิดพลาด จะท าการแก้ไข
ระบบให้ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์  
2.6 การทดลองใช้ระบบ 
           เมื่อระบบถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจะให้กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยด์ จ านวนทั้งหมด 75 คน ทดลองใช้ระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ด้านความแม่นย าของการท างานและด้านการออกแบบของโปรแกรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
           จากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การทดสอบแบบทั่วไป โดยแบ่งกลุ่ม
การทดสอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ผู้ประกอบการคลินิก จ านวน 20 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 
50 คน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 

https://jquerymobile.com/
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อภิปรายผล 
1. หลังจากที่พัฒนาแอพพลิเคชันและท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยสามารถที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้บริการ

ข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีส่วนประกอบเป็นภาพส าหรับตัวอย่างหน้าจอภาพแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 2 ภาพประกอบหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 

 

 
รูปที ่3 ภาพประกอบเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน 

 

 
รูปที่ 4 ภาพประกอบสมัครสมาชิก 
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รูปที่ 5 ภาพประกอบหน้าค้นหาคลินิก 

 

   
รูปที่ 6 ภาพประกอบหน้าแก้ไขข้อมูลคลินิก 

 

 
รูปที่ 7 ภาพประกอบหน้าประวัติการเข้าใช้งาน 

4. สรุปผล 
แอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท าให้เกิดความสะดวกในการค้นหาคลินิก 

ตลอดจนสามารถติดต่อและเดินทางไปยังคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่ดีและสามารถน าไปใช้ได้จริง ระบบจ าแนกผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการคลินิก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบแบบทั่วไป สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้
เป็นรายละเอียด ดังนี ้
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ผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ มีระดับความพึงพอใจจากผู้ที่ใช้ระบบเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น 
รายการประเมิน ผลประเมินประสิทธิภาพ 

1. ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม    ความหมาย 
1.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.46 มาก 
1.2 การรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ 4.56 มาก 
1.3 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.61 มากที่สุด 
1.4 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.53 มากที่สุด 
ผลค่าเฉลี่ย 4.54 มากที่สุด 
2. ด้านความแม่นย าของการใช้งาน   
2.1 ความเหมาะสมของทางที่แนะน า 4.76 มากที่สุด 
2.2 แม่นย าในการบอกระยะทาง 4.36 มากที่สุด 
2.3 ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน  น่าเชื่อถือ 4.48 มาก 
2.4 ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ 4.63 มาก 
2.5 สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 4.42 มากที่สุด 
ผลค่าเฉลี่ย 4.53 มากที่สุด 
3. ด้านการออกแบบของโปรแกรม   
3.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และหน้าสนใจหน้าโฮมเพจ 4.83 มากที่สุด 
3.2 การจัดวางรูปแบบในการใช้งาน 4.93 มากที่สุด 
3.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม 4.73 มากที่สุด 
3.4 ความเหมาะสมของการใช้สี 4.53 มากที่สุด 
ผลค่าเฉลี่ย 4.75 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 จากการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจและประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันให้บริการข้อมูลคลินิกในจังหวัด
พิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ได้พัฒนาขึ้น มีการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ประเมินทางด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านความ
แม่นย าของการใช้งาน และด้านการออกแบบของโปรแกรม โดยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบบ 3 กลุ่ม รวมทั้งหมดจ านวน 75 คน   
 ผลประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแอพพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผลประเมินด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.54) ด้าน
ความแม่นย าของการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.53) และด้านการออกแบบของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.75)  
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ไพฑูรย์ ง้ิวทั่ง  และอาจารย์อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ อาจารย์ที่

ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง
และความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณ ส าหรับค าแนะน าการพัฒนาแบบสอบถามและส าหรับ
ค าแนะน าในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการจองพื้นที่ขายสินค้าในตลาดนัดจะท าการจองพื้นที่ด้วยวิธีการโทรติดต่อกับเจ้าของตลาดนัดหรือเดินทางไปติดต่อด้วย

ตัวเอง เพื่อให้เจ้าของตลาดนัดท าการจัดหาพื้นที่ขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการจองพื้นที่แบบนี้ท าให้เกิดข้อเสียที่ส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการที่มาจอง เช่น ท าให้พื้นที่ขายสินค้าเต็ม และอาจท าให้ผู้ประกอบการรายเก่าไม่ได้พื้นที่ขายสินค้าที่เป็นพื้นที่ประจ า ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าวนี้ท าให้มีการศึกษาเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ
แอพพลิเคช่ัน และมี MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้วิธีการทดสอบแบบทั่วไป ซึ่งการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน เจ้าของตลาดนัดจ านวน 10 คน และประกอบการจ านวน 50 คน จากการทดสอบพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ
ของแอพพลิเคช่ันที่ได้พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ดังนั้นการทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชัน่ แอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน 

Abstract 
At the present time, there is a booking space for sale in the flea market. It will be booked by calling the owner of the flea 

market or booked by own. Then, the owner of the flea market will provide the area for sell to seller. But booking this causes 
disadvantages that affect the sellers, for example, the spaces for sale will full and may be the old sellers will not get the spaces 
that they always get. These problems made a study about the application book the market spaces for sale on Android 
smartphone developed in the form of applications and use the MySQL as database management systems using conventional 
testing methods. The test divided into three groups, 5 experts, 10 owner of the flea market and 50 sellers. The testing showed that 
the performance evaluation. And satisfactions of the applications that have been developed are satisfied in a very good level with 
the average of 4.50. So, this testing shows that the development of this application can be used effectively. 
Keywords: Application, Android, Smart Phone 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจอยู่มากมายหลายอย่าง โดยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาดนัดก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง และ

ยังเป็นที่นิยมของการประกอบธุรกิจ ซึ่งการประกอบธุรกิจนี้จะท าเกี่ยวกับการน าสินค้าไปจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค และมีการติดต่อกับเจ้าของ
ตลาดนัด เพื่อให้เจ้าของตลาดนัดจัดหาพื้นที่ในการจัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการขายสินค้าที่ตลาดนัดนั้นผู้ประกอบการต้องจอง
พื้นที่ในการจัดจ าหน่ายสินค้าเสียก่อน การจองพื้นที่ขายสินค้านั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเจ้าของตลาดนัดที่เป็นผู้ก าหนด ซึ่งส่วน
ใหญ่ผู้ประกอบการท าการจองพื้นที่โดยโทรติดต่อกับเจ้าของตลาดนัดหรือเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าของตลาดจัดสรรพื้นที่ว่าง เมื่อ
ผู้ประกอบการได้พื้นที่ขายสินค้าแล้ว เจ้าของตลาดนัดก็ใช้วิธีการจดช่ือร้านค้าของผู้ประกอบการลงบนสมุดจดบันทึกข้อมูล ถ้าหากสมุดจดบันทึก
ข้อมูลเกิดความเสียหายข้อมูลที่จดบันทึกไว้ทั้งหมดก็สูญหายไปด้วย และถ้าผู้ประกอบการที่โทรติดต่อการจองพื้นที่ก็มักจะเกิดปัญหาพื้นที่ขาย
สินค้าเต็ม จึงท าให้เสียเวลาที่ต้องรอจนกว่าเจ้าของตลาดนัดจะจัดสรรหาพื้นที่ขายสินค้าให้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงได้น าระบบงาน
ทางด้านสารสนเทศมาใช้ในการจองพื้นที่ขายสินค้าตลาดนัดที่ผ่านแอพพลิเคช่ัน เพื่อช่วยให้การท างานสะดวกมากขึ้น และมีการเก็บข้อมูลที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยแอพพลิเคช่ันส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แอพพลิเคช่ันระบบที่เป็นซอฟแวร์พื้นฐานในระบบที่ช่วยรับรอง
แอพพลิเคช่ันอื่นๆ  ที่มีไว้ส าหรับใช้งานอีกที่หนึ่ง เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ และอีกประเภทหนึ่งคือ แอพพลิเคช่ันที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่
แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆอาทิ เช่น แอพพลิเคช่ันในกลุ่มเกม และแอพพลิเคช่ันในกลุ่มเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น 
(สุชาดา, 2554) เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟน และสมาร์ทแท็บเล็ต มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว และได้รับความนิยมมาก เมื่อมีเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา และในหลายโอกาสมาก
ยิ่งขึ้น (วงหทัย, 2557) ท าให้การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน และพัฒนาแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ที่สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบการมีความสะดวกในการจองพื้นที่ขายสินค้าที่ง่ายขึ้น และประหยัดเวลาในการจองเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
ผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคช่ันตามรูปแบบ Mobile Apps โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัย ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ และก าหนดขอบเขต 
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ศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากทางเจ้าของตลาดนัดหลายแห่ง เพื่อก าหนดขอบเขตการ
ท างานของระบบทั้งหมด และก าหนดระยะเวลาการท างานทั้งหมด 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ เจ้าของตลาดนัดจ านวน 10 คน กลุ่มที่สอง คือ ผู้ที่ขายสินค้า 50 คน 

ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
3. การออกแบบ 

ได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลของแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 Data Flow Diagram แอพพลิเคชั่นจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 

 

จากภาพที่ 1 เป็น Data Flow Diagram ที่แสดงการท างานของผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัดต่อแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน ซึ่งหลังจากได้ขอบเขตของระบบจากการวิเคราะห์ พร้อมทั้ง ออกแบบ และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม และด้านการออกแบบของโปรแกรม 

4. การพัฒนาระบบ 
การลงมือพัฒนาแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน โดยใช้ซอฟต์แวร์หลักๆ ได้แก่ Adobe 

Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ คือ HTML5 และ PHP5 มีการน า JQuery Mobile เข้ามาประยุกต์ใช้ ส่วนระบบจัดการ
ฐานข้อมูล คือ MySQL ทั้งหมดนี้น ามาเพื่อสร้างแอพพลิเคช่ันส าหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (app android mobile)  

5. การทดสอบระบบ 
ขั้นตอนแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดไปใช้จริงนั้นต้องมีการทดสอบระบบก่อน โดยผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้ทดสอบ ซึ่งตรวจสอบความ

ถูกต้อง และทดสอบการท างานของระบบทุกขั้นตอน หากพบข้อผิดพลาดจะด าเนินการแก้ไขจนได้ระบบที่เสร็จสมบูรณ์ 
6. การทดลองใช้ระบบ 

เมื่อได้ระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน จ านวน
ทั้งหมด 65 คน ทดลองใช้ระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม 
และด้านการออกแบบของโปรแกรม เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบทีเ่ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1. จากการวิจัยพัฒนาแอพพลิเคช่ัน และท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยสามารถพัฒนาการแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่

ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน มีส่วนประกอบเป็นภาพส าหรับตัวอย่างหน้าจอภาพแต่ละส่วน 
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ภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบของผู้ที่ขายสินค้า 

 

      
ภาพที่ 3 การสมัครผู้ประกอบการ 

 

     
ภาพที่ 4 คู่มือการใช้งาน 

    
ภาพที่ 5 การเข้าสู่ระบบเจ้าของตลาดนัด 

 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                      11-13 May 2016 

 

174 

 
ภาพที่ 6 การเพิ่มข้อมูลตลาดนัด 

 

      
ภาพที่ 7 การจองพ้ืนที่ขายสินค้า 

 

2. ผลแสดงการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน  
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการประเมิน ผลประเมินประสิทธิภาพ 
1. ด้านประสิทธภิาพของโปรแกรม  ความหมาย 
1.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.36 มาก 
1.2 การรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ 4.36 มาก 
1.3 ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน 4.76 มากที่สุด 
1.4 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.66 มากที่สุด 
ผลค่าเฉลี่ย 4.56 มากที่สุด 
2. ด้านประโยชน์ของโปรแกรม   
2.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้ 4.56 มากที่สุด 
2.2 ความง่ายของการใช้งานของโปรแกรม 4.50 มากที่สุด 
2.3 ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ชัดเจน น่าเช่ือถือ 4.46 มาก 
2.4 ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ 4.46 มาก 
2.5 สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 4.56 มากที่สุด 
ผลค่าเฉลี่ย 4.51 มากที่สุด 
3. ด้านการออกแบบของโปรแกรม   
3.1 ความสวยงาม ความทันสมยั และหน้าสนใจของหน้าโฮมเพจ 4.93 มากที่สุด 
3.2 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์งานต่อการใช้งาน 4.93 มากที่สุด 
3.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม 4.83 มากที่สุด 
3.4 ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลตา่ง ๆ 4.83 มากที่สุด 
ผลค่าเฉลี่ย 4.88 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ และประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนที่ได้พัฒนาขึ้น มีการประเมินทั้งมด 3 ด้าน ประเมินทางด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม 
และด้านการออกแบบของโปรแกรม โดยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบบ 3 กลุ่ม รวมทั้งหมดจ านวน 65 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 โดยพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผลประเมินด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 ด้านประโยชน์ของโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และด้านการออกแบบของโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 

จากการศึกษาแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนสามารถอภิปรายผลได้ว่า การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันการจองพื้นที่ตลาดนัดท าให้มีความสะดวกสบาย และความเหมาะสมที่ผู้ใช้งานสามารถน าแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดไปใช้ได้
จริง อีกทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50) เนื่องจากผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน การจัดท าผังงาน และออกแบบ
งาน เพื่อก าหนดแนวทางการน าเสนอ โดยทุกขั้นตอนของการสร้างอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ เพื่อที่ตรวจสอบคุณภาพ และให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดก่อนที่น าไปใช้จริงกับกลุ่มผู้ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยดาราวรรณ และคณะ (2557) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อการ
เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่มากที่สุด และสามารถพัฒนาแอพพลิเคช่ันจองพื้นให้มีระบบคุณภาพที่มี
ความง่ายต่อการใช้งาน มีความเสถียรภาพการเข้าถึง และมีความรวดเร็วในการตอบสนอง เพื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่
มากขึ้น (ณัฏฐากานต์, 2558) ดังนั้นการพัฒนาแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนสามารถน าไป
พัฒนาต่อได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

4. สรุปผล 
จากการศึกษาเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันจองพื้นท่ีตลาดนัดด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ

แอพพลิเคช่ัน ซึ่งมีการประเมินอยู่ทั้งมด 3 ด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพและความพึงพอใจของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ท าให้การพัฒนาแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่ตลาดนัดสามารถน าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามจึงควร
ที่จะมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยให้การท างานของแอพพลิเคช่ันจองพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเก่า 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ไพฑูรย์ ง้ิวทั่ง ที่ช่วยให้ค าแนะน าการพัฒนาแบบสอบถาม และค าแนะน าในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 

เจ้าของตลาดนัดหลายแห่งที่เอื้อเฟื่อข้อมูลของตลาดนัด เพื่อช่วยให้งานวิจัยผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการท าวิจัยในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอน

ดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอพิษณุโลก โดยการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคช่ันจากผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการ
เดินทางและเลือกใช้บริการโรงแรมที่ต้องการเข้าพักได้ โดยแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์บอกถึงละเอียดของ
โรงแรมไว้อย่างละเอียด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหาโรงแรมหรือข้อมูลของโรงแรมที่ชัดเจนซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับ
การค้นหาโรงแรมในอ าเภอเมืองพิษณุโลกโดยสามารถใช้แอพพลิเคช่ันได้ดังนี้ 1) สามารถเข้าดูข้อมูลโรงแรมในอ าเภอพิษณุโลกได้อย่าง
ละเอียด 2) สามารถเข้าดูรูปภาพแนะน าของโรงแรมในอ าเภอเมืองพิษณุโลก 3) สามารถดูประเภทของโรงแรมที่จะเข้าพัก 4) สามารถดู
เส้นทางแนะน าการเดินทางไปยังโรงแรมในอ าเภอเมืองพิษณุโลกได้อย่างชัดเจนโดยการทดสอบแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบน
ระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลกจากการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันแอนดรอย์ จ านวน 3 
ท่าน และผู้ใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลกจ านวน 30คนโดยมีการวัดแบบ
ประเมิน 5 ระดับ พบว่า ผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 3มีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี ด้านการออกแบบ
หน้าจอแอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับดีและในด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดมีากและผลการประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนผลที่ได้คือ มีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมากด้านการออกแบบ
หน้าจอ อยู่ในระดับดแีละในด้านความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดีมาก 
ค ำส ำคัญ: แอพพลิเคชั่น ระบบแอนดรอยด์ ค้นหา โรงแรม 
 

Abstract 
This research aimed to develop and performance theApplication for Hotel Search via Android: A Case 

Study in Muang Phitsanulok District. The satisfaction of the user application functionality from those who want the 
convenience of traveling and opted to stay at the hotel. The app offers search for hotels on Android. Describe in 
detail the profile of the hotel. To save time in the hotel or the hotel's clear. The researchers have developed an 
application for the hotels in the downtown district. The ability of the application is1) Show all information about 
hotel in Muang Phitsanulok District. 2) Cansee pictures of recommend hotels in Muang Phitsanulok.3) Can see the 
type of hotel to stay at. 4) Can view the route recommend a trip to the hotel in the downtown district as well. By 
testing application functionality for the Application for Hotel Search via Android: A Case Study in Muang 
Phitsanulok District. The segmented into two groups is 3 application experts and 30 people. There are five levels of 
assessment found that the three experts were satisfied with the performance of the application functionality level 
was angood level. Design screen apps option level was an good level. And the overall satisfaction of the 
application functionality was an very good level. And results from a sample of 30 people, the result is satisfaction 
in the performance of the application functionality was an very good level. Design screen was good and the 
satisfaction of application functionality was an very good level. 
Keyword: Application, Android, Search, Hotel 
 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบัน การเดินทางจากบ้านไปยังสถานที่อื่นๆ ถ้าระยะทางไกลก็จ าเป็นต้องหยุดพักค้างคืน และที่พักที่ให้ความ

สะดวกสบายมากที่สุดก็คือโรงแรมแต่การที่จะค้นหาโรงแรมหรือที่พักได้อย่างรวดเร็วนั้นไม่ไดเ้รื่องง่าย ที่จะค้นหาโรงแรมได้ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ในด้านการพักผ่อน และความสะดวกสบายต่างๆ ดั้งนั้นจึงมีต้องมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล
ของโรงแรมเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตเสมอ  

เนื่องจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์ด้านนี้ ขึ้นทุกขณะ ท า
ให้กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม ให้ความส าคัญกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพิ่มมากขึ้นสามารถใช้งานผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บแล็ต เพราะอุปกรณ์ประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือ เล็ก เบา ใช้งานได้เร็วและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป ณ ท่ีไหนผู้ใช้ก็สามารถรับข่าวสารได้ทันทีผ่านเครือข่าย
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อินเตอร์เน็ต เพราะการที่เราได้เข้าถึงข้อมูลที่สดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงเส้นทางใหม่ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้ผู้รับสารได้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงและข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับมีความสะดวกสบาย จึงมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาโรงแรมในอ าเมือง
พิษณุโลก ส าหรับผู้ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อความสะดวกสบาย และที่ส าคัญคือเช่ือถือได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาโรงแรมในอ าเภอเมืองพิษณุโลก และบอกรายละเอียดของโรงแรม บอก
เส้นทางการเดินทางให้มีความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลของโรงแรม 
1.1วัตถุประสงค์ 

1.1.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลกโดยการบอก 
ถึงข้อมูลของโรงแรมและรายละเอยีดของโรมแรม 

1.1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์กรณีศกึษาในอ าเภอเมือง
พิษณุโลก โดยค้นหาโรงแรมและบอกถึงรายละเอยีดข้อมลูของโรมแรม 
1.2 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทศพร ดิษฐ์ศิริ (2558) กล่าวว่าแอปพลิเคช่ันเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกท้ังยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น
ในปัจจุบันแท็บเล็บโทรศัพท์มอืถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ส่วนที่มีคนใช้งานและเป็น
ที่นิยมมากก็คือไอโอเอส (ios) และแอนดรอยด์ (Android) ท าให้เกิดการเขียนหรือพัฒนาแอปพลิเคช่ัน (Application) ลงบนแท็บเล็ต
สมาร์ทโฟนเป็นอย่างมากเช่นแผนที่เกมส์โปรแกรมสนทนาต่างๆ และวงการให้ธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นตัวอย่างแอปพลิเคช่ันเกมส์ช่ือดังที่ช่ือว่า Angry Birds หรือ facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราว
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสถานท่ีรูปภาพผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ 

กิตติยา วงศ์นรเศรษฐ ์(2556) อธิบายไว้ว่าแอปพลิเคช่ันในปัจจุบันนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อมาสนองความต้องการของ
มนุษย์ในทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีระบบที่ใช้ทางานหลากหลายเช่นios, Windows Mobile, Android และBlackBerry 
OS ดังนั้นแอปพลิเคช่ันจึงถูกเขียนและพัฒนาลงในสมาร์ทโฟน Mobile Application, Tablet เหมาะส าหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆในกา
เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงขยายการให้บริการผ่านมือถือสะดวกง่ายทุกที่ทุกเวลาการประยุกต์ใช้เช่นแอปพลิเคช่ันสาหรับการท่องเที่ยว
แอพพลิเคช่ันส าหรับอสังหาริมทรัพย์แอปพลิเคช่ันสาหรับภัตตาคารแอปพลิเคช่ันสาหรับการขายสินค้าแอปพลิเคช่ันสาหรับการศึกษา
แอปพลิเคช่ันเพื่อสุขภาพเป็นต้น Application จึงเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้และใช้เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันอย่างต่อเนื่องจึงทาให้แอปพลิเคช่ันมีอิทธิพลกับชีวิตคนในปัจจุบันมากแนวโน้ม
การใช้งานแอปพลิเคช่ันจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากธุรกิจในอนาคตกาลังเคลื่อนเข้าสู่นวัตกรรมบนอุปกรณ์ Smart Device อุปกรณ์โมบายจะมี
อัตราถึง 1 ใน 4 จากช่องทางการเข้าถึงทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2550) ได้อธิบายว่า โรงแรม คือ ที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะและแบ่งเป็นห้องพัก มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่นักเดินทาง และเก็บค่าเช่าเป็นรายห้องตัวอย่างที่เห็นชัดคือ ปรีชา แดงโรจน์ (2549) อธิบายว่าปัจจุบันนี้จะมีการจัดโรงแรมตาม
ระดับความหรูหรา เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างเสริมให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพและก าลังซื้อตลอดจนรสนิยมของผู้บริโภคว่ามี 5 
ระดับ ได้แก่ โรงแรมระดับหรูหรา โรงแรมช้ันหนึ่ง ช้ันสอง ช้ันสาม และช้ันประหยัด นอกจากนี้มณกานติ แลนแคสเตอร์ (2549) ได้กล่าวถึง
การแบ่งส่วนตลาดของโรงแรมตามที่มาของการจองว่ามี 3 วิธี ได้แก่ 1)การจองโดยตรง (Direct Booking) บุคคล หรือกลุ่ม ติดต่อจองมาที่
โรงแรมโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัทตัวกลางการจัดจ าหน่าย หรือหน่วยงานอื่น 2) การจองโดยแทรเวล เอเจนซี่ (TravelAgency) แทเวลเอเจนซี่
เป็นผู้จองโรงแรมให้กับลูกค้า 3) การจองโดยบริษัททัวร์ (Tour Operation) บริษัททัวร์จองโรงแรมให้กับลูกค้าเป็นต้น 
 

2. วธิีกำรทดลอง 
2.1 วิธีกำรทดลอง มีดังนี้ 

2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาหัวเรื่องการท าวิจัยโดยวิเคราะห์ที่มาและความส าคญัของ
ปัญหา รวมทั้งก าหนดวตัถุประสงค์ให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได ้

2.1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาแอพพลิช่ัน 
2.1.3 ก าหนดข้อมลูที่ใช้ และค้นหาข้อมูลโรงแรมที่ใช้ส ารวจภาคสนามเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาเพื่อ 

รวบรวมข้อมลูต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับโรงแรมในอ าเภอเมืองพิษณโุลก 
2.1.4 ศึกษาและก าหนดวิธีการสรา้งเว็บแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ การเขียนโปรแกรม การแบบออกแบบ 
2.1.5 ออกแบบการท างานของแอพพลิเคชัน่ดังนี ้
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ภำพที่ 1 กำรท ำงำนของแอพพลิเคชั่นค้นหำโรงแรมในเมืองพิษณุโลก 
 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลองในงำนวิจัยครั้งนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้แก ่
2.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใช้เป็นเครื่องในส าหรับพัฒนาโปรแกรม 
2.2.2 Phone gap ใช้เป็นเครื่องมือเสริม ที่ท าให้เราสามารถใช้ความรู้ HTML5 เพื่อสร้างแอพพลิเคช่ันส าหรับมือถือ (mobile apps) 

ได้โดยไม่ต้องสร้างแยกกันในแต่ระบบปฏิบัติการ    
2.2.3 MySQL ใช้ในการจัดการกบัข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดส าหรบัการใช้งานในแอพพลิเคชัน่ 
2.2.4 Jquery Mobile ใช้ชุดรูปแบบในการพัฒนาออกแบบแอพพลิเคช่ัน 

2.3.ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้พัฒนาได้ท าการแบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันจ านวน 3ท่าน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

และผู้ใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลกจ านวน 30 คน หลังจากที่พัฒนา
แอพพลิเคช่ันและท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคช่ัน โดยสามารถที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบน
ระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลก มีส่วนประกอบเป็นภาพส าหรับตัวอย่างหน้าจอภาพแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 

1. การแสดงหน้าจอของแอพพลิเคชั่นเพ่ือท่ีท าการค้นหาโรงแรม 

                                                         
ภำพที่ 1 ภำพแสดงจอหน้ำแอพพลิเคชั่น 

เร่ิมการท างาน 

เข้าสู่แอพพลิเคชั่น 

ค้นหาโรงแรมข้อมูล
โรงแรม 

จบการท างาน 

ดูข้อมูลและประเภทโรงแรม 

ดูรูปภาพของโรงแรม 

แผนที่น าทางไปยังโรงแรม 

ค้นหาพบ 

ค้นหาไม่พบ 
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2. การแสดงหน้าจอท าการค้นหาแอพพลิเคช่ันและบอกถึงข้อมูลของโรงแรม 

                  
ภำพที่ 2 ภำพแสดงจอกำรค้นหำโรงแรม 

3. การแสดงหน้าจอในการเข้าชมรูปภาพโรงแรม 

                                                     
ภำพที่ 3 ภำพแสดงประเภทของโรงแรม 

4. การแสดงหน้าจอส าหรับการดูประเภทของโรงแรมที่เพื่อต้องการเลอืกใช้บริการ 

                                                 
                                              ภำพที่ 4 ภำพแสดงรูปภำพของโรงแรม 

5. การแสดงหน้าจอแผนท่ีเพื่อน าทางไปยังโรงแรมทีเ่ลือกใช้บริการ 

 

ภำพที่ 5 ภำพแสดงจอแผนที่ของโรงแรม 
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3. ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผล  
ผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์กรณีศึกษาในอ าเภอเมืองพิษณุโลกโดยผู้เช่ียวชาญด้าน

แอพพลิเคช่ันแอนดรอย์ ทั้ง 3 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างประชากร ทั้ง 30 คน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
โดยมีการแบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) และปรับปรุง (1) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
ได้ผลดังนี ้
 
 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของเชี่ยวชำญทั้ง 3 ท่ำน 

จากตารางที่ 1 วัดแบบประเมิน 5 ระดับ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันจากผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 3 ท่าน มีความพึง
พอใจในด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดี ( X = 4.41, S.D. = 0.63) ด้านการออกแบบหน้าจอแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับ
ด ี( X = 4.47, S.D. = 0.48) และในด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.56, S.D. = 0.19)   
 

ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 18-35 ปี จ ำนวน 30 คน 
 

รำยกำรประเมิน 
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนประสิทธิภำพของแอพพลิเคชั่น 
1 ความราวเร็วและการตอบสนองของแอพพลิเคชั่น 4.50 0.58 ดีมาก 
2 แอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.47 0.53 ดี 
3 ความเหมาะสมระหว่างปริมาณของภาพกับปริมาณของเนื้อหา 4.43 0.57 ดี 
4 สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งานได้ดี 4.63 0.49 ดีมาก 

รวม 4.51 0.34 ดีมาก 
ด้ำนกำรออกแบบหน้ำจอของแอพพลิเคชั่น 
1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบในแอพพลิเคชั่น 4.43 0.73 ดี 
2 ภาพประกอบในแอพพลิเคชั่นมีความนา่สนใจ 4.53 0.68 ดีมาก 
3 หน้าจอมีรูปแบบที่ดีน่าสนใจ 4.47 0.73 ดี 
4 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งต่างบนหน้าจอ 4.43 0.63 ดี 
5 การออกแบบหน้าจอภาพโดยรวม 4.50 0.51 ดีมาก 

รวม 4.47 0.63 ดี 
    

 
รำยกำรประเมิน 

คุณภำพ 
ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้ำนประสิทธิภำพของแอพพลิเคชั่น 
1 ความราวเร็วและการตอบสนองของแอพพลิเคชั่น 4.67 0.51 ดีมาก 
2 แอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.40 0.45 ดี 
3 ความเหมาะสมระหว่างปริมาณของภาพกับปริมาณของเนื้อหา 4.67 0.47 ดีมาก 
4 สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งานได้ดี 4.33 0.47 ดี 

รวม 4.42 0.63 ดี 
ด้ำนกำรออกแบบหน้ำจอของแอพพลิเคชั่น 

1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบในแอพพลิเคชั่น 4.67 0.79 ดีมาก 
2 ภาพประกอบในแอพพลิเคชั่นมีความนา่สนใจ 4.67 0.79 ดีมาก 
3 หน้าจอมีรูปแบบที่ดีน่าสนใจ 4.00 0.76 ดี 
4 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งต่างบนหน้าจอ 4.33 0.65 ดี 
5 การออกแบบหน้าจอภาพโดยรวม 4.67 0.44 ดีมาก 

รวม 4.47 0.48 ดี 
ด้ำนควำมพึงพอใจของกำรใช้แอพพลิเคชั่น 

1  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นนี้   สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อย
เพียงใด 

4.33 0.46 ดี 

2  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นนี้   มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.67 0.42 ดีมาก 
3 ในภาพรวมของแอพพลิเคชั่นท่านมีความพึงพอใจ 

อย่างไรต่อแอพพลิเคชั่น 
4.67 0.39 ดีมาก 

รวม 4.56 0.19 ดีมาก 
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รำยกำรประเมิน 

คุณภำพ รำยกำร
ประเมิน 

คุณภำพ 

ด้ำนควำมพึงพอใจของกำรใช้แอพพลิเคชั่น 
1  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อย

เพียงใด 
4.47 0.51 ดี 

2  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นนี้ มปีระโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.57 0.50 ดีมาก 
3 ในภาพรวมของแอพพลิเคชั่นท่านมีความพึงพอใจ 

อย่างไรต่อแอพพลิเคชั่น 
4.53 4.51 ดีมาก 

รวม 4.52 0.31 ดีมาก 
 

จากตารางการวัดแบบประเมิน 5 ระดับ ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลที่ได้คือ มีความพึงพอใจในด้าน
ประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.51, S.D. = 0.34) ด้านการออกแบบหน้าจอ อยู่ในระดับดี ( X = 4.47, S.D. = 
0.63) และในด้านความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.52, S.D. = 0.31)  
  

วิจำรณ์ผล 
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์กรณีศึกษาในอ าเภอในอ าเภอ

เมืองพิษณุโลก ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญแอพพลิเคช่ัน ทั้ง 3 ท่าน ผลที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ัน
อยู่ในระดับดี ด้านการออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี และในด้านความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี
มาก และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี
มาก ด้านการการออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี และในด้านความพึงพอใจของการใช้แอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก จึง
สรุปได้ว่าแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอในอ าเภอเมืองพิษณุโลก ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 

4. สรุปผล 
จากผู้ทีใ่ช้แอพพลิเคชั่นส าหรับค้นหาโรงแรมบนระบบแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในอ าเภอในอ าเภอเมืองพิษณุโลก มีความ

พึงพอใจในการต่อการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับค้นหาโรงแรม เพราะสามารถบอกรายละเอียดของโรงแรม บอกเส้นทางการเดินทาง
ให้มีความสะดวกสบายและการค้นหาข้อมูลของโรงแรมได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้บริการต่อผู้ต้องการ
ใช้โรงแรมในอ าเมืองพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การ Authentication ด้วยรหัสผ่านถือเป็นกระบวนการการป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้นในการเข้าใช้ระบบ ทั้งด้านการท าธุรกรรม

การเงิน พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียวเน็ตเวิร์ค และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น พฤติกรรมในเรื่องของการจัดการ
รหัสผ่านที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยระบบ โดยการศกึษาพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่าน จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา เพราะนักศึกษาเป็น
กลุ่มที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือก้าวทันต่อเทคโนโลยีมากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จะมีความปลอดภัยในเรื่องของการจัดการรหัสผ่านมากที่สุด และพฤติกรรมของการจัดการรหัสผ่านยังมีความเสี่ยง ทั้ง
เรื่องของการตั้งรหัสผ่าน การเปลี่ยนหรือการปรับปรุงรหัสผ่าน การใช่รหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านหลายบัญชี และยังมีการจดบันทึกรหัสผ่านไว้ท่ีต่างๆ   
ค าส าคัญ: รหัสผ่าน  พฤติกรรม  การยืนยันตัวตน 

Abstract 
 The Authentication is a basic security password of process with working for financial transaction, electronic commerce, 
electronic mail, social network and personal computer, etc.  The human behavior is risking of security, In Case study, the students 
of computer science or concern it who skill have a behavior risking with “password” to change and be adjust to many password 
for each accept and keep record in place. 
Keyword: Password, Behavior, Authentication 
 

1.  บทน า 
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เป็นโลกของการเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญกับตัวบุคคลและ

องค์กร เพราะข้อมูลบางอย่างของทั้งตัวบุคคลและองค์กรมีความส าคัญและไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยปัญหาพื้นฐานในเรื่อง
ของ Computer Security เพื่อการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยควบคู่กันด้วย เช่น ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กร หรือ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ข้อมูลบัตร ATM บัตรเครดิตหรือการท าธุรกรรมทางการเงิน พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียวเน็ตเวิร์ค ตลอดจนรหัสส่วนตัวส าหรับการเข้าสู่ข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์หรือภายในระบบหน่วยงานต่างๆ  ฯลฯ เป็น
ต้น (Shay, R., et al., 2010; Gaw, S., and Felten, E. W., 2006) การสร้างความปลอดภัยด้วยการ Authentication โดยจะมีการน าเอาอุปกรณ์
และเทคนิคต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้รวมถึง Smart Card, RFID Card, USB Tokens, Image, Hash Function และ Graphical Password ที่
สามารถสร้างความปลอดภัยของการ Authentication ที่สะดวก ง่ายขึ้นและมีความปลอดภัย รหัสผ่าน ยังคงใช้งานกันมากที่สุดในการ 
Authentication หรือ การ Authorization โดยที่รหัสผ่านที่เป็นข้อความไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใด  ๆแต่ในปัจจุบันถือว่ายังไม่มีความปลอดภัย
เท่าที่ควรถ้าใช้แค่รหัสผ่านอย่างเดียว (Mazurek, et al., 2013) และรหัสผ่านผู้ใช้มักก าหนดโดยใช้ค าง่ายๆ เพื่อสะดวกในการจดจ า สาเหตุจาก
ต้องเปลี่ยนบ่อย หรือมี รหัสผ่านหลายระดับ หรือระบบห้ามใช้รหัสผ่านซ้ าเดิม รหัสผ่านง่ายต่อการเดา ได้แก่ สั้น ใช้ค าที่คุ้นเคย ใช้ข้อมูล
ส่วนตัว ใช้รหัสผ่านเดียวทุกระบบ จดรหัสผ่านไว้บนกระดาษ และไม่เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่ก าหนด (Komanduri, et al., 2011)   
 

2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
         2.2.1 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นการพิสูจน์ว่าผู้ใช้ที่ก าลังใช้งานหรือเข้าระบบอยู่คือใคร มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบเพียงใด 
โดยผ่านการ login เข้าสู่ระบบ ซึ่งทุกระบบย่อมต้องมีการท า Access Control เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ (Unauthorized Access) หรือ 
ผู้ไม่หวังดี ไม่ว่าจะเป็น Hacker หรือโปรแกรม Malicious Mobile Code ต่างๆ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ เพราะต้องผ่านการตรวจสอบใน
ขั้นตอนการท า Authentication เสียก่อน (Boonkrong, S., 2014; Technology, 2006) 
        2.2.2 พฤติกรรม (Behavior) เป็นการแสดงออกและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์ประดิษฐ์ ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งรวมระบบอื่นหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวม เช่น เดียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการ
รับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ (Ader, et al., 2010)  
      2.2.3 มาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาตรฐาน ISO/IEC 17799 เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติที่จะน าไปสู่ระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยที่องค์กรได้จัดท าขึ้นซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 รายละเอียดของมาตรฐานนี้จะบอก
ถึงวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากจุดอ่อนของระบบโดยแบ่งหัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบ และให้แนวทางว่าผู้จัดท าควรปฏิบัติ
อย่างไร ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมมาตรการหรือใช้วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ หรือเหมาะสมตามที่องค์กรได้ประเมินไว ้โดยในเรื่องของ 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร และการควบคุมการเข้าถึง สองเรื่องที่ได้ยกมาถือว่ามีความส าคัญมากในการจัดการความเสี่ยง
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ค่อนข้างมาก ตั้งแต่การจัดท านโยบาย ในการเข้าถึง เช่น เรื่องนโยบายของการจัดการรหัสผ่าน ตั้งแต่การตั้งรหัสผ่าน ระยะเวลาของการใช้งาน
รหัสผ่าน เป็นต้น เพื่อเป็นนโยบายเบื้องต้นเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบ ของแต่ละบุคคล (ISO. 2013) 
        2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ ปัจจุบันมี
นักวิจัยหรืองานวิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องของการจัดการรหัสผ่าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น โดยงานวิจัยช้ินแรกได้ศึกษาในเรื่อง
ของการศึกษาพฤติกรรมของการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยมีการศึกษาจากแบบสอบถาม การส ารวจแสดงให้เห็นว่ารหัสผ่านต้อง
มีตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 2 Digit ขึ้นไป ซึ่งมีความขัดแย้งกับมาตรฐาน NIST ที่รหัสผ่านต้องมีจ านวน Digit น้อยที่สุด (Shay, et al., 2010) 
และยังมีศึกษาพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่านเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา เพราะคาดว่านักศึกษาเป็นกลุ่มที่ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีและใช้บัญชีออนไลน์มากที่สุด แต่ผลการศึกษาพบว่า ที่จริงแล้วนักศึกษายังขาดความเข้าใจเท่าที่ควรในเรื่องของรูปแบบการโจมตี
รหัสผ่าน แสดงให้เห็นวา่เทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดการรหัสผ่านเท่าที่ควร (Gaw, S., and Felten, E. W., 2006)  

นอกจากการศึกษารหัสผ่านจากแบบสอบถามแล้ว ยังมีการน ารหัสผ่านมาวิเคราะห์เพื่อหาความซับซ้อน โดยการน าฐานข้อมูล
รหัสผ่านจากฐานข้อมูลของ Princeton University มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ใช้งานระบบที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมีรหัสผ่านที่แข็งแกร่งมากกว่า 1.8 เท่าเมื่อเทียบกบั
ผู้ใช้ที่เรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ (Mazurek, et al, 2013) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์โดยการค านวณแบบเอนโทรปี เช่น การวิเคราะห์ภายใต้
มาตรฐาน NIST พบว่าการตั้งรหัสผ่านแบบ Basic 16 สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการรหัสผ่านมากกว่าแบบ comprehensive 8 
(Komanduri, et al., 2011) และอีกงานวิจัยได้ศึกษาการจัดการรหัสผ่าน จากการแยกตัวประกอบด้วยหลักการเอนโทรปี ซึ่งรหัสผ่านส่วนมากจะ
มี 1234 เป็นส่วนประกอบ ซึ่งถือว่ารหัสผ่านมีความอ่อนแอค่อนข้างมาก (Shay, R., et al., 2014)  

การวิเคราะห์การใช้รหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านต่อหลายๆ บัญชี การทดลองมีการน ารหัสผ่านที่ผ่านกระบวนการของฟังก์ช่ันแฮช มา
วิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้กลุ่มหนึ่งมีในการใช้รหัสผ่านซ้ าและมีการใช้รหัสผ่านหนึ่งรหัสกับหลายๆ บัญชีหลายๆ เว็บไซต์ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการ
โจมตีต่อการคาดเดารหัสผ่านได้ง่าย (Das, A., et al., 2014) 

จากการศกึษาการจัดการรหัสผ่านแต่ละงานวิจัยเพื่อหารหัสผ่านที่แข็งแกร่ง ตลอดจนเพื่อน าผลที่ได้น าวิเคราะห์และปรับปรุงแผน
นโยบาย (Inglesant, P. G., and Sasse, M. A., 2010; Schmidt, H. A., 2011) มุ่งหวังความปลอดภัยของผู้ใช้ (Ur, B., et al., 2012; Al-Hamdani, 
W. A., and Dixie, W. D., 2009) ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเน้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เกี่ยวกับการจัดการรหัสผ่าน โดยสนใจผู้ใช้กลุ่มที่เรียนด้าน
คอมกับไม่ได้เรียน และอายุต่างกันส่งผลต่อการจัดการรหัสผ่านที่ต่างกันหรือไม่ และยังสนใจรูปแบบการยืนยันตัวตนนอกจากรหัสผ่าน เช่น 
รหัสผ่านรูปภาพ ลายนิ้วมือ เป็นต้น มีผลต่อทัศนคติกับผู้ใช้หรือไม่ 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
       3.1 การเก็บข้อมูล  
   ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 800 ชุด กับมหาวิทยาลัยเอกชนท่ัวประเทศ โดยสนใจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา  
   3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยสนใจสาขาของนักศึกษาท่ีเรียนต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่าน  
  3.2.1 จ านวนของรหัสผ่านของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีจ านวนท่ีแตกต่างกัน 
  3.2.2 พฤติกรรมการใช้รหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านต่อการใช้มากกว่าหน่ึงบัญชี โดยแบ่งตามสาขาวิชา 
  3.2.3 ขนาดของรหัสผ่าน ซึ่งประกอบด้วยจ านวนตัวอักษรหรือตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแบ่งตามสาขาวิชา 
  3.2.4 พฤติกรรมการบันทึกหรือการจดรหัสผ่านของนักศึกษา โดยแบ่งตามสาขาวิชา 
 3.2.5 พฤติกรรมของระยะเวลาการใช้รหัสผ่าน 
 3.2.6 พฤติกรรมของความถี่ในการเปลี่ยนหรือปรับปรุงรหัสผ่าน 
 

4. ผลการทดลอง 
        4.1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 
รูปที่ 1 ร้อยละของกลุ่มประชากรแบ่งตามสาขาวิชา 
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          กลุ่มตัวอย่างจ านวน 706 คน จากนักศึกษาเอกชนทั่วประเทศ สามารถแบ่งเป็นชาย 343 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58 และเพศหญิง 363 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.42 และถ้าแบ่งตามสาขาที่เรียน แบ่งเป็น 7 สาขาวิชา สามารถแบ่งเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/บัญชี เป็นสาขาวิชาที่มีคนตอบ
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาสาขาวิทยาการคอม/เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 21 ถัดมา สาขาแพทย์/พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 
15 สาขานิเทศศาสตร์/สาขาศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14 สาขารัฐศาสตร์/นิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8 และสาขาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับสามารถแสดงดังรูปที่ 1  
        4.2 ทัศนคติเกี่ยวกับความเข้มงวดต่อการพิสูจน์ตัวตน 

 
รูปที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวความเข็มงวดต่อการพิสูจน์ตัวตน 

        จากรูปที่ 2 แสดงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อความเข้มงวดของการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) มากกว่ารหัสผ่านเพียง
อย่างเดียว ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้อยละ 54 คิดว่ามีความคุ้มค่าและปลอดภัย รองลงมา มีความรู้สึกเฉย  ๆคิดเป็นร้อยละ 39 
ถัดมา มีความรู้สึกร าคาญ คิดเป็นร้อยละ 6 และ อื่น  ๆน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ ต่ ากว่า 1  
        4.3 จ านวนของรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 3 จ านวนรหัสผ่านที่มี 

จากรูปที่ 3 แสดงพฤติกรรมที่มีจ านวนของรหัสผ่าน โดยแบ่งตามสาขาวิชา ผลการศึกษา พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รหัส 2-3 รหัสผ่าน คิดเป็นร้อยละ 51.59 รองลงมามีจ านวนรหัสผ่าน 1 รหัสผ่าน คิดเป็นร้อยละ 33.62 ถัดมามีรหัสผ่าน 4-5 รหัสผ่าน คิดเป็นร้อยละ 
7.36 และน้อยสุดมีจ านวนรหัสผ่านมากกว่า 5 รหัสผ่าน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ถ้าแบ่งเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และแพทย์ มีจ านวน
รหัสผ่าน 2-3 รหัสมากที่สุด ส่วนสาขาอื่นจะมีจ านวนรหัสผ่าน 1 รหัสผ่านร่วมด้วย 
        4.4 จ านวนรหัสผ่านกับการใช้ต่อการใช้งาน 

 
รูปที่ 4 จ านวนรหัสผ่านกับการใช้ 
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 จากรูปที่ 4 แสดงจ านวนรหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านต่อการใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้ส่วนมากใช้เพียงรหัสผ่านผ่าน
เดียวทุกบัญชี โดยเฉพาะสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และท าให้ทราบว่านักศึกษาที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีกระจายของการใช้รหัสผ่าน
มากกว่าหนึ่งรหัสกับหลาย  ๆบัญชี 
 4.5 ขนาดของรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 5 ขนาดของรหัสผ่าน 

 

จากรูปที่ 5 แสดงขนาดของรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีขนาดความยาวของรหัสผ่านประกอบกันเป็นรหัสผ่าน มากกว่า 8 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.00 รองลงมาคือสาขา
บริหารธุรกิจ นิเทศ รัฐศาสตร์ แพทย์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามล าดับ 
        4.6 การบันทึกหรือการจดรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 6 การจดบันทึกรหัสผ่าน 

 จากรูปที่ 6 แสดงพฤติกรรมการบันทึกหรือการจดรหัสผ่านของนักศึกษา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีการจดบันทึกรหัสผ่าน
ไว้ท่ีอื่น  ๆคิดเป็นร้อยละ 22.31 รองลงมาจดไว้บนกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 13.29 ถัดมาจดไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้อยสุด  
 4.5 ระยะเวลาของการใช้รหัสผ่าน 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาของการใช่รหัสผ่าน 

ระยะเวลา/เดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 เดือน 506 30.72 

1-3 เดือน 344 20.89 
4-6 เดือน 355 21.55 

มากกว่า 6 เดือน 442 26.84 
รวม 1,647 100.00 

 

       จากตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมของระยะเวลาในการใช้รหัสผ่านของนักศึกษา ผลการศึกษา พบว่า โดยเฉลี่ยนักศึกษาส่วนมากจะมีระยะเวลา
ในการใช้รหัสผ่าน น้อยกว่า 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 30.72 รองลงมามากกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.84 ถัดมา 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 
21.55 และน้อยสุดใช้รหัสผ่าน 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 20.89 
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 4.6 ความถี่ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ตารางท่ี 2 ความถี่ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ระยะเวลา/เดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 เดือน 144 43.50 

1-3 เดือน 30 9.06 
4-6 เดือน 23 6.95 

มากกว่า 6 เดือน 33 9.97 
ไม่เคยเปลี่ยน 101 30.51 

รวม 331 100.00 
 

 จากตารางที่ 2 พฤติกรรมของความถี่ในการใช้รหัสผ่าน ผลการศึกษา พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการเปลี่ยน
รหัสผ่านอยู่ในน้อยกว่า 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.50 จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 331 คน รองลงมา ไม่เคยเปลี่ยน คิดเป็นร้อย
ละ 30.51 ถัดมา มากกว่า 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 9.97 ถัดมา 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.06 และน้อยสุด 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.95 
 

5. สรุปผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการรหัสผ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ท าให้ทราบว่านักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยแล้วมีพฤติกรรมต่อการจัดการรหัสผ่าน ค่อนข้างมีความปลอดภัยมากกว่าสาขาวิชา
อื่น ทั้งในเรื่องของส่วนประกอบของรหัสผ่าน จ านวนรหัสผ่านที่มี การใช้งานรหัสผ่านหนึ่งต่อหลาย  ๆบัญชี ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Michelle L. และทีม Mazurek, et al, (2013) และสิ่งที่น่าเป็นห่วง ในเรื่องของการใช้รหัสผ่านมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานและไม่ค่อยมีการปรุง
ปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน รวมถึงการใช้รหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านต่อหลาย  ๆบัญชี อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวบุคคลหรือองค์กรได้ อาจท า
ใหผู้้โจมตีได้รหัสผ่านมาโดยง่ายและยิ่งมีพฤติกรรมการใช้รหัสผ่านหนึ่งรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งบัญชีด้วยแล้ว จะท าผู้โจมตีได้รหัสเดียวสามารถ
เข้าได้เกือบทุกบัญชีของผู้ใช้รายนั้น ปัญหาอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไม่มีความรู้ต่อรูปแบบของการโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสผ่าน และการไม่เท่าทันต่อ
เทคโนโลยี อาจท าให้มีพฤติกรรมในการจัดการรหัสผ่านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แนวทางในการแก้ปัญหาอาจจะต้องจัดท ากฎนโยบาย (Policy) ใน
การตั้งรหัสผ่าน ตลอดจนมีระยะเวลาเพื่อการปรุงปรุงรหัสผ่าน หรืออาจจะต้องมีการการ Authentication มากกว่ารหัสผ่าน หรือที่เรียกว่า Two 
Factor เช่น การ Authentication ด้วยรหัสผ่านรวมกับระบบ Biometric 
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 Mobile Application for Traveling National Park 
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บทคัดย่อ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสตาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านข่าวสาร

ข้อมูล ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้จ านวนมาก การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
นี้จะท า ให้เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจ านวนมาก อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมมากขึ้น สังเกตได้
จากอุทยานต่างๆ มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกมากข้ึน โครงงานแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติใน
ประเทศไทยจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลอุทยานได้ตามความสนใจของตนเอง 
โครงงานนี้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลอุทยานแห่งชาติบนเครื่องแม่ข่าย และพัฒนา แอปลิเคชันเพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือส าหรับสืบค้น
ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมาแสดงผลบนหน้าจอมือถือ จากการประเมินการใช้งานโปรแกรมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน พบว่าระดับความพึงพอใจของการใช้งานของโปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมามี
อินเตอร์เฟสที่ใช้งานได้สะดวก สามารถแสดงข้อมูลอุทยานตามผลของการสืบค้นได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแอพลิเคชันนี้สามารถใช้เป็นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง 
ค าส าคัญ:  แอพพลิเคชนั แอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน  

Abstract 
Mobile phone or smart phone at the present times can connect to the Internet to meet the needs on the 

information side and the operating system Android is an operating system on a smartphone with a large number of 
users. The development this application on the operating system Android will access many users. National Park in 
Thailand is the natural attractions that are increasingly popular, that can observed from the various national park 
are prepared the amenities more. Mobile Application for Traveling Thailand National Park project prepared to 
facilitate the tourists that interested in the information of the national park and they can search the information of 
the national parks by their own interests. This project stored the information of national parks on the servers, and 
develop this application to installed on the mobile device for searching information of the national parks. The 
results will be retrieved from the server to display on a mobile screen.  From the evaluation of this applications 
from a sample of 30 people found the satisfaction level of the users this program is in very good level that shows 
the development of this application can make this application  easy to use and can show the information of the 
national park that is the result of the query correctly.  So, This application can be the one way to promote the 
national parks in Thailand. 
Keywords: Application, Android, Smartphone. 
 

1. บทน า 
เนื่องจากผู้วิจัยชอบท่องเที่ยวตามธรรมชาติและประสบปัญหาด้านข้อมูลการท่องเที่ยวจึงได้จัดท าแอปพลิเคช่ันและพัฒนาแอป

พลิเคชันเพื่อบุคลที่สนใจในการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่ชอบในการท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มให้มากที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวและในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ท าให้โทรศัพท์มือถือได้กลายมา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย โทรศัพท์จึงกลายเป็นปัจจัยที่
เพิ่มเติมขึ้นในการใช้ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาองค์ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
เหมาะสม นั่นคือ การออกแบบที่ดึงดูดในการใช้งาน ลดปริมาณของการใช้แฟลชที่ท าให้เกิดการล่าช้าของการแสดงผล จากพฤติกรรมการ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนการมีคอมพิวเตอร์พกพาขนาดย่อม ที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่
ต้องการความรวดเร็ว ทันใจ และมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการนั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
             ด้วยเหตุนี้มีแนวคิดที่จะจัดท าแอปพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ ส าหรับให้ความรู้การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยขึ้น 
เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่สนใจค้นหาเนื้อหาและข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ใน
ด้านการวางแผนการท่องเที่ยว  โดยสามารถศึกษารายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยได้ 
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2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
1. หาข้อมูลแหล่งการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย หาข้อมลูในการท าวิจัยครั้งนี้ เพื่อการให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และผดิพลาดน้อยท่ีสดุเพื่อใช้ในการน าเสนอ 
2. การวิเคราะห์และก าหนดขอบเขต ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากท่ีหามาข้อมูลมาหลายๆแหล่งและหาข้อเท็จจริง

เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานของระบบท้ังหมด และก าหนดระยะเวลาการท างานท้ังหมด 
3. การออกแบบ ทางผู้จัดท าได้ออกแบบโครงสร้างแอพลิเคชันบนมอืถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 

ประกอบไปด้วยการท างาน 2 ฝั่ง ระหว่าง Web Server และ Android Client ดงัภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมการท างานระหว่าง Web Server และ Android Client 

 

จากภาพที่ 1 การท างาของฝั่ง Client และ Web Server จะเห็นได้ว่าฝั่ง Android ซึ่งเป็น Client จะท าการ Request ข้อมูลไปยังฝั่ง 
Web Server และฝั่ง Web Server ซึ่งท างานด้วย PHP กับ MySQL โดยเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท าการ Response ค่า JSON 
กลับไปยังฝั่ง Client เพื่อแปลงข้อมูลและแสดงผลบนหน้าจอ Android ตามที่ต้องการการ 

4. การทดสอบระบบ ขั้นตอนการทดสอบนั้นทางผู้วิจัยได้มีการมีการทดสอบระบบก่อน โดยผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้ทดสอบ โดย
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและทดสอบการท างานของระบบทุกขั้นตอน หากพบข้อผิดพลาด จะด าเนินการแก้ไขจนได้ระบบที่เสร็จสมบูรณ์ 
             5. การทดลองใช้ระบบ เมื่อได้ระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย จ านวนทั้งหมด 30 คน ทดลองใช้ระบบและประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 7 หัวข้อ ได้แก่  
 1. ไอคอนที่ใช้แทนแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับช่ือเรื่องเพียงใด 
 2. หน้าจอ สีพื้นหลัง รูปแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 
 3. ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของระบบ 
 4. การค้นหาข้อมูลให้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 5. ระบบสามารถน าเสนอข้อมูลของอุทยานได้อย่างครบถ้วนเพียงใด 
 6. ความรวดเร็วของการน าเสนอข้อมูลที่เพิม่เข้าไปใหม่ 
 7. ความพึงพอใจคุณภาพของแอปพลิเคชัน 
  เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการด าเนินการของการพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงโครงสร้างของระบบ โมดูลการท างานต่างๆ ของระบบ และการประเมินการใช้
งานระบบแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน สามารถ
สืบค้นรายละเอียดข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ที่มีฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย สถาปัตยกรรมของแอพลิเคชันแสดงดังภาพที่ 1  

แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ประกอบไปด้วยการท างาน 2 ฝั่ง ระหว่าง Web 
Server และ Android Client การท างานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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การท างานในฝั่งของ Server                                            การท างานในฝั่งของ Client 

                            
                                Server                                                                   Client 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการท างานในส่วนของ Server และในส่วนของ Client 
 

แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ ในส่วนของ Client   
ผู้ใช้งานดูข้อมูลผ่านการสืบค้น โดยสามารถสืบค้นได้ จากภาพที่ 2 

• สืบค้นตามภูมิภาค 
• สืบค้นตามกิจกรรม 
• สืบค้นตามชื่ออุทยาน 
• สืบค้นตามแหล่งท่องเที่ยว 
• สืบค้นตามสิ่งอ านวยความสะดวก 
• แสดงข้อมูลรูปภาพ 

 หน้าจอของแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ส่วนของ Server แอปพลิเคชันบน
มือถือเพื่อการท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ผู้พัฒนาไดอ้อกแบบระบบไวด้้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนของ Server) 
           2. หน้าจอส าหรับผู้ใช้ทั่วไป (ส่วนของ Client) 
               หน้าจอส าหรับผูดู้แลระบบ (ส่วนของ Server) 
 

   
ภาพที่ 3 หน้าโฮมเพจของระบบ 

 

หน้าจอหลักจะประกอบด้วยฟังก์ช่ันการใช้งานดังน้ี 
เมนูเพิ่มข้อมลูอุทยาน จะประกอบไปด้วยการเพิ่มข้อมลูอุทยาน ใหม่และรายละเอียดต่างๆ 
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ภาพที่ 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลข้อมูลอุทยาน กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว รูปภาพอุทยาน และ สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

เมนูแก้ไขหรือลบข้อมลูอุทยาน เมือ่ผู้ดูแลระบบเลือกเมนูแก้ไขหรือลบข้อมูลอุทยาน ระบบจะแสดงรายชื่อของอุทยานทั้งหมด 
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบแก้ไข หรือ ลบข้อมูลอุทยาน ดังภาพที่ 6 

   

  
ภาพที่ 5 หน้าจอแก้ไขหรือลบข้อมูลอุทยาน และ หน้าจอแก้ไขข้อมูลอุทยาน 

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแก้ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก ตามต้องการ และคลิกปุ่ม “Finish” เพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งอ านวยความ
สะดวก ระบบจะกลับไปยังหน้าจอหลักของโปรแกรม หากผู้ดูแลระบบคลิกเลือก “ลบ” ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบอุทยาน ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลอุทยาน 

 

 เมื่อผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบแน่ใจและยืนยันการลบข้อมูลอุทยาน คลิกปุ่ม “OK” ข้อมูลอุทยานจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล 
ระบบจะกลับไปยังหน้าจอหลักของโปรแกรม (ภาพที่ 3.3) และหากผู้ดูแลระบบไม่ต้องการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลอุทยานแล้ว ท าการคลกิ
ปุ่ม “Logout” เพื่อออกจากระบบ ระบบจะกลับไปยังหน้าจอแรกของระบบ (ภาพที่ 3.3) 
 หน้าจอส าหรับผู้ใช้ทั่วไป (ส่วนของ Client) 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแรกของโปรแกรมในส่วนหน้าจอส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป (ส่วนของ Client) 

 

     
ภาพที่ 9 หน้าจอของ Application บนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย บางส่วน 

 

4. สรุปผล 
แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการน าเสนอให้ผู้ที่สนใจ และใช้งานแอป

พลิเคชันบนแอนดรอยด์ รับรู้ข้อมูลอุทยานมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมนี้ คือ ความสามารถสืบค้นข้อมูลอุทยานที่ต้องการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการท่องเที่ยวอุทยาน ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านข่าวสารข้อมูล 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้จ านวนมาก การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการนี้จะทา ให้
เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจ านวนมาก อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมมากขึ้นสังเกตได้จากอุทยานต่างๆ 
มีการจัดเตรียมสิ่งอา นวยความสะดวกมากขึ้น โครงงานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยจัดทา ขึ้นเพื่อ
อา นวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลอุทยานได้ตามความสนใจของตนเอง โครงงานนี้มีการจัดเก็บฐานข้อมูล
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อุทยานแห่งชาติบนเครื่องแม่ข่าย และพัฒนา แอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือสาหรับสืบค้นข้อมูล ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นการดึงข้อมูล
จากเครื่องแม่ข่ายมาแสดงผลบนหน้าจอมือถือจากการประเมินการใช้งานโปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่าระดับความพึงพอใจของการ
ใช้งานของโปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมามีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานได้สะดวก สามารถแสดงข้อมูล
อุทยานตามผลของการสืบค้นได้อย่างถูกต้องดังนั้นแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยได้
อีกทางหนึ่ง  

รูปตารางแบบสอบถามการใช้งานแอปพลิเคชนับนมอืถือเพ่ือการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติใน ประเทศไทย 

 
ภาพตารางผลการตอบแบบสอบถามการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 

 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

193 

จากการประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน 
1. ไอคอนท่ีใช้แทนแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับช่ือเรื่องเพียงใด       อยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สดุ  
2. หน้าจอ สีพื้นหลัง รูปแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษรมีความ   อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
เหมาะสมต่อการอ่าน 
3. ความสวยงาม ความทันสมยั น่าสนใจของระบบ                    อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
4. การค้นหาข้อมลูให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้อง  อยูใ่นเกณฑ์ระดับมาก 
การของผู้ใช้ 
5. ระบบสามารถน าเสนอข้อมลูของอุทยานได้อย่างครบถ้วนเพียงใด อยูใ่นเกณฑ์ระดับมาก 
6. ความรวดเร็วของการน าเสนอข้อมลูที่เพ่ิมเข้าไปใหม่                อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด 
7. โดยทั่วไปท่านมีความพึงพอใจคุณภาพของเนื้อหา                   อยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สดุ 
จากตารางข้างต้น ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าใช้งานของแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ในประเทศไทย โดยผู้ทดลองใช้งานจ านวน 30  คน พบว่า ความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.47  อยู่ในเกณฑ์ดี 
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การประยุกต์ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป (ไมโครซอฟท์เอ็กเซล) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
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Applying MS Excel Program to Improve Efficiency and Effectiveness of New Year 
Festival Bakery Production and Distribution 
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บทคัดย่อ 
โครงการการผลิตและจ าหน่ายเบเกอร์รี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกๆ ปี โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัญหาของผลิตและจ าหน่ายเบเกอร์รี่ คือ ขาดระบบจัดการข้อมูลที่ดีซึ่งท าให้ไม่สามารถค้นหา
ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ต้นทุน ยอดการขายสินค้า และแผนการใช้วัตถุดิบของทุกผลิตภัณฑ์ได้ จึงยากที่จะจัดการและควบคุมวัสดุคงคลังได้ 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะท าการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลมาช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตและ
จ าหน่ายเบเกอร์รี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลสรุปของงานวิจัย
พบว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซลสามารถลดเวลาการท างานลงได้ คือ สามารถจัดการค าสั่งซื้อ การคิดต้นทุน และการวางแผนการใช้วัตถุดิบ เสร็จ
สิ้นภายใน 1 ซั่วโมง จากเดิมที่ใช้เวลาถึง 24 ช่ัวโมง อีกทั้งโปรแกรมฯ นี้ ยังเป็นฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษารุ่นต่อไปได้อีกด้วย 
ค าส าคัญ:  เบเกอร์รี่  ค าสั่งซื้อ  การคิดต้นทุน  การวางแผนวัตถุดิบ 
 

Abstract 
New Year festival bakery production and distribution was held annually in the department of Food 

Technology, Silpakorn University by the fourth year students. The problems of bakery production and distribution 
were lacking management information systems, costing, ordering and material planning. So, it was difficult to 
manage and control inventories. This research was aimed to apply MS Excel program to improve efficiency and 
effectiveness of New Year festival bakery production and distribution system. The data collection methods were 
done by using questionnaires and in depth interview. The results found that using MS Excel could reduce working 
time from 24 hours to 1 hour. In addition, the program can provide database for the next student generations. 
Keywords:  Bakery, Ordering, Costing, Material planning 
 

1. บทน า 
การผลิตและการจัดจ าหน่ายเบเกอร์รี่ในเทศกาลปีใหม่เป็นโครงการที่ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบหมายให้นักศึกษาช้ัน

ปีที่ 4 เป็นผู้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานในการผลิตสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้นได้ โดยจะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม ฝึกฝนการคิด เรียนรู้ และการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาการผลิตและการจัดจ าหน่ายในรุ่นปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นรายวิชาการจัดการ
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จึงน าหลักการ 3G คือ แนวคิดหรือหลักการทางทฤษฎี (Genri) ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ และหลัก
ปฏิบัติที่ใช้ในงานจริง ตลอดจนเทคโนโลยี (Gensoku) และการเข้าไปในสถานที่จริง (Genba) มาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาการผลิตและ
จัดจ าหน่ายเบเกอร์รี่ปีใหม่ (ขนิษฐา, 2555) 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลย้อนหลังของรายงานผลสรุปการ
ด าเนินงานของโครงการรายปี ในรูปแบบสารสนเทศที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ได้ทันที เพื่อท่ีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการที่จะให้นักศึกษาด าเนินการต่อไปหรือไม่ ในเชิงผลประโยชน์และการลงทุน ว่าคุ้มค่าและเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากใน
อดีตที่ผ่านมานั้น นักศึกษาจะสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบรายงานที่เป็นเอกสารเท่านั้น  ทางภาควิชาฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับของนักศึกษา นอกจากที่จะได้เรียนรู้การจัดการการผลิตในด้านคุณภาพ ต้นทุน และเวลา อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตเบเกอร์รี่
แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้กิจกรรมสนับสนุนการผลิตอื่นๆ เช่น ออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน การ
บัญชี การตลาด และการขนส่ง เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการจัดการ
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การผลิตได้อีกด้วย อันเป็นที่มาในการศึกษาและเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป (MS 
Excel) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตเบเกอร์รี่ปีใหม่ อีกทั้งสามารถยังช่วยสรุปผลและประมวลผลสารสนเทศเป็น
ฐานข้อมูลให้กับภาควิชาฯ ในการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพของการศึกษาต่อไปในอนาคตได ้
 เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความส าคัญกับการจัดการผลิตหรือการจัดการอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงข้อมูล
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เริ่มจากผู้ส่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภค นั่นคือ ข้อมูลตั้งแต่ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่าย
คลังสินค้า ฝ่ายขายและการตลาด ตัวแทนจ าหน่าย และการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงการบริการลูกค้า (กาญจนา และชนะ, 
2557) ดังนั้นการประมวลผลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันกาล จะช่วยองค์การหรือหน่วยงานในการวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลิตภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า
เป็นที่พึงพอใจได้อีกด้วย เนื่องจากลดเวลาและขั้นตอนการท างานลง องค์การหรือหน่วยงานขนาดใหญ่จะใช้ระบบวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง หากเป็นผู้ประกอบการการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะใช้
ซอฟท์แวร์ย่อยๆ หรือใช้โปรแกรม MS Excel เป็นโมดูลทีละส่วน เช่น ระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น เพื่อที่จะศึกษา วิเคราะห์ 
และปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์การให้สนับสนุนระบบ ERP หากต้องการมีระบบนี้ใช้เมื่อองค์การเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งจะท า
ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องแม่นย าและลดเวลาการท างานลง (ชลิดา, 2555)  

การน าระบบ ERP (Styteline7) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรขององค์การ กรณีศึกษาบริษัทยา สามารถลดเวลา
ในการผลิตสินค้าจากเดิมใช้เวลารวมเฉลี่ย 1,343 นาทีต่อเดือน ลดเวลารวมเฉลี่ยเหลือเพียง 361 นาทีต่อเดือน ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 73 
จากข้อมูลเดิมในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 และหลังจากน าระบบ ERP มาใช้ในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 (มัท
นา และธนรัตน,์ 2554) ต่อมามีการพัฒนาระบบลางานออนไลนข์องบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อช่วยให้องค์การจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจที่สามารถดูสิทธิการลาและประวัติการลาส่วนตัวได้ 
โดยเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและลดปริมาณการใช้กระดาษลง อีกทั้งยังสามารถสรุปเป็นรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างทันท่วงทีและช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ระบบลางานออนไลน์พัฒนาโดยโปรแกรมภาษา PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม 
MySQL ซึ่งน ามาทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (นลิดา และคณะ, 2557)  

ส าหรับในรายวิชาการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารนั้นเป็นการน าความรู้เดิมของนักศึกษาร่วมกับความรู้ใหม่เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-based learning) โดยมีขั้นตอน คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ น าความรู้ไปใช้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตและประเมินผลงาน (สมพร, 2557) กรณีศึกษาผลิตและจัดจ าหน่ายเบเกอร์รี่ปีใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ใหม่และบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันเป็นผลงานของตนเองได้ ซึ่งความรู้เดิม คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร ส่วนความรู้ใหม่ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆ และหลักการต่างๆ เช่น การจัดการคน 
เครื่องจักร วิธีการท างาน และวัตถุดิบ เป็นต้น สามารถสรุบได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาจะสามารถช่วยจัดการการผลิตให้ดี
ขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

จ านวน 41 คน และผู้ที่เกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารภาควิชาฯ จ านวน 5 คน โดยท าการสอบถามและ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นท าการระดมสมองเพื่อประมวลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการการผลิตและการจัดจ าหน่ายเบ
เกอร์รี่ในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วในอดีต  

2.2 วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้การวิเคราะห์ท าไม-ท าไม แผนผังก้างปลา และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพื่อระบุ
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม  

2.3 เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยออกแบบโปรแกรม MS Excel เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต
และการจัดจ าหน่ายเบเกอร์รี่ปีใหม่ 

2.4 ทดสอบและวิเคราะห์โปรแกรม MS Excel จากการสอบถามกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 46 คน 
2.5 สรุปผลการศึกษา  

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 จากการรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปปัญหาในโครงการการจัดการผลิต

เพื่อจ าหน่ายเบเกอร์รี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีดังต่อไปนี้ คือ การพัฒนาสูตรและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะวางจ าหน่ายที่แตกต่างจาก
รุ่นก่อนหน้า การแบ่งหน้าท่ีและการรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน การก าหนดก าลังคนท่ีไม่แน่นอน การเตรียมวัตถุดิบท่ีต้องท าการจัดซื้อ/
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จัดหาวัตถุดิบ ไม่ทราบว่าจะต้องซื้อจากแหล่งใด ในปริมาณเท่าใด และควรสั่งซื้อเมื่อไร การคิดต้นทุนการผลิตที่ต้องสะท้อน
กิจกรรมการผลิตที่แท้จริง การวางแผนและล าดับการผลิตที่ไม่นิ่ง เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด เตาอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่
ไม่เพียงพอ ข้ันตอนการท างานท่ีไม่ได้มาตรฐาน ขาดเวลามาตรฐานในการผลิต การก าหนดราคาขายที่ยังไม่เหมาะสม การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ดึงดูดลูกค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว การรับค าสั่งซื้อที่
รวดเร็วและถูกต้อง การควบคุมคุณภาพที่ได้มาตราฐาน และการจัดส่งที่ทันเวลา อายุการเก็บของสินค้าที่เหมาะสม ความสวยงาม
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ การผลิตไม่ทัน การผลิตไม่ตรงกับค าสั่งซื้อ การเตรียมวัตถุไม่พอในการผลิต การส่ง
สินค้าไม่ตรงค าสั่งซื้อ การคิดราคาขายผิดพลาด และการรอข้อมูลที่ล่าช้าในการรับค าสั่งซื้อเพื่อด าเนินการผลิตรายวัน ก าลังการ
ผลิตไม่คงท่ี มีการแข่งขันสูง ขาดการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้าและตัวแทนจ าหน่าย ขาดการติดต่อระหว่างตัวแทน
จ าหน่ายและฝ่ายผลิตแบบทันทีทันใด ลูกค้ารอคอยสินค้า การจัดระบบการผลิตที่ดีโดยขาดข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่สนันบสนุนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ ตลอดจนการจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อลดความผิดพลาดและให้การท างาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.2 วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้แผนผังก้างปลา การวิเคราะห์ท าไม-ท าไม และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยขอ
ยกตัวอย่างการใช้แผนผังก้างปลาของการผลิตคุ้กกี้ซึ่งเป็นผลผลิตหนึ่งของการผลิตและจัดจ าหน่ายเบเกอร์รี่ปีใหม่ ดังภาพที่ 1 จะ
เห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตเกิดจากขาดการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน วิธีการท างานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ไม่ได้ปรับแต่งและสอบเทียบให้ได้มาตรฐานพร้อมที่จะใช้งาน สถานท่ีผลิตและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดของ
เสีย เมื่อมองในเชิงระบบการจัดการผลิต พบว่า ปัญหาเริ่มจากการขาดการจัดการข้อมูลที่ดีส่งผลในการวางแผนการผลิตที่สะท้อน
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ขาดคน ขาดวัตถุดิบ ผลิตไม่พียงพอ เร่งการผลิต ส่งของไม่ทัน เกิดของเสีย ส่งของให้ลูกค้าผิดพลาด เช่น 
ส่งผิดจ านวน ส่งผิดสถานที่ และส่งให้ลูกค้าผิดราย เป็นต้น จากนั้นน าปัญหาที่เกิดขึ้นไปให้คะแนนความส าคัญเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา โดยมีระดับคะแนน 1-3 เรียงจากน้อยไปหามาก ใน 3 ประเด็น คือ ความเป็นไปได้ ความรุนแรง 
และความถี่ ซึ่งพบว่า ข้อมูลของค าสั่งซื้อและค าสั่งผลิตผิดพลาดมีความส าคัญที่สุด รองลงมาคือวัตถุดิบไม่พอหรือมากเกินไปที่จะ
ใช้ผลิต และอันดับถัดมาคือสถานท่ีผลิตและการจัดกระบวนการผลิตไม่เหมาะสม ดังตารางที่ 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาของการผลิตคุ้กกี้ 

 

ตารางท่ี 1 การจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการผลิตเบเกอร์รี่ 
ปัญหา ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี ่ รวม 

ข้อมูลของค าสั่งซ้ือและค าสั่งผลิตผิดพลาด 3 3 3 27 
วัตถุดิบไม่พอหรือมากเกินไปที่จะใช้ผลิต 3 2 3 18 
คนไม่เพียงพอต่อการผลิต 1 1 1 1 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเตาอบไม่เพียงพอต่อการผลิต 1 2 1 2 
เกิดของเสีย 1 1 1 1 
มีปัญหาคอขวดในการผลิต 1 1 1 1 
ไม่มีมาตรฐานในการผลิต 1 2 1 2 
สถานที่ผลิตและการจัดกระบวนการผลติไม่เหมาะสม 1  3 3 9 

คุ้กกี้ไม่ได้
มาตรฐาน 

จ านวนบุคลากรน้อย 

บุคลากรขาดความช านาญ 

การแบ่งหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน 

เลือกใช้พิมพ์คุก้กีแ้ตกต่างกนัคือใช้
พิมพ์หัวบีบกับใช้กระบอกพิมพ์  

อุณภูมิเตาอบไม่เหมาะสม 

เตาอบไม่เพียงพอ 

ชั่งวัตถุดิบในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน  

ขาดการปรับแต่งและสอบ
เทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ความชื้นในอากาศไม่สม่าเสมอ  

อุณภูมิห้องไม่คงที่  

เวลาในการตีป่ันส่วนผสมที่ไม่เท่ากนั  

บุคลากร 
เครื่องมือและอุปกรณ ์

สภาพแวดล้อมการท างาน 
วิธีการท างาน 
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จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งค าถามท าไม-ท าไม จึงค้นพบว่า สาเหตุที่แท้จริงของการผลิตและจัด
จ าหน่ายเบเกอร์รี่ปีใหม่ที่ส าคัญที่สุด คือ ขาดการจัดการข้อมูลที่ดีในการผลิตตั้งแต่รับค าสั่งซื้อจนกระทั่งท าการผลิตสินค้าเสร็จและส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยปกติจะใช้คนในการจัดการข้อมูลและมีค าสั่งซื้อเพียงใบเดียว จากนั้นด าเนินการผลิตโดยการสั่งการและ
ควบคุมการผลิตโดยใช้คนเป็นหลัก จึงเกิดความผิดพลาดตั้งแต่เบื้องต้น ดังนั้นหากมีเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถช่วยจัดการข้อมูล
ส าหรับการผลิตให้เกิดความผิดพลาดลดลงและลดเวลาในการด าเนินการให้รวดเร็วขึ้นได้ เมื่อจัดการสารสนเทศได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว 
จากนั้นจึงแกไ้ขปัญหาเรื่องวิธีการท างาน มาตรฐานการผลิต การจัดการคน เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ท างานให้เหมาะสมต่อไป 

3.3  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตเบเกอร์รี่ โดยออกแบบระบบหรือโปรแกรมเพื่อช่วย
รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญในการจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น นั่นคือโปรแกรม MS Excel สามารถช่วยจัดการข้อมูล 
อันประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ เช่น ค าสั่งซื้อ (Ordering) การคิดต้นทุน (Costing) และการวางแผนวัตถุดิบ (Material Planning) โดยมี
ใบสั่งซื้อ สถานที่จัดส่ง ปริมาณการสั่งซื้อ ชนิดและขนาดการสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดลูกค้า ต้นทุน ปริมาณวัตถุดิบ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อหน่วย และสรุปยอดการสั่งซื้อ เป็นต้น โดยโปรแกรม MS Excel มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ค าสั่งซื้อ (Ordering) จะประกอบด้วย วันที่ เดือน ปี ข้อมูลลูกค้า เบอร์ติดต่อ ประเภทของเบเกอร์รี่ (เช่น คุกกี้ 
ขนมเค้ก บราวนี่ และช้อกบอล เป็นต้น) รสชาติ (คุกกี้ เช่น เนยสด (Butter Cookie) ช็อคโกแลตชิป (Chocolate Chip Cookie) เป็นต้น 
ขนมเค้ก เช่น พรีเชียส แมมโมรี่ส์ (Precious Memories) มิดไนท์ เครสเซนท์ (Midnight Crescent) และซีเครต การ์เดน (Secret 
Garden) เป็นต้น) ขนาด (คุกกี้ เช่น เล็ก (S), กลาง (M), ใหญ่ (L) และ ขนมเค้ก เช่น 1 ปอนด์ และ 2 ปอนด์) จ านวนที่สั่ง สถานที่จัดส่ง
หรือสถานที่จ าหน่าย เวลาที่ส่งมอบ และหมายเหตุ เพื่อระบุข้อมูลที่จ าเป็นของลูกค้าที่ต้องการ เป็นต้น ดังภาพที่ 2 และเมื่อบันทึกข้อมูล
เสร็จสิ้น จะรายงานเป็นรูปแบบค าสั่งซื้อรายวันตามข้อมูลลูกค้าและสรุปข้อมูลทั้งหมด ดังภาพที่ 3-4 

 

 

ภาพที่ 2 ข้อมูลของค าสั่งซ้ือที่ต้องกรอกตามแบบฟอร์ม 
 

 
ภาพที่ 3 รายงานค าสั่งซื้อรายวันจ าแนกข้อมูลของลูกค้า รายการสินค้าที่สั่ง สถานที่จัดส่ง และเวลารับสินค้า 
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ภาพที่ 4 สรุปรายงานเป็นค าสั่งซื้อรายวัน 
 

3.3.2 การรายการการสั่งซื้อท้ังหมดของสินค้าจะถูกรวบรวบ เพ่ือจ าแนกเป็นรายการวัตถุดิบที่ต้องใช้และคิดต้นทุน
ของสินค้า (Costing and Material Planning) โดยจะต้องกรอกจ านวนรายการสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดเข้าไปในระบบ ระบบจะ
ประมวลผลวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละสินค้าตามสูตรที่ก าหนดไว้ เพื่อระบุสถานะของวัตถุดิบทั้งจ านวนและชนิดที่มีอยู่ ที่ต้องการใช้ และ
ที่ต้องสั่งซื้อ จากนั้นจะระบุต้นทุนของวัตถุดิบตามประเภทของสินค้า ดังภาพที่ 5-7 

 

 

ภาพที่ 5 สรุปความต้องการรายวันของรายการสินค้า 

 

ภาพที่ 6 สรุปสถานะของวัตถุดิบทั้งจ านวนและชนิดที่มีอยู่ ที่ต้องการใช้ และที่ต้องสั่งซื้อ 
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ภาพที่ 7 สรุปต้นทุนของวัตถุดิบตามประเภทของสินค้า 
 

3.3.3 ผลการทดสอบและวิเคราะห์การใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อจัดการระบบผลิตในการสั่งซื้อ การคิดต้นทุน และการ
วางแผนการจัดการวัตถุดิบในการผลิต จากการแบบสอบถามและสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 46 ราย โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจในระดับคะแนน 1-5 ซึ่งเรียงจากความพึงพอใจน้อยไปหามาก ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ มีผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 คะแนน ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของระบบฯ มีผล
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.38 คะแนน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบฯ มีผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 คะแนน ซึ่งทั้ง 3 
ด้านนี้ จะมีองค์ประกอบย่อยดังภาพที่ 8-10 และด้านสุดท้าย คือ ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 
คะแนน ซึ่งด้านนี้ จะมีการจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ โปรแกรมฯ มีประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงมีผลคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.62 คะแนน และโปรแกรมฯ สามารถน าไปใช้งานได้จริงมีผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.59 คะแน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
ภาพรวมการใช้งานทุกด้านมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คะแนนและมีค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.16 โดย
นักศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบฯ คือ ให้เพิ่มเรื่องความสวยงามและดึงดูดใจในส่วนของหน้าต่างในการบันทึกผล
และการรายงานผลให้สามารถใช้งานง่ายและสวยงามน่าใช้งาน 

 

 

ภาพที่ 8 ระดับความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบฯ มี 7 องค์ประกอบย่อย 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 

1. ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการการสั่งซื้อ 

2. ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการการสั่งผลิต 

3. ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการวัตถุดิบ 

4.  ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการการเงิน 

5. ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการข้อมูลในระบบ  

6.ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการรายงานสรุปยอด 

7. ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการในส่วนการแจ้งเตือน 

ความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบฯ 
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ภาพที่ 9 ระดับความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของระบบฯ มี 12 องค์ประกอบย่อย 

 

 

ภาพที่ 10 ระดับความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบฯ มี 10 องค์ประกอบย่อย 
  

จากการน าโปรแกรมฯ นี้มาทดลองและประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตเบเกอร์รี่ปีใหม่ จะช่วยลดปริมาณกระดาษหรือ
แบบฟอร์มเพื่อสั่งซื้อเบเกอร์รี่ให้ลดลง ดังภาพที่ 11 จะถูกบันทึกลงไปในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานและสามารถ
จัดการข้อมูล ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทันทีทันใดหากต้องการเรียกดู แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งช่วยลด
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนได้ จากระบบการท างานเดิม จะสรุปค าสั่งซื้อเป็นรายวันนั่นคือจะสรุปข้อมูลวันนี้ เพื่อด าเนินการจัดซื้อ
วัตถุดิบในวันถัดไป จะสามารถสรุปและประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเตรียมและจัดตารางการผลิตได้ภายใน 1 ช่ัวโมง  

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

1.  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
น าเข้า 

2.  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 

3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล 

4. ความถูกต้องในการลบข้อมูล 

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประมวลผลในโปรแกรม 

6. ความถูกต้องของการผลลัพธ์ใน
รูปแบบรายงาน 

7. ความรวดเร็วในการประมวลผล
ของระบบ 

8.  ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 

9.  ความครอบคลุมของโปรแกรมฯ 
ที่พัฒนากับระบบงานจริง 

10.   การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน 

11.   โปรแกรมฯ ช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษ 

12. โปรแกรมฯ ช่วยท าให้การ
ท างานรวดเร็วขึ้น 

ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของระบบฯ  

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

1.   ความง่ายต่อการใช้งานของ
ระบบ 

2.   ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 

3.   ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 

4.   ความเหมาะสมในการใช้สีของ
ตัวอักษรและรูปภาพ 

5.   ความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 

6.   ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ… 

7.   ความเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การออกแบบหน้าจอภาพ 

8.   ความเหมาะสมในการ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 

9.   ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของส่วนประกอบบน… 

10. ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคย
และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบฯ  
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ภาพที่ 11 แบบฟอร์มสั่งซื้อเบเกอร์รี่ 
4. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถฝึกฝนทักษะในการท าเบเกอร์รี่และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตจริงได้ อีกทั้งนักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
ฝึกฝนการคิด เรียนรู้ และน าเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น ไปใช้พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถถ่ายทอดความรู้ ส่งผ่านข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลที่ได้ร่วมให้แนวคิดและทดลองใช้ให้แก่รุ่นต่อไปได้ จากกรณีศึกษาการผลิต
และจัดจ าหน่ายเบเกอร์รี่ปีใหม่ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 (ซึ่งรายวิชานี้จะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.33 จากนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รวมทั้งสิ้น จ านวน 60 ของปีการศึกษา 2557) และผลการตอบรับของนักศึกษาที่จะน าโปรแกรม MS Excel 
นี้ไปใช้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตเบเกอร์รี่โดยจัดการข้อมูล
ได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นกว่าร้อยละ 95 ทั้งยังสามารถสรุปเป็นรายงานได้ทันทีทันใดให้ผู้บริหารภาควิชาฯ ทราบและยังเป็น
ฐานข้อมูลให้นักศึกษารุ่นถัดไปได้ใช้งานต่อได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ คือ แอพพลิเคช่ันที่ออกแบบ

มาเพื่อ ให้ผู้ที่สนใจที่จะค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกได้สะดวกต่อการค้นหาและได้ส ารวจสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงก่อนจะออก
เดินทาง แอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือ พัฒนาขึ้นในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน (Application) เครื่องมือที่ใช้พัฒนา
ระบบคือ โปรแกรม Appserv ส าหรับจ าลองเครื่อง ใช้ภาษา HTML5 ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้แบบ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ ส าหรับแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นโดยมีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่สนใจออกก าลังกาย นักท่องเที่ยวในพื้นที่และ
ผู้เช่ียวชาญส่วนแอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับดีมาก เพราะฉะนั้นการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ ที่ได้
พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:  แอพพลิเคชั่น จักรยาน 
 

Abstract 
This research aims to develop Applications for the rental bike in Phitsanulok on the phone. Is an application designed 

to allow those interested to find bike rental point in Phitsanulok province were easier to find and explore nearby attractions 
before departure. Applications for the rental bike in Phitsanulok on the phone developed in the application (Application) 
System development tools is a program for Appserv Simulator machine. Use the HTML5 to develop applications in conjunction 
with the use of MySQL database management system assessment reviews the user's system. For applications that are 
developed by people who are interested in examples include group exercises. Tourists and experts. The satisfaction level the 
satisfaction is in the very criteria. Is equal to the average 4.60. Therefore, application development, Application for bicycle rent in 
Phitsanulok on mobile that has been developed can be applied effectively. 
Keywords: Application, Bicycles  

 

1. บทน า 
ปัจจุบันคนในเมืองพิษณุโลกนิยมป่ันจักรยานกัน ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น ปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกาย ปั่นจักรยานเพื่อ

ช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือปั่นจักรยานเพื่อความชอบส่วนบุคคล แต่จุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกมีอยู่หลายจุดยากต่อการค้นหา ซึ่งอาจท า
ให้สิ้นเปลืองเวลาในการเดินทางไปหาจุดเช่าจักรยานได้ล่าช้า เทคโนโลยีทางดานโทรศัพท์มือถือเขามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้น และ
เป็นสิ่งที่มนุษยมีความตองการในการด ารงชีวิตแลว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ เปนสิ่งที่มนุษยขาดไมไดในการใชชีวิตประจ าวัน นั่นคือ โทรศัพท
มือถือ ซึ่งในปจจุบันโทรศัพทมือถือไดพัฒนาขีดความสามารถใหสามารถท างานไดหลากหลายรูปแบบ มากกวาแคการโทรเขา - โทรออก เพียงอย
างเดียว จนกลายเปนโทรศัพทอัจฉริยะที่เรียกกันวา Smartphone ซึ่งสามารถท างาน ไดดี และมีประสิทธิภาพมากกวาโทรศัพทมือถือทั่ว  ๆไป 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจุบันผู้คนนิยมปั่นจักรยานและมีจุดเช่าจักรยานอยู่หลายจุดในจังหวัดพิษณุโลก แต่คนไม่ทราบบริเวณของจุด
เช่าจักรยานอยู่ที่ไหนบ้างและการใช้งาน ผู้วิจัยจึงคิดจะพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกและยังได้ออกก าลังกายลดการใช้พลังได้ ที่ส าคัญสามารถให้ความรู้และสะดวกต่อผู้ใช้งานอีกด้วย 
1.1 วัตถุประสงค ์

1.1.1 เพื่อสามารถค้นหาจุดเช่าจักรยานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน 
1.1.2 เพื่อสามารถทราบถึงพื้นที่ในการปั่นจักรยานที่ผู้คนนิยมปั่น 
1.1.3 เพื่อให้ความรูเ้รื่องการปั่นจกัรยานอย่างถูกวิธีและส่งเสริมการออกก าลังกาย 

1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Android Application คือ Application ต่างๆ  ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งในปัจจุบัน

ได้มีการพัฒนา Android Application กันมากเนื่องจากAndroid เป็น OS ที่เป็น Open Source สามารถใช้งานได้ฟรี และติดตั้งได้กับสมาร์ท
โฟนหรืออุปกรณ์ที่หลากหลาย และนักพัฒนาก็สามารถพัฒนา Android Application ได้ด้วย Notebook หรือ PC Desktop ธรรมดาได้ เรียกได้
ว่าความสามารถของ Android ที่สามารถท างานร่วมกับHardware  อย่างเป็นอิสระได้เกือบทุกอย่าง จึงท าให้ได้รับความนิยมจากองค์กรธุรกิจ
จ านวนมากและมีการน า Android Application มาใช้งานร่วมกับธุรกิจหลายๆ ประเภท ทั้ง Application ที่สา มารถโหลดมาใช้งานได้เลย หรือ 
Application ที่ต้องซื้อหรือต้องเสียค่าบริการก็ตาม ถ้า Application นั้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช ้ 
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การพัฒนา Android Application ในปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาและบริษัทที่ให้บริการรับพัฒนากันอยากแพร่หลาย เนื่องจาก Android 
เป็นระบบปฎิบัติการบนสมาร์ทโฟนแบบเปิดอิสระท าให้มีผู้ให้ความสนใจสร้าง Android Application กันมากในปัจจุบัน แต่ก็ใช่ว่า 
Application ที่คุณพัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้ใช้เสมอไป เพราะในปัจจุบันมีการสร้าง Android Application ขึ้นมาแข่งขันกัน
มากมาย และเกือบธุรกิจก็มีการน า Android Application เข้าไปใช้หรือมีการสร้างขึ้นมาใช้เองหรือสร้างส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
การที่ Application ที่จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้นั้นจะต้องมีการโปรโมทด้วยเช่นกัน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งการบริการที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ 
เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า เป็นต้น (พร้อมเลิศ, 2558) 

สุรพันธ ทัดแกว (2554) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
พฤติกรรมผูใชงาน iOS, Android,Windows Mobile, BlackBerry OSไว้เพื่อใหทราบถึงทัศนะคติของผูใชงานสมาทโฟนในแตละกลุมเชน ผู
บริโภคที่ใชงาน iOS จะมีทัศนะคติดานลบกับระบบปฏิบัติการ อื่นในทุกดานและท าใหทราบถึงคุณลักษณะของผูใชงานและพฤติกรรมของผูใช
งาน iOS, Android,Windows Mobile, BlackBerry OS ซึ่งจากผลส ารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน ios ตอ Android 
OS ในดานตางๆ  โดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา 

1. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน E-mail client (3.67คะแนน) 
2. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface (3.61คะแนน) 
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser (3.59คะแนน) 
4. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.58คะแนน) 
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ  (3.58คะแนน) 
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging (3.53คะแนน) 
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการน าทาง (Maps) (3.43คะแนน) 
8. ความคมุคากับเงินที่ทานจายไป (3.42คะแนน) 
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContacts เชน Address/phone (3.38คะแนน) 
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder (3.37คะแนน) 

 

2. วิธีการศึกษาขั้นตอนการศึกษา 
      2.1 วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค ์(System Analysis)  
 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและองค์ประกอบในการสร้างแอพพลิเคช่ันเพื่อนการเรียนรู้และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้ในการสร้างอย่างเหมาะสม 
      2.2 ส ารวจประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จ านวน 25 คน บุคคลทั่วไปจ านวน 30 คน 
      2.3 การออกแบบระบบ (System Design)  
 การออกแบบระบบจ าเป็นต้องสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งานและต้องใช้งานได้อย่างไม่ซับซ้อน ตรงต่อความต้องการของผู้ใช่งาน
และสามารถใช้งานได้จริง ดังรูปที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

 จากภาพที่ 1 แสดงการท าของระบบรวม ซึ่งผู้ดูแลระบบจะท าการป้อนข้อมูลลงในระบบงาน โดยการเขียนเป็นโค๊ดขึ้น ใช้ภาษาจาวาใน
การการเขียนบนโปรแกรม Dreamweaver cs6 จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเอสคิวแอล (SQL Database) ที่ใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูลจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลก และเก็บข้อมูลเส้นทางไปจุดเช่าจักรยาน โดยน ามาจาก Google Map จากนั้นข้อมูลก็จะถูกบันทึกและ
ประมวลผล 
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 ขั้นสุดท้ายการแสดงผลหลังจากที่ผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูลลงในระบบงานผ่านโปรแกรม Dreamweaver cs6 เขียนโดยภาษาจาวา ไป
เก็บไว้ในฐานข้อมูลเอสคิวแอล ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ได้ท าการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นข้อมูลก็จะถูกแสดงผลออกมาในมือถือ
สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
ภาพที่ 2 Flowchart Diagram ของแอพพลิเคชั่นค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือ 

 

      2.4 การเขียนโปรแกรม (Programming)  
 สร้างโปรแกรมบนระบบแอนดรอยด์โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรม คือ Dreamweaver cs6 เพื่อ
สร้างแอพพลิเคช่ัน jQuery Mobile ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน และใช้โปรแกรม Android SDK ในการทดสอบระบบ 
      2.5 การทดสอบระบบ  
 ก่อนการน าแอพพลิเคช่ันไปใช่จริงนั้นจะต้องทดสอบระบบก่อน ผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้ทดสอบความถูกต้องและทดสอบการท างาน
หากเกิดข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ 
     2.6 การทดลองใช้ระบบ 
 เมื่อเราได้ระบบที่สมบูรณ์มาแล้ว ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ จ านวน
ทั้งหมด 60 คน ทดสอบใช้ระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจทางด้านการออกแบบ ความพึงพอใจทางด้าน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมและความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคช่ัน เพื่อประเมินความพึงพอใจที่เป็นเครื่องมือไว้ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ การทดลองใช้ระบบ โดยแบ่งกลุ่มการ
ทดลองใช้ระบบออกเปน็ 3 กลุ่ม คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 25คน บุคคลทั่วไปจ านวน 30 
คน ผลการทดลองใช้งานประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับ มากที่สุด 
อภิปรายผล 
 1.จากการวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นและท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบนั้นสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาจุด
เช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ มีส่วนประกอบเป็นภาพส าหรับแต่ล่ะส่วนของหน้าจอดังต่อไปนี้ 

https://jquerymobile.com/
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ภาพที่ 3 การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 4 ภาพประกอบหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพประกอบหน้าข้อมูลแนะน าข้อมูลจักรยาน 
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ภาพที่ 6 ภาพประกอบหน้าต าแหน่งปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพประกอบหน้าข้อมูลแนะน าการปั่นจักรยาน 

 

     
ภาพที่ 8 ภาพประกอบหน้าวิดีโอแนะน าการเช่าจักรยาน 
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ภาพที่ 9 ภาพประกอบหน้าค้นหาจุดเช่าจักรยาน 

 

 
ภาพที่ 10 ภาพประกอบหน้าเส้นทางป่ันจักรยานที่นิยม 

 

4. สรุปผล 
 แอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ ท าให้เกิดข้อสรุปได้ว่าสามารถให้ความสะดวกในการค้นหาจุดเช่า
จักรยานในจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงเส้นทางที่ผู้คนนิยมใช้ปั่นจักรยาน อีกทั้งยังให้ความรู้ในการปั่นจักรยาน
อย่างถูกวิธี ปลอดภัยและยังสามารถส่งเสริมการออกก าลังกายของคนในจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่ดีและสามารถน าไปใช้ได้จริง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมิน 
หัวข้อการประเมิน ผลประเมินประสิทธิภาพ 
1. ความพึงพอใจทางด้านการออกแบบ    ความหมาย 
1.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และหน้าสนใจ 4.38 มาก 
1.2 การจัดวางรูปแบบให้ง่ายต่อการใช่งาน 4.76 มากที่สุด 
1.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและไม่ท าให้ปวดตา 4.66 มากที่สุด 
1.4 ความเหมาะสมของการใช้สี 4.33 มาก 

ผลค่าเฉลี่ย 4.54 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจทางด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม   
2.1 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 4.66 มากที่สุด 
2.2 การรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน 4.42 มาก 
2.3 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.36 มาก 
2.4 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.63 มากที่สุด 
2.5 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.54 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.52 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจทางด้านภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น   
3.1 แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนนี้ สามารถนาไปใช้ได้จริง มากน้อยเพียงใด 4.73 มากที่สุด 
3.2 ว่าแอพพลิเคชั่นที่ ได้พัฒนาข้ึนมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  4.83 มากที่สุด 
3.3 ภาพรวมของแอพพลิเคชั่น ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับระบบงานนี้ 4.63 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.74 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 การประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันค้นหาจุดเช่าจักรยานในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือที่ได้
พัฒนาขึ้น มีการประเมนิทั้งหมด 3 ด้าน ความพึงพอใจทางด้านการออกแบบ ความพึงพอใจทางด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมและความพึงพอใจ
ภาพรวมการใช้แอพพลิเคช่ัน โดยผลประเมินความพึงพอใจของงานวิจัยทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งหมดจ านวน 60 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = 4.60) เมื่อพิจารณาในแต่ล่ะด้านพบว่า ผลประเมินด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = 4.54) ด้าน
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = 4.52) และทางด้านภาพรวมการใช้แอพพลิเคช่ัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = 4.74) 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดีนั้น เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าในการท างาน ตลอดถึงการตรวจสอบการท างานพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอด
ระยะเวลาการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ส าหรับค าแนะน าการพัฒนาแบบสอบถามและส าหรับค าแนะน าในการพัฒนา  
แอพพลิเคชั่น และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกท้ังทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ ไม่น้อย ท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นน้ัน ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
พร้อมเลิศ หลอ่วิจิตร. 2558. คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์. (พิมพ์ครั้งที1่). กรุงเทพมหานคร:บริษัท โปรวิช่ัน จ ากัด 
บัญชา ปะสลีะเตสัง. 2550. คู่มอืการพัฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL 5. กรุงเทพฯ :ซเีอด็ยูเคช่ัน. 
บมจ. 2558. การใช้ระบบการจัดการฐานขอ้มลู MySQL. สืบคน้เมือ่ 13 มิถุนายน 2558 จาก

http://www.amplysoft.com/knowledge/what-is-mysql.html  
ม.ป.ป. 2557. เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดโครงการจักรยานสาธารณะฯ. สืบคน้เมื่อ 17 มิถุนายน2558 จาก 

http://www.citizenthaipbs.net/node/3952  
ม.ป.ป. 2557. API คือ ช่องทางหนึง่ที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ API จากที่อื่น. สบืค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2558 จาก 

http://www.mindphp.com/ /คู่มอื/73-คืออะไร/2038-api -คืออะไร.html 
สุรพันธ ์ทัดแกว้. 2554. การศึกษาพฤติกรรมผู้ใชงาน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS. มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
อรพิน ประวัตบิรสิุทธิ.์ 2556. คูม่ือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java .(พมิพ์ครั้งที1่). กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรวิช่ัน จ ากดั 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวเป็นจ านวนมาก ดังนั้น อุปกรณ์ที่คอยอ านวยความสะดวกคือ รถเข็น

ส าหรับผู้พิการ ที่ผ่านมารถเข็นนั้นมีอยู่ 2 ประเภทคือ ใช้คนเข็นและใช้ไฟฟ้า แต่ยังไม่มีการควบคุมรถเข็นผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแอพพลิเคช่ัน 
ที่คอยมาควบคุมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะควบคุมรถเข็น ผ่านทางการสื่อสารไร้สายด้วยบูลทูธเพื่อให้ผู้พิการ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บังคับรถเข็นผ่านทางอุปกรณ์บูลทูธอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากผลการประเมินความพึงพอใจ
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน มีความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 0.75 S.D. = 0.31) มีความพึงพอใจด้านฮาร์ดแวร์ ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 0.65 S.D. = 0.40) และมีความพึงพอใจด้านประโยชน์การน าไปใช้จริง ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.83 S.D. = 0.24) ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน มีความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.55 S.D. = 0.39) มีความพึงพอใจด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
0.74 S.D. = 0.31) และมีความพึงพอใจด้านประโยชน์การน าไปใช้จริง ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.6 S.D. = 0.41)    
ค าหลัก : แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน ควบคุม รถเข็นผู้พิการ บูลทูธ 
 

Abstract 
There are a lot of impaired-mobility as current problem in Thailand. Therefore they need the devices facilitate 

themselves. One of those is wheelchair which is divided into two types; Hand Controlled Wheelchair and Electric Wheelchairs. 
Both devices need to be developed to smartphone applications for facilitating people with disabilities via Wireless 
communication, Bluetooth. The results showed that satisfaction. All three specialist persons Satisfaction with the software at a 
very good level (Average = 0.75, SD = 0.31) were satisfied with the hardware at a very good level (Average = 0.65, SD = 0.40) 
and were satisfied with the Actual applications at a very good (Average 0.83, SD = 0.24) and Sample population 30 people 
were satisfied with the software at a very good level (Average 0.55, SD = 0.39) were satisfied with the hardware at a very good 
level (Average 0.74, SD =. 0.31) and were satisfied with the benefits by implementing a very good level (Average 0.6, SD = 0.41). 
Keywords: Application, Smart Phone, Control, Wheelchair, Bluetooth 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวจ านวนมากดังนั้น อุปกรณ์ที่เป็นสื่ออ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและยังมีความ

ต้องการอีกมาก คือ รถเขน็ส าหรับผู้พิการ ที่มีท้ังแบบใช้คนเข็นและแบบที่เป็นไฟฟ้า แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการควบคุมรถเข็นโดยผ่านทางสมาร์ทโฟน
ที่เช่ือมต่อด้วยบูลทูธ 
 

2. วิธีการศึกษา  
บอร์ด Raspberry pi เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Rasbian ซึ่งเป็นระบบลีนุกซ์การท างานต้องใส่ค าสั่งในเทอร์มินอล

เพื่อสร้างไฟล์ค าสั่งขึ้นมาและส่งค าสั่งออกไปโดยการผ่าน Port ที่มีช่ือว่า GPIO แต่ละ Port จะมีการก าหนดตัวเลขและสามารถเขียนค าสั่งผ่านทาง
ตัวเลขไปยังโมดูล โมดูลเป็นตัวรับค าสั่งจากบอร์ด Raspberry pi ก าหนดทิศทางของอุปกรณ์ที่จะบังคับและส่งค าสั่งไปยังมอเตอร์ 

 
รูปที่ 1 บอร์ด Raspberry pi 

 

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมเริ่มจากการน าไมโครคอนโทรลเลอร์มาประกอบกับแบบจ าลองรถบังคับเพื่อเช่ือต่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโมดูลและมอเตอร์ จากนั้นเปิดระบบปฏิบัติการ Linux ขึ้นมา เปิด Terminal ท าการ update & upgrade 
ระบบปฏิบัติการการนั้นติดตั้งโปรแกรม Bluetooth กับ Python หลังจากติดตั้งเสร็จจึงสามารถทดสอบค าสั่งที่เขียนได้จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์ 
Bluetooth กับไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้แอพพลิเคช่ันในการควบคุมเช่ือมต่อผ่านทาง Bluetooth ในขั้นตอนการทดสอบระบบ 
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รูปที่ 2 โมดูล  

 

 
รูปที่ 3 การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปลายผล 
        ผู้วิจัยได้น าการพัฒนาการควบคุมรถเข็น ผ่านทางการสื่อสารไร้สายด้วยบูลทูธ ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านและกลุ่มตัวอย่างของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 30 คน โดยเป็นแบบประเมิน 3 ระดับ คือ ดีมาก (+1) ปานกลาง (0) และพอใช้ (-1) 
ได้ผลความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน 
รายการประเมิน  

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านซอฟต์แวร์ 
1 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  สะดวกรวดเร็ว  0.7 0.67 ดีมาก 
2 การประมวลผลของซอฟต์แวร์ 0.8 0.42 ดีมาก 
3 มีความเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน 0.7 0.48 ดีมาก 
4 การออกแบบหน้าจอการควบคุม 0.8 0.42 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 0.75 0.31 ดีมาก 
ด้านฮาร์ดแวร์  
1 สะดวก  รวดเร็ว ง่ายต่อการน าไปใช้ 0.75 0.55 ดีมาก 
2 การออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์บังคับ 0.7 0.57 ดีมาก 
3 ความเรียบร้อยการจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 0.6 0.50 ดีมาก 
4 การเคลื่อนที่ของการบังคับรถตรงตามซอฟแวร์ 0.6 0.68 ดีมาก 
5 ความต่อเนื่องของสัญญาณบูลทูธ 0.6 0.60 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 0.65 0.40 ดีมาก 
ด้านประโยชน์ 
1  สามารถบังคับรถเข็นได้จริง 0.8 0.42 ดีมาก 
2  มีความปลอดภัยส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  0.7 0.48 ดีมาก 
3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 1 0 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 0.83 0.24 ดีมาก 
ด้านซอฟต์แวร์    
1 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  สะดวกรวดเร็ว  0.8 0.42 ดีมาก 
2 การประมวลผลของซอฟต์แวร์ 0.4 0.84 ปานกลาง 
3 มีความเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน 0.4 0.70 ปานกลาง 
4 การออกแบบหน้าจอการควบคุม 0.6 0.52 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 0.55 0.39 ดีมาก 
ด้านฮาร์ดแวร์     
1 สะดวก  รวดเร็ว ง่ายต่อการน าไปใช้ 1 0.00 ดีมาก 
2 การออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์บังคับ 0.7 0.47 ดีมาก 
3 ความเรียบร้อยการจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 0.6 0.50 ดีมาก 
4 การเคลื่อนที่ของการบังคับรถตรงตามซอฟแวร์ 0.7 0.47 ดีมาก 
5 ความต่อเนื่องของสัญญาณบูลทูธ 0.7 0.47 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 0.74 0.31 ดีมาก 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

211 

 

รายการประเมิน  
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านประโยชน์การน าไปใช้จริง    
1  สามารถบังคับรถเข็นได้จริง 0.5 0.71 ปานกลาง 
2  มีความปลอดภัยส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  0.7 0.48 ดีมาก 
3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 0.6 0.52 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 0.6 0.41 ดีมาก 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน มีความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.75 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31) มีความพึงพอใจด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40) และมีความพึงพอใจด้าน
ประโยชน์การน าไปใช้จริง ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน มีความพึงพอใจด้าน
ซอฟต์แวร์ ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39) มีความพึงพอใจด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย 0.74 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31) และมีความพึงพอใจด้านประโยชน์การน าไปใช้จริง ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 0.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41)   

 

4. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตั้งแต่การใช้อุปกรณ์บูลทูธ ที่มีการส่ง

สัญญาณได้ไกลและเสถียรมากขึ้นหรือน าอุปกรณ์อื่นๆ มาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการติดกล้องเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถบังคับในระยะใกล้ เพื่อให้
การท างานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สะดวก เรียบง่ายเหมาะกับการใช้งานด้วยระบบติดตามพัฒนาการเด็กระบบ

ที่ พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็นหลายส่วนได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ข้อมูล แก้ไข รายงาน ระบบพัฒนาขึ้นเป็น (web) based ด้วย ภาษา PHP HTML และ
โปรแกรม Dreamweaver เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการและเช่ือมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft  SQL ฝาก
ออนไลน์บนระบบ และกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 20 คน โดยใช้ระบบติดตามพัฒนาการเด็กเป็นตัว
รวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงรายงานส าหรับการปฏิบัติและหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศตามแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า
ชนิด 5 ระดับโดยใช้วิธี (Likert technique) ใช้ 5 ระดับ ผลปรากฏว่าการจัดการสารสนเทศด้วย ระบบติดตามพัฒนาการเด็กมีความสะดวกในการ
เข้าใช้ระบบและมีประสิทธิภาพในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.44 
ค าส าคัญ : ระบบติดตาม พัฒนาการเด็ก ระบบสารสนเทศ 
 

Abstract 
 This research aimed to develop the child growth monitoring system. The system contains several sections e.g. 
administrator, adaptation, and report. The child growth monitoring system was developed to Web Based by PHP, html and 
Dreamweaver which were tools used in the operating system and connected to Microsoft SQL, the database management 
system, and transferred a unit of data to online system. In purposive sampling, the researcher used 20 children for 
examining the system. After evaluated by Likert technique Testing Techniques, the result of satisfaction and performance 
level was an good level. Average 4.44 
Keywords: Monitoring system, Child growth, Information system 
 

1.บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้มีการจัดการสื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้านให้

การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว แกนน า
ชุมชนในเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุดให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เช่น 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจ่ายถุงยางอนามัย การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะ การ
ตรวจหาน้ าตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการปฏิบัติงานที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) หรือสถานที่ตามก าหนดของหมู่บ้านจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมเฝ้าระวังทาง
โภชนาการ โดยการช่ังน้ าหนักเด็ก ติดตามพัฒนาการของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และตรวจสุขภาพตามก าหนด กิจกรรมเฝ้าระวังด้านสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด และกิจกรรมเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดและโรคติดต่อประจ าถิ่น โดยการ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคหรือพาหะน าโรคบริหารจัดการวางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลและจากแหล่งอื่นๆ ชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนดูแลสิทธิประโยชน์ด้าน
หลักประกันสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนน าในการประสานงานกับผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลและ
เครือข่ายสุขภาพ กระตุ้นให้มีการวางแผนและด าเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้านบนพื้นฐานข้อมูล ของชุมชน สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไป จากความส าคัญ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการ
จัดการข้อมูลของสมาชิกสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในปัจจุบันนั้น ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็ก โดยการใช้สมุดจดบันทึกซึ่ง 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการเก็บข้อมูล และข้อมูลมีความซับซ้อน ข้อมูลอาจสูญหาย หรือ ช ารุดได้ง่าย และการค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากเนื่องจากต้องเปิดสมุดจดบันทึก   
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานโดยจัดท าระบบติดตามการพัฒนาการของ
เด็ก 1 เดือน ถึง 5 ปี ขึ้นมาใช้ด าเนินงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการติดตามพัฒนาการเด็ก 1 ถึง 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้
มากยิ่งขึ้น  
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1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาการของเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านโปร่งพล ูต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกให้มีความสะดวกมากขึ้น 
1.1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบติดตามการพัฒนาการของเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
    1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบฐานข้อมูล (database) 

ระบบฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลพอสรุปประเด็นหลัก  ๆได้ดังนี้ 

มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy) ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved 
data integrity) เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security) มีความเป็นอิสระของข้อมูล (data independency) 

ภาษาพีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้
ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง
ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

MySQL คือ เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Relational Database Management System (RDBMS) เป็นฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ 
ค้นหา เรียงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีความสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าดึงข้อมูลได้หลาย  ๆคนในเวลาเดียวกันได้และมีการเขา้ถึงข้อมูลที่รวดเร็ว มี
การก าหนดการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในแบบต่างๆ  อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ปัจจุบัน MySQL ได้ใช้งานแพร่หลายโดยเป็นโปรแกรม Open Source 
License แต่ก็มีแบบ Commercial License ให้ใช้ด้วย โดยคุณสมบัติจะแตกต่างกันออกไป 

Dream weaver เป็นโปรแกรมประเภท Web Design ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานในแบบ WYSIWYG อ่านว่า วิสสิวิก (What You See 
Is What You Get) คือ โปรแกรมประเภทคุณออกแบบหน้าเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ มาอย่างไรในโปรแกรม คุณก็จะเห็นงานของคุณเป็นแบบนั้น 

การใช้งานของโปรแกรมจะอ านวยความสะดวกให้กับการออกแบบ Webpage เป็นอย่างมาก โดยโปรแกรมจะท างานในลักษณะ HTML 
Generator นั่นคือโปรแกรมจะสร้างรหัสค าสั่ง HTML โดยเราไม่จ าเป็นต้องมานั่งเรียนรู้ CODE ของ HTML เลย เราก็สามารถสร้าง website ได้
อย่างมืออาชีพแล้ว โดยโปรแกรมมีลักษณะการท างาน คล้าย  ๆกับการพิมพ์เอกสารด้วย Word Processing ที่สามารถใช้เครื่องมือ (Tool bars) หรือ
แถบค าสั่ง (Menu bar) ควบคุมการท างาน ช่วยให้การใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

สนธยา วันชัย (2554) การวิจัยครั้งนีไ้ด้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและการวิจัยเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ ได้แก ่แบบสอบถามเกีย่วกับโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

สุภกิณญ์ นาคสุวรรณ (2550) ระบบงานสระว่ายน้ าโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้และ
ประมวลผล ดังนั้นข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเพื่อใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลหรือตัวอย่างน้ า โดยจัดท าหน้าเว็บขึ้นมาสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ได้ ท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้นท าให้สามารถ ลบ แก้ไข เพิ่ม ค้นหาได้บนเว็บเพจ ได้โดยฐานข้อมูลก็เปลี่ยนแปลง 

วันชัย ชูประดิษฐ์ (2554) ระบบสวัสดิการสังคมความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่ ในแต่ละด้านในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาลต าบลล าทับจะมีผลต่อความ
ต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ กล่าวคือ หากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาลต าบลล าทับน้อยจะท าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้นปัจจัยด้านอาย ุพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยจะมีผลท าให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นและหากรายได้ของผู้สูงอายุ
น้อยจะท าให้ความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

นรารัตน์ จันสิทธิ์ (2547) ระบบฐานข้อมูลเด็กสถานสงเคราะห์ MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management 
System (DBMS) ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูล
จ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการใช้งานเฉพาะ และ
รองรับการท างานอื่น  ๆที่ต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท าหน้าที่เป็น
ทั้งตัวฐานข้อมูลและ ระบบจดัการฐานข้อมูล 

ธีรพงศ์ ชูช่ืน และ จิรรัฐ ศรีโชค (2555) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ท าการศึกษาและ
พัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร ระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านอาหารซึ่งได้มีการจัดท าระบบจัดเก็บ และ
จัดการข้อมูล ซึ่งจะลดข้อผิดพลาดในหลายด้านให้กับทางร้าน และเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งอาหาร ระบบจะรองรับผู้ใช้งานอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วน
ผู้บริหาร ส่วนผู้ดูแลระบบ และส่วนพนักงาน ซึ่งส่วนของผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานทั้งหมดของระบบเพื่อใช้ตัดสินใจบริหารจัดการ 
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รูปที่ 1 Context Diagram ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 

3. วิธีการศึกษา 
    3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
     3.1.1 ประชากรที่ศึกษามี 2 กลุ่ม กลุ่มประชากรเด็กในหมู่บ้านโปร่งพลู จ านวน 30 คน และประชากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านโปร่งพล ูจ านวน 15 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 2 กลุ่มที่ท าการศึกษา คือ เด็กในหมู่บ้านโปร่งพลู จ านวน 20 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 15 คน 

 3.1.2 เครื่องมือในการศึกษา มี 2 ส่วน คือ 
1. สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
2. แบบประเมินระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู 

ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 5 ระดับ โดยใช้วิธี (Likert  technique) 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศด้วย ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพล ูต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
      3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาจัดการระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพล ูต าบลวังนก
แอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการสารสนเทศด้วย ระบบ
ติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้ขั้นตอน SDLC (Systems development life cycle) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้ได้แก ่

1) การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนการท างาน ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บรวบรวมความ
ต้องการ และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบ 

2) การวิเคราะห์ (analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบระบบ วิธีการ Data flow diagram มีส่วนย่อย 3 ส่วน ประกอบด้วยคือ
ส่วนผู้ดูแลระบบ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนรายงานข้อมูล  
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รูปที่ 2 ตาราง Table ในฐานข้อมูล 

   3.3 การพัฒนา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้ 

3.3.1. เครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การจัดการสารสนเทศด้วยระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2) แบบสอบถามได้แก่ 

1) แบบประเมินด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แบบ (Likert technique) 

2) แบบประเมินความพึงพอใจระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพล ู
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี ้

2.1. ศึกษาความพึงพอใจ วิเคราะห์โดยใช้แบบประเมินเป็นแบบปะเมิน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2.2. การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการสารสนเทศด้วยระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพล ูต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดย
ใช้แบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 
 

รูปที่ 3 ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู 
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

1. หน้าหลักเป็นหน้าแรกของระบบเมื่อท าการเปิดระบบขึ้นมาจะเห็นหน้าหลักนี้เป็นอันดับแรก 
2. ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพส าหรับหน้านี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในวัยที่ได้ท าการศึกษาคือในระหว่างช่วงอายุหนึ่งเดือนถึง

ห้าปีนั้นเอง 
3. ประวัติหน่วยงานหน้านี้เป็นการบอกเล่าถึงประวัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านว่าท าหน้าที่อะไรบ้างท าอย่างไร เป็นต้น 
4. ผู้ดูแลระบบในกรณีนี้ต้องกล่าวก่อนว่าผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้เป็นคน เๆดียวกันในทุกๆครั้งในการเข้าใช้ระบบต้องมีการ Login เพื่อ

เข้าใช้ระบบ 
5. ผู้จัดท าส่วนหน้านี้เป็นการแสดงข้อมูลของผู้จัดท า 
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รูปที ่4 หน้าแสดงผลรายงานการพัฒนาการเด็ก 

 

การพัฒนาระบบสาระสนเทศ ผลการวิจัยได้ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านโปร่งพล ูต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็น Web based คือโปรแกรมที่ท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์โดย
รันผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ทั่วไป เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ ไม่ต้องติดตั้ง ผู้จัดท า
วิจัยได้แบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน คือ 1) การประเมินความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน 2) การประเมินด้านการใช้งานของ
โปรแกรม ซึ่งมีเกณฑ์ความพึงพอใจดังนี้ 

 

 
รูปที่ 4 เกณฑ์ความพึงพอใจ 5 ระดับ 

 

ผลการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบแบบทั่วไป สามารถสรุปตามการประเมินได้เป็นรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ประเมินระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
1.การประเมินความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน            S.D. 
1.1 ความต้องเหมาะสมต่อการเก็บข้อมูล 4.46 0.51 
1.2 ความทันสมัยของระบบ 4.46 0.51 
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.26 0.79 
1.4 ความยากง่ายของการใช้งาน 4.73 0.45 
1.5 การเรียกใช้ข้อมูลตามต้องการ 4.33 0.72 

ผลค่าเฉลี่ย 4.44 0.60 
2. การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม   
2.1 ความง่ายในการใช้งานโปรแกรม 4.33 0.61 
2.2 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.13 0.51 
2.3 ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษร 4.6 0.63 
2.4 ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 4.46 0.51 
2.5 ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 4.46 0.51 
2.6 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 4.53 0.51 
2.7 ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ 4.6 0.50 
2.8 ความเหมาะสมของต าแหน่งช่องกรอกข้อมูล 4.53 0.51 

ผลค่าเฉลี่ย 4.45 0.54 
 

ผลประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยด้านการ
ประเมินความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งานเท่ากับ   =4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 สรุปได้ว่ามีความพึงพอใจ
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การใช้งานในระดับมากและค่าเฉลี่ยด้านการประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรมเท่ากับ   =4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.54 
สรุปได้ว่ามีความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับมาก 
3.4 อภิปรายผล 

ระบบระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่ออ านวยความสะดวกให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และ ประเมินระบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1.การประเมินความสามารถ
ในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน 2. การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม และได้ท าการทดสอบ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา 
PHP ภาษา HTML ภาษา CSS และระบบฐานข้อมูล MySQL ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสามารถในด้าน การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การ
แก้ไขข้อมูล และการค้นหาข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้ครั้งละมาก  ๆและการรายงานผลการพัฒนาการเด็ก 
 

4. สรุปผล 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อท าให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้งานระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพลู ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมในการใช้งานเพื่อระบบจะได้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในระบบและน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปได้อีกท าให้ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก 1 เดือนถึง 5 ปี กรณีศึกษา อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโปร่งพล ูต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกได้มีผู้สนใจและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป ได้ดังนี้ 

1. ระบบสามารถเก็บข้อมูลได้จริง 
2. ระบบมีความสะดวกในการเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถแก้ไขในระบบได้ทันทหีากมีการบันทึกขอ้มูลผิด 
3. ระบบเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทสูงขึ้น

เรื่อยๆ การน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการท างานของกิจการนับว่าเป็นการพัฒนากิจการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการฐานข้อมูลของผู้กู้ยืมปุ๋ยในโครงการปุ๋ย 
SML สามารถท าการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล การค้นหาข้อมูลต่างๆ  รวมไปถึงสรุปผลรายงานการกู้ยืมปุ๋ย โดยการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการควบคุมการท างานของการกู้ยืมปุ๋ย เนื่องจากเหตุผลหลายประการที่อ านวยความสะดวกในการท างาน ความรวดเร็วในการท างาน ลดการ
ท างานที่ซับซ้อนของข้อมูล ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ ในการด าเนินการโครงงานนี้ผู้ด าเนินการได้ใช้หลักการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (System analysis) ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมที่สามารถควบคุมทั้งทางด้านฐานข้อมูลและควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ซึ่งก็มีซอฟต์แวร์หลักที่เลือกใช้ได้แก่ พีเอชพี,มายเอส
คิวแอล,แอปเซิร์ฟ,อโดบีดรีมเว็ฟเวอร์/ซีเอส 3 โดยระบบที่พัฒนาแล้วสามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ วินโดวส์เอกซ์พี หรือสูงกว่า 
ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

Abstract 
Current technologies have played a role in everyday life, especially that computer technology is continually rising 

role. Computer application in the work of the parties, parties considered the development of a modern and more efficient. The 
program database system, Fund fertilizer SML is a program that is written to take advantage of database management, fertilizer, 
fertilizer project in the borrower can continue to add information to the SML. Delete the information. Edit the data to find a 
variety of information, including the fertilizer loan report summary. By using a computer to control the behavior of fertilizer 
loans. Due to several reasons which facilitate the work speed work. Reduce the complexity of the work in accordance with the 
information requirements of the users through the computer. In this project, operation performed using information systems 
development (System Analysis) design of a database by using a relational database (Relational Database) and the software used 
to write programs that can control both the database and control the operation of the hardware, which is the main software 
used include: PHP, MySQL, Appserve, Adobe dreamweaver CS3 .The system, developed by systematic work on the operating 
system. Windows XP or higher. 
Keywords: System database, Information, Relational databases 
 

1. บทน า 
กองทุนปุ๋ย SML บ้านหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 ในรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจน ที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายออกมา โดยได้ให้เงินลงทุนแก่หมู่บ้าน ให้จัดตั้งเป็นกองทุนปุ๋ย SML ขึ้นมาเพื่อชาวนา และได้ให้ชาวนาที่มี
รายได้น้อยได้มากู้ยืมปุ๋ย และทางกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านบ้านหนองตูมเองก็ได้ให้ลูกบ้านมากู้ยืมปุ๋ยไปประกอบการเกษตรของชาวนาเองมาเป็น
เวลาหลายปีแล้ว 

จากการศึกษาระบบการท างานของระบบการท างานของกองทุนปุ๋ย SMLของหมู่บ้านหนองตูม เดิมนั้นทางกองทุนปุ๋ย SMLหมู่บ้าน
หนองตูม ได้ท าการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ภายในกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูมด้วยมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อผิดพลาดได้
ง่าย และอาจก่อให้เกิดการกระจัดกระจายเกิดการสูญหายของเอกสารข้อมูลได้ และทางกองทุนปุ๋ย SMLหมู่บ้านหนองตูมยังได้จัดเก็บข้อมูล
บางส่วนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นบางส่วนเท่านั้นสาเหตุที่ทางกองทุนใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel เพราะทางกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูมเองไม่มีการน าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาใช้จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลท าให้
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่มากเท่าทีค่วร 
    ดังนั้นจากการท างานเดิมของทางกองทุนเองสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้คือ 
     1. ค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างล าบาก และล่าช้า 
     2. การจัดเก็บข้อมูลด้วยมือท าให้มีการเปลืองพื้นที่หรือสถานที่ในการจัดเก็บรักษาเอกสารนั้น  
     3. เอกสารมีโอกาสสูญหายได้ 
     4. ทางกองทุนปุ๋ย SML ไม่มีโปรแกรมที่จะน ามาจัดเก็บข้อมูลที่ดีนัก 

จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้นผู้จัดท าได้คิดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ท าการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อน ามาพัฒนาระบบการ
จัดการกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5
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1.1 วัตถุประสงค์  
 1.1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารกองทุนปุ๋ย SML ของหมู่บ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

1.1.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการใช้งาน 
1.1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบกองทุนปุ๋ย SML บ้านหนองตูมต่อไป 

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศหมายถึงคุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับประกอบไปด้วยขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้นสารสนเทศสามารถแทน
ข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นย าหรือไม่มีก็ได้ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสารสนเทศจะเกิดขึน้เมือ่
มีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งท าให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจในข้อความ เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ความหมาย ความรู้ค าสั่งการสื่อสาร การแสดงออก และการกระตุ้นภายในการส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2555) 
โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL 

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็น
เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างาน
ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net 
หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป 
เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูก
น าไปใช้งานมากที่สุด (ออนไลน,์ 2558) 

ทรงศักดิ์ แสงสนิท (2546) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดการกับระบบกองทุนเพื่อการศึกษามีจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์จะขอกู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาที่มีเป็จ านวนมาก จึงท าให้เกิด ข้อผิดพลาด และความล่าช้าของข้อมูลค่อนข้างมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทั้ง
นักศึกษาที่ขอกู้ยืม และการตัดสินใจของผู้บริหารก็จะมีโอกาสเกิดความผิดพลาด และล่าช้าตามไปด้วยซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ระบบจัดการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันราชภัฎมหาสารคาม ให้มีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร ด้านการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตงานวิจัยนี้พัฒนางานเพื่อครอบคลุมการท างานของระบบทั้งในส่วนของ
นักศึกษาที่ท าการกู้ยืม และส่วนท างานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีการน าระบบนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมในด้านต่างๆ  คือ ประสิทธิภาพใน
ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรมประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของโปรแกรม และ ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม ซึ่งผลจาก
การทดสอบปรากฏว่า ประสิทธิภาพการท างานในด้านต่าง ๆ  ของโปรแกรมอยู่ในระดับดี โปรแกรมที่ได้จากการพัฒนามีความสามารถ ดังนี ้

1. สามารถแสดงความจ านงขอกู้ผ่านระบบได้ 
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้กู้ยืมเงิน จากกองทุนกู้ยืมผ่าน โปรแกรมระบบได้ 
3. สามารถตรวจสอบผลการขอกู้ผ่านโปรแกรมระบบได้ 
4. สามารถตรวจสอบการประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมผ่าน โปรแกรมระบบได้ 

 

2.วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร ได้แก่ ผู้ที่กู้ยืมปุ๋ยกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูม ข้อมูลของกองทุนปุ๋ย SML จากฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 60 คน 
 2.2 การวิเคราะห์และก าหนดขอบเขต 
      ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากกองทุนปุ๋ย SML หมู่บ้านหนองตูม และเอกสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ
ทั้งหมด และก าหนดระยะเวลาการท างานระบบทั้งหมด 
2.3 การออกแบบ  
      ดงัรูปที ่1 และ รูปที ่2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ต่อระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
 

220 

 
รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0) ต่อระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML 

 
รูปที ่2 Data Flow Diagram Level 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูลทั้งหมด กองทนุปุ๋ย SML 

  

จากรูปที่ 1 เป็น Data Flow Diagram ที่แสดงการท างานของ เจ้าหน้าที่ ต่อระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML ด้วย ซึ่ง
หลังจากได้ขอบเขตของระบบจากการวิเคราะห์ พร้อมทั้ง ออกแบบ และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแล
ระบบและผู้ใช้งาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม ด้านการออกแบบของโปรแกรม 
2.4 การพัฒนาระบบ  
        การลงมือพัฒนากองทุนปุ๋ย SML ด้วยระบบฐานข้อมูลโดยเครื่องมือหลักในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาส าหรับพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล คือ ภาษา PHP ภาษา HTML และ CSS ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3  
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รูปที่ 3 หลักการท างาน 

2.5 การทดสอบระบบ 
ระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML ไปใช้จริงนั้น ต้องมีการทดสอบระบบก่อน โดยผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้ทดสอบ โดยตรวจสอบความ

ถูกต้องและทดสอบการท างานของระบบทุกขั้นตอน หากพบข้อผิดพลาด จะด าเนินการแก้ไขจนได้ระบบที่เสร็จสมบูรณ์ 
2.6 การทดลองใช้ระบบ 

เมื่อได้ระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML จ านวนทั้งหมด 60 คน ทดลองใช้ระบบและท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม ด้านการออกแบบของโปรแกรม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research and Development) การพัฒนาระบบกองทุนปุ๋ย SML กรณีศึกษา บ้านหนองตูม อ.กงไกรลาศ 
จ.สุโขทัย มีการอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 4 ภาพประกอบหน้าแรกของระบบ 

 

 
รูปที่ 5 ภาพประกอบหน้าเลขที่การจัดซื้อการกู้ยืมปุ๋ย 

http://1.bp.blogspot.com/-x_0-5iHOKtM/UPYnRtoVGII/AAAAAAAAAIA/q2nN078uyaY/s1600/3fgg.JPG
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รูปที่ 6 ภาพประกอบหน้าการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ 

 

3.2 การประเมินด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบระบบ 
การประเมินด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบระบบกองทุนปุ๋ย SML กรณีศึกษา บ้านหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยผลการวิจัย

พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสม (x  = 0.53) ผลการประเมินด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบระบบในครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิน แก้วพนา (2543) การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2541 จังหวัด
พะเยา โดยการจัดการกับระบบกองทุนเพื่อการศึกษามีจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในแต่ละปีการศึกษา
ที่มจี านวนมาก จึงท าให้เกิด ข้อผิดพลาด และความล่าช้าของข้อมูลค่อนข้างมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทั้งนักศึกษาที่ขอกู้ยืม และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารก็จะมีโอกาสเกิดความผิดพลาด และล่าช้าตามไปด้วยซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบจัดการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ให้มีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
 

4. สรุปผล 
ระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML ท าให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML ความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่ดีและสามารถน าไปใช้ได้จริง ระบบจ าแนกผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม คือ 
เจ้าหน้าที่ ผู้กู้ยืมปุ๋ย และผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบแบบทั่วไปสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีระดับความพึงพอใจจากผู้ที่ใช้ระบบ
เฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

รายการประเมิน ผลประเมินประสิทธิภาพ 
1. ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม    ความหมาย 
1.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.36 มาก 
1.2 การรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ 4.36 มาก 
1.3 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.76 มากที่สุด 
1.4 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.66 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.56 มากท่ีสุด 
2. ด้านประโยชน์ของโปรแกรม   
2.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้ 4.56 มากที่สุด 
2.2 ความง่ายของการใช้งานของโปรแกรม 4.50 มากที่สุด 
2.3 ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.46 มาก 
2.4 ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ 4.46 มาก 
2.5 สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 4.56 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.51 มากท่ีสุด 
3. ด้านการออกแบบของโปรแกรม   
3.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และหน้าสนใจของหน้าโฮมเพจ 4.93 มากที่สุด 
3.2 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์งานต่อการใช้งาน 4.93 มากที่สุด 
3.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม 4.83 มากที่สุด 
3.4 ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 4.83 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.88 มากท่ีสุด 
         

จากตารางที่ 1 จากการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล กองทุนปุ๋ย SML ที่ได้พัฒนาขึ้น มี
การประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ประเมินทางด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านประโยชน์ของโปรแกรม และด้านการออกแบบของโปรแกรม โดย
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบบ3กลุ่มรวมทั้งหมดจ านวน 60 คน  

ผลประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูล ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.50) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผลประเมินด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.56) 
ด้านประโยชน์ของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.51) และด้านการออกแบบของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.88) 
 

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=6678&word=%A1%CD%A7%B7%D8%B9%E0%A7%D4%B9%E3%CB%E9%A1%D9%E9%C2%D7%C1%E0%BE%D7%E8%CD%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%20--%20%BE%D0%E0%C2%D2&word=%A1%CD%A7%B7%D8%B9%E0%A7%D4%B9%E3%CB%E9%A1%D9%E9%C2%D7%C1%E0%BE%D7%E8%CD%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%20--%20%BE%D0%E0%C2%D2&check_field=SUBJECT&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=6678&word=%A1%CD%A7%B7%D8%B9%E0%A7%D4%B9%E3%CB%E9%A1%D9%E9%C2%D7%C1%E0%BE%D7%E8%CD%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%20--%20%BE%D0%E0%C2%D2&word=%A1%CD%A7%B7%D8%B9%E0%A7%D4%B9%E3%CB%E9%A1%D9%E9%C2%D7%C1%E0%BE%D7%E8%CD%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%20--%20%BE%D0%E0%C2%D2&check_field=SUBJECT&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
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5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ อาจารย์ ไพฑูรย์ง้ิวทั่ง และอาจารย์ อรทัย  ชัยรัตนศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา 

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ ส าหรับค าแนะน าการพัฒนาแบบสอบถามและส าหรับค าแนะน าในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
จนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และ
ยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการสอนคัดลายมือจ านวนตัวเลขอารบิกส าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมซึ่งชุดฝึก

ทักษะการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงพร้อมท้ังเป็นส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยแอพพลิเคชั่นจะมีภาพ สี และการ
เคลื่อนไหวมาช่วยสร้างความน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถมีสมาธิอยู่กับบทเรียนได้เป็นเวลานานมากขึน้ ชุดฝกึทกัษะดา้นการเขยีนนีจ้ะ
ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนเรียนรู้ได้อย่างอิสระไม่มีขอบเขตเรื่องสถานที่ เวลา อุปกรณ์ ชุดพัฒนาทักษะการสอน คัดลายมือแก้ปัญหาดังกล่าวได้
เนื่องจากแอพพลิเคช่ันท างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท าให้เกิดความสะดวกสบาย ผู้วิจัยได้น าทฤษฏีการวัด
ระยะทางเป็นแนวตรงระหว่างจุดสองจุดบนปริภูมิสองมิติและเอฟเมเชอร์มาช่วยในการตรวจสอบทศิทางการลากเสน้ในชุดฝกึทกัษะการสอน
คัดลายมือจ านวนตัวเลขอารบิก แอพพลิเคช่ันเป็นลักษณะจุดเส้นปะไข่ปลาให้ผู้เรียนลากเส้นตามจุดปะไข่ปลาจากจดุเริม่ตน้ไปยงัจดุสิน้สดุ
ตามทิศทางที่ถูกต้องตามหลักการเขียนหากผู้เรียนลากเส้นเลยจุดปะและลากเส้นไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดแอพพลิเคช่ันจะมีเสียงเตือนพร้อมให้
ผู้เรียนเริ่มลากเส้นใหม่อีกครั้ง การฝึกฝนในแต่ละครั้งจะมีการจับเวลาเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าใช้ระยะเวลา
เท่าไหร่ในการเขียนตัวเลขอารบิกได้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้มีการทดสอบระบบโดยท าการทดสอบกับกลุ่มเด็กตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กดาวน์ซินโดรม
ทั้งหมด 5 คนพบว่ามีเด็กจ านวนเพียง 3 ใน 5 คนที่สามารถเขียนตัวเลขขั้นพื้นฐานได้คิดเป็นเป็นร้อยละ 65 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
คําสําคัญ: ตัวเลขอารบิก เด็กดาวน์ซินโดรม การคดัลายมือ 
 

Abstract 
This research aims to develop a set of skills taught calligraphy of Arabic numerals for the star syndrome. 

Training skills taught will focus on the students to practice with the help motivate learning apps option to color 
and movement to help build interest in encouraging people to be there. focus on lessons for a long time more. 
Practice writing this series will help students learn to practice freely without boundaries of time and place set of 
teaching skills. Calligraphy solution such as an application running on a mobile device like a smartphone or tablet, 
making it more conveniently. Researchers have put the theory to measure distances in a straight line between two 
points on a space-D and F. Mason Shirley to help determine the direction of the stroke in a practice of teaching 
calligraphy of the arc. Business the application is characterized by the dotted lines dotted the students draw on 
the cover eggs from the beginning to the end on the right direction, according to the authors, if the students draw 
all the art and drawing to an end. an application will beep and the students began to draw again. In practice, each 
timer to collect data for the conclusion of the learning of the students that take much to write Arabic numerals 
correctly. The researchers have tested the system by testing the children for example, a child with Down 
syndrome; all five were found to have a child, only three in five people who can write the basic idea is 65 percent, 
which is the threshold. the desirable 
Keywords: Arabic numerals, child syndrome, penmanship 
 

1. บทนํา 
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือเด็กดาวซินโดรมเป็นภาวะที่มีพัฒนาการบกพร่องซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดด้านสติปัญญา การ

เรียนรู้และรวมไปถึงการปรับตัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ค าว่า“บกพร่องทางสติปัญญา” แทน “ภาวะปัญญา
อ่อน” มากขึ้น ในองค์กรระดับนานาชาติ เช่น IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) 
WHO (World Health Organization) WPA (World Psychiatry Association) รวมทั้ง AAMR (The American Association on Mental 
Retardation) หรือสมาคมบุคคลปัญญาอ่อนแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยสหวิชาชีพจากทั่วโลกและก่อตั้งมาเป็นเวลานาน 130 ปีก็
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น The American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
เพื่อเสนอแนวทางที่จะท าให้สังคมยอมรับผู้บกพร่องทางสติปัญญามากขึ้น"ภาวะ ปัญญาอ่อน" เป็นภาวะที่พัฒนาการของเด็กหยุดชะงัก
หรือบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์โดยมีความผิดปกติทางทักษะด้านสติปัญญาและทักษะการปรับตัว"ลักษณะของภาวะปัญญาอ่อน" มีลักษณะ
ส าคัญรวมกัน 3 ประการ คือปัญญาอ่อนประเภทเรียนได้หรือปัญญาอ่อนขนาดน้อย (Mild) ปัญญาอ่อนประเภทฝึกได้หรือปัญญาอ่อน
ขนาดปานกลาง (Moderate) และปัญญาอ่อนมากและรุนแรง (Severe and Profound) ทักษะทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยคือ 35 
และขาดสมาธิ ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามักจะประสบปัญหาด้านสมาธิสั้น ลืมง่าย ไม่สามารถแยกความแตกต่าง  
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เปรียบเทียบ เรียงล าดับ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะท าให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยการเรียนการสอน
ควรมีการบูรณาการเช่ือมโยงการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเด็กที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากเด็กประเภทอื่นอย่างชัดเจน เด็กกลุ่มนี้มักถูกชักจูงได้ง่าย เนื่องจากเข้ากับคนได้ง่ายเมื่อคุ้นเคย เช่ือใจง่าย  มีความ
สนใจสั้น ขาดสมาธิ ความจ าไม่ดี  ไม่สามารถจดจ าอะไรได้นาน ใช้ภาษาได้ไม่มากนักพอจะสื่อความหมายได้ง่ายๆดังนั้น  การน าสื่อมาใช้
จะต้องสอดคลองเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อให้เด็กสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (P. Crosta, 2009)         
            สื่อส่งเสริมการเรียนรู้นับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ด้านการสัมผัส การได้ยินและการมองเห็นเช่นการเห็นตัวเลขอารบิก ล าดับจ านวนตัวเลขน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง 
กับเนื้อหาการเรียนการสอน การผลิตสื่อส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นต้องเป็นลักษณะรูปธรรมใน
ระดับทักษะที่เด็กเข้าใจได้ ต้องมีรูปภาพเป็นสื่อเร้าให้ความสนใจตลอดเวลา มิฉะนั้นเด็กจะหมดความสนใจ ซึ่งโดยปกติเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปญัญาจะมีสมาธิสั้น การน าสื่อมัลติมีเดียมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ถือว่าเป็น
อีกสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาใช้เพื่อการศึกษา เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้ออกแบบ
แอพพลิเคช่ันได้บูรณาการเอารูปแบบต่างๆเช่นภาพนิ่ง เสียง สี เข้าไปเป็นองค์ประกอบเพื่อการสื่อสาร และการให้ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดความจ าได้นาน มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน 
ดังนั้นเพื่อให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญาได้มีการพัฒนาการทางด้านสมองที่ดีท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เด็กกลุ่มนี้มีความจ าเป็นที่
ต้องเรียนรู้มากกว่าปกติ ทั้งประสาทสัมผัสของเด็กสติปัญญาบกพร่องยังมีน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ด้านต่างๆ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามากขึ้น  
           จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเกม 2 มิติส าหรับฝึกทักษะการสอนคัดลายมือจ านวนตัวเลขอารบิก
ส าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถจดจ าเรียนรู้เรื่องตัวเลข การเขียนตัวเลขอารบิกผ่านชุดฝึก
ทักษะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะท าให้เด็กเข้าใจกับการเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2. เครื่องมือที่ใช้การศึกษาและสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
เกม 2 มิติส าหรับสอนคัดลายมือตัวเลขอารบิกของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสร้างโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator Cs 4 และ Unity เป็นการควบคุมโดยโปรแกรม (Programmed Control) ส่วนการให้ผลป้อนกลับแบบ 
Knowledge of Results (KOR) เป็นข้อมูลป้อนกลับแบบให้ผลทันที (Immediate Feedback) ซึ่งการตอบกลับจะเป็นลักษณะเสียงที่
แสดงให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายและผู้เรียนไม่สามารถเลือกเกมเองได้ ต้องเรียนรู้เป็นล าดับเริ่มจากล าดับน้อยไปมากเมื่อเรียนได้สิบ
จ านวนเช่นเรียนจ านวน 0-10 จะมีการวนกลับเพื่อเรียนซ้ าเริ่มต้นจาก 0 อีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจและการจดจ าให้กับผู้เรียนและสิ่งที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนมีการวัดระยะและการวัดประสิทธิภาพ 
      2.1 วิธีวัดระยะทางแบบยุคลิด  
       การวัดระยะทางเป็นแนวเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดบนปริภูมิสองมิติ (2-dimensional space) โดยจุดทั้งสองจุดนั้นสามารถ
แทนได้ด้วยคู่อันดับa = (xa, ya) และ b = (xb, yb) และค่าระยะทางแบบยุคลิดระหว่างจุด a และจุด b ค านวณได้ด้วยการใช้สมการที่ 1 

2 22 )()(),( baba yyxxbadist          (1) 
นอกจากนี้วิธีวัดระยะทางแบบยุคลิดยังสามารถใช้หาค่าระยะทางระหว่างข้อมูลสองชุดบนปริภูมิที่มากกว่าสองมิติได้ด้วยการใช้สมการที่ 
2 โดยจุดทั้งสองจุดแทนด้วยคู่อันดับ a = (a1, a2, a3, …, am) และ b = (b1, b2, b3, …, bn) โดยที่ขนาดมิติของ a และ b นั่นคือ m และ n 
จะต้องมีขนาดเท่ากัน 

2 22

11 )(.....)(),( nn bababadist      (2) 
 

2.2 เอฟเมเชอร์ (F-measure) 
เอฟเมเชอร์ (G. Hripcsak, and A. S. Rothschild, 2004) คือค่าการวัดประสิทธิภาพพื้นฐานในการค้นคืนเอกสารนิยมใช้ใน

ศาสตร์ด้วยการค้นคืนสารสนเทศ (IR: Information Retrieval) ค่าเอฟเมเชอร์จะค านวณโดยใช้ข้อมูลน าเข้าเป็นค่าสองค่าซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าความเที่ยง(Precision)และค่าเรียกคืน (Recall) โดยค่าความเที่ยงเป็นค่าที่บอกถึงอัตราผลลัพธ์ของเอกสารที่ระบบต้องการค้นคืน
แต่ยังไม่ได้รับการค้นคืนโดยเอฟเมเชอร์แสดงในสมการที่ 3 

recall precision 

recall precision 
  = measure - F 




   (3) 

 

โดยที่ precision และ recall สามารถค านวณได้ด้วยการใช้สมการที่ 4 และ 5 ตามล าดับ จ านวนเอกสาร 
 

      precision =        จํานวนเอกสารที่ผู้ใช้ค้นคนืได้ถูกต้อง         (4)                                                       
จํานวนเอกสารที่ผู้ใช้ค้นคืนทั้งหมด 
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         recall =   จํานวนเอกสารที่ผู้ใช้ค้นคืนได้ถูกต้อง         (5)                                                                   
จํานวนเอกสารที่ผู้ใช้ค้นคืนทั้งหมด 

2.3เทคโนโลยี 
     อุปกรณ์ใช้งานบนมือถือที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่า แอพพลิเคช่ันเป็นโปรแกรมออกแบบมาเพื่อใช้บนระบบโทรศัพท์มือถือ สมาร์ท

โฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สัมผัสหน้าจอแบบอ่ืนๆ โดยทั่วไปแอพพลิเคช่ันบนมือถือจัดท าขึ้นมาเพื่อการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้อุปกรณ์บนมือถือจะมีขนาดเล็ก น้ าหนักน้อยและมีฟังก์ชันที่จ ากัดเช่น เกมส์ เครื่องคิดเลข ค้นหา
เว็บไซต์บนมือถือและอื่นๆ อีกมากมาย 
        

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนและวิธีทั้งหมดที่ใช้เพื่อเป็นส่วนพัฒนาแบบฝึกหัดการสอนเขียนตัวเลขอารบิกท่ีงานวิจัยนี้เสนอขึ้นมีการอธิบาย

รายละเอียดการตรวจสอบรูปร่างการเขียนของผู้เรียนเนื่องจากตัวเลขอารบิกจ าเป็นต้องสนใจทศิทางการเขยีนเนือ่งจากผูเ้รยีนเริม่เรยีนรูจ้าก
การทดลองลากแบบไม่ทราบทิศทางการเขียนที่ถูกต้องและฝึกเขียนอย่างผิดทิศทางตรวจสอบความถูกต้องโดยมีการค านวณพื้นที่ส าหรับ
เส้นที่วาดจะต้องผ่านจุดใดบ้างจึงจะท าให้ตัวเลขอารบิกที่วาดคล้ายต้นแบบและอธิบายถึงกรณีที่วาดเลยบริเวณพื้นที่  ที่ก าหนดในการวาด
เส้น ท าให้ค่าที่ได้จากการค านวณไม่คล้ายกับค่าหรือบริเวณพื้นที่ขนาดที่ใช้เขียนตัวเลขอารบิกไม่คล้ายต้นแบบ ท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การเขียนโดยรายละเอียดการค านวณการออกนอกพื้นที่มีการค านวณอัตโนมัติได้ การสรุปพัฒนาการการเรียนรู้ด้านการเขียนตัวเลขอารบกิ
ที่ผู้เรียนวาดขึ้นนั้นมีความคล้ายกับโมเดลต้นแบบมากเพียงใด โดยการประยุกต์ใช้งานค่าเอฟเมเชอร์ที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
4.1 การทดสอบการเขียน 

ทดสอบทฤษฏีขั้นตอนที่น าเสนอในหัวข้อก่อนหน้าสามารถตรวจสอบการลากเส้นผิดทิศทางได้จริงหรือไม่ ยกตัวอย่างใน
ลักษณะของรูปภาพเพื่อความเข้าใจง่ายแสดงดังภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างตัวเลขอารบิกเลขหนึ่งที่ผู้เรียนจะเริ่มวาดจากจุดเริ่มต้นของ
ตัวเลขอารบิกที่ปลายหัวตัวเลขหนึ่ง ลากเส้นผ่านจุดไข่ปลาแสดงภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แบบฝึกหัดสอนเขียนตัวเลข 

จุดเริ่มต้นเพื่อค านวณพื้นท่ีที่เส้นลากผ่านจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งมีการค านวณและนับการลากเส้นผ่านพื้นท่ี ที่มีการ
ก าหนดครบหรือไม่ ถ้าผู้เรียนวาดเส้นออกนอกบริเวณพื้นที่ ที่ก าหนดการลากเส้นจะท าให้การเขียนผิดพลาด ไม่คล้ายตัวเลขอารบิก
ต้นแบบ โปรแกรมจะให้ผู้เรียนท าการลากเส้นใหม่อีกครั้งแสดงดังภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างโปรแกรม เมื่อผู้เรียนท าการลากเส้นเลยบริเวณ
พื้นที่ก าหนดโดยจุดที่จะผ่านถัดไปมีการลากเส้นเลยบริเวณของจุดถัดไปท่ีก าลังจะมีการลากเส้นผ่าน กรณีนี้ โปรแกรมจะให้ผู้เรียน
ลากเส้นใหม่อีกครั้งเส้นที่ผู้เลือกลากเกิดความผิดพลาดออกนอกบริเวณเส้นปะหรือวาดผิดทิศทาง  เส้นวาดนั้นก็จะหายไปแสดงภาพที่ 2 
และ 3 ตามล าดับ 

 
                                                                                                           

ภาพที่ 2 ตัวอย่างของการลากเส้นผิดทิศทาง 
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ภาพที่ 3 เส้นวาดหายไปจากการวาดเส้นผิด 
 

4.2 โปรแกรมจริงจากการพัฒนาโดยทฤษฏี 
   โปรแกรมประยุกต์ (Application) ท างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีขนาดน้ าหนักน้อยและมีหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้งานได้สะดวก สามารถมองเห็นโดยไม่ต้องใช้สายตาในการจ้องมองหน้าจอ เพราะหน้าจอขนาดพอดีเห็นรายละเอียดชัดเจน ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาการต้องใช้สายตาจ้องมองจนท าให้ปวดศีรษะและไม่สนใจใช้งานโปรแกรมซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่เลือกใช้คือแท็บแล็ตกาเเล็ค
ซี่โน๊ต 8.0 ความละเอียดหน้าจอ 1280×800 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทดสอบขั้นตอนที่น าเสนอและการ
สร้างโปรแกรมสามารถท างานได้จริงหรือไม่ โดยผู้เรียนไม่สามารถเลือกตัวเลขตามใจผู้เรียนได้เนื่องจากการนับจะเป็นการเรียงล าดับเริ่ม
จากค่าน้อยไปหาค่ามากเพื่อการเรียนรู้ควรจะเป็นไปตามล าดับเพื่อพื้นฐานที่ดีส าหรับใช้เรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่มีการใช้ความรู้พื้นฐาน
ในการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับถัดไปและไม่เกิดความสับสนต่อความจ า ผู้เรียนด้วยข้อจ ากัดการเรียนรู้ ความจ าของเด็กดาวน์ซินโดรม
จึงเป็นส่วนส าคัญ ต้องไม่ซับซ้อนจนท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนได้ โปรแกรมสอนเขียนตัวเลขอารบิกจะเน้นสีที่สบายตา มีความน่าสนใจ
และมีจุดปะบอกทิศทาง เมื่อลากเส้นผ่านจุดที่มีพ้ืนที่ก าหนดครบทุกจุดและคล้ายตัวเลขอารบิกต้นแบบจะมีเสียงและรูปภาพคะแนนที่อยู่
ในรูปแบบดาวที่ประกอบด้วยสามดวงที่เป็นส่วนบอกถึงความถูกต้องของตัวเลขอารบิกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความ
ตื่นเต้นและมีสมาธิกับการเรียนรู้ 
 

      4.3 การประเมินผลระบบในการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ 
ส าหรับการประเมินผลระบบหรือการทดสอบโดยการใช้การสังเกตการณ์ ในการสังเกตการณ์นี้มีเด็ก 5 คน ที่ถูกเลือกซึ่งขณะที่

ผู้เข้าร่วมใช้แอพพลิเคช่ันบนมือถือ จะถูกบันทึกพฤติกรรมขณะการใช้ไปด้วย ตารางที ่1 แสดงให้เห็นบทสรุปของการสังเกต 
 

ตารางท่ี 1 สรุปการสังเกต 
ผู้เข้าร่วม สังเกตการณ์ 

ผู้เข้าร่วมคนที่ 1 
อาย ุ9 ปี  

-มีความสนใจในขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่น 
-สัมผัสจุดตรงขวามือหลังจากที่ฟังค าสั่งเพียงครั้งเดียว 
-สามารถใช้แอพพลิเคชั่นได้ดีหลังจากทีใ่ช้และเรียนรู้หลายๆ ครั้ง 
-ท ากิจกรรมในส่วนของการลากและได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
-สามารถจดจ าและเขยีนเลข 1-5 ได ้

ผู้เข้าร่วมคนที่ 2 
อาย ุ9 ปี  

-ดูมีความสุขเมื่อได้เห็นอุปกรณ์ 
-สัมผัสในจุดที่ถูกต้องที่หน้าจอได้ หลังจากสั่งให้ท า 
-ใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เร็วขึ้นมากกว่าตอนที่ใช้ครั้งแรก 
-เขียนตัวเลขได้ดีในแบบฝึกหัด 

ผู้เข้าร่วมคนที่ 3 
อาย ุ9 ปี สื่อสารได้ไม่ดีนัก 

-ชอบเขียนตวัเลข 1, 2, 3, 5 และ 6 
-ดูมีความสุขที่ได้ใช้แอพพลิเคชั่น 
-สามารถท ากิจกรรมโดยและตวัเลขได้อย่างถูกต้องหลังจากที่เรียนรู้ สามารถจ าตัวเลขได้ดี 

ผู้เข้าร่วมคนที่ 4 
อาย ุ9 ปี               ไม่สามารถสื่อสารได้ดี 
 
 
 

-เขารู้สึกแย ่อารมณ์ไม่ดีตอนท าแบบฝึก 
-ชอบเล่นกับผ้าสฟี้าของเขา 
-ไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้ 
-ไม่เข้าใจค าสั่งและเสียสมาธิได้ง่าย                    
–มีอารมณ์เกรี้ยวกราด 

ผู้เข้าร่วมคนที่ 5 
อาย ุ9 ปี                  ไม่สามารถสือ่สารได้ดี 

-มีความรู้สึกแย่ตลอดเวลา 
-ไม่สนใจอะไรเลย 
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      4.4 อภิปราย 
จากการสังเกตมีเพียงหนึ่งคนจากในห้าคนของผู้เข้าร่วมอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีและไม่สนใจแอพพลิเคช่ันส่วนอีก 4 คนมีความสุข

มากและตื่นเต้นท่ีเห็นโปรแกรมมือถือนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมมีอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันและไม่สามารถคาดการณ์ได้
องค์ประกอบอันดับ 2 คือความรู้เรื่องตัวเลขพื้นฐานของผู้เข้าร่วมก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะใช้แอพพลิเคช่ันจะถูกสั่งให้เขียนเลข 1-5 แต่มีเพียง 
3 ใน 5 ที่รู้วิธีการเขียนตัวเลขขั้นพื้นฐาน (P.A. Jaskowiak, et al., 2014)  โดยที่มีค าแนะน าจากผู้สังเกตการณ์และผู้ปกครองส่วนอีก 2 
คนไม่มีพื้นฐานความรู้ที่เป็นตัวเลขและไม่สามารถเขียนตัวเลขได้ องค์ประกอบถัดไปคือ การประเมินความสามารถในการใช้งาน
แอพพลิเคช่ันและปฏิกิริยาที่มีต่อการใช้แอพพลิเคช่ันส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมต้องการค าแนะน าการใช้แอพพลิเคช่ันจากคนรอบตัว ส าหรับ
ครั้งที ่2 และ 3 จะสามารถรับรู้และเข้าใจได้ดีในส่วน "เรียนรู้การเขียน" มี 3 คนของผู้เข้าร่วมสามารถออกเสียงหมายเลขซ้ าๆ ได้ สามารถ
สัมผัสจุดที่ถูกต้องและนับนิ้วตามตัวเลขได้ แต่ปุ่มสัมผัสจะต้องท าให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ อนาคตโปรแกรมจะมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้  ในส่วน "กิจกรรม" ผู้เข้าร่วมจ านวน 3 คนสามารถลากและวางภาพที่ถูกต้องและ
สามารถนับและเลือกตัวเลขได้ถูกต้อง ในขณะที่อีก 2 ผู้เข้าร่วมไม่สามารถท ากิจกรรมได้ ส่วนใหญ่สามารถเขียนตัวเลขตาม "แบบฝึกหัด" 
ได้และส่วนนี้เองก็พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมสามารถที่จะจดจ าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนได้ ถัดมาคือความเร็วและเวลาในการท าที่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 2 แสดงบทสรุปในเรื่องของเวลาที่ใช้กับแอพพลิเคช่ัน ผู้เข้าร่วมใช้เวลานานเวลาส าหรับความพยายามครั้งแรกและใช้เวลาที่สั้นลง
หลังจากลองใช้โปรแกรมหลายครั้ง ผลในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการรับรู้และความสามารถหลังจากการใช้แอพพลิเคช่ัน โดยการเรียนรู้
แบบซ้ าๆ พบว่าทั้ง 4 ผู้เข้าร่วมมีความสุขและจ าและเขียนหมายเลข 1-5 ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นสิ่งที่สามารถสรุปได้จากการทดสอบคือ
การใช้งานโทรศัพท์มือถือมีความเหมาะสมมากที่จะน ามาใช้กับเด็กดาวน์ซินโดรมที่มี IQ ในระดับปานกลาง แต่ยังต้องการค าแนะน าจาก
ครูและผู้ปกครองส าหรับการใช้แอพพลิเคช่ันในครั้งแรกและที่มากไปกว่านั้นคือการรับรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ที่ใช้ได้จริง ซึ่งพิสูจน์แล้ว
ว่ามีประสิทธิภาพในการรับรู้และการนับตัวเลขพื้นฐาน (P. Crosta, 2009) นอกจากนี้อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต ยังสามารถดึงดูด
และเพิ่มความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมได้มากและนานขึ้นเทียบกับปากกาและกระดาษ ส าหรับเด็กที่มีระดับ IQ ต่ าจะต้องได้รับค าแนะน า
อย่างถูกต้องและผู้ปกครองหรือครูจะต้องอดทนในขณะที่เด็กเรียนรู้นอกจากนั้นการใช้งานบางส่วนบนหน้าจอและการเรียนการสอนด้าน
เสียงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ 
ตารางที ่2 บทสรุปการใช้เวลาในขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่น 

ความรู้สึกของผู้เข้าร่วม ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขก่อนเข้าใช้
แอพพลิเคชั่น 

ใช้เวลาเพียง 3 นาที 
ใช้ 3 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมคนที่ 1 ดี 15 นาที / 12 นาที / 10 นาท ี
ผู้เข้าร่วมคนที่ 2 ดีเยี่ยม 13 นาที / 10 นาที / 9 นาที 
ผู้เข้าร่วมคนที่ 3 ไม่ค่อยดี 20 นาที / 13 นาที / 10 นาท ี
ผู้เข้าร่วมคนที่ 4 ไม่ทราบตัวเลขเบื้องต้น 4 นาท ีและจากนั้นเขาไม่สนใจอีกเลย 

 

5. สรุปผล 
งานวิจัยนี้ได้เสนอขั้นตอนวิธีที่ใช้พัฒนาแบบฝึกหัดการสอนเขียนตัวเลขอารบิกที่มีการท างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บ

เเล็ตโดยความสามารถของโปรแกรมคือสามารถตรวจสอบทิศทางตัวอักษรและมีหน้าโปรแกรมที่เป็นส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
รวมถึงเป็นทางเลือกอีกทางส าหรับช่วยให้การเรียนมีความน่าสนใจกว่าที่ใช้ในห้องเรียนซึ่งมีเอกสารประกอบการเรียนสอนเป็นหนังสือ
แบบฝึกหัดสอนเขียนแสดงภาพที่ 1 โดย ใช้ดินสอในการลากเส้นท าให้ผู้เรียนสามารถลากผิดทิศทาง หรือไม่ตรงจุดปะที่มีการให้ลากใน
แบบฝึกหัดโดยจะท าให้ผู้เรียนจ าทิศทางการเขียนในแบบผิดๆ รวมถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องด้วย โปรแกรมจะช่วยแก้ปัญหาในการ
ลากเส้นผิดทิศทางและยังสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเรียน 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันปัญหาด้านการถ่ายความรู้เรื่องขยะอันตรายระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถถ่ายได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งมักจะจ ากัดอยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวีเป็นส่วนใหญ่ บทความนี้จึงเป็นการน าเสนอระบบโมบาย
เทคโนโลยีส าหรับเผยแพร่ความรู้เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชนทั่วไปด้วยเอสอีซีไอโมเดลโดยการมีส่วนร่วมในการแจ้งจุดพบของ
เสีย ขยะอันตราย เพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆกับมายังหน่วยงานภาครัฐในการลงไปพื้นที่เพื่อส ารวจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปจากผล
การประเมินความพึงพอใจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบใช้จากกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่าการพัฒนาและออกแบบระบบการ
จัดการความรู้เรื่องขยะอันตรายในชุมชนโดยใช้หลัก Mobile Knowledge Management (mkm) ที่พัฒนาขึ้นอยุ่ในระดับดีและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นโครงการน าร่องในเขตพื้นที่อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้องค์ความรู้เทคโนโลยีโมบายขยะอันตราย 
 

Abstract 
 The issue of hazardous waste transfer knowledge between government agencies, the public still can not 
take it. Which are often limited in the type of media. Publicity through media, mostly TV. This article is delivering 
mobile technology for the dissemination of knowledge to facilitate the general public with SECI- model, the 
participation in informing the finding of waste, hazardous waste, to reflect problems with the government. in the 
next area to explore and address such issues further.Assessment of satisfaction. The efficiency and effectiveness of 
the system used by the sample. Concluded that the design and development management system, knowledge of 
hazardous waste in the community using the Mobile Knowledge Management (mkm) developed depending to a 
great extent and can be applied to a pilot project in the area as well. Effective 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge, Mobile Technology, Hazardous Waste 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันขยะอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชย -

กรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ ามัน สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ พื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นต้น ของเสีย
อันตรายเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกท้ิงร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ผ่านการบ าบัดกรรมวิธีก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเนื่องจาก
อาจจะเกิดจากการขาดความรู้เรื่องการจัดการขยะในแต่ละประเภทต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนและแพร่กระจายของ
สารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนสร้างความเดือดร้อนต่างๆได้ การ
ด าเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รู้ถึงแหล่งทิ้งของเสียแต่ไม่ทราบถึงวิธีการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่
รัฐหรือระบุต าแหน่งที่ถูกต้องได้เพื่อใช้ในการด าเนินงาน รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อมูล ข้อห้ามบางอย่างเกี่ยวกับขยะอันตราย เนื่องจาก
การท าโครงการที่ผ่านมาของภาครัฐและประชาชนมักไม่ได้ค านึงถึงการเตรียมพร้อมที่จะด าเนินงานดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่องท าให้
มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรและองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้การด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างท า ท า
ให้มีสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนาดต่างๆ กันกระจายทั่วไปจึงติดตามการด าเนินงานเป็นไปได้ยาก 

ปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile technology) มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีท าให้
ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานส่วนใหญ่หลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับการใช้งานโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมากขึ้นช่วยให้
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็วมากข้ึน การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเคลื่อนท่ีในปัจจุบันยังมีไม่มากเท่าที่ควร
เนื่องจากผู้คนยังไม่เห็นความส าคัญและผลกระทบจากการขาดความรู้เรื่องดังกล่าว ซึ่งการจัดการความรู้ หมายถึงการใช้ความรู้เพื่อ
สร้างความรู้และจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันกับปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ ประชาชนและนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ 
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เพื่อยกระดับความรู้และปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ดีมากขึ้น การจัดการความรู้เรื่องขยะอันตรายที่ดีจะต้องมีลักษณะของการผสมผสาน
ระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี ความสามารถในการปฏิบัติและทักษะพิเศษในการจ าแนก คัดกรองขยะอันตรายของชุมชน เพื่อน าความรู้มา
ใช้ประโยชนแ์ละสร้างความแข็งแกร่งในชุมชน แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ การเผยแพร่ ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน 

การวิจัยการจัดความรู้ด้วยเทคโนโลยีโมบายนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ การรับรู้ข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถร่วมมือในการก าจัดจดทิ้งขยะอันตรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิผลที่สุดเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ระดับประเทศระยะยาว
ต่อไป 
1.1 ความรู้ (Knowledge) 

ความรู้ (Knowledge) [1] คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์
วิชาในแต่ละสาขา การรับรู้ข้อเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ์ และข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ซึ่งพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถ
จ าได้ ระลึกได้โดยได้ยิน การมองเห็น การสังเกต หรือจากประสบการณ์ทางธรรมชาติ คือ เรียนรู้จากสภาพธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆตัว การ
เรียนรู้จากสังคม เช่น จากการอ่านหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตหรือจากการเรียนการสอน คือ มีผู้แทนจากสถาบันจัดล าดับการ
เรียนรู้อย่างมีจุดหมายและต่อเนื่อง เป็นต้น รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้าและถ่ายทอด ที่น าไปสู่การ
ก าหนดกรอบความคิดส าหรับการประเมิน ความเข้าใจ และการน าสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกันจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  นิยามค าว่า “ ความรู้” คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา Hideo Yamazaki 
นักวิชาการชาวญี่ปุ่น ได้ให้นิยามของค าว่า “ความรู้” คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรู้อื่น จนเกิด
เป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา 
1.2การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

การจัดการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนต่างๆซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่บริหารและจัดการอย่าง
เหมาะสม ส าหรับบุคลากรที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสมและช่วยให้บุคลากรเพื่อสร้าง การแบ่งปัน และร่วมกระท าสิ่งต่างๆ บนข้อมูลที่
ได้รับมาอย่างเหมาะสม กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ คือ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
กระบวนการในการระบุความรู้ที่มีอยู่เกิดขึ้นในชุมชน การจัดเก็บรวบรวมความรู้จากชุมชน การจัดหมวดหมู่ความรู้ การเผยแพร่องค์
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ จนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้และต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในการท างาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันรวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
          1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลใน
การท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการท างาน 
งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
          2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมการจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 
ประการต่อความรู้ ได้แก่ 1.การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2.การเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ3.การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 4.การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน5.
การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้6.การจด
บันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่
อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ)การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียวการจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน
เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยาม
ผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบความ
ต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานและสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 2.การมี
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นวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3.ขีดความสามารถ (Competency) 
ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ 4.ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วน
ระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไปการท างานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือการที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเอง 
ส าหรับใช้งานของตนคนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการ
ทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งานจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะ
หรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรกแฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่าบูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างานและที่
ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
1.3.1 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ 

จากการรวบรวมและศึกษาขั้นตอนของการจัดการความรู้ที่ผู้เช่ียวชาญหลายคนได้ก าหนดไว้สามารถสรุปออกได้เป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี1้.การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ การก าหนดนิยามของสิ่งที่องค์กรต้องการให้บุคลากรเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ นโยบาย 
ภารกิจ ค่านิยมและเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร เช่น การระบุขอบข่ายงาน การนิยามขีดความสามารถและคุณลักษณะของแต่ละต าแหน่ง
งาน เป็นต้น2.การแสวงหาความรู้ คือการน าเอาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกองค์กรมากลั่นกรองและน ามา
สร้างคุณค่า เช่น การสอนงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
การลงมือปฏิบัติ การด าเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร3.การสร้างความรู้คือ การสร้างสรรค์ความรู้ให้
เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลโดยผ่านการผลักดัน การหยั่งรู้และเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ๆ เช่น 
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้  
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (Information and communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการน าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการ
จัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสอง
สาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัย
ส าคัญตัวหนึ่งที่เอื้อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่าย
ขึ้นนอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมชาย น าประเสริฐชัย (2549) ได้
จ าแนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่กี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรูออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต 2.
เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
อุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกลุ่ม groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น 3.เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บ (Storage technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ของ
องค์กรนั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้นไอซีทีจึง
มีบทบาทส าคัญในเรื่องของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกันท าให้
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge Transfer) ท าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งไอซีทียังช่วยให้การน าเสนอสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ
เช่นตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมช่ัน เสียง วิดีโอ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ ท าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไอซีทียังช่วยในการจัดเก็บและดูแล
ปรับปรุงความรู้และสารสนเทศต่างๆ (knowledge storage and maintenance) อีกท้ังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใน
กระบวนการจัดการความรู้ด้วย จึงนับได้ว่าไอซีทีเป็น เครื่องมือสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้พรรณี สวน
เพลง (2552) กล่าวถึงสาเหตุของความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ ไว้ 3 ประเด็น คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบสารสนเทศเดิมไม่สามารถให้ข้อมูล หรือท างานได้ตามต้องการในเรื่อง
ของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจัดการ 2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและราคา
ที่ถูกลง 3) การปรับองค์กรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักการส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ว่าประกอบด้วยค านึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ โดยให้ผู้ใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้น
แรกของการพัฒนาระบบ จะท าให้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานพัฒนาระบบ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะช่วยลดแรง
ต่อต้านระบบลงได้ 
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1.5 การบริหารจัดการความรู้ เอสอีซีไอ โมเดล 
ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral: SECI Model) เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่น าเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ 

Takeuchi กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge conversion) ระหว่าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ท าให้
เกิดความรู้ใหม่ขึ้น หมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 
รูปแบบ คือ 1.Socialization เป็นการถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคล โดยไม่ผ่านการเขียน กลุ่มคนที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเช่นชุมชนมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชน ความรู้กันนี้มักจะมีพื้นฐานความรู้ที่สอดคล้องกัน 
2.Externalization เป็นการถ่ายโอนความรู้จากผู้เช่ียวชาญที่มีความสามารถในการสอนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเช่นผู้เช่ียวชาญเรื่องขยะ
อันตรายถ่ายทอดจากประสบการณ์ในสมองของเขาออกมาสู่ภายนอกแก่ผู้อื่นให้ ชุมชนในท้องถิ่นโดยวิธี เทคโนโลยีโมบาย 
3.Combination เกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และมีการศึกษาเรียนรู้จากความรู้ภายนอก เช่นชุมชนแต่
ละชุมชนมีการแจ้งข้อมูลเรื่องขยะอันตรายมากน้อยเพียงใด มีวิธีจัดการกันอย่างไรเป็นต้น ซึ่งแนวคิดจะมีความหลากหลายมากต้องสร้าง
ความเข้าใจแลเช่ือมโยงความรู้อันหลากหลายให้ได้ และสามารถอธิบายถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้กับชุมชนของตนได้ 4.Internalization 
การน าความรู้ใหม่มาลงมือปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติจะเกิดการเรียนรู้ให้เกิดเป็นความรู้ประสบการณ์และปัญญา เป็นประสบการณ์อยู่ในสมอง
ในเชิง Tacit Knowledge ท าให้ชุมชนสามารถเอาความรู้ไปปฏิบัติงานจริงตามที่ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เช่ียวชาญด้านขยะ
อันตรายไปปฏิบัติตามต่อไป 

 
ภาพที่ 1 ทฤษฎีวงจรความรู้ SECI Model 

 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูล 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการองค์ความรู้เรื่องขยะอันตราย ความหมาย ประเภทของขยะอันตราย พิษภัยของขยะ
อันตราย การลดปัญหาขยะอันตราย ผลดีของการจัดการขยะอันตราย องค์กรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจัดการของเสียอันตรายใน
ปัจจุบันและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  อปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยความรู้จากประสบการณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้จากประสบการณ์การท างานของผุ้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง มาท าการแปลงสภาพเป็นบทความ การบรรยายในรูปแบบต่างๆ เช่นหนังสือ หรือสื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน า
ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการความรู้เรื่องขยะอันตรายได้รวดเร็วและถูกต้องการศึกษาเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบได้ท าการเลือกใช้ Phonegapเป็น Framework ที่พัฒนามาจาก HTML5 เป็นการท างานแบบ Hybrid Application ส าหรับ 
Mobile Phone เพราะว่าสามารถเขียน Application ด้วย ภาษา HTML หรือ  HTML5 หรือ JavaScript แล้วสามารถท าการแปลงให้
เป็น Mobile Application ได้หลากหลาย  Platform อาทิเช่น  iOS, Android, BlackBerry,Windows Phone เป็นต้นด้วยเหตุผลที่ว่า
กลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนที่มีระบบปิบัติการของมือถือที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบการการส่งข้อมูลแบบ JSON (JavaScript Object 
Notation) ซึ่งมีโครงสร้างที่เบา เข้าใจง่ายและรวดเร็วต่อการสื่อสาร ส่งข้อมูล โดยฝั่งของเครื่องแม่ข่ายได้พัฒนาด้วย .NET Framework 
ส าหรับการบันทึกข้อมูลการแจ้งเหตุ ข่าวสารและการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องบน  
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2.2 การออกแบบระบบ  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาและน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการจัดกลุ่มให้เป็นระเบียบให้สามารถเข้าใจและตอบสนองการ

จัดการความรู้ตามทฤษฎีเอสอีซีไอ โมเดล (SECI Model) ในการแสดงให้เห็นภาพรวมการท างานของระบบให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท างาน
ร่วมกัน ทั้งประชาชนผู้แจ้งข้อมูล ผู้เช่ียวชาญในการส่งเสริมความรู้และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการรับเรื่องแล้วด าเนินงานต่อตามขั้นตอนเพื่อ
บันทึกข้อมูลเนื้อหาหลัก เมื่อได้ข้อมูลทีถู่กต้องแล้วก็จะไปแสดงผลแล้วแจ้งข้อมูลต่างกระจายความรู้สู่ชุมชนอื่นๆต่อไป ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ 2 ออกแบบระบบความรู้ตามทฤษฎี SECI Model 

 

2.3 การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เรื่องขยะอันตรายส าหรับชุมชนมีลักษณะการท างานแบบ Client-Server รูปแบบของฝั่ง 

Client จะพัฒนาโดย Phonegap Framework เพื่อติดตั้งลงมือถือในต่างๆระบบปฎิบัติการของประชาชนและฝั่งของ Server จะพัฒนา
โดยใช้ .NET Framework เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ ส่วนของการสื่อสารส่งข้อมูลนักวิจัยได้ใช้รูปแบบของ JSON เพื่อลดปัญหา
การส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก เนื่องจากมาหลากหลายเนื้อหาระบบปฎิบัติการและหลายพื้นที่ ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อประชาชน
ผู้ใช้งานดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 5 
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 3หน้าจอแสดงความรู้เรื่องขยะอันตราย 

 
ภาพที่ 4หน้าจอแจ้งข้อมูลขยะอันตราย 

 
ภาพที่ 5หน้าจอแจ้งข้อมูลขยะอันตราย 

2.4 การทดสอบการพัฒนาระบบ 
การทดสอบระบบการพัฒนาระบบเป็นการทดสอบการจัดการความรู้เรื่องขยะอันตราย ความสมบรูณ์ของระบบ โดยการ

ประเมินความพึงพอใจระบบตามลักษณะการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือความพึงพอใจการใช้งานที่เน้นง่ายต่อชุมชน เน้น
ความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ครบตามฟังก์ช่ันงานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ ตัวอย่าง
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ผู้เช่ียวชาญ 5 คนและผู้ใช้งานจ านวน 70 คนท าการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือกลุ่มประชาชนผู้แจ้งข้อมูล กลุ่มผู้เช่ียวชาญใน
การส่งเสริมความรู้และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการรับเรื่องบันทึกเหตุการณ์ 

เมื่อผู้ท าแบบประเมินท าการบันทึกผลการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน าแบบประเมินนั้นมาท าการวิเคราะห์ตามหลัก
ของสถิติ สถิติที่น ามาใช้คือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Division) 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
จากการท าการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการความรู้เรื่องขยะอันตรายส าหรับชุมชนจะเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนที่ 1 เป็นส่วน

ของการศึกษาความรู้เรื่องการจัดการขยะอันตรายจากทีเ่ช่ียวชาญส่งเข้ามาในระบบให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาท าความเข้าใจ รวมถึงข้อมูลที่ใช้ใน
การติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแบบทันที ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังภาพที่ 5 ของ
ระบบ การประเมินด้านความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 4.14 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ท าให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับที่
ดี การประเมินด้านครบตามฟังก์ช่ันงานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลค่าเฉลี่ยรวม 4.30  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ท าให้เห็นว่า
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับที่ด ีการประเมินด้านครบตามฟังก์ช่ันงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยรวม 4.10  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 ท าให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับที่ดี 
 

4. สรุปผล 
จากปัญหาเรื่องขยะอันตรายในปัจจุบัน คือประชาชนขาคองค์ความรู้ ท าให้ไม่สามารถอธิบายและเข้าใจวิธีการแจ้งข้อมูลกับ

เจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อเป็นรวบรวมความรู้เรื่องขยะอันตราย สร้างเครือข่ายส าหรับชุมชนได้องค์ความรู้
ใหม่ๆ การพัฒนาระบบวิธีการใช้งานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบของสื่อการสอนและการน าเสนอ ในปัจจุบันมีสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยว
กัระบบสุริยะและดาราศาสตร์มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ด้วยวิธีการใช้วิธีการที่เรียกว่า ความเป็นจริงเสมือนโดยการเช่ือมต่อกับ คิวอาร์โค้ด
เพื่อดึงข้องมูลโมเดลสามมิติมาจากคลาวด์ที่เรียกว่า ยูฟอเรีย และน ามาเรนเดอร์ เคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายประกอบ โดยผู้วิจัยได้ ใช้
โปรแกรม ยูนิตี้ มาใช้ในการพัฒนาตัวโปรแกรมและโมเดลของดาวดวงต่างๆ ซึ่งออกมาในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ เพื่อใช้ใน
การเรียน โดยมีวิธีการใช้งานโปรแกรมที่สามารถเข้าใจไดง่าย คือการเปิดเข้าไปในแอพพลิเคช่ันหลังจากนั้นก็น ากล้องหลังของโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนไปส่องที่มาร์คเกอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ โปรแกรมจะท าการเรนเดอร์โมเดล 3 มิติเคลื่อนไหวพร้อมค าบรรยายให้กับผู้ใช้ได้รับชม 
ซึ่งจากการทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
ค าส าคญั:  ภาพเสมือนจริง  ดาวเคราะห์  การศึกษา 
 

Abstract 
 This research aims to develop a style of teaching today is expensive and does not motivate learners. With 
the use of so-called. Virtual reality, by connecting with a QR code to retrieve the value of three-dimensional model of 
cloud name Vuforia, and the rendering software. And audio commentary the researcher can use Unity to develop the 
programs and models various stars. This came in the form of Android applications. In order to learn Here's how to use 
a program that can be easily understood. Is to open the application after application, then the back of the camera 
Smartphones, project to markers. The program will be rendered in 3D model and animation with subtitles available 
to those watching. The trial in the sample. Understand the content better, obviously the desired objectives.   
Keywords:  Augmented Reality, AR, Solar System, 3D 
 

1. บทน า 
การศึกษายังเป็นส่วนส าคัญในนับว่ามีความส าคัญมากต่อกาพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่น

ด้วย จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาหารูปแบบการสอนหรือสื่อในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอเพื่อให้ร่วมสมัย และใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้อย่างคุ้มค่า เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีในช่วง 5-10 ปี หลังจากนี้จะ
สามารถก้าวหน้าไปได้เร็วกว่าช่วงแรกมากมายนัก อีกทั้งเทคโนโลยีอักเมนเท็ตเรียลลิตี้หรือถ้าจะแปลให้ตรงตัวก็คือ “ความจริงส่วน
ขยาย” ที่สามารถต่อเติมความเป็นจริงความหมายให้กับสิ่งของ หรือสถานที่จริง โดยเริ่มด้วยการเปิดรับข้อมูลอ้างอิงทางด้านภาพ หรอ
วีดิโอก าลังได้รับความนิยม ในการประยุกต์ใช้งานในหลายๆด้าน เหมาะเป็นเทคโนโลยีในการน ามาท าเป็นสื่อการสอน อีกทั้งสื่อการสอนที่
เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์มีราคาที่ค่อนข้างสูงและจัดซื้อจัดหายาก จึงพัฒนาและจัดท าแอพพลิเคช่ันดังกล่าวขึ้นมา 
1.1 ขอบเขตและข้อจ ากัด 

1.1.1 ในปัจจุบันเป็น Application สนับสนุนเพียงระบบปฏิบัติการ Android   
1.1.2 สามารถใช้กับโทรศัพท์ท่ีมีกล้องเท่านั้นโดยความละเอียดกล้องไม่ต่ ากว่า3ล้านพิกเซล 
1.1.3 ท าการ detect marker แล้วเรนเดอร์ภาพระบบสุริยะพร้อมกับ UI ขึ้นมา 
เทคโนโลยีARขั้นสูง(เช่น การเพิ่มวิทัศน์คอมพิวเตอร์และช่วยเหลือของการรู้จ าวัตถุ)สารสนเทศเกี่ยวกับโลกจริงแวดล้อมของ

ผู้ใช้จะกลายเป็นเชิงโต้ตอบและสามารถจัดด าเนินการทางดิจิตอลได้ สารสนเทศท าขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัตถุสามารถซ้อนทับบน
โลกจริงได้เทคโนโลยีAR สามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ(ImageAnalysis)ได้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่Marker based 
AR และ Marker-less Based AR โดย ที่ Marker based AR นั้น เป็นการวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker (วัตถุสัญลักษณ์) เป็นหลักใน
การท างาน ส่วน Marker-less Based AR เป็นการวิเคราะห์ภาพที่ใช้คุณลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในภาพ (Natural Features) มาท าการ
วิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) เพื่อน าไปใช้งานต่อไป  
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) 
2.2 เพื่อดูการโคจรของระบบสุริยะได้อย่างอิสระมากกว่าการดูภาพถ่าย 2 มิติ 
2.3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้โดยง่าย 
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การในด้านการศึกษา เทคโนโลยี AR ได้เริ่มเข้ามีบทบาทบ้างแล้ว ตัวอย่างข้างต้นคือแอพพลิเคช่ัน solar system 3D ที่

สามารถใช้ใน Android Phone ได้ ซึ่งเป็นแอพพลิเคลช่ันที่ได้ผนวก AR เข้ากับการศึกษาดาวเคราะห์ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของ
สมาร์ทโฟนส่องไปท่ีรูปภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่ใช้ detect แล้วสามารถเห็นดาวเคราะห์และชื่อของดาวเคราะห์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้การ
เรียนรู้ชื่อและต าแหน่งของกลุ่มดาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการไม่เห็นภาพเสมือนจริง ทฤษฎีที่ใช้ประกอบโครงการปัญหา
พิเศษโปรแกรมบนมือถอืส าหรับการศึกษาดาวเคราะห์ต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
3.1. Augmented Reality (AR)  

ความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (augmented reality) เป็นมุมมองโดยตรงหรือโดยอ้อมสดของสิ่งแวดล้อมโลก
จริงกายภาพซึ่งมีส่วนย่อยถูกเสริมหรือแต่งเติมโดยสิ่งเข้ารู้สึกที่คอมพิวเตอร์สร้าง เช่น เสียง วิดีทัศน์ กราฟิก หรือข้อมูลจีพีเอส ผลคือ 
เทคโนโลยีนี้ท างานโดยเสริมการรับรู้ความเป็นจริงปัจจุบันของผู้หนึ่ง ตรงข้ามกับความเป็นจริงเสมือนซึ่งแทนโลกจริงด้วยโลกจ าลองโดย
สิ้นเชิง การเสริมตามปกติอยู่ในเวลาจริงและบริบทความหมายพร้อมส่วนย่อยสิ่งแวดล้อม เช่น คะแนนกีฬาบนโทรทัศน์ระหว่างการ
แข่งขัน ด้วยการช่วยเหลือของเทคโนโลยี AR ขั้นสูง (เช่นการเพิ่มวิทัศน์คอมพิวเตอร์และการรู้จ าวัตถุ)สารสนเทศเกี่ยวกับโลกจริง
แวดล้อมของผู้ใช้จะกลายเป็นเชิงโต้ตอบและสามารถจัดด าเนินการทางดิจิตอลได้สารสนเทศท าขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัตถุสามารถ
ซ้อนทับบนโลกจริงได้เทคโนโลยีAR สามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) ได้ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
Marker based AR และ Marker-less Based AR โดย ที่ Marker based AR นั้น เป็นการวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker (วัตถุ
สัญลักษณ์) เป็นหลักในการท างาน ส่วน Marker-less Based AR เป็นการวิเคราะห์ภาพที่ใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพ (Natural 
Features) มาท าการวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) เพื่อน าไปใช้งานต่อไป ซึ่งขั้นตอนของ Marker based AR 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ Image Analysis, Pose Estimation และ 3D Graphic Rendering ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แผนภาพการท างานของเทคโนโลยี Augmented Reality 

 

โดยรวมแล้วกระบวนการ Image Analysis และ Pose Estimation จะถูกเรียกรวมกันว่าการ Visual Tracking เนื่องจากใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเครื่องมือท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงของเทคโนโลยี Augmented Reality กล่าวคือ 
FLARToolKit ดังนั้นแล้วเนื้อหาในส่วนของกระบวนการ Image Analysis และ Pose Estimation จึงอธิบายโดยยึดหลักของ 
FLARToolKit เป็นพื้นฐาน 
3.2. Pose Estimation 

Pose Estimation เป็นขั้นตอนของการค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) ของ Marker เมื่อเทียบกับกล้องวีดีโอ 
ค่านี้จะถูกแสดงในรูปเมตริกซ์ขนาด 4 x 4 (TCM) ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง Camera Coordinated Frame และ Marker 
Coordinated Frame แสดงดังสมการที่ 1 

 
รูปสมการที่ 1 

ซึ่ง Camera Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงต าแหน่งใด ๆ ของกล้องวีดีโอ และ 
MarkerCoordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงต าแหน่งใด ๆ ของ Marker ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Camera Coordinated Frame และMarker Coordinated Frame 
จากรูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดใดๆ (Xc Yc Zc ) บนCamera Coordinated Frame กับจุดที่ตรงกัน ( ) ใน Ideal 

Screen Coordinated Frame เป็นไปตาม Perspective Projection แสดงดังสมการที่ (2) 

 
รูปสมการที่2 

 

โดยที่ C ซึ่งเป็นเมตริกซ์ขนาด 3x4 ซึ่งประกอบไปด้วยค่า s, Fx, Fy, Xc, Yc โดยทั่วไปค่าเหล่านี้รวมกันเรียกว่า 
Camera Parameters ซึ่งจะค านวณได้มาจากขั้นตอน Camera Calibration [6] ส่วนค่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดใด ๆ บน Ideal 
Screen Coordinated Frame (X1 Y1) กับ Observe Screen Coordinated Frame (X0 Y0) ซึ่งเป็นจุดที่เราเห็นจริง ๆ ใน
ภาพ สามารถแสดงดังรูปที่ 3 และสามารถอธิบายได้แสดงดังสมการที่ (3) 

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Ideal Screen Coordinates และ Observe Screen Coordinates 

 

(3) 
โดยที่ X0 Y0 คือจุดศูนย์กลางของการ Distortion (Center Coordinates of Distortion) และ f คือ Distortion 

Factor ซึ่งค่าท้ัง 2 จะได้มาจากกระบวนการ Camera Calibration 

 
รูปที่ 4 กระบวนการค านวณค่า 3D Poses 

 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
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จากรูปที่ 4 จะแสดงกระบวนการที่จะได้มาของค่า TCM เมื่อเรารู้ค่าต าแหน่งของ Marker ทั้ง 4 จุดบน Observed 
Screen Coordinates ในภาพที่ถ่ายจากกล้องวีดีโอ ซึ่งกล่าวโดยเฉพาะค่านี้สามารถหาได้จากการค านวณหาค าตอบของฟังก์ช่ัน
ค่าผิดพลาด (Error Function) แสดงดังสมการที่ (4) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้เทคนิคทางด้านการหาค่าที่เหมาะสม 
(Optimization) ซึ่งเป็นกระบวนแบบ Iterative 

 
รูปสมการที่4 

โดยที ่   แสดงได้โดย 

 
รูปสมการที่5 

3.3. Solar System 
ระบบสุริยะ คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบ เมื่อ

สภาพแวดล้อมเอื้ออ านวย ต่อการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้น หรือ บริวารของดาวเคราะห์เองที่เรียกว่าดวง
จันทร์ (Satellite) นักดาราศาสตร์เชื่อว่า ในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดกว่าแสนล้านดวงในกาแลกซี่ทางช้างเผือก ต้องมีระบบสุริยะที่
เอื้ออ านวยชีวิตอย่าง ระบบสุริยะที่โลกของเราเป็นบริวารอยู่อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าระยะทางไกลมากเกินกว่าความสามารถในการ
ติดต่อจะท าได้ถึง 

ที่โลกของเราอยู่เป็นระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ (The sun) เป็นศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์ (Planets) 9 ดวง ที่เราเรียกกัน
ว่า ดาวนพเคราะห์ ( นพ แปลว่า เก้า) เรียงตามล าดับ จากในสุดคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส 
ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ซึ่งต่อมาเหลือ 8 ดวงเพราะนักวิชาการณ์ได้ระบุว่าดาวพลูโตได้ขาดคุณสมบัติการเป็นดาวเคราะห์ อีกทั้งดาว
เหล่านีม้ีดวงจันทร์บริวารของ ดวงเคราะห์แต่ละดวง (Moon of sattelites) ยกเว้นเพียง สองดวงคือ ดาวพุธ และ ดาวศุกร์ ที่ไม่มีบริวาร 
ดาวเคราะห์น้อย (Minor planets) ดาวหาง (Comets) อุกกาบาต (Meteorites) ตลอดจนกลุ่มฝุ่นและก๊าซ ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจร 
ภายใต้อิทธิพลแรงดึงดูด จากดวงอาทิตย์ ขนาดของระบบสุริยะ กว้างใหญ่ไพศาลมาก เมื่อเทียบระยะทาง ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ซึ่ง
มีระยะทางประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร หรือ 1au.(astronomy unit) หน่วยดาราศาสตร์ กล่าวคือ ระบบสุริยะมีระยะทางไกลไปจนถึงวง
โคจร ของดาวพลูโต ดาว เคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ในระบบสุริยะ ซึ่งอยู่ไกล เป็นระยะทาง 40 เท่าของ 1 หน่วยดาราศาสตร์ และยังไกล
ห่างออก ไปอีกจนถึงดงดาวหางอ๊อต (Oort's Cloud) ซึ่งอาจอยู่ไกลถึง 500,000 เท่า ของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ด้วย ดวง
อาทิตย์มีมวล มากกว่าร้อยละ 99 ของ มวลทั้งหมดในระบบสุริยะ ที่เหลือนอกนั้นจะเป็นมวลของ เทหวัตถุต่างๆ ซึ่ง ประกอบด้วยดาว
เคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และอุกกาบาต รวมไปถึงฝุ่นและก๊าซ ที่ล่องลอยระหว่าง ดาวเคราะห์ แต่ละดวง โดยมีแรงดึงดูด 
(Gravity) เป็นแรงควบคุมระบบสุริยะ ให้เทหวัตถุบนฟ้าทั้งหมด เคลื่อนที่เป็นไปตามกฏแรง แรงโน้มถ่วงของนิวตัน ดวงอาทิตย์แพร่
พลังงาน ออกมา ด้วยอัตราประมาณ 90,000,000,000,000,000,000,000,000 แคลอรีต่อวินาที เป็นพลังงานที่เกิดจากปฏิกริยาเทอร์โม
นิวเคลียร์ โดยการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้กับดาว ดาวเคราะห์ต่างๆ ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์ จะเสียไฮโดรเจน
ไปถึง 4,000,000 ตันต่อวินาทีก็ตาม แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีความเช่ือว่าดวงอาทิตย์ จะยังคงแพร่พลังงานออกมา ในอัตรา ที่เท่ากันนี้
ได้อีกนานหลายพันล้านป ี

ช่ือของดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงยกเว้นโลก ถูกตั้งช่ือตามเทพของชาวกรีก เพราะเช่ือว่าเทพเหล่านั้นอยู่บนสรวงสวรค์ และเคารพ
บูชาแต่โบราณกาล ในสมัยโบราณจะรู้จักดาวเคราะห์เพียง 5 ดวงเท่านั้น(ไม่นับโลกของเรา) เพราะสามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่าคือ ดาวพุธ 
ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ประกอบกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ รวมเป็น 7 ท าให้เกิดวันทั้ง 7 ในสัปดาห์นั่นเอง และ
ดาวทั้ง 7 นี้จึงมีอิทธิกับดวงชะตาชีวิตของคนเราตามความเช่ือถือทางโหราศาสตร์ ส่วนดาวเคราะห์อีก 3 ดวงคือ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน 
ดาวพลูโต ถูกคน้พบภายหลัง แต่นักดาราศาสตร์ก็ตั้งช่ือตามเทพของกรีก เพื่อให้สอดคล้อง 

 

 
รูปที่ 5 Solar System 
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3.4. Unity 3D 
Unity เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเกมสามมิติและสองมิติ (ข้อ แตกต่างระหว่างโลกสองมิติและสามมิติ คือแกน Z หรือความลึกที่

เพิ่มเข้ามา พูดง่ายๆก็คือ นอกจากเราจะเคลื่อนที่ ขึ้น/ลง บนหน้าจอได้ ยังสามารถเคลื่อนที่ เข้าไปในจอได้)  Unity มองทุกอย่างเป็น 
Game Object ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง หรือ แมลงตัวหนึ่ง ถือเป็น Game Object โดย Game Object จะท างานร่วมกับ 
Component Game Object ที่ปราศจาก Component ก็เหมือนฝุ่นผง ขยับ ไม่ได้ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ง Component เข้ามา
เพิ่ม คุณสมบัติและพฤติกรรมให้กับ Game Object ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ เปล่งเสียงได้ เป็นต้นGame Object คือวัตถุต่างๆ ที่อยู่ใน
เกมส์ เช่น รถ 1 คัน, สัตว์ 1 ตัว, คน 1 คน, บ้าน 1 หลัง หรือ ต้นไม้ 1 ต้น เป็นต้นครับนอกจาก Game Object ที่ผ่านตามาบ่อยๆ ใน
บทความที่ผ่านมาแล้ว ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเช่นComponent คือคุณลักษณะหรือความสามารถต่างๆ ของ Object เช่น การ
เคลื่อนไหวAsset คือ คุณลักษณะภายนอกท่ีเสริมการท างานของ Component Sense คือ ฉากแต่ละฉากซึ่งประกอบด้วย Game 
Object หลายๆ ตัวรวมกัน อีกทั้ง Unity 3D ยังมี library ที่สามารถ Detect ตัวมาร์คเกอร์แล้วน ามาประมวลผล และเรนเดอร์ภาพที่ใช้
เช่ือมต่อกับมาร์คเกอร์นั้นออกมาได้  
3.5. SDK (Software Development Kit) 

SDK ซึ่งย่อมาจาก Software Development Kit คือเครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพิเคช่ันบนระบบ 
Android OS ซึ่งทาง Google พัฒนาออกมาเพื่อแจกจ่ายให้นักพัฒนาแอพพลิเคช่ัน หรือผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้กันโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้แอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์นั้นเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว ซึ่งในชุด SDK นั้นจะมีโปรแกรมและ
ไลบรารี่ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ อย่างเช่น Emulator ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอพพลิเคช่ันและน ามา
ทดลองรันบนตัวอีมูเลเตอร์ ก่อน โดยมีสภาวะแวดล้อมเหมือนมือถือที่รันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จริงๆ 
3.6. Android (Operating System) 

แอนดรอยด์(Android) คือระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดยบริษัท กูเกิ้ล (Google Inc.) ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีจ านวนมากอุปกรณ์มีหลากหลายระดับหลายราคา
รวมทั้งสามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่างกันได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการและหาก
มองในทิศทางส าหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) แล้วนั้นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบนระบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไม่ใช่
เรื่องที่ยาก เพราะมีข้อมูลในการพัฒนารวม ทั้ง Android SDK (Software Development Kit) เตรียมไว้ให้กับนักพัฒนาได้เรียนรู้และ
เมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือจ าหน่ายโปรแกรมที่พัฒนาแล้วเสร็จ แอนดรอยด์ก็ยังมีตลาดในการเผยแพร่โปรแกรม ผ่าน 
Android Market แต่หากจะกล่าวถึงโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้น 
3.7 Vuforia 

Vuforia หรือเทคโนโลยีการแสดงภาพจ าลองเสมือนจริงของบริษัท Qualcomm ผู้ผลิตชิปเซตบนมือถือช่ือดังซึ่งในก่อนหน้า
นี้เคยเปิดตัวและแสดงความสามารถในการสแกนวัตถุและสร้างการโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้ แต่ด้วยข้อจ ากัดทาง
เทคโนโลยีซึ่งเมื่อก่อนท าได้เพียงสแกนภาพถ่ายเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลในดาต้าเบสพื้นฐานเพียง 80 รูป ล่าสุดทาง Qualcomm ออกมา
ประกาศว่าทางบริษัทได้เพิ่มระบบเก็บข้อมูลบน cloud storage เพื่อให้ตัว Vuforia สามารถรับรู้ภาพได้มากขึ้นกว่าหนึ่งล้านภาพ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการพัฒนา 

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ศึกษาดาวเคราะห์และบททดสอบ ส่วนที่เป็นการศึกษาดาวเคราะห์จะมีเสียงเพื่อให้ความ
น่าสนใจในการศึกษาด้วย นอกจากนั้นการที่จะเรนเดอร์รูปภาพหรือใช้งานแอพพลิเคช่ันได้จะจ าเป็นต้องมีมาร์คเกอร์ดังภาพที่ 6  เมื่อ
ใช้ในการเรนเดอร์รูปภาพขึ้นมาแล้วจะปรากฏเป็นอินเตอร์เฟสดังรูปภาพที ่6-8  

 

     

  
รูปภาพที่ 6 การเรนเดอร์งานแอพพลิเคชั่น 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
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ภายในหน้าจอUser Interface จะประกอบไปด้วยปุ่มที่จะสามารถกดเพื่อไปดูยังดวงดาวที่ต้องการได้อีกทั้งยังมีเสียงบรรยาย
ประกอบช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจ แบ่งออกเป็นเสียงบรรยายไทยและเสียงบรรยายอังกฤษที่สามารถเปลี่ยนได้ตานความต้องการด้วยปุ่ม
เปลี่ยนเสียง หลังจากที่ศึกษาเสร็จแล้วจะมีแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้หลังจากเรียนได้ 

 

 
รูปภาพที ่7 ภาพจากโปรแกรม unity มุมมอง Scene 

 

 
รูปภาพที ่8 ภาพจากโปรแกรม unity มุมมอง Game 

5. สรุปผล 
ในการพัฒนา Application Solar system 3D เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Unity 3D และภาษา C# Script 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและใช้ Microsoft Windows 7 ขึ้นไปเป็นระบบปฏิบัติการในการพัฒนา ใช้ Unity 3D ในการพัฒนาตัว
โปรแกรม โมเดลและ อินเตอร์เฟส ใช้  Visual Studio 2013 ในการเขียนโปรแกรมควบคุมปุ่มการท างานรวมถึงการเคลื่อนไหวตามหลัก
ของฟิสิกส์อีกด้วย ส่วนการจัดการทางด้านเสียงใช้โปรแกรม Nero wave editor เป็นตัวปรับแต่งและจัดการด้านเสียง ในการจัดท าพบว่า 
Application ช่วยสอนเรื่องระบบสุริยะได้รวบรวมข้อมูลที่มีความสวยงามมีภาพเคลื่อนไหว3Dที่สามารถท าให้เกิดความน่าสนใจใน
การศึกษา มีเสียงทั้งหมด 2 ภาษา ที่มีสีสันน่าสนใจ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานด้วยโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ท างานด้วยระบบ 
android ได้จริง Application Solar system 3D  มีการใช้งานโดยผ่านเมนู ซึ่งสะดวก รวดเร็วและประสานกับการน าเสนอที่น่าสนใจ
แปลกใหม่กว่าการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งครอบคลุมถึงแบบทดสอบที่น่าสนใจภายใน Application  
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บทคัดย่อ 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่รวดเร็วมนุษย์ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ตนเอง 
จนเปรียบเสมือนเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันไปแล้ว และเทคโนโลยีที่มาแรงคือคอมพิวเตอร์พกพาหรือสมาร์ทโฟน 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ินเล็กที่สะดวกนี้มีความสามรถมากมายสามารถใช้แทนที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีถูก
น าไปใช้หลากหลาย ทางธุรกิจก็มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งมีความส าคัญอยากมาก ในปัจจุบันไม่มีธุรกิจไหนเลยที่ไมน่ าเทคโนโลยมีาใช้ เพือ่
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีเทคโนโลยีใหม่คือเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อที่จะน าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันแอนดรอยด์เพื่อใช้ในการประกอบการตดัสนิใจตดิตัง้ลอ้แมก็ซร์ถยนตแ์ละน าไป
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของธุรกิจยานยนต์ และประชาชนผู้มารับบริการ 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยเีสมือน เทคโนโลยภีาพ ธุรกิจ แอนดรอยด ์
 

Abstract 
Current technology is developing at a fast man is using technology in their daily lives to comfort himself. 

The virtual assistant technology is indispensable in human life already. And that force is a portable computer or 
smartphone. Small electronic devices that are easy to replace three more persons have invaded the computer. 
Development of the technology has been applied to a wide range. Business is also using technology which is 
important to many. At present, there is no business that does not yet apply technology. To create a competitive 
advantage and new technology is augmented reality technology that is not yet known much. This research aims to 
bring augmented reality technology to develop Android applications for the decision to install the wheel cars and 
to assess satisfaction among business owners. Automotive and people receiving services 
Keywords: Augmented Reality, Image processing, Business, Android 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ เทคโนโลยีกลายเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่ธุรกิจ นอกจากนี้การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของธุรกิจยังช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในความรู้สึกของผู้บริโภคอีกด้วย ผู้บริโภคชอบอะไรที่มีความทันสมัย เทคโนโลยีที่แปลกใหม่กว่าคู่แข่งจะมีจุดที่ท าให้
ผู้บริโภคมาสนใจ ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค 

 เทคโนโลยีที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจมีหลากหลาย มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ปัจจุบันที่เริ่มเป็นที่รู้จักคือ augmented reality 
technology หรือ AR คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะท าให้ภาพที่เห็นใน
จอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง เทคโนโลยีนี้ก าลังพลิกโฉมหน้าให้สื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ไปสู่ความตื่นเต้นเร้าใจ
แบบใหม่ ของการที่ภาพสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ว่ากันว่า นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ พอๆ กับเมื่อครั้งเกิด
อินเทอร์เน็ตขึ้นในโลกก็ว่าได้หากเปรียบสื่อต่างๆ เสมือน “กล่อง” แล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องที่สร้างตื่นเต้นเร้าใจ 
ในรูปแบบ Interactive Media (เทคโนโลยีด้านสื่อปฏิสัมพันธ์) โดยแท้จริง 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายไร้สายมีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก มีอุปกรณ์ที่ก าลังได้รับความนิยมคือสมาร์ทโฟน
เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปสมาร์ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอรพ์กพาทีท่ างานใน
ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่สามารถเช่ือมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เองสมาร์ท
โฟนสามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ตัวเอง โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์
และระบบปฏิบัติการ ราคาสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก็มีราคาที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ง่ายมีราคาถูกถึงราคาแพงให้เลือกหลายรุ่น การท างาน
ก็สามารถท างานได้เหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่ประสิทธิภาพของการท างาน ปัจจุบันผู้บริโภคต่างก็มีสมาร์ทโฟนติดตัวใช้งานกันทั้งนั้น 
   วิจยันี้จึงน าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแอนดรอยดเ์พื่อใช้บนสมาร์ทโฟนบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ี่
มีกล้องหลังความละเอียด 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยวิธีใช้คือน า marker ไปติดไว้บนจุดศูนย์กลางของของล้อแม็กซ์ แล้วใช้สมาร์ทโฟน
ตรวจจับที่ marker ผ่านกล้องหลังของสมาร์ทโฟนก็จะมีโมเดลล้อแม็กซ์มาแทนที่ล้อแม็กซ์จริงวัตถุประสงค์คือ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อแม็กซ์รถยนต์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อล้อแม็กซ์รถยนต์ไปติดติ้ง  
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1.1 ทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
       1.1.1 Augmented reality 

 แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริงคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้า
ด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะ 
แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่อง ฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ ปรากฏ
ขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพ นิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ขึ้นกับการ
ออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยีเสมือนจริง ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย 3 กระบวนการ
หลักๆ ได้แก ่ 

 
รูปที่ 1 แผนภาพการท างานของเทคโนโลยี Augmented Reality 

 

 1) การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) 
 การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล 

(Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ Marker เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์ภาพ 
สามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการท างาน (Marker based AR) ดังรูปที่ 2 และ
การ วิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่างๆ ที่อยู่ใน ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR) 
 

 
รูปที่ 2 : การท างานแบบ Marker Based AR กล้องสมาร์ทโฟนจะสามารถวิเคราะห์ marker ที่อยู่บนโต๊ะได้
เท่านั้นไม่สามารถวิเคราะห์ดินสอได้ แต่ถ้าเป็น Marker-less based AR จะสามารถวิเคราะห์ลักษณะดินสอ

ได้แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ marker ได้ 
 

 2) การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อง 
 เป็นขั้นตอนของการค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) ของ Marker เมื่อเทียบกับกล้องวีดีโอค่านี้จะถูกแสดงในรูปเมตริกซ์

ขนาด 4x4 (TCM) ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame ดังรูปสมการที่ 1. 

 
รูปสมการที่ 1 
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 ซึ่ง Camera Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงต าแหน่งใดๆ ของกล้องวีดีโอและMarker Coordinated 
Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงต าแหน่งใด  ๆของ Marker ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 : ความสัมพันธร์ะหว่าง Camera Coordinates Frame กับ Maker Coordinates frame 

 

 3) 3d rendering 
 ส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายที่จะท าให้กระบวนการ Augmented Reality ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งก็คือ การเพิ่ม (Augment) ข้อมูลที่

เราต้องการซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นโมเดล 3 มิติ (3D Model) ลงไปในภาพที่ได้จากกล้องวีดีโอ ณ ต าแหน่งของ Marker ที่ตรวจพบจาก
ขั้นตอน Image Analysis โดยใช้ค่าต าแหน่งเชิง 3มิติที่ค านวณได้จากขั้นตอน Pose Estimation ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 เมื่อตรวจจับ marker ได้แล้วจะมีการการ render รูปโมเดลลูกบาศ์สีเขียวออกมาดังรูป 

 

        1.1.2 Android SDK 
 Android SDK ย่อมาจาก Android Software Development Kit ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ทาง Google พัฒนาออกมาเพื่อ

แจกจ่ายให้นักพัฒนาแอพพลิเคช่ัน หรือผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้กันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้แอปพลิเคช่ัน
บนแอนดรอยด์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในชุด SDK นั้นจะมีโปรแกรมและไลบรารี่ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนแอน
ดรอยด์ อย่างเช่น Emulator ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคช่ันและน ามาทดลองรันบนตัวอีมูเลเตอร์ ก่อน โดยมีสภาวะแวดล้อม
เหมือนมือถือที่รันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จริงๆ 
1.2 วัตถุประสงค ์

 1.2.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 1.2.3 พัฒนาแอพพลิเคชันแอนดรอยด์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อแม็กซ์รถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 1.2.3 ส ารวจว่าแอพพลิเคช่ันสามารถท างานได้จริงหรือไม่และผู้ใช้พึงพอใจแอพพลิเคชันหรือไม่ 

 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การพัฒนา 

 วิจัยนี้น าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคช่ันแอนดรอยด์ เพื่อน ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อ
แม็กซ์รถยนต์โดยมีเครื่องมือและวิธีการพัฒนาดังนี ้
       2.1.1 Unity3D 

 Unity3D เป็น Game Engine ที่ใช้ส าหรับพัฒนาเกมส์ สามารถพัฒนาได้ทั้งเกมส์ 3 มิติ และเกมส์ 2 มิติ แต่จะมีข้อแตกต่า
ระหว่างโลกสองมิติและสามมิติ คือแกน Z หรือความลึกที่เพิ่มเข้ามาซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆ คือ นอกจากที่เราจะเคลื่อนที่เมาส์ ขึ้นลง บน
หน้าจอได้ และเรายังสามารถเคลื่อนที่ เข้าไปในจอได้อีกด้วย unity3D ยังมีข้อดีอีกข้อหนึ่งคือสามารถรองรับการท างานหลายPlatform
ซึ่งผู้พัฒนาเกมสามารถพัฒนาครั้งเดียว แล้วน าไปใช้กับหลาย Platform ได้ แต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเกมส์บางส่วนเพื่อรองรับ 
Platform นั้นๆ วิจัยนี้จึงน า Unity3D มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอพพลิเคช่ันแอนดรอย์โดยจะต้องมีการติดตั้ง android sdk ให้กับ 
unity3dก่อนเพื่อที่จะสามารถสร้างเป็น platform แอนดรอยด์ได้เดิมที่ Unity3D มีไว้ส าหรับสร้างเกมแต่ตัว unity3D ไม่สามรถใช้
พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนได้จึงต้องมีการติดตั้ง software เพิ่มเติมถึงจะท าให้ unity3D พัฒนาส่วนของเทคโนโลยีเสมือนได้คือ 
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        2.1.2 Vuforia SDK 
 Vuforia SDK เป็น SDK ถูกพัฒนาโดย Qualcomm ที่จะช่วยให้พัฒนา Software ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ได้ง่าย

ขึ้นมีความสามรถหลายอย่างเช่น เช่น Virtual Button, Multi Target, Image Target, Frame Marker ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Unity3D 
ได้ โดยจะต้องติดตั้ง Vuforia SDK ก่อนแล้วเรียกใช้บน Unity3D เท่านี้ก็จะสมารถพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นแอปพลิเคช่ันแอน
ดรอยด์ได้เพื่อที่จะใช้การประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อแมกซ์รถยนต์ 

 

3. ผลการทดลอง 
3.1 การทดสอบพัฒนาระบบ 

 การทดสอบระบบการพัฒนาระบบเป็นการทดสอบการจัดการความแม่นย า ความสมบูรณ์ของระบบ โดยการประเมินความพึง
พอใจระบบตามลักษณะการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือความพึงพอใจการใช้งาน ความถูกต้องแม่นย าของต าแหน่งล้อแมกซ์ ความ
สวยงามของระบบ ท าการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเจ้าของธุรกิจยานยนต์ และกลุ่มประชาชนผู้มารับบริการ  

 เมื่อผู้ท าแบบประเมินท าการท าการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยจะน าแบบประเมินนั้นมาท าการวิเคราะห์ตามหลัก
ของสถิติ  สถิติที่น ามาใช้คือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดย
ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 
3.2 ผลการด าเนินงาน 

 จากการท าการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อแมกซ์รถยนต์ จะแบ่งหน้าจอ
การท างานออกเป็น 3 หน้าจอหลักๆ ในส่วนของหน้าแรกเป็นส่วนของหน้าจอหลักในการเข้าโปรแกรมดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 : หน้าจอหลกัของโปรแกรม 

ส่วนของหน้าท่ี 2 เป็นส่วนของค าแนะน าการใช้โปรแกรมและการปริ้น Marker ดังรูปที่ 6 และ รูปที่ 7 โดยจะมีการเข้า
มาจากหน้าจอหลักเมื่อทัชที่ปุ่ม Guide ก็จะเข้ามาหน้าจอแนะน าการใช้งาน 

 
รูปที่  6 : หน้าจอในส่วนของค าแนะน าการใช้งานของโปรแกรม 
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รูปที่  7 : Marker ที่ใช้ในการตรวจจับ 

 

 ส่วนของหน้าที่  3  เป็นส่วนของหน้าจอการท างาน เมื่อกล้องสมาร์ตโฟนสามรถตรวจจับ marker ได้แล้วก็จะมีการ 
render โมเดลล้อแฒ็กซ์ออกมา ดังรูปที่ 8  

 
รูปที่  8 : ส่วนของหน้าจอการท างาน 

  

การประเมินด้านความพึงพอใจการใช้งานค่าเฉลี่ยรวม  4.10 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ท าให้เห็นว่าระบบท่ี
พัฒนาอยู่ในระดับที่ดี การประเมินด้านความถูกต้องแม่นย าของต าแหน่งล้อแมกซ์ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.58 ท าให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับที่ดี การประเมินด้านความสวยงามของระบบค่าเฉลี่ยรวม 4.50 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.38 ท าให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับที่ดี 
 

4. สรุปผล 
จากการการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับล้อแม็กซ์นั้น เป็นไปได้

ยากที่ผู้บริโภคจะสามารถลองล้อแม็กซ์ได้เพราะล้อแมกซ์ต้องใช้ช่างในการติดตั้ง  เมื่อเปลี่ยนแล้วไม่ถูกใจก็ท าให้สิ้นเปลืองหรือผู้บริโภค
บางท่านเมื่อตัดสินใจไม่ได้ก็ตัดสินใจไม่ซื้อ การพัฒนาแอพพลิเคช่ันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ  และส่งเสริมธรุกิจการขายล้อ
แม็กซ์  
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การควบคุมรถบังคับเพ่ือการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน 
Car Control for Navigate Through the Smartphone 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการควบคุมรถบังคับเพื่อการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการ

ควบคุมรถบังคับเพื่อการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน 2) เพื่อสร้างและพัฒนาการควบคุมรถบังคับเพื่อการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน เครื่องมือ
การวิจัยพัฒนาโดยโปรแกรม Raspbian ที่ติดตั้งใน แผงวงจร Raspberry Pi และภาษา Python และมีรถบังคับ การเข้าพื้นท่ีเสี่ยง
อันตราย ผลการทดสอบพบว่า การควบคุมรถบังคับเพื่อการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน มีความสะดวกในการท างานความรวดเร็วในการ
เข้าถึงพื้นที่ เพิ่มความแม่นย าในการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้โดยผ่านอยู่ในสมาร์ทโฟน ระดับมาก 
ค าส าคัญ : การควบคมุ รถบังคบั สมาร์ทโฟน 
 

Abstract 
 Research on controlling the car to the survey via smartphone. Aims to 1) study the development of the 
car forced to navigate through the smartphone 2) to establish and develop the car forced to navigate through a 
smart phone research tools developed by the program Raspbian installed. Raspberry Pi board and the Python 
language and CAR. The area at risk the results showed that Car control to navigate through the smartphone. It is 
convenient to work very fast to reach areas. Increased accuracy in the movement to a destination. Meet the needs 
of users, through the smart phone level. 
Keywords: Control, Car control, Smartphone. 
 

1.บทน า 
ปัจจุบันรถบังคับถูกน าไปใช้งานในรูปแบบที่ต่างกันตามสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอารถบังคับไปใช้ในเรื่องของ

แข่งขัน หรือจะน าไปใช้ในการสอดแนมหรือส ารวจพื้นที่ต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปส ารวจพื้นที่นั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆก็ตาม 
แต่บางครั้งก็พบกับปัญหาที่บางคนบางหน่วยงานเจอบ่อยๆ นั้นก็คือการใช้งานรถบังคับแล้วแบตเตอรี่หมดกะทันหัน และการบังคับรถไป
ในที่ๆอันตรายแล้ววิ่งหลุดออกจากขอบเขตสัญญาณที่จะบังคับถึง เราจึงพัฒนาและคิดค้น ระบบค านวณแบตเตอรี่ขึ้นและระบบวิ่งกลับ
จุดเดิมเมื่อมีการหลุดออกจากขอบเขตสัญญาณเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ 
  1) ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการควบคุมรถบังคับเพื่อการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน  
  2) เพื่อสร้างและพัฒนาการควบคุมรถบังคับเพื่อการส ารวจผ่านสมาร์ทโฟน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล (2554) ได้สร้างรถส ารวจแบบไร้สาย โดยสามารถควบคุมได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การควบคุมแบบบังคับด้วย
มือ (Manual) และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Auto) สามารถท างานบน Platform Embedded System ด้วยระบบ AVR (Advanced 
Virtual RISC) ตัวรถติดตั้งกล้องขนาดเล็กแบบไร้สาย ส าหรับการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่อยู่ในอันตราย รถส ารวจดังกล่าว ใช้ภาษา C ในการ
เขียนรหัสค าสั่ง แล้วแปลงให้อยู่ในรูป Hex File ใช้โปรแกรม AVR Studio ติดต่อกับชุดไร้สายเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมแบบอตัโนมตั ิแลว้
เบิร์นลง EPROM ส่วนภาษา VB 6.0 (Visual Basic 6) ใช้ในการควบคุม ท าให้สามารถมีการเคลื่อนที่ แบบบังคับด้วยมือ โดยการส่งค าสั่ง
ควบคุมผ่านสาย Parallel Port ที่เช่ือมต่อเข้ากับแผงวงจรควบคุมรถ จากนั้นแผงวงจรควบคุมจะส่งค าสั่งผ่านคลื่นวิทยุไปยังตัวรถ ท าให้รถ
เคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆ ตามค าสั่ง โดยอาศัยใช้การมองเห็นจากกล้องไร้สายที่ติดอยู่กับตัวรถส่งสัญญาณ wireless มาที่ตัวรับสัญญาณ 
แล้วตัวรับสัญญาณจึงแปลงสัญญาณมาเป็นภาพปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

จากการใช้งานปรากฏว่า รถส ารวจระยะไกลแบบไร้สาย ได้ผลดีตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยสามารถบังคับทิศทางได้ทั้ง 6ทศิ ในแบบ
บังคับด้านมือ และสามารถท างานได้เองในแบบอัตโนมัติ 

 

2.วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีสนใจในรถบังคับจ านวน 50 คน 
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2.2การวิเคราะห์และก าหนดขอบเขต 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากทางชมรม Maker Space PSRU และเอกสารต่างๆ เพื่อก าหนดขอบเขต

การท างานของระบบท้ังหมด และก าหนดระยะเวลาการท างานท้ังหมด 
2.3 กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

2.4การพัฒนาระบบ  
การพัฒนาการควบคุมรถบังคับผ่านอุปกรณ์มือถือ (Android)โดยเครื่องมือหลักในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาส าหรับ

พัฒนาการควบคุมรถบังคับ คือภาษาpython โดยเขียนค าสั่งลง ในRaspberry Pi  เพื่อควบคุมให้ตัวรถบังคับสามารถเคลื่อนที่ได้ และ
ไปตรงจุดหมาย ผ่านอุปกรณ์มือถือ  

2.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1. Hardware 

 1.1 แผงวงจร Board Raspberry Pi 
  1.2 แผงวงจร GPS 
  1.3 แผงวงจร Volt Meter Sensor Module 

2. software 
  2.1 ค าสั่งการพัฒนาระบบปฏิบัตกิาร Raspbian 

 
2.2 ค าสั่งการพัฒนา Blynk 

 
2.6การติดตั้งและการใช้งาน 

2.6.1การติดต้ังรถบังคบเพ่ือให้สามารถเคลื่อนที่ได้ 
ท าการโหลดระบบปฏิบัติการ บน Raspberry Pi ช่ือว่า RaspBianลง SD card และท าการติดตั้งRaspBian ลง 

Raspberry Pi จากนั้นท าการ install wiring Piเพื่อท าการควบคุม GPIO ท าการ intallBlynkRespberryเพื่อควบคุม Raspberry Pi 
ผ่าน Blynk ในสมาร์ทโฟน 
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รูปที่ 2 หน้าจอควบคุมรถบังคับในแอพพลิเคชัน Blynk 

2.6.2 การท างานของรถบังคับเมื่อสั่งการ 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการสั่งงานรถบังคับ 
จากรูปที่ 2 เมื่อ Click Button ในBlynk1 ครั้ง Button จะท าการส่งค่าไปที่ Raspberri Pi ให้ไปรันไฟล์ Python ให้ส่ง

ค่า 0 หรือ 1 ไปสั่งงาน GPIO เพื่อให้ DC Motor ควบคุมการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของ Motor ในการขับเคลื่อน 
 

           
ก) ปุ่มควบคุมการส่ังงานของรถบังคับ                ข) การท างานของรถบังคับ 

รูปที่ 4 ภาพขั้นตอนการสั่งงานรถบังคับ 
 

2.6.3การติดต้ังแผงวงจร Volt Meter Sensor Module 
Volt Meter Sensor Moduleเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับวัดแรงดันของกระแสไฟฟ้า ว่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปยังปลายทางนั้นถูก

จ่ายไปกี่ V 
 

 
 

 
รูปที่ 5Volt Meter Sensor Module 
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2.6.4 การติดต้ังแผงวงจร GPS 

 
รูปที่ 6GPS 

  

เป็นระบบบอกพิกัดบนโลกที่อาศัยต าแหน่งของดาวเทียม GPS เป็นพิกัดอ้างอิง โดยเครื่องรับ GPS สามารถค านวณต าแหน่ง
บนพื้นโลกได้จากการวัดระยะทางระหว่างเครื่องรับและดาวเทียม GPS ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 4 ดวง (ดูรูปที่ 7) เพื่อที่จะสามารถน าเอา
ความสัมพันธ์ไปสร้างเป็นสมการ 4 สมการซึ่งจ าเป็นส าหรับการค านวณหาตัวแปล 4 ตัว (Xr, Yr, Zrและ cdt) 

 

 
รูปที่ 7ระยะทางระหว่างดาวเทียม 4 ดวงและเครื่องรับสัญญาณ GPS 

 

 โดยการประมวลสัญญาณและการค านวณทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน GPS module (GPS antenna + GPS shield) ซึ่งสุดท้ายแล้ว
ข้อมูลส าคัญต่างๆที่ค านวณได้ไม่ว่าจะเป็น Latitude, Longitude เวลา จ านวนดาวเทียมที่เครื่องรับมองเห็น และอื่นๆ จะถูกจับรวมกัน
ให้อยู่ใน Format มาตรฐานที่เรียกว่า NMEA (ดูตัวอย่างในรูปที่ 8) ซึ่งมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบ 
 

 
รูปที่ 8 ตัวอย่างประโยค NMEA และความหมายของข้อมูลแต่ละส่วนในประโยค 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มนักศึกษา ท าการควบคุมรถบังคับผ่านอุปกรณ์มือถือ (Android) ด้วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนจ านวนทั้งหมด50 คนได้ท าการทดลองบนพื้นที่ราบและมีพื้นที่ขรุขระเป็นบางจุด ที่มีความ
กว้างมากกว่า 50เมตร ผลปรากฏว่า รถบังคับมีการตอบสนองต่อการสั่งการของผู้บังคับได้ดี แต่มีบางกรณีที่ รถได้วิ่งไปยังจุดที่มี พื้นที่
ขรุขระนั้น ท าให้มีการควบคุมรถได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลกระทบเล็กน้อย และบางกรณีได้บังคับรถไปในที่ๆ ไกลกว่า40เมตร ท าให้รถ
บังคับหลุดออกจากสัญญาณ จึงท าให้รู้ว่าระยะในการควบคุมรถบังคับ มีระยะทางในการควบคุมไม่เกิน 40เมตร เมื่อรถบังคับหลุดออก
สัญญาณแล้วรถบังคับมีการตอบสนองโดยการเคลื่อนที่เข้ามาในเขตที่มีสัญญาณเอง โดยใช้ ทฤษฎีการมาร์คจุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุด
ต่อๆ ไปโดย จะมาร์คจุดทุกๆ 5 วินาที เมื่อรถบังคับหลุดจากสัญญาณจะกลับไปยัจุดที่ท าการมาร์คล่าสุด 
 ผลการทดลองพบว่า การควบคุมรถบังคับผ่านอุปกรณ์มือถือ (Android) ด้วยระบบ GPS แบบไร้สายสามารถเคลื่อนที่ไปยัง
พิกัดที่ต้องการได้ ด้วยโทรศัพท์มือถือและส่งพิกัดกับมาที่ผู้ควบคุม เมื่อรถเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมาย ผลการพัฒนาการควบคุมรถบังคับผ่าน
อุปกรณ์มือถือที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีระดับความพึงพอใจจากผู้ที่ใช้ระบบเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่าน 
 รายการประเมิน  ผลประเมินประสิทธิภาพ 
1. ด้านการแสดงผลส่ังการท างาน 4.61 มากที่สุด 

2.ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 4.52 มากที่สุด 
3. ด้านความพึงพอใจของการใช้งาน 4.76 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.63 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏพิบูลสงคราม 50 ท่าน 

รายการประเมิน ผลประเมินประสิทธิภาพ 

1. ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม    ความหมาย 

1.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของรถบังคับเมื่อสั่งการจากมือถือ 4.36 มาก 

1.2 ปุ่มบังคับบนหนา้จอ ที่ความชัดเจนง่ายต่อการส่ังการ 4.76 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.56 มากที่สุด 

2. ด้านประโยชนข์องโปรแกรม   

2.1 มีความทันสมัยต่อการส่ังการ เมื่อน ามาใช้งานบน สมาร์ทโฟน 4.56 มากที่สุด 

2.2 ระยะการควบคุมของ WiFiกวา้งกวา่ ระยะการควบคุมด้วย คลื่นวิทย ุ 4.80 มากที่สุด 

ผลค่าเฉลี่ย 4.68 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2จากการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจและประสิทธิภาพการควบคุมรถบังคับผ่านอุปกรณ์มือถือ 
(Android)ที่ได้พัฒนาขึ้น มีการประเมินทัง้หมด 2ด้าน ประเมินทางด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม และด้านประโยชน์ของโปรแกรม โดย
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบบ 2 กลุ่มรวมทั้งหมดจ านวน 50 คน  
 ผลประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการควบคุมรถบังคับผ่านอุปกรณ์มือถือ (Android)ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.50) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผลประเมินด้าน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.56) และด้านประโยชน์ของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.53)  
 

4. สรุปผล 
จากการใช้งานควบคุมรถบังคับ สามารถความคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ควบคุมรถบังคับขนาด

เล็ก ไม่ยุ่งยากต่อการน าไปใช้กับสถานท่ีจริง และจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง 3 ท่าน มีความพึงพอใจ 
ด้านการแสดงผลสั่งการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ด้านประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในเกณฑ์ 
มากที่สุด ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลีย 4.76 ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 50 ท่าน ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม มีผลค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ใน
เกณฑ์ มากท่ีสุด ด้านประโยชน์ของโปรแกรม มีผลค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
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อีกทั้งทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมส าหรับใช้ในการประเมินโอกาสของการเกิดโรคสมาธิสั้น ด้วยวิธีการตรวจจับ
ต าแหน่งและการเคลื่อนที่ของใบหน้าและดวงตา เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการเกิดโรคสมาธิสั้น โดยผู้วิจัยได้น า
ทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิตอล ได้แก่ ตัวจ าแนกของฮาร์ และ ไลบรารีโอเพ้นซีวี มาช่วยในการค้นหาต าแหน่งและตรวจจับการเคลื่อนที่
ของใบหน้าและดวงตา เพื่อใช้ในการค านวณและประเมินผลโอกาสของการเกิดโรค โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ ซ่่งออกมาใน
รูปแบบของวิดีโอการ์ตูนเพื่อใช้ในการทดสอบการมีสมาธิของเด็กจ่งได้มีการตรวจจับใบหน้าและต าแหน่งของดวงตาในขณะที่เด็กท า
แบบทดสอบดังกล่าว เพื่อการวิเคราะห์และประเมินโอกาสของการเกิดโรคสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่า การท างานของโปรแกรมนั้นสามารถ
ท าการตรวจจับส่วนที่เป็นใบหน้าและต าแหน่งที่เป็นดวงตาได้ถูกต้อง แม่นย า นอกจากนั้นยังสามารถน าผลการตรวจจับใบหน้าและ
ต าแหน่งของดวงตาไปวิเคราะห์และประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิสั้นในช่วงวัยเด็กปฐมวัยได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยได้มีการ
ทดสอบระบบโดยการทดสอบกับกลุ่มเด็กตัวอย่างจ านวน 50 คน พบว่าระบบมีความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 68 ซ่่งเป็นเกณฑ์ที่น่าพ่งพอใจ 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
ค าส าคัญ: สมาธิสั้น การตรวจจับใบหน้าและดวงตา ตัวจ าแนกของฮาร์ การประมวลผลภาพดจิิตอล 
 

Abstract 
 This research aims to develop a program for use in assessing the likelihood of ADHD Methods detect the position 

and movement of the face and eyes to use in assess the likelihood of children with ADHD to disease.  The research has led to 
the theory of digital image processing, including the distribution of haar and libraries openCV. To assist in locate and detect the 
movement of the face and eyes. To use in calculate and assess the chances of disease. The researchers conducted a series of 
tests. This came in the form of video animations to use in testing the concentration of children has face detection and position 
of the eyes, while the children do such tests. To analyze and assess occasional occurrence of ADHD. The results revealed that 
Program execution can detect the faces and find placements the eye accuracy can also be the result of face detection and 
location of eyes to analyze and assess the prospects of disease ADHD in early childhood have the desired objectives. The 
researcher have tested the system by testing a sample group of 50 people found the system to be accurate at the 68 percent  
which is criteria satisfying  and can be used practically. 
Keyword: ADHD, Face and Eye Detection, The classification of  Haar, Digital image processing. 
 

1. บทน า  
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันเรามักให้ความส าคัญกับการพัฒนาการในช่วงวัยเด็กเพราะเด็กถือได้ว่าเป็นวัยที่มีการเรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆ
รอบตัว เป็นช่วงวัยที่ก าลังมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่าการสร้างเสริมพัฒนาการในเด็กที่ดี จะสามารถส่งผลที่ดีต่อ
การด าเนินชีวิตในวัยที่เติบโตข่้นหรือวัยผู้ใหญ่และการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนั้น สิ่งหน่่งที่ท าให้เกิดความวิตกกังวลนั่นคือ การเกิด
โรคสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) หรือ ที่เรียกกันว่า โรคเด็กไฮเปอร์ โรคนี้มักเกิดข่้นกับเด็กในช่วงอายุ
ตั้งแต่ 3 ปีข่้นไป และพบว่าเด็กไทยมีกลุ่มเด็กที่เป็นโรคนี้ประมาณร้อยละ 5 - 10 ของเด็กวัยเรียนหรือประมาณ 2 - 3 คน ในห้องเรียน
ขนาด 50 คน หากไม่รีบท าการรักษาหรือสร้างพัฒนาการที่ดีในช่วงวัยนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเด็กได้อย่างแน่นอน ซ่่งโดยปกติแล้วจะ
สามารถทราบได้ว่าเด็กมีอาการของโรคสมาธิสั้นนั้นจะต้องเกิดจากการสังเกตุอาการของโรคอย่างละเอียดจากผู้ปกครอง แพทย์ หรือผู้
ใกล้ชิด ซ่่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานและการเฝ้าสังเกตุอาการอย่างประชิด ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งข่้น ผู้วิจัยจ่งเกิดแนวความคิดในการช่วยวิเคราะห์และประเมินโอกาสของการเกิดโรคสมาธิสั้นโดยจะใช้การตรวจจับ
ใบหน้าและการเคลื่อนที่ของดวงตามาเป็นตัวช่วยแทนการใช้บุคคลในการสังเกตุอาการของโรค จากการศ่กษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามี
เทคนิคที่ใช้ในการค านวณต าแหน่งใบหน้าและดวงตาเป็นอย่างมาก ซ่่งสามารถประมวลผลได้เป็นอย่างดี รวมถ่งในการประมวลผลภาพที่
สามารถท างานร่วมกับกล้องเว็บแคม หรือ กล้องดิจิทัลได้อย่าง OpenCV ร่วมกับตัวจ าแนกของฮาร์ ซ่่งเป็นเทคนิคที่จะโฟกัสเฉพาะจุดที่
เราสนใจจากนั้นจ่งท าการค้นหาใบหน้า เพื่อค้นหาต าแหน่งและติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา ซ่่งสามารถวิเคราะห์และประเมินผลของ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อวิเคราะห์และประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กช่วงวัยอนุบาล ในเบื้องต้น 

 2) สามารถใช้งานได้จริงในการวเิคราะหโ์อกาสการเกิดโรค เพื่อท าการรักษากับแพทย์เฉพาะทางต่อไป 
  3) เป็นการน าเทคโนโลยีใหม่อย่างคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธสิั้น เพื่อเป็นตัวช่วย
หน่่งในการสังเกตพฤติกรรมอาการของเด็กซ่่งโดยปกติจะสังเกตโดยบุคคลเป็นผู้สังเกต 
1.3 ขอบเขตการท างาน 
  1) เด็กท่ีจะท าแบบทดสอบ ต้องเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอนุบาล 

 2) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเท่านั้น 
 3) ในการตรวจจับใบหน้าและดวงตาจะใช้ กล้องเว็บแคมและต าแหน่งของกล้องจะต้องอยู่ตรงกับใบหน้า 
 4) ในขณะที่ท าแบบทดสอบ เด็กจะต้องท าแบบทดสอบด้วยตัวเอง 
 5) เด็กท่ีท าการทดสอบจะต้องเปน็กลุ่มตัวอย่างเด็กปกติและกลุ่มตวัอย่างเด็กสมาธิสั้นจ านวนกลุ่มละ 4 คน ซ่่งแต่ละคน

ท าแบบทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบแตล่ะครั้งจะใช้เวลา 5 -15 นาที ตามเกณฑ์เวลาของอายุเด็ก  
 6) ในขณะที่เด็กท าแบบทดสอบจะต้องท าในสถาพแวดล้อมปิด หรอื เงียบสงบ 
 7) แบบทดสอบจะอยู่ในรูปแบบของวิดีโอการ์ตูนทั่วไป 
 8) ผลจากการวเิคราะห์เป็นการประเมิน โอกาสการเกดิโรคสมาธสิั้นในเด็กท่ีท าแบบทดสอบ ซ่่งเป็นเพียงการวิเคราะห์

เบื้องต้นจากการสังเกตพฤติกรรมอาการของเด็กจาก 1 ใน 3 ของพฤติกรรมอาการ คือ อาการขาดสมาธิ 
1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
        1.4.1 โรคสมาธิสั้น  

 โรคสมาธิสั้น หรือ Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) เป็นภาวะบกพร่องในการท าหน้าที่ ของสมองที่มี
อาการหลักเป็นความผิดปกติทางด้าน พฤติกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ขาดสมาธิที่ต่อเนื่อง (inattention) 2.ซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่ง 
(hyperactivity) และ 3.ขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น (impulsivity) ที่เป็นมากกว่าพฤติกรรมตามปกติ ของเด็กในระดับพัฒนาการ
เดียวกัน และท าให้เสียหน้าที่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือการเข้าสังคม ผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นโดยเฉพาะหากไม่ได้รับ การรักษา 
มักจะประสบปัญหาในด้านการเรียน ปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และมีภาพพจน์ต่อตนเองที่ไม่ดี และเมื่อโตข่้นถ่งวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ 
จะมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปต่อการเกิดปัญหาการใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย อุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะ ความ
ล้มเหลวในการประกอบอาชีพ และปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ แพทย์ที่ตรวจรักษาเด็กและวัยรุ่นจ่งควรให้ความส าคัญในด้านการค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว  

 เช่ือว่าโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุเป็นได้จากหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลัก ในส่วนใหญ่ของผู้ป่วย 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างอาจมีส่วนท าให้เกิดโรคสมาธิสั้น เช่น ภาวะพิษจากสารตะกั่ว การสูบบุหรี่ ของมารดาในขณะ
ตั้งครรภ์ การคลอดก่อนก าหนดหรือปัจจัยอื่นๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด ส่วนปัจจัยด้านการเลี้ยงดู เช่น การเลี้ยงดูที่ขาดระเบียบ 
หรือการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์มากเกินไปไม่ได้เป็นสาเหตุ แต่อาจท าให้อาการของโรคสมาธิสั้นเป็นมากข่้น ลักษณะอาการที่ส าคัญของ
โรคสมาธิสั้น ได้แก่ อาการขาดสมาธิ และ/หรือ อาการอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่น ที่เป็นมากกว่าพฤติกรรมตามปกติของเด็กในระดับ
พัฒนาการเดียวกัน ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นอาจจะมีเฉพาะอาการขาดสมาธิหรือมีเฉพาะอาการอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่น แต่ที่พบบ่อย
ที่สุดคือมีอาการทั้ง 3 ด้านร่วมกัน ผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่น มักแสดงอาการทางพฤติกรรมให้เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ใน
วัยอนุบาล ส่วนผู้ป่วยที่มีเฉพาะอาการขาดสมาธิ มักไม่ได้ถูกสังเกต เห็นว่าเป็นปัญหาในวัยเด็กเล็กเนื่องจากไม่มีพฤติกรรม ก่อกวน แต่จะ
มีอาการจะเด่นชัดในด้านปัญหาการเรียน เมื่อเรียนในช้ันที่สูงข่้น โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่มีการด าเนินโรคเรื้อรังเป็นเวลาหลายปี แม้ว่าส่วน
หน่่งของผู้ป่วยอาการจะดีข่้น หรือหายไปได้ แต่มีถ่งร้อยละ 60 - 85 ของผู้ป่วยที่ยังมีอาการอยู่จนเข้าวัยรุ่น และร้อยละ 40 – 50 ของ
ผู้ป่วยที่มีอาการต่อเนื่องไปจนถ่งวัยผู้ใหญ่  

 เด็กที่อาจถูกน ามาพบแพทย์ด้วยอาการที่บ่งช้ีว่าน่าจะเป็นโรคสมาธิสั้น  เช่น ซุกซนมากกว่าปกติ อยู่ไม่นิ่ง ใจร้อนวู่วาม ไม่มี
สมาธิในการเรียน หรือด้วยปัญหาอื่นที่อาจเป็นผลกระทบของโรคสมาธิสั้น เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาอารมณ์ 
ควรได้รับการประเมินเพื่อวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น โดยการประเมินดังต่อไปนี้  

 1) การซักประวัติ ควรมีการซักประวัติจากผู้ปกครองเพื่อประเมินอาการของโรคสมาธิสั้นและความรุนแรงของอาการที่มีใน
สถานการณ์ต่างๆ และควรมีการประเมินปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมอื่นๆ ปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว รวมทั้งปัจจัย ความเครียด
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

 2) การตรวจเด็ก ควรมีการตรวจเด็กเพื่อประเมินสภาพจิตโดยรวม และตรวจหาอาการแสดงของโรคสมาธิสั้น รวมทั้งความ
ผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆ ที่อาจพบร่วม 

 3) การใช้แบบสอบถามประเมินอาการของโรคสมาธิสั้น ควรมีการใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจ อาการของโรคสมาธิสั้นกับทั้ง
ผู้ปกครองและครู 

 4) การทดสอบทางจิตวิทยา มีความจ าเป็นเฉพาะในกรณีที่สงสัยว่าเด็กมีภาวะสติปัญญาบกพร่องหรือ learning disorder 
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        1.4.2 หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น 
 1) เกณฑ์ของเวลาในการท าแบบทดสอบ โดยเกณฑ์นี้จะเป็นเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับเด็กปกติ ซ่่งเด็กปกติในช่วงปฐมวัย(ช่วงอนุบาล) จะ

สามารถมีสมาธิได้นาน 5-15 นาที หากเด็กที่มีอาการของโรคสมาธิสั้นในขณะที่ท าแบบทดสอบ เด็กจะไม่สามารถมีสมาธิในการท าแบบทดสอบและ
ท าไม่ได้ตามเกณฑ์เวลาที่ก าหนด  

 2) เกณฑ์ในการตรวจจับใบหน้า และต าแหน่งของดวงตาขณะท าแบบทดสอบ ในขณะที่เด็กท าแบบทดสอบจะมีการตรวจจับใบหน้า
ตลอดเวลา ถ้าเด็กไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ตามเกณฑ์ของเวลา ระบบจะไม่สามารถตรวจจับใบหน้าของเด็กได้ และจะน าข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์
ความเสี่ยง โดยการหาค่าเฉลี่ยตามวิธีการในข้อที่ 3 ในส่วนของการตรวจจับดวงตา จะใช้การอ่านค่าโดยใช้แนวแกน x และ แนวแกน y เป็นหลัก 
ในขณะที่ท าการทดสอบ จะมีการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของดวงตาตามแนวแกน x และแนวแกน y และน าค่าไปประเมินผล 

 3) เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการหาค่าเฉลี่ยของการมีสมาธิของเด็ก เกณฑ์นี้จะวัดโดยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเด็กปกติ
และกลุ่มตัวอย่างเด็กสมาธิสั้น เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยของการมีสมาธิของเด็กแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งเด็กปกติและเด็กสมาธิสั้น ซ่่งเราจะน ามา
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยค านวณจากสามการ (1) 

 

                                                                                                                        
 
 

โดยที่   =         จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถตรวจจับได้ 
                         =         จ านวนครั้งในการท าแบบทดสอบ 

 จากหลักเกณฑ์การประเมินโดยการหาค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยจ่งได้ท าการทดลอง ทดสอบเด็กปกติและเด็กสมาธิสั้นเพื่อเก็บค่าข้อมูล
เบื้องต้นซ่่งท าการทดสอบกับกลุ่มเด็กตัวอย่างจ านวน 22 คน ผลการทดสอบพบว่าเป็นเด็กปกติจ านวน 18 คน ค่าเฉลี่ยของการมีสมาธิ
ของเด็กประมาณ 5.16142 นาที และเป็นเด็กสมาธิสั้นจ านวน 4 คน ค่าเฉลี่ยของการมีสมาธิของเด็กประมาณ 0.31042 นาท ี
        1.4.3 ตัวจ าแนกของฮาร์ 

 เป็นวิธีที่ใช้ในการจ าแนกและตรวจจับวัตถุภายในภาพ มีความสามารถในการประมวลผลได้รวดเร็ว และมีอตราความถูกต้อง
ในการตรวจหาสูง โดยรูปร่างลักษณะของตัวกรอง (Filter) จะเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่สีขาวและพื้นที่สีด า ซ่่งรูป
เหลี่ยมที่สร้างข่้นสามารถเปลี่ยนแปลงขนาด และต าแหน่งได้ ลักษณะการท างาน คือ ตัวกรองจะท าหน้าที่ในการตรวจส่วนต่างๆของภาพ 
เพื่อค านวณหาค่าที่อยู่ในบริเวณกรอบออกมา และน าค่าที่ได้ไปใช้ค านวณเพื่อใช้หาลักษณะของวัตถุท่ีสนใจ  
        1.4.4  OpenCV (Open source Computer Vision) 

 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาข่้นและได้รับการสนับสนุนจาก Intel Corporation จ ากัด เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Library Open 
Source) ส าหรับใช้ในการประมวลผลภาพเพื่อให้สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาโปรแกรมต่างๆ  ได้ง่ายและใช้ได้กับหลายภาษา สามารถประมวลผล
ภาพดิจิตอลได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีฟังก์ชันส าเร็จรูปส าหรับจัดการข้อมูลภาพ และการประมวลผลภาพพื้นฐานในการตรวจจับ
ลักษณะเด่นบนใบหน้า โดยในงานวิจัยจะใช้ไลบารี่ทั้งหมด 2 ประเภทคือ ไลบารี่ ในการตรวจจับใบหน้า และไลบารี่ในการตรวจจับดวงตา  
        1.4.5 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 

 มีโครงสร้างการท างาน ดังนี้ 
 1) Netbean 8.0.2 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา โดยจะมีไลบรารี ส าหรับเรียกใช้งาน 
 2) Libraries เป็นชุดค าสั่งเพิ่มเติม โดยแบ่งการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซ่่งจะมีการน าโอเพ้นซีวีมาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาโปรแกรม 
 

2.  วิธีการศึกษา  
2.1 กรอบการท างานของระบบ 

 ในระหว่างที่ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าใช้ระบบ กล้องจะท าการจับภาพใบหน้าของผู้เข้ารับการทดสอบ และน าภาพที่ได้ไปเข้า
กระบวนการตรวจหาไปหน้าและดวงตา และท าการจัดเก็บข้อมูลต าแหน่งของดวงตาในระหว่างผู้เข้ารับการทดสอบท าแบบทดสอบ 
หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จระบบจะมีการค านวณค่าโดยการเรียกข้อมูลที่ถูกเก็บในระหว่างการท าแบบทดสอบข่้นมาคิด เพื่อดูว่าใน
ระยะเวลาที่ท าแบบทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบมีสมาธิในการท าแบบทดสอบหรือไม่ โดยดูจากค่าความห่างของข้อมูลในแต่ละช่วง ถ้า
ข้อมูลมีค่าที่ห่างกันมากและเกิดข่้นหลายครั้งแสดงว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีอาการวอกแวกไม่มีสมาธิในการท าแบบทดสอบ มีแนวโน้มที่
จะเป็นสมาธิสั้น แต่ถ้าข้อมูลมีค่าที่ไม่ห่างกันมากและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแสดงว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีสมาธิกับการทดสอบ จะอยู่
ในเกณฑ์ปกติ หลังจากคิดค านวณค่าเสร็จระบบจะท าการบอกผลการทดเสอบทางหน้าจอ 
2.2 กระบวนการตรวจจับดวงตา และการเคลื่อนไหวของดวงตา  

 การตรวจจับดวงตาและการเก็บค่าการเคลื่อนที่ของดวงตามีขั้นตอนดังนี ้(แสดงในภาพที1่) 
 
 
 

X      =    
n

ix
 ……(1)                                                         
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ภาพที่ 1 กระบวนการตรวจจับใบหน้าและดวงตา 

 

 1)  รับภาพจากกล้องเข้าสู่ระบบ 
 2) น าภาพที่ได้เข้าสู่กระบวนการ ตรวจหาดวงตา โดยต้องแปลงภาพให้เป็นภาพสีเทาโดยใช้สมการดังนี้ 
   Gray = 0.299 × R + 0.587 × G + 0.114 × B 
 โดยที่  Gray คือ ความเข้มของสีเทา 
  R คือความเข้มของสีแดง 
  G คือความเข้มของสีเขียว 
  B คือความเข้มของสีน้ าเงิน 
 3) ค้นหาต าแหน่งของดวงตาและดวงตาโดยใช้ตัวจ าแนกของฮาร์ 
ท าการตรวจสอบรูปภาพที่ได้รับเข้ามาว่าในรูปมีต าแหน่งที่เป็นใบหน้าอยู่ในรูปหรือไม่โดยใช้ไลบรารี CascadeClassifier ของ 

OpenCV ในการตรวจจับ โดยจะท าการเปรียบเทียบจากต าแหน่งดวงตาซ้ายและขวาและท าการตีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบส่วนที่เป็นใบหนา้ 
 การค านวณหาผลรวมของต าแหน่งพิกเซลที่มีสีเทาอยู่ภายในต าแหน่งนั้นโดยหาได้จากสมการ (2) 

 

        …..(2) 
 4) ท าการเก็บค่าพิกเซล x และ y ที่หามาไดจ้ากสมการลงในไฟล์ขอ้มูล เพื่อรอน าค่าท่ีได้หลังจากทดสอบเสร็จ ไปคิด

ค านวณผลที่ได้ต่อไป (แสดงในภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: ทดสอบเพื่อหาค่าพิกเซล x และ y 
 
2.3 การคิดค านวณผลที่ได้จากการทดสอบ 

 การค านวณผลทีไ่ด้จากการทดสอบ จะคิดจากค่าเฉลีย่ของแต่ละช่วงเวลาทุกๆ 10 วินาที คิดจากสมการไดด้ังนี ้(3)(4) 
หาค่าเฉลีย่ของ x 

  

                                                                                                        …..(3) 
หาค่าเฉลีย่ของ y 

n

n

i
i

X

x
 1                                           
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n

n

i
i

Y

y
 1                                      …..(4)  

 หลังจากได้ค่าเฉลี่ยของทุกช่วงเวลาแล้ว ระบบก็จะท าการตรวจสอบดูว่าค่าที่ได้ออกมานั้น มีค่าที่มีความห่างของข้อมูล
มากกว่าค่าอื่นๆ เกิดข่้นกี่ครั้ง และน าจ านวนครั้งที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ท าข่้นเพื่อดูว่าผู้เข้าทดสอบอยู่ในเกณฑ์ใด  [5] 
2.4 เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบ 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลทดสอบ ถูกสร้างข่้นโดยการที่ผู้พัฒนาระบบได้ลงพื้นที่ไปทดสอบกับกลุ่มเป่าหมายสองกลุ่มคือกลุ่ม
เด็กที่ไม่เป็นสมาธิสั้น และกลุ่มเด็กที่เป็นสมาธิสั้น โดยจะใช้เด็กกลุ่มละ 4 คน ท าการทดสอบโดยระบบที่พัฒนาข่้นคนละสามครั้ง และน า
ผลที่ได้ทั้งหมดของเด็กแต่ละกลุ่มมาคิดค่าเฉลี่ย ก็จะได้จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยของเด็กทั้งสองกลุ่ม เพื่อน าไปใช้ในการสร้างเกณฑ์ในการ
ทดสอบกับเด็กทั่วไป 
 

3.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ  
 การทดสอบประสิทธิภาพของการท างานของระบบ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นส่วนการแสดงแบบทดสอบในรูปแบบ

ของวดิีโอและอีกส่วนจะเป็นส่วนของการตรวจจับใบหน้าและการเคลื่อนที่ของดวงตา ซ่่งผลการทดสอบออกมาดังภาพที3่-5 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3: ทดสอบการตรวจจับใบหน้าและดวงตาหน้าตรง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: ทดสอบการตรวจจับใบหน้าและดวงตาไปทางซ้าย 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5: ทดสอบการตรวจจับใบหน้าและดวงตาไปทางขวา 

ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจจับใบหน้าและการเคลื่อนท่ีของดวงตาซ่่งได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลประสิทธิภาพการตรวจจับดวงตา 
 การตรวจจบัดวงตา ค่าเฉลี่ย 

กลาง ซ้าย ขวา 
ค่าความถูกต้อง 0.96 0.95 0.95 0.96 

   

4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ได้น าทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิตอลอันได้แก่ ตัวจ าแนกของฮาร์มาประยุกต์ใช้กับไลบรารีโอเพ้นซีวี  พัฒนาออกมาใน

รูปแบบของแอพพลิเคช่ันที่ใช้ในการประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย และได้ท าการทดสอบ โดยผลการทดสอบพบว่า การท างาน
ของโปรแกรมนั้นสามารถท างานตรวจจับส่วนที่เป็นใบหน้าและค้นหาต าแหน่งที่เป็นดวงตาได้ถูกต้อง แม่นย า โดยค่าเฉลี่ยความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 
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96 นอกจากนั้นยังพบอีกว่าแสงสว่างและระยะห่างของกล้องมีผลต่อคุณภาพการประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตามผลการท างานถือได้ว่าอยู่ในเกณ์ที่
น่าพอใจและสามารถน าไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่คอยช่วยเหลือและให้ค าปร่กษาเป็นอย่างดีในการท างานวิจัยครั้งนี้ 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
ยุวนา ไขว้พันธ.์ มิถุนายน 2555. การศ่กษาพฤติกรรมอยูไ่ม่นิ่งของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีภาวะสมาธสิั้นจากการใช้ 

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยใช้เทคนิคการบ าบัดพฤติกรรมทางปัญญา. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็น 
ส่วนหน่่งของการศ่กษาตามหลักสตูรปรญิญาการศ่กษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศ่กษาพิเศษ 

วริสรา สุรนันท์ และ มหศักดิ์ เกตฉุ่ า. 2015. การควบคุมการท างานของสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคการตรวจจับดวงตาบน 
 ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดส์ าหรับผู้พิการทางแขน. The Eleventh National Conference on Computing and 

Information Technology. 
วิฐารณ บุญสิทธิ. 2015. โรคสมาธสิั้น: การวินิจฉัยและรักษา” วารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย.  
Dhaval Pimplaskar, Dr. M.S. Nagmode, and Atul Borkar. 2013. Real Time Eye Blinking Detection and Tracking 

Using Opencv. Dhaval Pimplaskar et al Int. Journal of Engineering Research and Applications. 
G. Hemalatha and C.P. Sumathi. 2014. A Study of Techniques for Facial Detection and Expression 

Classification. International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES). 
Kamontip khungtumneam. 2012. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Nurse’s roles. Journal of The Royal 

Thai Army Nurses. 
Prathamesh Timse, Pranav Aggarwal, Prakhar Sinha and Neel Vora. 2014. Face Recognition Based Door Lock 

System Using Opencv and C# with Remote Access and Security Features. Prathamesh Timse et al Int. 
Journal of Engineering Research and Applications, ISSN.   

S.V. Viraktamath, Mukund Katti, Aditya Khatawkar, and Pavan Kulkarni. 2013. Face Detection and Tracking using 
OpenCV. The SIJ Transactions on Computer Networks & Communication Engineering (CNCE). 

 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
 

258 
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ที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถขององค์การ  และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่มี

ผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย จ านวน 135 คน การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์  และการวิเคราะห์ความถดถอย  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถขององค์การ  กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณา
การมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ:  ความสามารถขององค์การ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ ธุรกิจโรงแรม 
 

Abstract 
The purpose of this study was to verity the organizational capability and integrates human resource development 

strategy on competitive of hotel business in Thailand. The samples used in this research were 135 executives of hotel 
obtained through the simple random sampling. The statistics used for analyzing the data were correlation analysis and 
regression. The results showed that organizational capability and integrate human resource development have an effect on 
competitive of hotel business in Thailand. All the test statistics are statistically significance at the 0.05 level. 
Keywords: Organizational Capability, Integrate Human Resource Development, Hotel Business 
 

1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ในยุคปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และความต้ องการของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่นับวันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัว  
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการในการด าเนินงานแบบใหม่ เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้ในสภาวการณ์ดังกล่าว  โดยการสรรหาเทคนิค  รูปแบบ
วิธีการในการด าเนินงานแบบใหม่ๆ เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรส าหรับธุรกิจโรงแรมก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่
ต้องมีการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองในปี 2557 ส่งผลให้จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้อยลง ท าให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารธุรกิจ
โรงแรมจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการ กลยุทธ์ต่างๆ มีการวางแผน บริหารจัดการความสามารถขององค์กรเพื่อควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจ ท าให้
องค์การสามารถแข่งขันในตลาดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ความสามารถขององค์การ (Organizational  Capability) เป็นความสามารถที่องค์การมีอยู่ในการบริหารจัดการการด าเนินงาน
ขององค์การเพื่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ จากการศึกษาแนวคิดความสามารถขององค์การ(Organizational  
Capability) ซึ่งผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและพิจารณาถึงนโยบายการบริหาร โครงสร้างขององค์การ  ผลการด าเนินเนินงาน และ
พนักงาน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการสร้างความสามารถขององค์กร (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,2545 :34-39)เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน  การที่องค์กรจะได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น องค์กรควรพิจารณาถึงทรัพยากร (Resource) และความสามารถ 
(Capabilities) ที่มีอยู่ แทนที่จะพิจารณาในการแข่งขันด้านต้นทุนกับตัวผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยการพัฒนาและ
ด าเนินการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
ทรัพยากรเดียวที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ (Integrate Human Resource Development Strategy) เป็นการใช้กล
ยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยองค์การต้องให้ความส าคัญและเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากร(Hsu and 
Pereira, 2008) ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เนื่องจากเป็นนโยบายองค์การ มีการปรับเปลี่ยนระบบงานหรือวิธีการ
ท างาน เพื่อรองรับการขยายตัวหรือสร้างงานใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  
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เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆในอนาคต และเพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์
เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวขององค์การซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจ
ถดถอยนั้น จ าเป็นต้องน าวิธีการหรือกลยุทธ์หลายๆ ด้านมาบูรณาการกัน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในสภาวะการแข่งขันภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive  Advantage) เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งขันไม่มี ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ซึ่งสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับตัว สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตลอดเวลา โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันมี
องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม และด้านการตอบสนองลูกค้า (วิทยา ด่านธ ารงกุล, 2546 : 38) 
ดังนั้นในการด าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องสร้างสินค้าหรือบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับองค์กร  โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ก าลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสามารถขององค์กร และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
บูรณาการ ที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน เพื่อทดสอบ
ว่าความสามารถขององค์การ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่  
อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาความสามารถขององค์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาความสามารถขององค์การที่มีผลต่อกลยุทธก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
2)  เพื่อศึกษาความสามารถขององค์การที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
3)  เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมใน

ประเทศไทย 
1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 
สมมุติฐาน 1a: ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี  มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบ

ความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการสูง 
สมมุติฐาน 1b : ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีโครงสร้างองค์การที่ดี  มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จใน

การใช้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการสูง 
สมมุติฐาน 1c : ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีผลการด าเนินงานที่ดี  มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จใน

การใช้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เชิงบูรณาการสูง 
สมมุติฐาน 1d : ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีพนักงานที่ดี  มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จในการใช้

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการสูง 
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 

  สมมุติฐาน 2a : ผู้บรหิารธรุกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี  มีความเป็นไปได้มากท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สูง 
        สมมุติฐาน 2b : ผู้บริหารธรุกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีโครงสร้างองค์การที่ดี  มีความเป็นไปได้มากท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สูง 
        สมมุติฐาน 2c : ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมผีลการด าเนินงานท่ีดี  มคีวามเป็นไปได้มากท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขันที่สูง         
        สมมุติฐาน 2d : ผู้บริหารธรุกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีพนักงานท่ีดี  มีความเป็นไปไดม้ากที่จะประสบความส าเร็จในการ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันที่สูง 
สมมุติฐานการวิจัยท่ี 3 

สมมติฐาน 3: ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีมีกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทีด่ี  มีความเป็นไปได้มากท่ี
ประสบความส าเรจ็ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันที่สูง 
1.4  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ความสามารถขององค์การ (Organizational  Capability) เป็นความสามารถที่ปัจจุบันองค์การมีอยู่แล้ว และท าให้
องค์การสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้  เรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดได้เปรียบขององค์การ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค า
ว่า ความสามารถขององค์การในหลายความหมาย Kaplan and Norton (2004) คือ ความสามารถขององค์กรในการจัดการ
กระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Stacey (2003) คือ ความสามารถขององค์การในการ
จัดการ การบริหาร การประสานงาน การควบคุม กิจกรรมทางธุรกิจ Makadok (2001)กล่าวถึงการท าก าไรหรือผลตอบแทนที่เกิด
จากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพที่จะท าให้องค์การเกิดความสามารถอย่างแท้จริงในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ให้



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
 

260 

ความหมายความสามารถขององค์การ  คือ ความสามารถขององค์การในการก าหนดนโยบายการบริหารงาน  โครงสร้างองค์การ  
ผลการด าเนินงาน และพนักงานที่ท าให้องค์การสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมในการสร้าง
บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทางสติปัญญา ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กร
หรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายซึ่งกระบวนการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นครอบคลุม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย  
การฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา (Nadler,1984) Gilley and Eggland (1989) ได้เสนอว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น 
คือการมุ่งที่จะปรับปรุงผลงานในปัจจุบันและในอนาคตของปัจเจกบุคคล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร โดย
สามารถวัดได้จากความสามารถในการแข่งขัน หรือความสามารถในการท าก าไรขององค์กร โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้น ประกอบด้วย การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development)   

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages) หมายถึง สิ่งท่ีเป็นความสามารถพิเศษขององค์กร
ที่คู่แข่งขันไม่มี  ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการปรับตัวจึงจะสามารถลอกเลียนแบบความสามารถของ
เราได้เช่น นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นต้น  ซึ่งข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันจะเป็นส่วนประสมที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ และการอยู่รอดในระยะยาวขององค์กร (สมยศ นาวีการ, 2548 : 45)
องค์ประกอบหลักของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (วิทยา ด่านธ ารงกุล, 2546 : 38) ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า 
1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การด าเนินงานโครงการวิจัย  ความสามารถขององค์การ  และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  โดยท าการศึกษาความสามารถขององค์การ  ประกอบด้วย   
นโยบายการบริหารงาน  โครงสร้างองค์การ  ผลการด าเนินงาน  พนักงาน  และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ  
ประกอบด้วย  การพัฒนาปัจเจกบุคคล  การพัฒนาอาชีพ  และการพัฒนาองค์การ  และความได้เปรียบทางการแข่งขัน  โดยมี
กรอบแนวคิดดังภาพท่ี 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.  วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวิธกีารด าเนินการวิจัยดังนี้ คือ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยระดับมาตรฐาน 3-5 ดาว จ านวน 

196 คน จากฐานข้อมูลมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน  5%โดยแทนค่าตามสูตรของ Taro 
Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 135 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย   
2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึน้โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จ านวน 7 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก โดย
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน  ต าแหน่งงาน   

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรแรมในประเทศไทย จ านวน 7 ข้อ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist)  โดย
ครอบคลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบกิจการ จ านวนทุนในการด าเนินงาน จ านวนพนักงานระยะเวลาในการด าเนินกิจการ จ านวนห้องพัก รายได้
ของกิจการต่อปี และที่ตั้งของธุรกิจ 

 
 
 

กลยุทธก์ารพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงบูรณาการ 

 

ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

ความสามารถขององค์การ 
- นโยบายการบรหิารงาน 
- โครงสร้างองค์การ 
- ผลการด าเนินงาน 
- พนักงาน 

H1a-H1d H3 

H2a-H2d 
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ตอนที่ 3  เกี่ยวกับความสามารถขององค์กร  จ านวน 15 ข้อ โดยครอบคลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรทั้ง 4 ด้าน  
ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร จ านวน 4 ข้อ ด้านโครงสร้างองค์กร 4 ข้อ ด้านผลการด าเนินงาน จ านวน 3 ข้อ และด้านพนักงาน จ านวน 4  
ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 4  เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ จ านวน 14 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาปัจเจกบุคคล จ านวน 6 ข้อ การพัฒนาอาชีพ จ านวน 4 ข้อ และการ
พัฒนาองคก์ร  จ านวน 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

ตอนที่ 5  เกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 6  ข้อเสนแนะอื่นๆ 
2.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการการวิจัย 

2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหาการวิจัย แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า  

3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

4) การตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
4.1) น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
4.2) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

มีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ซึ่งด้านนโยบายการบริหารงาน มีค่า 0.95 ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า 0.88 ด้านผลการด าเนินงาน มีค่า 0.89 ด้าน
พนักงาน มีค่า 0.90 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ มีค่า 0.94 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีค่า 0.75 การศึกษานี้มี
ค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally, 1978) ดังนั้นเนื้อหาในแบบสอบถามจึงมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 
 4.3) การทดสอบความแม่นตรง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสัมประสิทธิ์ของปัจจัยด้านนโยบายการ
บริหารมีค่า 0.90-0.93 ด้านโครงสร้างองค์การมีค่า 0.85-0.85 ด้านผลการด าเนินงาน มีค่า 0.94-0.85 ด้านพนักงาน มีค่า 0.78-0.85 กล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ มีค่า 0.88-0.73 ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีค่า0.76-0.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่า
สัมประสิทธิข์องปัจจัย ของ Nunnally and Berstein (1994) ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่ยอมรับได้ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.40 ซึ่งการวิจัย
ในครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงปัจจัย สูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
 4.4)  การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา ใช้ t-test โดยน าข้อมูลด้านอายุการท างานของประชากรที่
ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 (Armstrong and Oventon, 1977) ซึ่ง
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จ านวน 196 คน  จากฐานข้อมูลมูลนิธิมาตรฐาน
โรงแรม โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 4.4.1)  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 135 คน 
 4.4.2)  จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจโรงแรม จ านวน 135 คน โดยแนบซอง
จดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันหลังจากได้รับแบบสอบถาม 
 4.4.3)  เมื่อครบก าหนด 15 วันมีแบบสอบถามตอบกลับมา 135 ฉบับ 
 4.4.4)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมีความสมบูรณ์ 135 ฉบับ และด าเนินการวิเคราะห์
สหสัมพันธแ์บบพหุคูณ และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
จากการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของความสามารถขององค์การ  และกลยุทธ์การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เชิงบูรณการที่
มีผลต่อความได้เปรียบทางการแขง่ขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  และสร้าง
สมการพยากรณ์  ดังนี้ 
 สมการที่ 1 :IHR  =  β001+β1MP+β2 Os+ β3OR+ β4EM+ β5FA+ β6FS+ε  
 สมการที่ 2 : IHR = β002+β7MP+β8FA+ β9FS+ε  
 สมการที่ 3 : IHR = β003+ β10Os+ β11FA+ β12FS+ε  
 สมการที่ 4 :IHR = β004+β13OR+β14FA+ β15FS+ ε  
 สมการที่ 5 :IHR = β005+β16EM+ β17FA+ β18FS+ε  
 สมการที่ 6 :CA  = β006+β19MP+ β20Os+ β21OR+ β22EM+ β23FA+ β24FS+ε  
 สมการที่ 7 :CA  = β007+β25MP+β26FA+ β27FS+ε  
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 สมการที่ 8 :CA  = β008+ β28Os+ β29FA+ β30FS+ε  
 สมการที่ 9 :CA  = β009+β31OR+β32FA+ β33FS+ε  
 สมการที่ 10 :CA = β010+β34EM+ β35FA+ β36FS+ ε  
 สมการที่ 11 :CA = β011+β37IHR+ β38FA+ β39FS+ε  
  เมื่อ MP   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นด้านนโยบายการบรหิาร(Management  Policy)   
    OS แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์การ(Organizational  Structure)   
    OR แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านผลการด าเนินงาน(Operation Results) 
    EM แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านพนักงาน(Employees) 
    IHR แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนายเ์ชิงบูรณาการ(Integrate  Human 
Resource Management Strategy) 
    CA แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน (Competitive  Advantage) 
    FA แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท  (Firm age)   
    FS แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นขนาดของบริษัท  (Firm size) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร MP OS OR EM IHR CA FA FS 

 4.50 4.30 4.53 4.32 3.98 4.22 12 174 
S.D. 0.46 0.49 0.45 0.54 0.39 0.37 4 38 
MP         
OS 0.77**        
OR 0.58** 0.50**       
EM 0.44** 0.37** 0.67**      
IHR 0.51** 0.49** 0.58** 0.70**     
CA 0.60** 0.58** 0.58** 0.56** 0.70**    
FA -0.07 0.02 0.73 0.06 -0.03 -0.02   
FS -0.05 0.02 0.11 0.10 0.04 0.02 0.01  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถขององค์การ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ ทีม่ีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่ง
อาจเกิดปัญหา ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) ดังนั้นจึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ 
(Variance Inflation Factor: VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.000-2.918 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแประอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Neter, Wasserman and Kutner (1985) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และ 
    ความสามารถขององค์การและกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 

สมการ 
1 2 3 4 5 

ด้านนโยบายการบริหารงาน 
 

0.26 

(0.11) 
0.50*** 
(0.08) 

   

ด้านโครงสร้างองค์การ 0.02 
(0.10) 

 0.40*** 
(0.08) 

  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 

-0.04 
(0.09) 

  0.51*** 
(0.07) 

 

ด้านพนักงาน 
 

0.59*** 
(0.08) 

   0.68*** 
(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท   
(Firm Age : FA)   

0.01 
(0.31) 

0.39 
(0.37) 

-0.28 
(0.39) 

-0.33 
(0.36) 

-0.09 
(0.31) 

ขนาดของบริษัท   
(Firm Size : FS)  

-0.55 
(0.41) 

0.55 
(0.51) 

-0.55 
(0.54) 

-0.42 
(0.51) 

-0.54 
(0.43) 

Adjusted R2 0.50 0.24 0.15 0.25 0.46 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถขององค์การ ประกอบด้วย ด้านนโยบายการบริหาร (H1a: b= 0.50, p<0.00) ด้านโครงสร้าง
องค์การ (H1b: b=0.02, p 0.05; b= 0.40, p <0.00) ด้านผลการด าเนินงาน (H1c:3=0.04, p  0.05, b= 0.51, p <0.00) และด้านพนักงาน
(H1d: b=0.59, p<0.00; b=0.68, p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1a-1dโดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัท เป็น
ตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท ไม่ส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา
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ทั้งนี้ความสามารถขององค์การสามารถอธิการการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการได้ 50%, 24% ,15%, 25%, 
และ 46% ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ความสามารถขององค์การด้านพนักงาน ในสมการที่ 1 และ 5 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ดังนั้น
ธุรกิจโรงแรมควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการที่ทีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องมีพนักงานที่มี
ความสามารถในการด าเนินงานทุก  ๆด้าน 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ของความสามารถ 
      ขององค์การ และความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

สมการ 
6 7 8 9 10 

ด้านนโยบายการบริหารงาน 
 

0.16 
(0.11) 

0.58*** 
(0.07) 

   

ด้านโครงสร้างองค์การ 0.25** 
(0.10) 

 0.55*** 
(0.07) 

  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 

0.21** 
(0.10) 

  0.59*** 
(0.07) 

 

ด้านพนักงาน 
 

0.25*** 
(0.09) 

   0.54*** 
(0.07) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท(Firm Age : FA)   -0.27 
(0.32) 

0.02 
(0.34) 

-0.38 
(0.35) 

-0.40 
(0.34) 

-0.15 
(0.35) 

ขนาดของบริษัท   
(Firm Size : FS)  

-0.45 
(0.43) 

-0.52 
(0.48) 

-0.51 
(0.49) 

-0.37 
(0.48) 

-0.52 
(0.50) 

Adjusted R2 0.47 0.33 0.30 0.34 0.28 
***มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถขององค์การ ประกอบด้วยด้านนโยบายการบริหาร (H2a: b=0.58, p<0.00) ด้านโครงสร้างองค์การ 
(H2b: b=0.25, p<0.05; b= 0.55, p<0.00)ด้านผลการด าเนินงาน (H2c: b=0.21, p<0.05; b= 0.59, p<0.00) และด้านพนักงาน (H2d: b=0.25, 
p<0.00; b= 0.54, p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ 2a-2d โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P0.05) แสดงว่าระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษาทั้งนี้ความสามารถขององค์การอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 47%, 33%, 30%, 34% และ 28% ตามล าดับนอกจากนี้ยังพบว่า ความสามารถขององค์การด้าน
พนักงานในสมการที่ 6 และ 10 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นธุรกิจโรงแรมควรที่จะให้ความส าคัญกับพนักงานของโรงแรม   
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบ 
       ของกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการและความได้เปรียบทางการแข่งขัน       

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

สมการ 
11 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ (THR) 0.67*** 
(0.07) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท   
(Firm Age : FA)   

-0.10 
(0.31) 

ขนาดของบริษัท   
(Firm Size : FS) 

-0.16** 
(0.44) 

Adjusted R2 0.44 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

จากตารางที่ 4  พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ (H3: b=0.67, p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของ
บริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) แสดงว่าจ านวนพนักงานไม่มีผลกระทบ
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้ผลกระทบของกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการและความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 44% ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น 
 

4. สรุปผล 
การวิจัยเรื่องความสามารถขององค์การและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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4.1 ความสามารถขององค์การ ประกอบด้วย ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านผลการด าเนินงาน และด้าน
พนักงาน มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการและความได้เปรียบทางการแข่งขัน และกลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

4.2 ความสามรถขององค์การมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เข็มพร 
สุ่มมาตย์ (2553) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพภายในองค์กรด้านนโยบายการบริหาร  ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านผลการด าเนินงานและ
ด้านพนักงานและสามารถบริหารจัดการงานบุคคลให้ประสบความส าเร็จและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต 

4.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความได้เปรียบทางการแข่งขันสอดคล้องกับ
การศึกษาของกนกอร อ่อนเรือง (2556) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์การจัดองค์กรสมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งผู้บริหารธุรกิจโรงแรมต้องให้ความส าคัญ โดยการจัดองค์กรสมัยใหม่นั้นเกี่ยวเนื่องกับมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล

ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมคือแบบสอบถาม การวิจัยในครั้งนี้ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ค าส าคัญ: การมุ่งเน้นตลาด การปรับตัวด้านผลติภณัฑ์ และผลการด าเนินงาน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to market orientation and product adaptation on performance of garment business in 

Thailand. A questionnaire was an instrument for collecting data from samples that were selected by random sampling. The statistics 
used for analyzing the data were correlations analysis and regression analysis. The results showed that market orientation and product 
adaptation on performance of the garment business in Thailand. All the test statistics are statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: Market Orientation; Product Adaptation; Performance  
 

1. บทน า 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในปัจจุบันมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม เพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้ติดอันดับต้นๆ 
รวมถึงยังเป็นธุรกิจที่มีการจ้างงานสูง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชากร ทั้งที่เป็นแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้งยัง
มีความเกี่ยวเนื่องโยงไปในธุรกิจอ่ืน นับจากวัตถุดิบ ฝ้าย ไหม ไปจนถึงการทอผ้าผืน และการตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังแข่งขันกันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและกลยุทธ์ให้ทันกับทุก
สถานการณ์เนื่องจากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญมีความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและคู่แข่งที่ได้เปรียบด้านค่าแรงที่ถูกกว่า 
รวมถึงตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ได้น ามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องต่อการน าเข้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อเป็นข้อก าหนดทางการค้าใน
อนาคตซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจในการบริโภคที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจะตระหนักถึงความส าคัญของการมุ่งเน้นตลาด 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขันในตลาด ขณะเดียวกันต้องพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอไทยด้วย
การพัฒนาการออกแบบสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่ไปกับการเร่งท าการตลาดในเชิงรุก  เพื่อให้
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในตลาดโลกที่นับวันจะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น  ในปัจจุบันเริ่มมี
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้พัฒนาการออกแบบเครื่องนุ่งห่มของตนเอง รวมทั้งการสร้างแบรนด์เนมของตนเอง
มากขึ้น จนสามารถจ าหน่ายไปยังต่างประเทศได้ ดังนั้น อุตสาหกรรมประเภทนี้จึงยังสามารถที่จะพัฒนาไปได้ หากผู้ประกอบการมี
การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของตนให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป     

การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการปรับปรุงสินค้า ให้น่าสนใจมากขึ้นไปยังตลาดเป้าหมาย การปรับตัวด้าน
ผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้การพัฒนากลุ่มสิ่งทอให้มีการจ าหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ  ผ้าผืน 
เครื่องนอนและผ้าขนหนู และอื่น ๆ ส่วนกลุ่มเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายช้ันในสตรีและเด็กหญิงและเสื้อ
ชุดกีฬา เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยยืนหยัดได้ในตลาดโลก  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมุ่งเน้นการตลาดและการ
ปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
ด าเนินงานแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปและผู้ที่สนใจจะประกอบกิจการเสื้อผ้าส าเร็จรูปในอนาคต 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาการมุ่งเน้นตลาดที่มผีลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 
  2. เพื่อศึกษาการปรับตัวด้านผลติภัณฑ์ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผา้ส าเร็จรูปในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลติภัณฑ์ของธุรกิจเสื้อผา้ส าเร็จรูปในประเทศไทย 
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1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
  1. สมมุตฐิานการวิจัยที่ 1 
  สมมุติฐาน 1 a: ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มกีารมุ่งเน้นลูกค้าที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเรจ็
สูงในการมีความได้เปรียบทางผลิตภัณฑ์สูง 
  สมมุติฐาน 1 b: ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการมุ่งเน้นคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบ
ความส าเร็จสูงในการมีความได้เปรียบทางผลิตภัณฑ์สูง 
  สมมุติฐาน 1 c:: ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการประสานงานภายในองค์กรที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่
ประสบความส าเร็จสูงในการมีความได้เปรียบทางผลิตภัณฑ์สูง 
 2. สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 

  สมมุติฐาน 2 a: ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการมุ่งเน้นลูกค้าที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเรจ็
สูงในการมีผลการด าเนินงานสูง  

  สมมุติฐาน 2 b: ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการมุ่งเน้นคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบ
ความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงานสูง  

  สมมุติฐาน 2 c: ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการประสานงานภายในองค์กรที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่
ประสบความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงานสูง  
 3. สมมุติฐานการวิจัยที่ 3 
  สมมุติฐาน 3:  ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบ
ความส าเร็จสูงในการมีผลการด าเนินงานสูง 
1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การมุ่งเน้นตลาด (Market Orientation) การมุ่งเน้นตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าส าหรับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หรือการมุ่งเน้นตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับการติดตามตลาด เพื่อที่จะสามารถน าเสนอคุณค่าที่
มากกว่าให้กับลูกค้าของบริษัท การมุ่งเน้นตลาดได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  มากขึ้นในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา โดยนักวิชาการเห็น
ว่าการมุ่งเน้นตลาดเป็นปัจจัยที่ช่วยขยายผลการด าเนินงานทางธุรกิจในบริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการมุ่งเน้นตลาดช่วยส่งเสริม
ให้กิจการจัดท ากลยุทธ์การจัดการองค์การด้วยการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการท าก าไร ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการมุ่งเน้น
ตลาดส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจซึ่งมีหลักฐานการสนับสนุนยืนยันจากการวิจัยเชิงประจักษ์เป็นจ านวนมาก  
 การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ (Product Adaptation) หมายถึง ผลที่เกิดจากการออกแบบลักษณะ รูปลักษณ์ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ท า
ให้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2542) ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) ว่า กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้มีเอกลักษณ์ที่พิเศษแตกต่างไปจากคู่แข่งราย
อื่น  ๆที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม 2) การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) สุวรรณี อนันตสายนนท ์(2004) กล่าวว่า องค์กรสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างEconomic of Scope นั่นคือ ความสามารถในการลดต้นทุนโดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของหน่วยธุรกิจต่างๆ  ซึ่งจะสังเกตได้ว่า โรงงานขนาดใหญ่มักจะมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า เนื่องจากการผลิตสินค้าหลายประเภทเป็น
จ านวนมาก จึงสามารถใช้ทรัพยากรผลิตร่วมกันได้ ก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการผลิต ส่วนหลักของEconomic of Scope จะเน้นไปใน
เรื่องของการผลิตในปริมาณที่มากเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าลง3) การตอบสนอง (Quick Response) เป็นการปรับระบบโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีการตอบสนองให้ทันต่อรูปแบบการจัดการสมัยใหม่ และพร้อมกับความร่วมมือประสานใจในการท างานของผู้
ท างานร่วมกัน และ 4) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) โดย Porter, Michael E. พบว่าในปัจจุบันความได้เปรียบในการแข่งขันถูก
น ามาใช้ในมุมมองของธุรกิจโดยเช่ือมโยงกัแนวคิดทางการตลาดโดยแนวคิดที่ส าคัญคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั่วไปคือ การเป็น
ผู้น าด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นดังนั้นการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ (Product Adaptation) คือ ผลที่เกิดจากการน ากล
ยุทธ์การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creating Strategy) ไปปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้ไปกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตอบโต้ของคู่แข่งขันปัจจุบันหรือที่มี
ศักยภาพความประสงค ์หรือค าขอที่จะเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่ได้จากการให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคสูงกว่าทั้งทางด้าน
ราคาที่ต่ ากว่าหรือมีคุณประโยชน์เหนือกว่า และการบริการอ านวยความสะดวกที่ดีกว่าแต่มีราคาที่สูงกว่าในกรณีนี้อาจท าได้โดยการโฆษณา 
เพิ่มความสามารถของผลิตภัณฑ์ หรือมีวิธีการกระจายสินค้าที่เหนือกว่า (Barney, 1991) ซึ่งการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันและปัจจัย
สู่ความส าเร็จด้านการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดหมวดหมู่ตามกรอบของ BSC   
 ผลการด าเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลการด าเนินงานให้ส าเร็จในภาพรวม ความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่ง
สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร Bontis (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวัดผลการด าเนินงาน หมายถึง การวัดรายได้ของธุรกิจจาก
ความสามารถของธุรกิจนั้น โดยพิจารณาจากด้านการเงิน (Financial Measures) และด้านที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน (Non-Financial Measures) Day 
(1994) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลการด าเนินงาน หมายถึง ความสามารถที่เป็นประโยชน์และรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน จากการพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจด้านต่างๆ  ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษาการมุ่งเนน้ตลาดและความการปรับตัวด้านผลิตภณัฑ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคดิ ดังนี้ 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

267 

 
           H1a-H1c       H3 
 
 
 
       H2a-H2c 
 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาการมุ่งเน้นตลาดและความการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย ในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารฝ่ายการผลิตธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 
จ านวน 1,841 คน (ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คือ ผู้บริหาร
ฝ่ายการผลิตธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 329 คน โดยค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปข้อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด ค าถามเป็นแบบแสดงรายการเพือ่ให้เลือกตอบ จ านวน 
7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน รายได้ ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตัวเลือก โดยครอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนพนักงานทั้งหมดใน
ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น และรายได้ต่อปีของกิจการ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาดของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 12 ข้อ โดย
คลอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า 2) การมุ่งเน้นคู่แข่ง และ 3) การมุ่งเน้นการ
ประสานงานภายในองค์กร 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทยจ านวน 4 
ข้อ โดยคลอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย  
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 4 ข้อโดย
ครอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 
2.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง และจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทีก่ าหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลมุถึงวัตถุประสงค์และสมมตฐิานของการวิจัย 

  2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุม
เนือ้หาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 
  3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า แล้วเสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
  4. ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
    1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารฝ่ายการผลิตธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน  

  2) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติในการหาความเช่ือถือตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการมุ่งเน้นลูกค้า มีค่า 0.86 การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
มีค่า 0.78 การการประสานงานภายในองค์กร มีค่า 0.87 การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า 0.88 และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.90 การศึกษานี้มี
ค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally, 1978) ดังนั้น เนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 
 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งสัมประสิทธิ์ของปัจจัย การมุ่งเน้นลูกค้า มีค่า 0.74 – 
0.89 การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีค่า 0.54 – 0.86 การการประสานงานภายในองค์กร มีค่า 0.84 – 0.87 การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า 0.82 – 0.89 
และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.84 – 0.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย (Factor Loading) ที่ก าหนดโดย Nunally and Berstein 
(1994) ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย สูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
 4) ทดสอบความล าเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยใช้ t-test โดยน าข้อมูลจากอายุการท างานของกลุ่มตัวอย่างที่
ส่งคืนแบบสอบถามเร็วหรือช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (Amstrong and Oventon, 1977) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การมุ่งเน้นตลาด 
- การมุ่งเน้นลูกค้า 
- การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
- การประสานงานในองค์กร 

 
การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ 

 ผลการด าเนินงาน 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 329 คน (ศูนย์สารสนเทศ
โรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) เพื่อสอบถามผู้บริหาร โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
  1. การด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนประชากร จ านวน 329 คน 
  2. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับผู้บริหารธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 329 
คนโดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อม ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน 
 3. หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicolinearity 
Test) โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 
 4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

3. ผลการวิจัย 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ

เสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้ 
 สมการที่ 1 CI :      +   CU+  CO+  IC+ +  FA+  FS+  

 สมการที่ 2 CI :      +   CU+  FA+  FS+  

 สมการที่ 3 CI :      +   CO +   FA+   FS+  

 สมการที่ 4 CI :      +    IC+   FA+   FS+  

 สมการที่ 5 CI :      +    CU+   CO+   IC +   FA+    FS+  

 สมการที่ 6 CI :      +    CU+   FA+   FS+  

 สมการที่ 7 CI :      +    CO+   FA+   FS+  

 สมการที่ 8 CI :      +    IC+   FA+   FS+  

 สมการที่ 9 OE :      +    PA+   FA +   FS+  
เมื่อ 

 CU แทน ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 
 CO แทน ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) 
 IC  แทน ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเหน็เกี่ยวกับการประสานงานภายในองค์กร  (Interfunctional Coordination) 
 PA แทน ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเหน็เกี่ยวกับการปรบัตัวด้านผลติภณัฑ์ (Product Adaptation) 
 PM แทน ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน (Performance) 
 FA แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจ (Firm Age)   
 FS แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นขนาดของธุรกิจ (Firm Size)  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร CU CO IC PA PM FA FS 
    1.69 4.18 4.68 4.01 4.04 2.73 2.92 
S.D. 0.49 0.54 0.48 0.61 0.62 1.10 1.07 
CU        
CO 0.74       
IC   0.49** 0.92      
PA  0.19*   0.64** 0.28**     
PM 0.54   0.46** 0.30** 0.68**    
FA 0.01 -0.08 -0.11 0.04 -0.08   
FS 0.01 -0.04 -0.14 0.03 -0.08 0.92**  

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิด
ปัญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) ดังนั้นจึงทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ (Variance 
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Inflation Factor: VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.000-2.778 (Neter, Wasserman & Kutner, 1985) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท า
ให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแประอิสระ   
  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการมุ่งเน้นตลาด 
  และการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ 

สมการ 
1 2 3 4 

การมุ่งเน้นลูกค้า 0.02 

(0.08) 
  0.18** 

(0.09) 
  

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน   0.64*** 

(0.07) 
   0.66*** 

(0.07) 
 

การประสานงานภายในองค์กร   0.21*** 
(0.08) 

    0.28*** 

(0.10) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.03 

(0.29) 
-0.38 
(0.38) 

0.00 
(0.30) 

-0.27 
(0.37) 

ขนาดของธุรกิจ 0.50 
(0.31) 

0.72 
(0.42) 

0.52 
(0.32) 

0.68 
(0.41) 

Adjusted R2 0.49 0.04 0.44 0.08 
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วย การมุ่งเน้นลูกค้า (H1a: b=0.18, p < 0.00) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (H1b: b=-0.64, 
p < 0.00; b= 0.66, p <0.00) การประสานงานภายในองค์กร (H1c: b=0.21, p < 0.00; b= 0.28 p <0.00) มีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบกับการ
ปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และ 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  1a-1c  โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของ
ธุรกิจและจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05) แสดงว่า  ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจและ
จ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ พบว่า การมุ่งเน้นตลาดด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขันในสมการที่ 1 และ 3 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ การมุ่งเน้นตลาด
ด้านการประสานงานภายในองค์กรในสมการที่ 1 และ 4 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปให้ความส าคัญเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการมุ่งเน้นคู่แข่งขันและการ
ประสานงานภายในองค์กร ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นต่อไป 
 จากตารางที่ 3 การมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วย การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (H2b: b=-0.44, p < 0.00; b= 0.47, p <0.00) การประสานงาน
ภายในองค์กร (H2c: b=0.33, p < 0.00; b= 0.30 p <0.00) มีความสัมพันธ ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1a-1c โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจและจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจและจ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการมุ่งเน้นตลาดและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
5 6 7 8 

การมุ่งเน้นลูกค้า -1.15 
(0.09) 

   

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน   0.44*** 

(0.08) 
   0.47*** 

(0.10) 
 

การประสานงานภายในองค์กร   0.33*** 
(0.10) 

    0.30*** 

(0.10) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.41 
(0.34) 

  0.07 

(0.40) 
0.31 
(0.36) 

0.14 
(0.38) 

ขนาดของธุรกิจ -0.32 
(0.38) 

-0.14 
(0.44) 

-0.28 
(0.40) 

-0.19 
(0.42) 

Adjusted R2 0.26 0.02 0.19 0.07 
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 ทั้งนี้ พบว่า การมุ่งเน้นตลาดด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขันในสมการที่ 5 และ 7 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการมุ่งเน้นตลาด
ด้านการประสานงานภายในองค์กรในสมการที่ 5 และ 8 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปจะให้ความส าคัญกับการ
มุ่งเน้นคู่แข่งและการประสานงานภายในองค์กรเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
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ของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการมุ่งเน้นคู่แข่งขันและการประสานงานภายในองค์กรที่มีความสามารถสูงเพียงซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไป 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัว 
ด้านผลิตภัณฑ์และผลการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ 

สมการ 
9 

การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์    0.70*** 

(0.07) 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.31 

(0.30) 
ขนาดของธุรกิจ  -0.64** 

(0.32) 
Adjusted R2 0.45 

 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  

 จากตารางที่ 4 พบว่า การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ (H3a: b=0.70, p<0.00) มีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที ่3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจและจ านวนพนักงานของบริษัทเป็น
ตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจและจ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงาน 
 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทย 
สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี ้1) การมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วย ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน ด้านการประสานงานภายในองค์กร 
มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์และผลการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป 2) การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงานของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 1) การมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วย ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน ด้านการประสานงานภายในองค์กร สอดคล้องกับ
การศึกษาของปรารถนา หลีกภัย, (2556) ที่กล่าวว่า องค์กรธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นตลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การ
มุ่งเน้นตลาดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ผลจากการศึกษาจะท าให้นักวิชาการและผู้บริหาร
องค์กรได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร และทราบแนวทางเพื่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ต่อไป ทั้งนี ้การเพิ่มการมุ่งเน้นตลาดของธุรกิจสามารถกระท าหลายแนวทาง เช่น การที่ธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับลูกค้า ให้ความส าคัญกับคู่แข่ง
ขัน และการประสานงานภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น  
 2) การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของวีรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร 
และสุรชัย อุตมอ่าง (2554) พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน การก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการแข่งขันที่ชัดเจน จะช่วยสร้างขีดความสามารถและการ
ปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานในอนาคตที่ชัดเจนท าให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
Porter, Michael E. พบว่าในปัจจุบันได้มีการน าความได้เปรียบในการแข่งขันมาใช้ในมุมมองของธุรกิจ โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดทางการตลาด โดย
แนวคิดที่ส าคัญ คือ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั่วไป คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้น (Porter, 
Michael E.,1980) โดยเกิดจากการจัดการยุคใหม่ ได้แก ่การจัดการทั่วไป การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการเงิน และการจัดการด้านการ
ผลิตหรือบริการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความส าคัญมากเพื่อสร้างการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Adaptation) ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญของธุรกิจกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเพื่อความอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์ เจ้าของกิจการผู้ประกอบการ ควรเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานธรุกิจ มุ่งเน้นในสิ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
  การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ถือว่าเป็นฐานหลักในภูมิภาค
เอเชีย ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหามาตรการการรักษา ส่งเสริม และคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปให้เกิดมาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการหาตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดให้มากขึ้น 
 2) อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปควรเพิ่มขีดความสามารถของการมุ่งเน้นตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางผลิตภัณฑ์ให้มีความเช่ียวชาญและความ
ช านาญเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการสร้างผลส าเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจโดยรวม 
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งานวิจัยในอนาคต 
 1) ควรมีการศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ 
 2) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในประเทศไทยโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศไทยเป็นต้น 
 3) ควรมีการศึกษาผลของปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการมุ่งเน้นตลาดและการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ เช่น องค์การแห่งการ
เรียนรู้ การมุ่งเนน้ความเป็นผู้ประกอบการและการสนับสนุนขององค์การ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรส าหรับการสุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิเมื่อไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิด้วยวิธีเบย์ งานวิจัยนี้พิจารณาเฉพาะกรณีที่ประชากรมีสองช้ันภูมิ
โดยมีช้ันภูมิใดช้ันภูมิหนึ่งมีค่าสังเกตเป็นบวก และอีกช้ันภูมิหนึ่งมีค่าสังเกตเป็นศูนย์ ผู้วิจัยประยุกต์ระเบียบวิธีดังกล่าวกับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจ าปี 2556 ซึ่งส ารวจโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและท าการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่น าเสนอเทียบกับการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดย
พิจารณาจากความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยประชากรเป็นเกณฑ์ พบว่าการประมาณค่าแบบช้ันภูมิเบย์จะมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเมื่อช้ันภูมิทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ย
ประชากรของช้ันภูมิที่มีค่าสังเกตเป็นบวกมีค่าสูง หรือความแปรปรวนประชากรของช้ันภูมิที่มีค่าสังเกตเป็นบวกมีค่าต่ า  

ค าส าคัญ:การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิไม่ทราบขนาดประชากรการสุ่มตัวอย่าง 
 

Abstract 
This article presents a new approach to estimate population mean for stratified sampling when the strata sizes are 

unknown based on Bayesian estimation. We focus on the case of two strata when one stratum has positive observed 
values and the other stratum has zero observed values. Employing standard error as the performance measure, we 
compare the performance of the proposed method with that of the simple random sampling approach. We apply the 
proposed methodology to the data set of Thailand’s 2013 national research and development expenditures collected by 
National Science Technology and Innovation Policy Office and we find that the Bayesian stratified sampling approach offers 
a better performance when the two strata can be clearly distinguished from each other. This condition can be met either 
by that the population mean of the positive-valued stratum is of high value or by that the population variance of the 
positive-valued stratum is of low value.  

Keywords: Stratified sampling, Unknown population size, Sampling 
 

1. บทน า 
การวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญในแง่เป็นดัชนีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดบัความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมไทย เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานของการสร้าง
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ท่ีสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ซึ่งดัชนีท่ีส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอย่างหนึ่งก็คือ 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น ในปี 2551 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีบริษัทที่ด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาจ านวน 655 
กิจการ มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นเงิน 11.11 ล้านบาทต่อบริษัท เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554) ซึ่งในการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวต้องท าการ
สุ่มตัวอย่างบริษทัจากรายชื่อบริษัทท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของทางราชการเพื่อท าการส่งแบบสอบถาม และติดตามผลต่อไป 

ในการส ารวจวิจัยต่างๆต้องมีการวางแผนการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับประชากรที่ต้องการ
ศึกษา กรอบตัวอย่าง งบประมาณ เวลาและก าลังคน ส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified random sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะกับประชากรที่มีจ านวนมากและมีความแตกต่างกันโดยเราจะแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อยหรือช้ันภูมิซึ่งในแต่ละ
ช้ันภูมิมีสมาชิกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และระหว่างช้ันภูมิมีความแตกต่างกันจากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิอีกต่อหนึ่ง
ข้อได้เปรียบของการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิคือ ความแปรปรวนของตัวประมาณพารามิเตอร์ของประชากรจะลดลง อย่างไรก็ตาม
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรต้องทราบขนาดประชากรหรือค่าถ่วงน้ าหนักในแต่ละชั้นภูมิเป็นส าคัญ 

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ถือว่าทุกๆหน่วย หรือทุกๆสมาชิกในประชากรมีลักษณะ
เดียวกัน และมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆกันซึ่งจะละเลยคุณสมบัติของประชากรที่มีความแตกต่างกันที่เป็นข้อได้เปรียบที่พบในการ
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สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้าน
การวิจัยและพัฒนาระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ และการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากข้อมูลชุดเดียวกัน 

ในตารางที่ 1 เป็นการพิจารณาสถานการณ์สมมติในการส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชนที่เมื่อ
ท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทกิจการสามารถแบ่งบริษัทออกเป็น 2 ช้ันภูมิ  ได้แก่ บริษัทที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และ
บริษัทท่ีไม่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา โดยมีจ านวนบริษัททั้งหมด 50 บริษัท และสุ่มตัวอย่างบริษัททั้งหมดได้จ านวน 10 บริษัท ซึ่ง
พบว่าเป็นบริษัทที่มคี่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 2 บริษัท และบริษัทท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 8 บริษัท โดยทั้ง 
2 บริษัทดังกล่าวที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาได้เท่ากับ 1,020,000 บาท และ 980,000 บาท 
ก าหนดให้    =ขนาดประชากร (จ านวนบริษัทท้ังหมด) 
   =ขนาดประชากรในช้ันภูมิที่ 1 (จ านวนบริษัทท่ีมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา) 
   =ขนาดประชากรในช้ันภมูิที่ 2 (จ านวนบริษัทท่ีไม่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา)  

  = ขนาดตัวอย่าง (จ านวนตัวอย่างบริษัทท้ังหมด)  
   =ขนาดตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 1 (จ านวนตัวอย่างบริษัทท่ีมีกิจกรรมวิจยัและพัฒนา)  
   =ขนาดตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 2 (จ านวนตัวอย่างบริษัทท่ีไม่มีกจิกรรมวิจัยและพัฒนา) 
 ในบทความนี้มีข้อก าหนดการใช้สญัลักษณ์ดังนี้ ตัวอักษรหนาจะใช้แทนตัวแปรสุม่ และตัวอักษรปกติใช้แทนค่าคงที่หรือ
ค่าสังเกตของตัวแปรสุ่มทีส่อดคลอ้งกัน ยกตัวอย่างเช่น  เป็นตัวแปรสุ่มของขนาดประชากรในช้ันภูมิที ่1 ซึ่งมี   เป็นค่าสังเกต
ของตัวแปรสุ่มของขนาดประชากรในช้ันภูมิที่ 1 เป็นต้น 

จากตัวอย่างข้างต้นและสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้จะได้ว่าN = 50, m = 10,   = 2และ  =8เมื่อพิจารณากรณีสมมติ 3 กรณี 
คือกรณีที่ 1 เมื่อ  = 2กรณีที2่เมื่อ   = 22 และ กรณีที่ 3 เมื่อ  = 42 

ทั้ง 3 กรณีดังกล่าวเราทราบขนาดประชากรในช้ันภูมิที่ 1 เป็น   และขนาดประชากรในช้ันภูมิที่ 2 เป็น        

ผู้วิจัยสามารถหาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาจากการสุ่มตัวอยา่งแบบช้ันภมูิ
และการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยสูตรพื้นฐานเช่น ส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิใช้สูตร 3.3.2/หน้า 81และส าหรับการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายใช้สูตร 2.2.2หน้า 41 จาก Kish (1965) พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิซึ่งทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิ
จะมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีค่าต่ ากว่าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในทุก
กรณี (รายละเอียดดังตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในกรณีที่มีจ านวนบริษัทที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนาแตกต่างกัน 
กรณีที ่ รายละเอียด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตวัประมาณค่าใช้จ่ายเฉลีย่ดา้นการวิจัยและพัฒนา 

                การสุ่มตัวอยา่งแบบชั้นภูมิ การสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย 
1 50 10 2 8 2 48 0 

1.33x106 
2 50 10 2 8 22 28 1.19x103 
3 50 10 2 8 42 8 2.32x103 

 

ในทางปฏิบัติเราอาจพบการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิในกรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิ เช่น การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยไม่ทราบจ านวนบริษัทท่ีมีการวิจัยและพัฒนาท าให้ผู้วิเคราะห์ต้องพบกับ
ปัญหาที่ไม่สามารถหาค่าถ่วงน้ าหนักของช้ันภูมิได้ ซึ่งอาจแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ช้ัน (double sampling for 
stratification) โดยหลังจากสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิแล้วน าค่าสังเกตของตัวอย่างดังกล่าวมา
ท าการแบ่งเป็นช้ันภูมิแล้วท าการประมาณค่าถ่วงน้ าหนักในแต่ละช้ันภูมิก่อนจากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างย่อย (subsample) ในแต่ละช้ันภูมิ
จากการสุ่มตัวอย่างในครั้งแรกอีกครั้ง (Okafor, 1994) ซึ่งวิธีนี้จะมีความยุ่งยากในการเลือกค่าสังเกตของตัวอย่างมาแบ่งเป็นช้ันภูมิและ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวประมาณ (Najmussehar & Bari, 2002) ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว
อีกวิธีหนึ่งคือ การอนุมานทางสถิติแบบเบย์ (Bayesian inference)                                                               

การอนุมานทางสถิติแบบเบย์นั้นจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อความแปรปรวนของตัวอย่างมีค่าต่ าโดย Yajuan, 
Pillai and Gelman (2015) กล่าวว่าวิธีการอนุมานทางสถิติแบบเบย์ให้ผลดีในตัวอย่างที่มีความแปรปรวนต่ า และรากที่สองของค่า
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (root mean squared error, RMSE) ต่ า มีอัตราการครอบคลุมข้อมูล (coverage rate) สูง และ
ควรเป็นตัวอย่างที่ได้ผ่านการจัดระเบียบข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์แล้วอีกด้วย (Gelman, 2007)  

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัว
ประมาณค่าเฉลี่ยประชากรแบบช้ันภูมิเบย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิโดยไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิ โดย
พิจารณาเฉพาะกรณีที่ประชากรมี 2 ช้ันภูมิ โดยมีชั้นภูมิใดช้ันภูมิหนึ่งมีค่าสังเกตเป็นบวก และอีกช้ันภูมิหนึ่งมีค่าสังเกตเป็นศูนย์ 
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2. วิธีการศึกษา 
1) ศึกษาและพัฒนาระเบียบวิธีในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิในกรณีที่ไม่

ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิ โดยสมมติค่าสังเกตของตัวอย่าง และแบ่งช้ันภูมิของตัวอย่างที่เราศึกษาออกเป็น 2 ช้ันภูมิ คือ ช้ัน
ภูมิที่ 1 มีค่าสังเกตเป็นบวก และช้ันภูมิที่ 2 มีค่าสังเกตเป็นศูนย์ ยกตัวอย่างเช่น การส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ช้ันภูมิ คือ ช้ันภูมิที่ 1 เป็นบริษัทที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนาซึ่งมีค่าสังเกตของค่าใช้จ่ายเป็นบวก และช้ันภูมิที่ 2 เป็น
บริษัทที่ไม่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนาซึ่งมีค่าสังเกตของค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์  

2) ค านวณขนาดประชากรที่เป็นไปได้ในแต่ละช้ันภูมิในข้อ 1 ซึ่งมีการแจกแจงแบบสม่ าเสมอ (uniform distribution)  
3) ใช้การอนุมานทางสถิติแบบเบย์ (Berger, 1980; Bayes, 1763) ค านวณหาการแจกแจงหลัง (posterior distribution) เมื่อ

การแจกแจงก่อน (prior distribution) เป็นการแจกแจงแบบสม่ าเสมอ (uniform distribution) ของพารามิเตอร์แทนประชากรในช้ันภูมิ
ที่ 1 โดยค านวณได้จาก 

     =                      = 
                       

                         
   

 

เมื่อ   =ขนาดประชากรทั้งหมดโดย  =    +    
   =ตัวแปรสุ่มของขนาดประชากรในช้ันภูมิที่ 1 
   =ตัวแปรสุ่มของขนาดประชากรในช้ันภูมิที่ 2 

  =ขนาดตัวอย่างท้ังหมด โดย  =    +   
   =ขนาดตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 1 
   =ตัวแปรสุ่มของขนาดตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 1 
   =ตัวแปรสุ่มของขนาดตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 2 
   =  ตัวแปรสุ่มของค่าถ่วงน้ าหนักของตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 1 
   = ตัวแปรสุ่มของค่าถ่วงน้ าหนักของตัวอย่างในช้ันภูมิที่ 2 

     = ตัวแปรสุ่มของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในช้ันภูมิที่hเมื่อh = 1,2และบริษัทท่ีi = 1,2,…,Mh 

    =ตัวประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยดา้นการวิจัยและพัฒนา 
           =ค่าประมาณค่าเฉลี่ยคา่ใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมเิบย ์
            =ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณคา่เฉลีย่ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบย์ 

ทั้งนี ้  ,    , …เป็นตัวแปรสุม่ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนาในช้ันภูมทิี่1 ซึ่งแต่ละตัวเป็นอิสระกันและมกีารแจก
แจงเหมือนกัน (independent and identical distribution) ที่มีค่าคาดหวังเท่ากับ  และความแปรปรวนเท่ากับ   และ  มี
การแจกแจงแบบสม่ าเสมอ (uniform distribution)บนค่า1,2, …,   

4) นิยาม 
   =

  

 
 

   =
  

 
  

    

 
 

  =   
                

  
     

                

  
  

5) ท าการค านวณสตูรค่าประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบยเ์มื่อก าหนดว่าเรารู้ขนาด
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภมูิดังนี ้

                 
              

  
     

              

  
         

6) ท าการค านวณสูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิ
เบย์เมื่อก าหนดว่าเรารู้ขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิดังนี้ 

                     
                

  
     

                

  
         

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการน าเสนอวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนา

ส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิในกรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิ โดยอาศัยการถ่วงน้ าหนักของช้ันภูมิด้วยการ
อนุมานทางสถิติแบบเบย์ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กับข้อมูลที่มีมิติไม่สูงมากโดยใช้การแจกแจงก่อน (prior distribution) มาหาการ
แจกแจงหลัง (posterior distribution) ของพารามิเตอร์ของประชากรในตัวแบบท าให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 
อีกทั้งยังสามารถหาค่าประมาณแบบจุดและแบบช่วงของพารามิเตอร์ของประชากรได้อีกด้วย (Beaumont, Zhang and 
Balding, 2002) เราสามารถหาตัวแบบค่าประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิ เบย์ทั้ง 2 ช้ันภูมิที่มีการ
แจกแจงก่อน (prior distribution) เป็นการแจกแจงแบบสม่ าเสมอ (uniform distribution) ด้วยวิธีแบบเบย์ดงันี ้
ตัวแบบค่าประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบย์จะเท่ากับ 
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เนื่องจาก   
  

 
และ   

  

 
  

    

 
จะได้วา่ 

                
  

 
 

              

  
  

  

 
 

              

  
         

 

เนื่องจากช้ันภูมิที่ 1 มีค่าสังเกตเปน็บวก และช้ันภูมิที่ 2 มีค่าสังเกตเป็นศูนย์ จะได้ว่า 
                

  

 
 

              

  
         

 
เนื่องจาก  

 
 

                

  
 และ      เป็นอิสระต่อกันและต่างก็มีค่าเฉลี่ยจ ากัด และจากความน่าจะเป็นแบบ 

มีเง่ือนไข จะได้ว่า 
               =   

  

 
         

                

  
        

   = 
 

 
           

   

  
 

   =  
 

 
            

เนื่องจากขนาดประชากรที่เป็นไปได้ในแต่ละชั้นภูมิ(k)สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี จะได้ว่า 
 

               = 
 

 
                 

    

 

จากการอนุมานทางสถติิแบบเบยโ์ดยม ี       
 

 
เป็นการแจกแจงก่อนซึ่งเป็นการแจกแจงแบบสม่ าเสมอ จะได้ว่า 

 
               = 

 

 
 

                         

                         
   

 
    

 

สังเกตว่าเมื่อทราบ     จะได้   มีการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีออเมตริกโดยสิ่งที่สนใจคือ บริษัทที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
เนื่องจากวิธีสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบไม่ใส่กลับ (sampling without replacement) (Berkopec, 2007) โดยมีขนาดประชากร
ที่เป็นไปได้ในแต่ละชั้นภูมิ (k)นั้นเป็นไปได้ตั้งแต่  ,   +1 ไปเรื่อยๆ จนถึง        ดังนั้น 

               =   
 

 
 

    
  

     
    

 

   
  

     
    

 
        

    

        
    

    (1) 

ตัวแบบความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบยจ์ะเท่ากับ 
ก าหนดให ้            คือ ความแปรปรวนของตัวประมาณคา่เฉลีย่ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบย์ 

                =                 

                        =        
                

  
     

                

  
         

เนื่องจาก Var           = E              –             
 
และจากสมการ (1)  จะได้ว่า 

               =       
              

  
     

              

  
        

 

  

 

       
                

  
     

                

  
         

 

(2)              
 

ดังนั้นจากสมการ (1) และ (2) จะได้ว่า 

               =   
 

   
  

  
     

    
  

     
    

 

   
  

     
    

 
        

    

        

    
   

 

  
 

     
  

     
    

 

   
  

     
    

 
        

    

         
    

 

 

(3) 
 

ในการประยุกต์ใช้สูตรในสมการ (3)แทน ตามสมการ (4) ดังนี ้  
 
         =    

                

  
(4) 

 
  

และแทน  ด้วยความแปรปรวนของตัวอย่าง    ตามสมการ (5) ดังนี ้
        =  

                        
   

 

    
  (5) 

 

สังเกตว่าค่าประมาณค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบช้ันภูมิเบย์และการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนั้นเป็นฟังก์ช่ันที่มีตัวแปร 5ตัว ได้แก่          และ   เมื่อน า
ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจ าปี 2556 จ านวนทั้งหมด 27 ประเภทกิจการมาเป็นกรณีศึกษาของ
งานวิจัยแล้วท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยตัวแบบทั้ง 2 ตัวแบบจะพบว่าความ
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คลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบย์มีค่าต่ ากว่าการประมาณค่าด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายในกิจการบางประเภทโดยในตารางที่ 2เป็นการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ไทยประจ าปี 2556รวมกิจการทุกขนาดได้แก่ กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่พบว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัว
ประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาของการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิซึ่งไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละชั้นภูมิมีค่าต่ ากว่า
การประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 12 ประเภทจากทั้งหมด 27 ประเภท ได้แก่ กิจการประเภทที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
10, 11, 14, 19, 24 และ 27 (รายละเอียดดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 3 เป็นการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจ าปี 2556 เฉพาะกิจการขนาด
เล็ก พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิซึ่งไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีค่าต่ ากว่าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 13 ประเภทจากทั้งหมด 27 ประเภท ได้แก่ 
กิจการประเภทท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 19, 20, 22 และ 27 (รายละเอียดดังตารางที3่) 

ตารางที่ 4 เป็นการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจ าปี 2556 เฉพาะกิจการขนาด
กลาง พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิซึ่งไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีค่าต่ ากว่าการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 15 ประเภทจากทั้งหมด 
27 ประเภท ได้แก่ กิจการประเภทที่ 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11,12, 13, 14, 17, 19, 23, 24 และ 27(รายละเอียดดังตารางที4่) 
 ตารางที่ 5 เป็นการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจ าปี 2556 เฉพาะกิจการขนาด
ใหญ่ พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิซึ่งไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีค่าต่ ากว่าการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 17 ประเภทจากทั้งหมด 
27 ประเภท ได้แก่ กิจการประเภทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 20, 23 และ 27 (รายละเอียดดังตารางที5่) 
 

ตารางท่ี 2 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบชั้นภูมิ-
เบย์และการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายของข้อมูลจริงจากการส ารวจค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี2556 โดยรวมกิจการทุกขนาด 

กิจการประเภทท่ี 
รายละเอียด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ 

ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

              การประมาณค่า 
แบบช้ันภูมิเบย์ 

การประมาณค่าด้วย 
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

1 108 45 21 24 6,916,444.52 11,621,449.32 1,254,121.00 1,278,599.00 
2 232 67 35 32 3,570,618.12 5,189,736.81 494,159.00 505,254.70 
3 210 61 24 37 1,327,925.29 1,608,442.62 147,997.30 152,549.70 
4 72 34 14 20 8,306,147.14 16,226,082.46 1,882,744.00 1,886,744.00 
5 710 62 17 45 6,424,229.68 10,429,486.41 799,749.40 771,246.10 
6 891 117 77 40 5,582,870.36 22,134,463.76 1,672,737.00 1,674,506.00 
7 192 54 17 37 4,228,420.09 4,340,268.97 407,346.10 421,997.30 
8 615 69 10 59 9,707,600.00 21,371,435.20 1,143,285.00 1,023,638.00 
9 403 53 14 39 6,879,703.57 9,777,117.87 819,206.40 792,354.50 
10 345 60 22 38 3,987,726.27 4,759,766.89 439,606.80 443,831.10 
11 268 65 30 35 4,801,953.01 4,579,972.81 464,530.60 485,560.10 
12 266 53 28 25 16,000,161.10 55,954,194.88 5,694,904.00 5,647,954.00 
13 184 55 26 29 10,129,096.65 26,923,807.21 2,577,915.00 2,564,246.00 
14 232 73 41 32 7,431,877.53 10,712,774.50 1,004,730.00 1,030,660.00 
15 505 75 22 53 6,486,488.12 8,317,586.22 618,783.30 616,141.00 
16 1,822 79 26 53 6,548,259.75 8,015,715.04 626,083.80 618,108.90 
17 870 77 23 54 43,605,219.55 174,040,302.27 11,355,994.00 10,913,890.00 
18 2,144 73 21 52 16,710,852.00 38,160,543.86 2,622,618.00 2,517,137.00 
19 174 48 10 38 3,856,005.00 3,930,724.55 336,245.60 337,364.70 
20 695 83 33 50 12,401,130.61 33,842,505.78 2,451,453.00 2,415,406.00 
21 1751 86 27 59 14,696,515.94 32,733,392.58 2,146,076.00 2,087,649.00 
22 677 79 23 56 18,394,230.22 36,103,787.11 2,417,658.00 2,355,631.00 
23 618 52 13 39 3,759,623.08 3,259,731.53 320,281.70 316,301.40 
24 833 63 14 49 2,041,482.85 1,129,831.61 124,267.10 125,963.60 
25 474 73 22 51 12,987,851.55 25,945,014.34 1,826,440.00 1,784,034.00 
26 1,335 52 8 44 107,391,744.05 263,713,352.94 17,005,581.00 14,594,600.00 
27 127 48 26 22 39,755,178.12 59,315,401.20 6,695,647.00 6,880,180.00 
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ตารางท่ี 3 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบชั้นภูมิ-
เบย์และการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายของข้อมูลจริงจากการส ารวจค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2556 เฉพาะกิจการขนาดเล็ก 

กิจการ 
ประเภทท่ี 

รายละเอียด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ 
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

              การประมาณค่า 
แบบช้ันภูมิเบย์ 

การประมาณค่าด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 

1 69 16 3 13 927,060.00 273,739.75 86,629.24 96,711.61 
2 149 22 6 16 1,490,400.00 886,317.14 166,481.30 171,703.30 
3 123 21 7 14 556,332.86 234,872.58 58,890.33 65,015.63 
4 48 16 3 13 527,153.33 277,502.52 55,287.15 58,856.24 
5 501 19 2 17 2,370,000.00 1,598,061.33 250,207.50 191,981.80 
6 641 34 14 20 1,417,975.21 1,210,176.62 177,025.40 178,119.50 
7 117 20 3 17 430,045.00 175,333.42 37,192.89 37,454.44 
8 434 22 3 19 4,812,000.00 4,823,145.86 612,543.60 480,166.80 
9 337 24 4 20 2,442,062.50 3,056,170.44 359,620.70 294,574.90 
10 227 19 2 17 741,275.00 570,316.97 82,693.37 61,856.19 
11 203 28 12 16 1,969,970.25 1,216,899.68 225,198.80 238,215.10 
12 224 25 9 16 1,402,943.33 882,213.78 164,702.80 171,092.20 
13 125 24 10 14 2,230,643.00 3,011,472.76 452,816.70 447,711.70 
14 147 27 12 15 6,085,999.42 6,621,049.24 1,004,686.00 1,019,155.00 
15 313 24 5 19 1,365,424.00 716,049.01 131,895.40 130,708.40 
16 1,270 22 3 19 4,862,583.33 7,317,315.09 848,250.20 603,646.00 
17 657 25 2 23 744,575.00 59,503.04 43,752.25 41,304.19 
18 1,734 23 2 21 1,900,000.00 1,979,898.99 224,425.20 144,135.50 
19 96 21 4 17 1,311,262.50 499,396.60 113,412.40 122,628.00 
20 490 28 10 18 1,332,437.00 1,020,297.09 165,176.50 165,800.50 
21 1,386 28 8 20 870,193.80 912,132.48 122,745.30 115,875.80 
22 308 25 4 21 1,627,720.76 474,980.05 124,004.30 126,353.00 
23 540 21 2 19 569,200.00 119,076.78 40,341.84 37,810.44 
24 680 26 6 20 1,858,108.31 1,152,182.76 191,466.30 186,351.90 
25 181 23 6 17 7,627,325.67 8,722,383.95 1,209,057.00 1,123,235.00 
26 1,221 21 2 19 1,036,200.00 998,717.62 125,385.50 83,670.86 
27 84 21 6 15 25,171,290.16 19,035,350.87 3,181,954.00 3,283,120.00 

 

ตารางท่ี 4 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบชั้นภูมิ-
เบย์และการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายของข้อมูลจริงจากการส ารวจค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2556 เฉพาะกิจการขนาดกลาง 

กิจการ
ประเภทที ่

รายละเอียด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตวัประมาณ 
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายดา้นการวิจัยและพัฒนา 

              
การประมาณค่า 
แบบชั้นภูมเิบย ์

การประมาณค่าด้วย
การสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย 

1 15 11 6 5 3,489,700.00 4,520,051.54 1,043,930.00 1,109,329.00 
2 41 17 6 11 2,182,416.67 1,008,594.88 239,684.30 294,419.40 
3 53 21 7 14 1,458,375.00 1,314,233.94 207,198.00 219,786.70 
4 8 6 3 3 1,644,200.00 558,398.71 224,395.30 394,913.80 
5 146 19 2 17 27,044,958.82 23,359,921.38 3,181,541.00 2,328,667.00 
6 142 33 25 8 1,801,378.64 1,490,664.34 251,538.90 262,917.00 
7 21 11 2 9 2,668,100.00 237,729.30 220,118.00 326,209.50 
8 121 25 2 23 1,020,000.00 593,969.70 73,448.29 61,469.99 
9 44 14 2 12 1,257,950.00 709,864.50 138,867.50 132,943.40 
10 52 20 10 10 1,892,156.80 1,674,738.62 311,345.90 336,952.40 
11 33 19 9 10 6,005,502.78 5,524,649.89 982,671.80 1,101,585.00 
12 19 14 9 5 3,868,213.89 5,019,286.79 1,100,548.00 1,171,177.00 
13 29 13 5 8 7,907,650.40 7,872,999.64 1,605,784.00 1,680,086.00 
14 49 24 15 9 3,022,692.39 3,218,326.65 557,904.80 596,487.60 
15 106 24 7 17 5,819,457.14 8,794,612.56 1,140,554.00 1,070,005.00 
16 369 29 12 17 5,867,675.83 7,071,625.45 1,001,704.00 987,783.40 
17 125 26 6 20 1,345,376.00 519,537.96 111,235.80 122,182.80 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

กิจการ
ประเภทที ่

รายละเอียด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตวัประมาณ 
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายดา้นการวิจัยและพัฒนา 

              
การประมาณค่า 
แบบชั้นภูมเิบย ์

การประมาณค่าด้วย
การสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย 

18 259 25 8 17 3,803,537.14 7,161,093.86 926,069.40 854,077.50 
19 30 12 4 8 5,405,000.00 5,124,186.18 1,069,443.00 1,089,467.00 
20 120 25 6 19 2,300,091.67 2,420,930.98 313,429.10 298,409.30 
21 229 26 7 19 7,509,110.00 11,444,336.81 1,407,128.00 1,285,587.00 
22 123 18 2 16 1,272,268.00 714,556.86 123,235.90 105,226.50 
23 58 20 7 13 4,404,471.43 3,144,129.50 569,084.30 623,193.00 
24 110 23 6 17 2,148,693.33 1,058,834.02 210,306.50 227,029.80 
25 91 21 5 16 2,377,100.00 2,128,745.29 317,221.60 307,262.70 
26 67 17 4 13 21,930,950.00 36,021,111.79 5,222,455.00 4,440,684.00 
27 21 14 12 2 19,107,993.52 26,189,004.78 6,475,168.00 6,700,179.00 

 

ตารางท่ี 5 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบชั้นภูมิ-
เบย์และการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายของข้อมูลจริงจากการส ารวจค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2556 เฉพาะกิจการขนาดใหญ่ 

กิจการประเภทท่ี 
รายละเอียด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ 

ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

              การประมาณค่า 
แบบช้ันภูมิเบย์ 

การประมาณค่าด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 

1 24 18 12 6 10,127,162.92 14,450,792.02 2,826,633.00 2,974,463.00 
2 42 28 23 5 4,475,423.23 6,217,148.14 1,073,985.00 1,110,691.00 
3 34 19 10 9 1,776,725.20 2,173,270.51 386,658.80 409,895.60 
4 16 12 8 4 13,721,500.00 20,257,788.34 4,839,919.00 5,056,293.00 
5 63 24 13 11 3,875,537.46 4,324,339.53 718,134.00 754,085.20 
6 108 50 38 12 9,605,128.92 31,169,773.04 3,845,474.00 3,875,034.00 
7 54 23 12 11 5,438,067.21 4,627,760.55 814,351.30 894,978.40 
8 60 22 5 17 16,120,000.00 30,146,815.99 3,575,370.00 3,168,878.00 
9 22 15 8 7 10,503,962.50 11,754,094.23 2,345,719.00 2,562,573.00 
10 66 21 10 11 6,732,586.00 5,867,608.21 1,068,428.00 1,141,522.00 
11 32 18 9 9 7,374,380.27 4,730,357.95 967,606.20 1,176,745.00 
12 23 14 10 4 40,056,409.58 91,467,281.67 20,676,958.00 20,950,050.00 
13 30 18 11 7 18,319,257.35 40,504,730.32 7,566,826.00 7,635,893.00 
14 36 22 14 8 13,309,614.29 15,606,443.68 2,774,224.00 2,967,401.00 
15 86 27 10 17 9,513,941.87 9,194,256.19 1,320,435.00 1,376,812.00 
16 183 28 11 17 7,750,444.87 9,587,171.90 1,335,375.00 1,321,533.00 
17 88 26 15 11 63,406,586.67 210,034,780.49 31,751,243.00 31,454,940.00 
18 151 25 11 14 27,617,480.00 49,440,159.25 7,147,865.00 6,969,181.00 
19 48 15 2 13 5,847,500.00 4,012,830.98 676,869.10 599,091.00 
20 85 30 17 13 22,477,199.41 45,447,844.60 6,460,662.00 6,501,103.00 
21 136 32 12 20 28,106,717.50 45,744,088.14 5,505,605.00 5,401,485.00 
22 246 36 17 19 24,353,639.76 40,590,111.37 5,051,924.00 5,014,454.00 
23 20 11 4 7 4,226,350.00 3,831,578.19 831,289.90 902,068.30 
24 43 14 2 12 2,269,975.00 1,994,076.48 323,489.30 265,297.80 
25 202 29 11 18 20,734,843.64 35,131,135.19 4,493,553.00 4,337,574.00 
26 47 14 2 12 384,668,876.19 526,609,114.91 78,025,687.00 54,013,640.00 
27 22 13 8 5 81,663,871.00 91,150,716.67 20,901,955.00 22,457,810.00 

 

จากตารางที่ 2 3 4 และ 5 จะเห็นได้ว่าเมื่อเราท าการจัดระเบียบข้อมูลโดยแบ่งกิจการแต่ละประเภทออกตามขนาดกิจการจะท าให้
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบย์จะมีค่าต่ ากว่าการประมาณค่าด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ได้ท าการแบ่งขนาดกิจการโดยพบว่าจากจ านวนบริษัททั้งสิ้น 27 ประเภทเมื่อแบ่งตาม
ขนาดกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จะพบว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแบบช้ันภูมิเบย์จะต่ ากว่าการประมาณค่าด้วย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 13 15 และ 17 ประเภทตามล าดับแต่เมื่อไม่ได้ท าการแบ่งขนาดของกิจการพบว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
แบบช้ันภูมิเบย์จะต่ ากว่าการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 12 ประเภทเท่านั้น เนื่องจากเมื่อแบ่งกิจการแต่ละประเภทออก
ตามขนาดกิจการแล้วเป็นผลให้ช้ันภูมิทั้ง 2 ช้ันภูมิแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ข้อมูลเกาะกลุ่มกันมากขึ้นท าให้ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ตัวประมาณค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแบบช้ันภูมิเบย์ลดลง 
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4. สรุปผล 
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิเป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรซึ่งต้อง

ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิแต่ในทางปฏิบัติอาจพบกรณีไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิ ด้วยข้อจ ากัดเช่นนี้เองบทความนี้จึง
ได้เสนออีกทางเลือกหนึ่งในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิเมื่อไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละ
ช้ันภูมิโดยใช้การอนุมานทางสถิติแบบเบย์ และท าการศึกษาในกรณีที่ประชากรมี 2 ช้ันภูมิ โดยมีช้ันภูมิใดช้ันภูมิหนึ่งมีค่าสังเกตเป็นบวก 
และอีกช้ันภูมิหนึ่งมีค่าสังเกตเป็นศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรโดยวิธีการประมาณค่าแบบ
ช้ันภูมิเบย์ และการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายซึ่งพิจารณาจากความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร
พบว่าการประมาณค่าแบบช้ันภูมิเบย์จะมีประสทิธิภาพดีกว่าการประมาณค่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเมื่อช้ันภูมิทั้ง 2 ช้ันภูมินั้นแยกออก
จากกันอย่างชัดเจนซึ่งอาจเกิดจากการที่ค่าเฉลี่ยประชากรของช้ันภูมิที่มีค่าสังเกตเป็นบวกมีค่าสูง หรือความแปรปรวนของประชากรในช้ันภมูิ
ที่มีค่าสังเกตเป็นบวกมีค่าต่ า ดังนั้นวิธีที่น าเสนอจะเหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละช้ันภูมิโดยที่แต่ละช้ันภูมิมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ค าส าคัญ : การพัฒนาองค์การสมยัใหม่ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิผลการด าเนินงาน   
 

Abstract 
The purpose of this study was to verify the modern organizational  development  capability  and  human resource  

development  strategy on operational  effectiveness of information  technology  businesses  in  Thailand. The  samples  used  in  this  
research were 310 executives and A questionnaire  was  an  instrument  for  collecting  data  from  samples  that  were  selected by  
random sampling. The  statistics  used for  analyzing  the  data  were  multiple  correlation  analysis  and  multiple regression analysis. 
The results showed that modern organizational development capability and human resource development  strategy on operational  
effectiveness of information technology businesses in Thailand. All the test statistics are statistically significance at the .05 level. 
Keywords: Modern organizational development, Human Resource Development Strategy, Operational Effectiveness   
 

1. บทน า 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 องค์กรทุกองค์กร ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมหาศาลในทุกๆ ด้านไม่ว่า
จะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหน ประเภทอะไร หรือมีสถานที่ตั้งที่ไหน ต้องแสวงหาแนวทางการด าเนินงานการจัดการที่ดี  ที่
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่หยุดนิ่ง  การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  องค์กรต้องมีความเฉลียวฉลาด  มีความสามารถในการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้  องค์กรก็สามารถด ารงอยู่ได้  การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  หรือจนจึงระดับโลกได้มีการแข่งขัน
กันอย่างมาก  ท าให้องค์กรทางธุรกิจมุ่งปรับตัวเองหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การ (Organization  Development)  ให้
เป็นองค์กรสมัยใหม่  (Modern Organization)  องค์การจึงต้องมีการเตรียมการป้องกันหาแนวทางตลอดจนปรับตัว เพื่อสร้างและรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย กลยุทธ์ที่องค์การมีแนวทางในการด าเนินงานและก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์  
ภารกิจ  และเป้าหมายที่ชัดเจน (พิชิต เทพวรรณ์, 2554)  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การนั้นๆ 
 ความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ เป็นการเสริมสร้างเพิ่มพูนความสามารถขององค์กร เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันสมัย มีความสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง Peter M. Senge ได้แนะน าว่า
องค์การต้องสร้างวินัย 5 ประการ ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรอบรู้ รูปแบบความคิด วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
เป็นทีม ความคิดเป็นระบบ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การสมัยใหม่มีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต (การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การสมัยใหม่, 2012:  เว็บไซด์) 
 องค์การสมัยใหม่ (Modern Organization) เริ่มให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของตนเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี
ค่ายิ่งต่อองค์การ ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์การได้อย่างมหาศาล เพราะการที่องค์การจะประสบความส าเร็จได้นั้น ล้วนเกิดจาก
บุคลากรขององค์การทั้งหลายเป็นส่วนส าคัญในการท างานทุกระบบให้มีประสิทธิภาพได้ ก าลังคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดตลอดไป จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
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ในการท างานและสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาการ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนลักษณะหน้าที่การ
งานที่เปลี่ยนไปในวิถีทางที่ก้าวหน้าขึ้น (ศิวาพร มัณฑุกานนท์,  2526: 158) เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจึงควรที่จะท าหน้าที่ในการสรรหา  
และคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ที่ต้องการ (Put The  Right  Man  on  The  Right  Job)  พร้อมทั้งต้องมีการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการด าเนินงานต่อไป  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2550:  138)  
 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อที่จะรู้ว่าองค์การมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างไร และจะน ากลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรเป็นตัวช่วยในการสนับสนุน และเข้ากับกลยุทธ์องค์การได้อย่างเหมาะสม โดยที่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จ าเป็นต้องตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที่ส าคัญ ควรตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ของพนักงานกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
รองรับการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การต่อไป (เกรียงไกรยศ  พันธุ์ไทย, 2554: 254) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่  และกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร  พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กรในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบการด าเนินงานขององค์กรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยต่อไป 
1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ที่มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      2) เพื่อศึกษาความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทย 
     3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 
1.2  สมมติฐานของการวิจัย 
 1) สมมติฐานการวิจัยที่  1 
  สมมติฐาน H1a: บุคลากรที่มีความรอบรู้มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  สมมติฐาน H1b: รูปแบบความคิดมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  สมมติฐาน H1c: วิสัยทัศน์ร่วมมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  สมมติฐาน H1d: การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
  สมมติฐาน H1e: ความคิดเป็นระบบมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2) สมมติฐานการวิจัยที่  2   
 สมมติฐาน  H2a: บุคลากรที่มีความรอบรู้มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 

  สมมติฐาน  H2b: รูปแบบความคิดมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 
  สมมติฐาน  H2c: วิสัยทัศน์ร่วมมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 
  สมมติฐาน  H2d: การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 
  สมมติฐาน  H2e:  ความคิดเป็นระบบมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน 

3) สมมติฐานการวิจัยที่  3 
  สมมติฐาน  H3:  กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จในด้านประสิทธิผลการด าเนิน  
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ 
- บุคลากรที่มีความรอบรู ้
- รูปแบบความคิด 
- วิสัยทัศน์ร่วม 

- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
- ความคิดเป็นระบบ 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
 
 
 

 

ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

H1a-H1e H3 

H2a-H2e 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ศึกษาความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 2,683 คน (ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558) โดยใช้สูตร Taro  Yamane  (สุทธนู ศรีไสย์, 2551)  ที่ระดับความเช่ือมัน  95%  
ค่าความคลาดเคลื่อน +5%  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 348 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่าง 400 คน ท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย  ใช้วิธีจับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่คืนกลับได้กลุ่มตัวอย่าง  400  คน 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย  โดยแบ่งเป็น  5  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดค าถามเป็นแสดงรายการเพื่อให้เลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก โดยครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งของธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ทุนในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน และรายได้เฉลี่ยต่อปี 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่  จ านวน  18 ข้อ  โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถการ
พัฒนาองค์กรสมัยใหม่ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรที่มีความรอบรู้ 2)  ด้านรูปแบบความคิด 3)  ด้านวิสัยทัศน์ร่วม  4)  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม  5)  ด้านความคิดเป็นระบบ  
 ตอนที่  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 12  ข้อ  โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่ 1)  ด้านการพัฒนารายบุคคล  (Individual  Development)  2)  ด้านการพัฒนาอาชีพ  (Career  Development)  3)  
ด้านการพัฒนาองค์การ  (Organization)   
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย  จ านวน 7 ข้อ โดยครอบคลุม
ข้อมูลประสิทธิผลการด าเนินงาน ด้านการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านคุณภาพการให้บริการ  
2.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 

2) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 

3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน าแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

4) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
2) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทดสอบความน่าเช่ือถือ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการหาค่า

ความน่าเช่ือถือตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใช้ค่า Cornbrash’s  Alpha  ที่เกิน  0.70  (Cornbrash,1951) 
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  เพื่อท าให้เห็นความสัมพันธ์ของความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกล

ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 400 คน (ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558) โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี ้

1) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
2) จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 400 คน โดย

แนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม 
3) เมื่อครบก าหนด 15 วัน มีแบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 330 ฉบับ 
4) หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้วด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจ านวนทั้งสิ้น 310 ฉบับ 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
2) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient 

Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรคือการทดสอบความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicolinearity Test)  
โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 

4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

3. ผลการวิจัย   
  การทดสอบความสมัพันธ์ของความสามารถการพัฒนาองค์การสมยัใหม่  และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มผีล
ต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทย  โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  และ
สร้างสมการพยากรณ์  ดังนี ้
  สมการ  1:HRD= β001+β1PM+β2MM+β 3SV+β 4TL+β 5ST+β 6FA+β 7FS+ ε 
  สมการ  2:HRD= β 002+β 8PM+β 9FA+β 10FS+ ε 
  สมการ  3:HRD= β 003+β 11MM+β 12FA+β 13FS+ε 
  สมการ  4:HRD= β 004+β 14SV+β 15FA+β 16FS+ε 
  สมการ  5:HRD= β 005+β 17TL+ β 18FA+β 19FS+ ε 
  สมการ  6:HRD= β 006+β 20ST+β 21FA+β 22FS+ ε 
  สมการ  7:OE   = β 007+β 23PM+β 24MM+β 25SV+β 26TL+β 27ST+β 28FA+β 29FS+ ε 
  สมการ 8:OE    = β 008+β 30PM+β 31FA+β 32FS+ ε 
  สมการ 9:OE    = β 009+β 33MM+β 34FA+β 35FS+ε 
  สมการ 10:OE  = β 010+β 36SV+β 37FA+β 38FS+ε 
  สมการ 11:OE  = β 011+β 39TL+β 40FA+β 41FS+ε 
  สมการ 12:OE  = β 012+β 42ST+β 43FA+β 44FS+ε 
  สมการ13:OE    = β 013+β 45HRD+β 46FA+β 47FS+ε 
เมื่อ  
  PM   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความรอบรู้  (Personal  Mastery) 
  MM    แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบความคิด  (Mental  Models) 
  SV   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ร่วม  (Shared  Vision) 
  TL   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  (Team  Learning) 
  ST   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเป็นระบบ  (System  Thinking) 
  HRD   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ   กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human  Resource  

Development  Strategy) 
  OE   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน   
  FA   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  FS   แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนพนักงาน 
 

ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร PM MM SV TL ST HRD OE FA FS 

X 3.80 3.82 4.27 4.40 4.07 3.82 3.82 6 74 
S.D. 0.62 0.53 0.59 0.67 0.84 0.66 0.86 2 40 
PM          
MM 0.41**         
SV 0.32** 0.43        
TL 0.61** 0.62** 0.56**       
ST 0.35** 0.62** 0.45** 0.81**      

HRD 0.83** 0.57** 0.40** 0.79** 0.75**     
OE 0.72** -0.52 0.62** 0.42** 0.11 0.59**    
FA 0.03 -0.32 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01   
FS 0.07 0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.02 -0.05  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่ง
อาจเกิดปัญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ (Variance 
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Inflation Factors:  VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.008-5.633 (Neter, Wasserman and Kutner, 1985) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันท า
ให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ 
   

ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ของความสามารถการ
พัฒนาองค์การสมัยใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สมการ 
1 2 3 4 5 6 

บุคลากรที่มีความรอบรู้ 0.73a2 
(0.02) 

0.88*** 
(0.03) 

    

รูปแบบความคิด -0.08*** 
(0.03) 

 0.71*** 
(0.06) 

   

วิสัยทัศน์ร่วม 0.07*** 
(0.02) 

  0.45*** 
(0.06) 

  

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม -0.05 
(0.03) 

   0.78*** 
(0.03) 

 

ความคิดเป็นระบบ 0.49*** 
(0.02) 

    0.59** 
(0.03) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน -0.03 
(0.02) 

0.06 
(0.04) 

0.07 
(0.07) 

0.05 
(0.08) 

0.03 
(0.05) 

0.03 
(0.06) 

จ านวนพนักงาน 0.03 
(0.02) 

0.03 
(0.04) 

0.03 
(0.07) 

0.16 
(0.07) 

0.15 
(0.05) 

0.09 
(0.05) 

Adjusted  R2 0.94 0.69 0.32 0.16 0.64 0.57 
 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรอบรู้ (H1a:  b1=0.73, p<0.00; b2=0.88, 
p< 0.00) รูปแบบความคิด (H1b:  b1=0.08, p<0.00; b3=0.71, p<0.00) มีวิสัยทัศน์ร่วม (H1c: b1=0.07, p< 0.00;  b4=0.45, p<0.00) มีการร่วมกัน
เป็นทีม (H1d: b5=0.78, p<0.00) และ มีความคิดเป็นระบบ (H1e: b1=0.49, p<0.00;  b6=0.59, p<0.00)  มีความสัมพันธ์  และมีผลเชิงบวกต่อกล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1a-1e โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 
และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่าระยะเวลาในการด าเนินงาน และจ านวนพนักงาน
ของบริษัทไม่ส่งผลต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษา 
  นอกจากนี้ พบว่า ความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ในสมการที่ 1-6 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศควรให้ความส าคัญทรัพยากรมนุษย์ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
ต่างๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้องค์การเกิดการพัฒนามากขึ้น   
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ของความสามารถการ
พัฒนาองค์การสมัยใหม่ และประสิทธิผลการด าเนินงาน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลการด าเนินงาน 

สมการ 
7 8 9 10 11 12 

บุคลากรที่มีความรอบรู้ 0.98*** 
(0.04) 

0.07*** 
(0.05) 

    

รูปแบบความคิด 0.44*** 
(0.06) 

 -0.09 
(0.09) 

   

วิสัยทัศน์ร่วม 0.67*** 
(0.05) 

  0.90*** 
(0.07) 

  

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 0.16** 
(0.07) 

   0.54*** 
(0.07) 

 

ความคิดเป็นระบบ 0.29*** 
(0.05) 

    0.11** 
(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน -0.03 
(0.05) 

-0.02 
(0.08) 

0.02 
(0.12) 

0.02 
(0.09) 

0.01 
(0.12) 

0.02 
(0.12) 

จ านวนพนักงาน 0.08 
(0.04) 

-0.07 
(0.07) 

0.04 
(0.10) 

0.12 
(0.08) 

0.05 
(0.09) 

0.03 
(0.12) 

Adjusted  R2 0.83 0.52 -0.01 0.38 0.17 0.00 
  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรอบรู้ (H2a:  b7=0.98, p < 0.00; 
b8=0.07, p<0.00) รูปแบบความคิด (H2b: b7=0.04, p<0.00) มีวิสัยทัศน์ร่วม (H2c: b7=0.67, p<0.00;  b10=0.90, p<0.00)  มีการร่วมกันเป็น
ทีม (H2d: b7=0.16, p<0.05; b11=0.54, p<0.00)  และ มีความคิดเป็นระบบ  (H2e: b7=0.29, p<0.00;  b12=0.11, p<0.05)  มีความสัมพันธ์ 
และมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01-0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2a-2e โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานและจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่าระยะเวลาในการด าเนินงานและ
จ านวนพนักงานของบริษัทไม่มีผลต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษา 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ของความสามารถการ
พัฒนาองค์การสมัยใหม่ และประสิทธิผลการด าเนินงาน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลการด าเนินงาน 

สมการ 
13 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.77*** 
(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน -0.01 
(0.10) 

จ านวนพนักงาน -0.06 
(0.08) 

Adjusted  R2 0.34 
  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

   จากตารางที่ 4 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (H3: b13=0.77, p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานและจ านวนพนักงานของบริษัทเปน็ตวัแปรควบคมุ พบวา่ 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานและจ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษา 
 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
 การวิจัยเรื่องความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1) ความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรอบรู้ รูปแบบความคิด  วิสัยทัศน์ร่วม  การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ความคิดเป็นระบบ มีความสัมพันธ์และมีผลเชิงบวกกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้านความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่  ประกอบด้วย  บุคลากรที่มีความรอบรู้ รูปแบบ
ความคิด วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความคิดเป็นระบบ ปฏิมา  ถนิมกาญจน์ (2554:92) กล่าวว่า ความพร้อมของทรัพยากรและ
ความสามารถเชิงพลวัต พบว่า ตามแนวคิดของ Resource Based View  (RBV)  คือการให้ความส าคัญกับทรัพยากรที่มีในองค์กร ว่าองค์กรจะสามารถ
น าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทรัพยากรและ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ในปัจจุบันผู้บริหารต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะองค์กรที่มีความพร้อมทั้งทางด้านการบริหาร
ทรัพยากร และการบริหารที่เป็นลักษณะแบบ Dynamic จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ พิชิต เทพวรรณ์ 
(2554:16) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ (Organization  Development)  ให้เป็นองค์การสมัยใหม่  (Modern Organization) องค์การจึงต้องมีการ
เตรียมการป้องกัน หาแนวทางตลอดจนปรับตัวเพื่อสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่องค์การมีแนวทางในการด าเนินงาน
และก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีวิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
 2) กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีความสัมพันธ์และมีผลเชิงบวกกับประสิทธิผลการด าเนินงาน ในยุคศตวรรษที่ 21 องค์กรทุก
องค์กร ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมหาศาลในทุก  ๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) และเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ขนาดไหน ประเภทอะไรหรือมีสถาน
ที่ตั้งที่ไหน ต้องแสวงหาแนวทางการด าเนินงานการจัดการที่ดี ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่หยุดนิ่ง   
  ความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งทักษะความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ อันจะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ดังนั้น การพัฒนาองค์กรจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้งส่วนที่เป็นระบบ
องค์กร (Organizational System) และส่วนที่เป็นพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร (Organizational Behavior) โดยการน ากลยุทธ์ต่างๆ  มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมขององค์กร สิ่งส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในกลยุทธ์ 
เพื่อการน ากลยุทธ์มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร โดยหัวใจของการน ากลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการด าเนินธุรกิจขององค์กรผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสานสนเทศใน
ประเทศไทยควรมีการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้
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ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและไม่หยุดนิง่ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กรใน
อนาคตและสามารถด ารงอยู่ได้ 
 2) การเสริมสร้างความสามารถของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาองค์การให้ทันสมัยองค์การต้องมีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้านบุคคลากรต้องมีความรอบรู้ มีรูปแบบความคิด มีวิสัยทัศน์ร่วม มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีความคิด
เป็นระบบ เพราะการพัฒนาเป็นการพัฒนางานและปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์การ 
งานวิจัยในอนาคต 
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน ในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
 2) ควรศึกษาผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยโดยการใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพอาทิการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อความสามารถการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การที่มีต่อผล

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและ
บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง บรรยากาศการสื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to perceive of self-efficacy and organizational communication climate on 

performance of Krung Thai Bank Employees in Upper Northeast. A questionnaire was an instrument for collecting 
data from samples that were selected by random sampling. The statistics used for analyzing the data were 
correlation analysis and regression analysis. The results showed that self-efficacy and organizational communication 
climate have an effect on the performance of Krung Thai Bank Employees in Upper Northeast. All the test statistics 
are statistically significance at the 0.05 level. 
Keywords: Self-efficacy, Organizational communication climate, Performance 
 

1. บทน า 
ในสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและหลากหลายในปัจจุบัน ท าให้องค์กรทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่องค์กรยังคงด าเนินธุรกิจต่อไปได้และสร้างผล
ประกอบการที่ดี รวมถึงการสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันในทุกด้าน รวมทั้งเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวขององค์กรเอง การที่
องค์กรมีแผนการด าเนินงานท่ีดี มีโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องในสินทรัพย์สูง รวมถึงข้อได้เปรียบในด้านต่างๆ แต่สิ่ง
ที่ทุกองค์กรควรให้ความส าคัญอันดับแรกก็คือ ทรัพยากรบุคคล เพราะการที่องค์กรแต่ละองค์กรมีทรัพยากรที่มีคุณภาพอยู่ภายใน 
จะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วและมั่นคง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรจึงพยายามที่จะสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรและพนักงานได้ประเมินและรับรู้ระดับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง มีสิ่งใดบ้าง
ที่จ าเป็นต้องแก้ไข ท่ีส าคัญพนักงานจะได้รับรู้ถึงขีดความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในขณะนั้น 

ธนาคารกรุงไทยก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรในระบบเศรษฐกิจท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งธนาคารได้ให้ความส าคัญในเรื่องของทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากท่ีสุด ธนาคารจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรที่เป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การท างานของพนักงาน ภายใต้ข้อจ ากัดขององค์ประกอบอื่นๆในธนาคารเอง จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อที่จะท าให้
ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายในธนาคารกรุงไทย รวมถึง น าไปเป็นข้อเสนอแนะและปรับปรุงใน
ธนาคารต่อไปในอนาคต 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อการปฏบิัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
2.เพื่อศึกษาบรรยากาศของการสือ่สารภายในองค์กร ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
3.เพื่อศึกษาการรับรูค้วามสามารถของพนักงาน และบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย 
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1.2 สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 

สมมติฐาน 1a: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จมาก จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
บรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กรมาก 

สมมติฐาน 1b: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีการไดเ้ห็นประสบการณ์ผู้อื่นมาก จะมีความสมัพันธ์ในเชิงบวกต่อบรรยากาศ
ในการสื่อสารภายในองค์กรมาก 

สมมติฐาน 1c: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีการใช้ค าพูดชักจูงมาก จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อบรรยากาศในการ
สื่อสารภายในองค์กรมาก 

สมมติฐาน 1d: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีการกระตุ้นอารมณ์มาก จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อบรรยากาศในการ
สื่อสารภายในองค์กรมาก 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
สมมติฐาน 2a: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จมาก จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมาก 
สมมติฐาน 2b: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีการไดเ้ห็นประสบการณ์ผู้อื่นมาก จะมีความสมัพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมาก 
สมมติฐาน 2c: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีการใช้ค าพูดชักจูงมากมาก จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกตอ่ผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมาก 
สมมติฐาน 2d: พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีการกระตุ้นอารมณ์มาก จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตัิงานของ

พนักงานมาก 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 

สมมติฐาน 3: บรรยากาศในการสือ่สารที่ดภีายในองค์กร จะมคีวามสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย 

 

1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองแบนดูรา (Bandura, 1986) กล่าวว่า ความเช่ือในความสามารถของตน 

เป็นความเช่ือในความสามารถของตนที่มีต่อพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งความเช่ือในความสามารถของตนนี้สามารถใช้ท านาย
พฤติกรรมของบุคคลได้ นอกจากน้ีแบนดูราได้กล่าวถึงบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนว่า 
การคาดการณ์เกี่ยวกับการกระท าในอนาคตนั้นท าได้ไม่ง่ายนักเพราะความเช่ือของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการได้
แสดงบทบาทในฐานะตัวก าหนดที่ใกล้ชิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินชีวิตแบบแผนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณท์ีเ่กดิขึน้
ภายใต้สภาพการณ์ที่ได้รับการต าหนิโดยที่ความเช่ือในความสามารถของตนเองจะสนับสนุนการท าหน้าที่ของสภาพทางจิตสังคม
ดังกล่าวให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพได้หลายวิธี การที่บุคคลจะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนได้จากแหล่งที่มาส าคัญ 4 
แหล่งได้แก่ 1)ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้บุคคลพัฒนาการรับรู้ความสามารถเพราะสภาพที่
เป็นจริงเกี่ยวกับความรอบรู้หรือความช านาญในสิ่งที่ท าได้ส าเร็จการได้รับความส าเร็จได้สร้างความเช่ือที่เข้มแ ข็งเกี่ยวกับ
ความสามารถของบุคคล ตรงกันข้ามกับความล้มเหลวที่ท าลายความเช่ือนี้ 2)การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นที่ประสบ
ความส าเร็จ ความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงได้จากการถ่ายทอดความสามารถและการเปรียบเทียบกับความส าเร็จของผู้อื่น การ
สังเกตเห็นคนอ่ืน แสดงพฤติกรรมที่ซับซ้อนแล้วได้รับความส าเร็จโดยเฉพาะบุคคลนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้สังเกตจะพัฒนาการ
รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถท างานได้ส าเร็จเช่นเดียวกันหากมีความพยายามและไม่ย่อท้อ 3)การพูดชักจูงการพูดสนับสนุนในเชิง
ชักชวนให้รับรู้ความสามารถได้ ท าให้คนเราใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จ ช่วยพัฒนาทักษะและการรับรู้
ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นได้ 4)สภาวะทางกายและอารมณ์ การตัดสินความสามารถส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลแสดงออกของ
สรีระและภาวะทางอารมณ์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตน แต่ข้อมูลก็ถูกถ่ายทอดโดย
ภาวะทางสรีระและปฏิกิริยาก็ไม่ได้ตัดสินความสามารถของบุคคลด้วยตัวเอง เนื่องจากข้อมูลได้มีผลกระทบต่อการรับรู้
ความสามารถของตนโดยผ่านกระบวนการรู้คิดปัจจัยต่าง ๆประกอบกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร (Organizational Communication Climate) R.Wayne Pace 
and Don F.Faules (1994) กล่าวว่า บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบไปด้วย การรับรู้ การประเมินเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทางการสื่อสาร และพฤติกรรมของมนุษย์ ในการตอบสนองของพนักงาน ที่มีต่อความคาดหวัง ความขัดแย้ง และโอกาส
การเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง R.Wayne Pace and Don F.Faules ได้อธิบายว่า บรรยากาศการสื่อสารภายใน
องค์กรมีความส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยรวมขององค์กรมากที่สุด เพราะบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร
จะส่งผลต่อความพยายามร่วมกันหรือความส าเร็จร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1)ความไว้วางใจ 
หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าภายในองค์กร มีการสื่อสารข้อมูลต่อกัน โดยข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ 2)การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่า ตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
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เรื่องต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 3)การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่า องค์กรสนับสนุนพนักงานท างานเป็นทีม รวมถึงมีการสื่อสารเพื่อประสานงานกับผู้อื่นใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน 4)การเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่า ผู้บังคับบัญชาให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเปิดเผย ครบถ้วน และจริงใจในการปฏิบัติงาน 5)การรับฟัง
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่า พนักงานมีอิสระในการเสนอแนะข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และ
ผู้บังคับบัญชายินดีท่ีจะรับฟังข้อเสนอแนะอย่างจริงใจ 6)การได้รับการรับรู้เป้าหมาย หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่า พนักงาน
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตัวเองที่ได้รับผิดชอบ รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนส าคัญ
ในองค์กร ท าให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หมายถึง ภารกิจหน้าที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาควบคู่กับต าแหน่งทางสังคมในสถาบัน 
ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด ารงต าแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้เฉพาะต าแหน่งนั้นๆ 
และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งน้ันๆ ต้องน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์ และศิลป์ในบทบาทหน้าท่ีดังกล่าวองค์กร
ใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยก็คือ คนหรือบุคลากรในองค์กรซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด และ
เป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และส าคัญที่สุดตามหลักการบริหาร การสร้างเสริมความต้องการในการ 
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อ ความส าเร็จของงาน และขององค์กร
อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหารที่ ต้องค านึงถึง เพราะด้านความต้องการในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพของงานดียิ่งข้ึนเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบ 
และเอาใจใส่ในงานอย่างแท้จริง ไปสู่ความรักความผูกพัน และ ความซื่อสัตย์ในองค์กรจะเป็นสิ่งที่บุคคลทุ่มเทให้กับองค์กร อันท า
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจ บุคคลจะท างานหนักกว่าเดิม ไปสู่ความมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี
กว่าเดิม ฉะนั้นผลตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจ และความต้องการในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานของพนัก งานที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นปัจจัยท่ีผู้ปฏิบัติงานคิดว่าเหมาะสมกับการได้ทุ่มเทอย่างแท้จริงให้กับองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของความ
ต้องการในแต่ละบุคคลงานทุกอย่างบนโลกใบนี้ท่ีมนุษย์เป็นผู้สรรสร้างขึ้นมา มีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพ
บริบทของพื้นที่ และความมุ่งหวังขององค์การว่าต้องการงานแบบไหน ซึ่งต้องแข่งขันกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยค่าแรงงาน 
ค่าอุปกรณ์ ค่าครองชีพ ระบบเศรษฐกิจในระดับต่างๆ สิ่งเหล่านี้คอยเป็นตัวกระตุ้นให้งานนั้นส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ในเมื่อต้อง
แข่งขันกับปัจจัยภายนอกภายในดังที่กล่าวมา ค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงมีความจ าเป็น และเสมือนเป็นผลส าเร็จที่ทุกคน
ต้องไปให้ถึงด้วยวิธีการต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล 
ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลก็ไม่จ าเป็นว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพเสมอไป 

 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสือ่สารภายในองค์กรที่

มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ประชากร 
ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)ในระดับปฏิบัติการทั้งหมด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 

H3 

 
H1a - H1d 

H2a - H2d 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
1) ประสบการณ์ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
2) การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น 
3) การใช้ค าพูดชักจูง 
4) การกระตุ้นอารมณ์ 
 

บรรยากาศในการส่ือสารภายในองค์กร 
1) ความไว้วางใจ 
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
3) การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
4) การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
5) การรับฟังการส่ือสารจากล่างขึ้นบน 
6) การได้รับการรับรู้เป้าหมาย 

 
 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย 
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จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ บึง
กาฬจ านวน 1,270 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่เป็นตัวแทนของประชากร จ านวน 305 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จากสูตรของ Taro Yamane (1973) 
 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ค าถามเป็นแบบแสดงรายการเพื่อให้

เลือกตอบ (Checklist) จ านวน 6ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง จ านวน 23ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้

ความสามารถของตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น การใช้ค าพูดชักจูง และ
การกระตุ้นอารมณ์ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร จ านวน 26 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ
บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร 6 ด้าน ได้แก่ ความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การ
เปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง การรับฟังการสื่อสารจากล่างขึ้นบน และการได้รับการรับรู้เป้าหมาย 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ
คะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

2.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ

น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.น าผลของการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้

ครอบคลุมกับจุดมุ่งหมายและสมมติฐานในการวิจัย 
3.น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดน าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้องและ

ครอบคลุมเนื้อหาที่จะท าการวิจัยแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 
4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
5.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
6.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
6.1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับพนักงานบริษัท KGS. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จ านวน 

30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
6.2) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) ซึ่งประสบการณ์ที่ประสบความส าเรจ็มีค่า 0.82 การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น มีค่า 0.86 การใช้ค าพูดชักจูง มีค่า 
0.89 การกระตุ้นอารมณ์ มคี่า 0.87 บรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กรมีค่า 0.90 ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย มีค่า 0.82 การศกึษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Hair, 2006) ดังนั้น เนือ้หาในแบบสอบถามมีคา่ความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได ้

6.3) การทดสอบความแม่นตรง (Validity Test) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ซึ่งสัมประสิทธ์ิของปัจจัยของประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จมีค่า 0.77 – 0.88 การไดเ้ห็นประสบการณ์ผู้อื่น 
มีค่า 0.78 – 0.84 การใช้ค าพูดชักจูง มีค่า 0.79 – 0.94 การกระตุน้อารมณ์ มีค่า 0.70 – 0.91 บรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องค์กรมีค่า 0.73 – 0.87 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย มีค่า 0.70 – 0.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของ
ปัจจัย (Factor Loadings) ที่ก าหนดโดย Nunnally andBerstein (1994) ว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัย (Factor Loadings) ที่
ยอมรับได้ควรจะมีค่าไมต่่ ากว่า 0.40 การศึกษานี้ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัย (Factor Loadings) สูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปร
ไม่มีความสมัพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 

6.4) การทดสอบความล าเอียงจากการไมต่อบแบบสอบถามกลับมา (Non-Response Bias) ใช้ t-test โดยน าข้อมลู
ทางด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
(Armstrong and Oventon, 1977) 
 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 305 คน 

มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี ้
1.การด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 305 ชุด 
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2.ด าเนินการจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 305 คน โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อม
ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณียภ์ายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห ์

3.เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้ว ด าเนนิการตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามทีไ่ด้รบัเพื่อน ามาประมวลผลต่อไป 
4.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับอีกครั้งมีความสมบูรณ์จ านวน 124 ซอง คิดเป็นร้อยละ 40.66 

ซึ่งมากว่าค่าร้อย 20 โดย Aaker, Kumar และ Day (2001) กล่าววา่ อัตราการตอบกลับส าหรับการสง่แบบสอบถามไปรษณียโ์ดยไม่
มีขั้นตอนของการติดตาม แบบสอบถามที่ไดส้่งไปแล้วต้องไมต่่ ากว่าร้อยละ 20 ดังนั้น อัตราการตอบกลับร้อยละ 40.66 ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 20 ถือเป็นที่ยอมรับ 

5.ด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวเิคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

3. ผลการวิจัย 
การทดสอบความสัมพันธ์การรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์ 
ดังนี ้

สมการที่ 1 CC :      +   SE+  ES+  CO+  EM+  AG+  TW+  

สมการที่ 2 CC :      +   SE+  AG+  TW+  

สมการที่ 3 CC :      +    ES+   AG+   TW+  

สมการที่ 4 CC :      +    CO+   AG+   TW+  

สมการที่ 5 CC :      +    EM+   AG+   TW+  

สมการที่ 6 PM :      +    SE+   ES+   CO+   EM+   AG+   TW+  

สมการที่ 7 PM :      +    SE+   AG+   TW+  

สมการที่ 8 PM :      +    ES+   AG+   TW+  

สมการที่ 9 PM :      +    CO+   AG+   TW+  

สมการที่ 10 PM :      +    EM+   AG+   TW+  

สมการที่ 11 PM :      +    CC+   AG+   TW+  
เมื่อ 

SE แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (Successful Experience) 
ES แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการได้เห็นประสบการณผ์ู้อื่น (Experience of Seeing) 
CO แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ค าพูดชักจูง (Convince) 
EM แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระตุ้นอารมณ์ (Emotional) 
CC แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร (Communication Climate) 
PM แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน (Performance) 
AG แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน (Age) 
TW แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Term Works) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร SE ES CO EM CC PM AG TW 
X 4.16 4.44 3.74 3.69 4.05 3.70 2.73 3.06 
S.D. 0.54 0.52 0.61 0.64 0.50 0.61 0.87 1.13 
SE         
ES 0.57**        
CO 0.64** 0.34**       
EM 0.56** 0.25** 0.78**      
CC 0.67** 0.48** 0.51** 0.49**     
PM 0.29** -0.12 0.21* 0.21* 0.54**    
AG -0.05 -0.02 -0.13 -o.06 -0.06 -0.02   
TW 0.46** 0.37** 0.26** 0.34** 0.43** 0.17** 0.23**  

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันเอง (Multicollinearity) ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ (Variance Inflation Factors : 
VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.00 – 3.36 (Neter, Wasserman & Kutner, 1985) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิด
ปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแประอิสระ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
บรรยากาศการสือ่สารภายในองค์กร 

สมการ 
1 2 3 4 5 

ประสบการณ์ที่ประสบความส าเรจ็ 0.48 a 
(0.10) 

0.67*** 
(0.07) 

   

การได้เห็นประสบการณ์ผูอ้ื่น 0.18** 
(0.08) 

 0.49*** 
(0.08) 

  

การใช้ค าพูดชกัจูง 0.00 
(0.12) 

  0.51*** 
(0.08) 

 

การกระตุ้นอารมณ ์ 0.16 
(0.11) 

   0.48*** 
(0.08) 

อายุของพนักงาน -0.63 
(0.73) 

-0.57 
(0.75) 

-1.41 
(0.88) 

-0.61 
(0.88) 

-0.70 
(0.90) 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน -0.61 
(0.74) 

-0.54 
(0.74) 

-0.63 
(0.88) 

-0.08 
(0.88) 

-0.86 
(0.89) 

Adjusted R2 0.50 o.47 0.26 0.27 0.24 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
a ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย สว่นค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (H1a: b=0.67, p < 0.00) 
การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น (H1b: b=0.18, p < 0.05; b=0.49, p < 0.00) การใช้ค าพูดชักจูง (H1c: b=0.51, p < 0.00)และการกระตุ้น
อารมณ์ (H1d: b=0.48, p < 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 
0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1a - 1d โดยมีอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรควบคุม 
พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) แสดงว่า อายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งนี้ การรับรู้ความสามารถของตนเองอธิบายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร
ได้ 50%, 47%, 26%, 27% และ 24% ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรงุไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการปฏิบัติงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

สมการ 
6 7 8 9 10 

ประสบการณ์ที่ประสบความส าเรจ็ 0.50 a 
(0.12) 

0.29*** 
(0.09) 

   

การได้เห็นประสบการณ์ผูอ้ื่น -0.41*** 
(0.10) 

 -0.12 
(0.10) 

  

การใช้ค าพูดชกัจูง -0.02 
(0.15) 

  0.20** 
(0.09) 

 

การกระตุ้นอารมณ ์ 0.05 
(0.14) 

   0.20** 
(0.09) 

อายุของพนักงาน -0.23 
(0.93) 

-0.61 
(0.97) 

-0.87 
(1.00) 

-0.64 
(1.00) 

-0.66 
(0.99) 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน -0.94 
(0.94) 

-0.90 
(0.97) 

-0.98 
(1.00) 

-0.71 
(1.00) 

-1.02 
(0.99) 

Adjusted R2 0.21 0.10 0.03 0.06 0.06 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
a ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย สว่นค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
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จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (H1a: b=0.29, p < 
0.00) การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น (H1b: b=-0.41, p < 0.00) การใช้ค าพูดชักจูง (H1c: b=-0.20, p < 0.05) และการกระตุ้นอารมณ ์
(H1d: b=0.20, p < 0.05) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 2a - 2d โดยมีอายุของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) แสดงว่า อายุของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุง ไทย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท้ังนี้ การรับรู้ความสามารถของตนเองอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ 21%, 10%, 3%, 6% และ 6% ตามล าดับ สว่นที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอืน่ๆ 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ของบรรยากาศการ
สื่อสารภายในองค์กรและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สมการ 
11 

บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร 0.53** 
(0.08) 

อายุของพนักงาน -0.23 
(0.86) 

ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน -0.59 
(0.86) 

Adjusted R2 0.29 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 พบว่า บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร (H3: b=0.53, p < 0.05) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน
ที่ 3 โดยมีอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
แสดงว่า อายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งนี้ บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ร้อยละ 29 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ 

 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
1.การรับรู้ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น การใช้ค าพูด

ชักจูง และการกระตุ้นอารมณ์ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณิการ์ สุขชารี (2548) ที่กล่าวว่า
การศึกษาครั้งนี้ท าใหทราบถึงระดับความเช่ืออ านาจควบคุมตนเอง ระดับการรับรูความสามารถของตนเอง ของพนักงานวาอยูในระดับใด 
และมีผลตอความแตกตางในดานผลการ ปฏิบัติงานอยางไร นอกจากนี้ท าใหทราบถึง ความเช่ืออ านาจควบคุมตนเอง การรับรู 
ความสามารถของตนเอง และผลการปฏิบัติงานของพนักงานวามีความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรไดในอนาคต 

2.บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปริญญ์ นันทกสิกร (2555) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของบรรยากาศการแบ่งปัน
ความรู้และความพึงพอใจในการสื่อสารต่อผลสัมฤทธิ์ในการท างานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด กิจการซีแพค
ภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด กิจการซีแพคภาคเหนือ ต่อบรรยากาศ
การแบ่งปันความรู้ ความพึงพอใจในการสื่อสาร และผลสัมฤทธิ์ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากหรือเห็นด้วย ในส่วนของ
การศึกษาผลกระทบของบรรยากาศการแบ่งปันความรู้และความพึงพอใจในการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการท างาน พบว่าตัวแปรด้าน
บรรยากาศการแบ่งปันความรู้และตัวแปรด้านความพึงพอใจในการสื่อสารมีผลกระทบในทางบวกต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการท างานทุกตัว
แปรอย่างมีระดับนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.01 
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4.1 การน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.จากการที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีฐานลูกค้าหลากหลายอาชีพทั่วประเทศ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ทวีความ

รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารให้
ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นเลิศ จากความรู้ ความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

2.การมีบรรยากาศการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลท าให้บรรยากาศในการท างานภายในองค์กร เป็นไปด้วยดี ดังนั้น พนักงานทุกคนควรที่จะตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตัวเอง และเคารพในสิทธิของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอๆ เพราะปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
อีกด้วย 
4.2 งานวิจัยในอนาคต 

1.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การอื่นๆที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษัท ทีโอที 
จ ากัด มหาชน เป็นต้น 

2.ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อาทิ การแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายภาครัฐ สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้นเพื่อให้ได้ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

3.ควรมีการศึกษาผลของปัจจัยอื่นๆที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เช่น การบริหารงานบุคคลภายในองค์การ ทฤษฎีองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นต้น 
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ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุม่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อ คุณภาพการบริการและ
การรับรู้คุณค่า ของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย 

Expectations and Perceptions of Tourists ASEAN Community toward Service 
Quality and Perceived Value the 3-Star Hotel Business in Thailand. 

 

กฤษติญา  มูลศรี รัตนา  สีดี และ ธิตินันธุ์  ชาญโกศล 
Kristiya  Moonsri, Ruttana  Seedee and Thitinan  Chankoson 

หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
e-mail :Kristiya_ripb@hotmail.com Tel: 082-6695094 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม อาเซียนที่มีต่อคุณภาพ

การบริการและการรับรู้คุณค่า ของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย และศึกษาช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียนด้านคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมประเภท 3 ดาวทีเ่ป็นสมาชิกสมาคมโรงแรม
ไทย จ านวน 1,500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน มีระดับ
ความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการและด้านคุณค่าอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าหลังจากใช้
บริการจริง อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการพบว่าช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการมากที่สุด คือ ด้านความเช่ือถือได้ (0.80) และช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณค่ามาก
ที่สุด คือ ด้านโรงแรมมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกไม่เหนื่อยแรง (0.81) 
ค าส าคัญ:  คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า โรงแรมประเภท 3 ดาว 
 

Abstract 
 This study aims to study the level of expectations and perceptions of Tourists ASEAN Community toward 
service quality and perceived value the 3-star hotel business in Thailand and to study the gap between expectations 
and perceptions of Tourists ASEAN Community toward service quality and perceived value the 3-star hotel business in 
Thailand. The sampling group was 1,500 tourists of the ASEAN Community who stayed at the 3-star hotel business in 
Thailand. The collected data questionnaires 5 rating scale. The statistics used in this research were percentage, average, 
and standard deviation. The results showed that the foreign tourists of ASEAN countries have high expectations for 
quality, service and value at moderate level. The perception of service quality and perceived value after actual use 
showed at high level. From an analysis of the gap between expectations and perceived quality of service found that the 
highest gap between the expectations and perceptions of service quality is the reliability (0.80) and the highest gap 
between expectations and perceived value is the hotel provides a convenient process indefatigable force (0.81) 
Keywords:  Service Quality, Perceived Value, 3-star hotel business. 
 

1. บทน า 
 ทศวรรษท่ีผ่านมาเศรษฐกิจท่ัวโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดคือ การ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมบริการ ส าหรับประเทศไทยภาคธุรกิจบริการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
สูงถึงร้อยละ 49.3 และมีการจ้างงานในภาคบริการสูงถึงร้อยละ 40.5 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) ทั้งนี้แรงขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมบริการที่ส าคัญ คือ การท่องเที่ยว ซึ่งจากรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย มีการขยายตัว
ในเกณฑ์สูง โดยในปี พ.ศ. 2554 - 2558 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน            
ปี พ.ศ. 2554 มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 776,217.20 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2555 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็น 983,928.36 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,207,145.82 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 มี
รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,172,798.17 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,447,158.05 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558 มีนัก
ท่อง เที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 5,594,577 คน ในปี 
พ.ศ. 2555 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 6,281,153 คน ในปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 7,282,266 คน ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวจ าวน 6,641,772 คน และในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพิ่มมากขึ้นถึง 
7,886,136 (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
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ประชาคมอาเซียน กับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
มาเลเซีย รัฐบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกมาตรการ ใด ๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการให้บริการ
แบบข้ามพรมแดนและการใช้บริการข้ามพรมแดน (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2555) ซึ่งมีผลส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย คือ นักท่องเที่ยว จากประเทศสมาชิกทั้งหมดสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างเสรีมากขึ้น อัตราการเข้า
พักโรงแรมย่อมมีอัตราสูงขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โรงแรมประเภท 3 ดาวเป็นโรงแรมที่รองรับและสอดรับกับ
พฤติกรรมของลูกค้านักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งสถานที่ต่าง ๆ และเข้าพักแรม โดย
ลูกค้าจะไม่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกที่หรูหรามากนัก แต่ต้องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นครบครัน การ
ตัดสินใจซื้อจะเปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีจ่ายกับคุณภาพการบริการที่ได้รับจากโรงแรม ดังนั้นการศึกษาถึงระดับความคาดหวังและ
ระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีต่อคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 
ดาวในประเทศไทย รวมถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการบริการให้เกินความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้ธุรกิจโรงแรม
ประเภท 3 ดาวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการและสร้างความประทับใจ อันจะน าไปสู่การมาใช้บริการซ้ าและแนะน าบอก
ต่อ ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว และเป็นการน ารายได้ 
เงินตรา จากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน น าไปสู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม อาเซยีนที่มีต่อคณุภาพการบริการ

และการรับรูคุ้ณค่า ของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซยีนด้านคณุภาพการ

บริการและการรับรูคุ้ณค่าของธุรกจิโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย 
           การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. คุณภาพการบริการ 
 คุณภาพการบริการมีความส าคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจบริการ เพราะคุณภาพการบริการ (Service Quality) คือสิ่งกระตุ้นให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ ากันอย่าง ส าหรับความหมายของคุณภาพการบริการ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี ้
   คุณภาพการของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (excellent service) ตรงกับความต้องการหรือ
เกินความต้องการลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ซึ่ง
บริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการ หมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของ
ลูกค้า หมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ จนรู้สึกว่าการบริการนั้นเป็นบริการที่วิเศษมาก ประทับใจ 
คุ้มค่าแก่การตัดสินใจ รวมทั้งคุ้มค่าเงิน (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) 
 คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ระดับความสามารถของการบริการในการบ าบัด
ความต้องการของลูกค้า หรือระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับการบริการไปแล้ว (วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2547)  
  คุณภาพการบริการตามแนวคิดของ พาราสุรามัน (Parasuraman) เช่ือว่า “คุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ได้รับจริง ถ้าการบริการที่ได้รับจริงดีกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังถือว่าการบริการนั้นมี
คุณภาพ” (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) 
  อวีลินิ - โฮจิเวค (Avelini-Holjevac, 2002) ให้ความหมายคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมว่า หมายถึง 
ความส าเร็จในการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณภาพบริการ คือ การบริการที่ตรงกับความคาดหวังหรือเกินความ
คาดหวังของลูกค้า ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพ มี 2 กรณี คือ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) 

1. ความคาดหวังไม่แตกต่างจากประสบการณ์จริง ลูกค้าจะรู้สึกว่าการบริการนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตอบสนองความ
ต้องการได้ ถือว่ายังมีคุณภาพเพียงพอที่จะมาใช้บริการต่อไปได้ 

2. ประสบการณ์จริงเหนือกว่าความคาดหวัง ถือว่าเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  
ทั้งสองกรณีถือว่าเป็นการบริการที่ดีและมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ลูกค้าย่อมเลือกเป็นลูกคา้

อย่างจงรักภักดีกับธุรกิจที่บริการอย่างเกินความคาดหวัง ยิ่งบริการดีเพียงใด โอกาสการได้ลูกค้าถาวรยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 
 โดยคณุภาพการบริการ (Service Quality) มีความส าคญัต่อธรุกิจบรกิาร ดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) 

1. สร้างความพอใจและความจงรักภักดีให้ลูกค้า การให้บริการอย่างมีคุณภาพย่อมท าให้ลูกค้าติดใจและรู้สึกพอใจ ตอ้งการ
มาใช้บริการในครั้งต่อไป ไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้กับธุรกิจบริการอื่นที่ไม่คุ้นเคย ในที่สุดย่อมเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจและความ
จงรักภักดีจากลูกค้าหาได้ยากเต็มทีในยุคที่มีบริการจากคู่แข่งให้เลือกมากมาย ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากนี้การให้บริการที่
ดีเลิศช่วยลดความไม่พอใจของลูกค้าลงด้วย เนื่องจากเป็นการลดความผิดพลาดของการให้บริการ 
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2. การให้บริการที่มีคุณภาพย่อมท าให้ลูกค้าช่ืนชมธุรกิจ และความชื่นชมนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้อื่น ท าให้ธุรกิจมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 

3. มีอิทธิพลต่อขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ คุณภาพการให้บริการมีผลอย่างมากในขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ  
เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้บริการ  สิ่งทีเ่ป็นพื้นฐานในการบอกถึงความคุ้มค่าคือคุณภาพในการบริการ 

4. เป็นกลยุทธ์ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดล้วนไม่คงทน ธุรกิจอาจคิดกลยุทธ์หรือพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดใหม่ๆ มาสู่ตลาด ไม่นานนัก
คู่แข่งรายอื่นก็ลอกเลียนแบบได้  ไม่ว่าจะเป็นการออกบริการใหม่ การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย การปรับปรุงราคา หรือการส่งเสริม
การตลาดแบบแจกแถม หลักฐานอันหนึ่งที่ชัดเจนคือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ในธุรกิจต่างๆ จะเหมือนกันหรือคล้ายกันมาก แยกความ
แตกต่างอย่างชัดเจนได้ยาก แต่สิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าแยกความแตกต่างได้คือ คุณภาพในการบริการซึ่งเกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนที่มอบบริการ
ผ่านกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ด้วยเหตุทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ท าใหก้ารบรกิารทีม่ี
คุณภาพเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจยากที่คู่แข่งขันจะลอกเลียนแบบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้เกิดความได้เปรียบใน
การเชิงการแข่งขัน 
 ส าหรับการบริการที่ไม่มีคุณภาพ จากการศึกษาของ พาราสุรามัน ซีธัมล์ และเบอร์รี(Perasuraman, Zeithml & Berry, 
1985) พบว่า เกิดจากช่องว่างคุณภาพ ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้  
               ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับการรับรู้ของผู้ให้บริการเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า 
ช่องว่างนี้เป็นช่องว่างที่ผู้ให้บริการไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งท าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อปิดช่องว่างนี้ ผู้ให้บริการจะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  
 ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผู้ให้บริการเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า และการก าหนดคุณลักษณะของ
คุณภาพบริการที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ช่องว่างนี้ผลจากความผิดพลาดในการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพบริการที่ไม่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และขาดหลักเกณฑ์ในการท างานที่ชัดเจน ดังนั้นช่องว่างนี้ผู้ให้บริการจะต้องก าหนด
คุณลักษณะของคุณภาพบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีการควบคุมคุณภาพอย่างจริงจัง 
 ช่องว่างที่ 3 เป็นช่องว่างระหว่างลักษณะของคุณภาพบริการที่ได้ก าหนดไว้และการให้บริการจริง ช่องว่างนี้เป็นช่องว่างที่ผู้
ให้บริการอาจส่งมอบบริการไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ช่องว่างนี้หายไป ผู้ให้บริการจะต้องฝึกอบรมและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า 
 ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างการให้บริการจริงกับการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบ ช่องว่างนี้มีผลมาจากการใช้สื่อโฆษณาที่
ท าให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังต่อบริการที่จะได้รับ และเมื่อมารับบริการลูกค้าไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นเพื่อปิดช่องว่างนี้ ผู้
ให้บริการจะต้องน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น 
 ช่องว่างที่ 5 เป็นช่องว่างระหว่างบริการที่ลูกค้ารับรู้และบริการที่ลูกค้าคาดหวัง ช่องว่างนี้เป็นเป็นผลลัพธ์ความแตกต่าง
ระหว่างบริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับตั้งแต่ช่องว่างที่ 1 ถึง ช่องว่างที่ 4 ดังนั้นเพื่อปิดช่องว่างนี้ผู้ให้บริการจะต้องปิดช่องว่างทั้ง 4 
ข้างต้นด้วย 
 สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการของธุรกิจถูกทดสอบจากการเผชิญหน้าเพื่อรับบริการแต่ละครั้ง ลูกค้าสร้างความคาดหวัง
เกี่ยวกับการบริการจากประสบการณ์ในอดีต ค าบอกเล่าจากปากต่อปาก และจากโฆษณา ลูกค้าจะเปรียบเทียบ “บริการที่เกิดจากการ
รับรู้ด้วยตนเอง กับ บริการที่ตนคาดหวัง” ถ้าบริการที่รับรู้ต่ ากว่าที่คาดหวังจะท าให้ลูกค้าผิดหวัง ถ้าบริการที่รับรู้ตรงกับหรือเกินกว่าที่
คาดหวัง ลูกค้าพร้อมจะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายนั้นอีก  

2. การรับรู้คุณค่า 
      ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ง เพราะลูกค้าเช่ือว่าจะได้รับคุณค่าที่ดีกว่า (Zeithaml et al., 2006) ลูกค้าจะตัดสินใจ
ซื้อโดยการใช้ข้อมูลที่เพียงพอ และท าการประเมินคุณค่าที่ได้รับ ซึ่งการประเมินคุณค่านี้ลูกค้าจะท าการประเมินอย่างรอบคอบ และท าการ
ตัดสินใจซื้อเมื่อลูกค้ารับรู้ว่าได้รับคุณค่ารวมจากผลิตภัณฑ์มากกว่า (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2555) ลูกค้ารับรู้คุณค่าที่ได้ จากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ (Perceived Benefit) กับการรับรู้ความสูญเสีย (Perceived Sacrifice) ของลูกค้า 
โดยความสูญเสียอาจเกิดจากเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ  หลังจากที่ลูกค้าท าการประเมินการรับรู้คุณคา่หรอืคณุคา่ทีร่บัรู้แลว้ 
ลูกค้าจะน าผลการประเมินไปตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับมีค่ามากและส่งผลให้
ลูกค้าจะเต็มใจซื้อ (นภวรรณ คณานุรักษ,์ 2555) และ เบรดี้และโครนิน (Brady & Cronin, 2001) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าลูกค้าจะเป็นแรง
ผลักให้เกิดพฤติกรรมในอนาคตของพวกเขา เช่น ความตั้งใจซื้อซ้ า และการแนะน าบอกต่อ  
      ซีธัมล์ (Zeithaml, 1988) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าของลูกค้า เป็นการประเมินโดยรวมจากลูกค้าในอรรถประโยชน์จากการ
บริการ บนพื้นฐานการรับรู้สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกับสิ่งที่เขาต้องเสียไป  
  คอตเลอร์และเคเลอร์ (Kotler & Keller, 2012) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าของลูกค้าคือ ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ที่ลูกค้า
ได้รับทั้งหมดกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้า โดยผลประโยชน์ของลูกค้าทั้งหมด คือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เชิงหน้าที่ เชิงจิตวิทยา จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการ บุคลากรและภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนรวมของลูกค้า คือ ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและ
บริการนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการเสาะหาข้อมูล ต้นทุนในการใช้สินค้า รวมถึงต้นทุนด้านเงิน เวลา พลังงาน และต้นทุนทางด้านจิตวิทยา  
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  การรับรู้คุณค่าของลูกค้า ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การประเมินความคุ้มค่าของการใช้บริการของธุรกิจโรงแรม บนพื้นฐาน
ของประโยชน์ท่ีได้รับทั้งหมดกับต้นทุนที่ต้องเสียไปทั้งหมด จากการใช้บริการของธุรกิจโรงแรม 

3. การบริการเกินความคาดหมาย 
    การแข่งขันในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้จะต้องเป็นธุรกิจที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงในสายตาลูกค้า 

กล่าวคือ ธุรกิจต้องส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และที่ส าคัญคือ ลูกค้าต้องยอมรับว่าการบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ รวมทั้งในธุรกิจบริการนั้นต้องมอบบริการที่เกินความคาดหมายของลูกค้าด้วย ซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการ ลูกค้าจะได้รับ
ข้อมูลต่างๆ จากธุรกิจบริการนั้น จากสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว หรือได้รับการบอกกล่าวจากบุคคลใกล้ชิด ท าให้
ลูกค้าสร้างมโนภาพขึ้นมา หรือสร้างความคาดหวัง (Expectation : Ex) แต่เมื่อมาใช้บริการแล้วลูกค้าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง 
(Experience: Ep) ลูกค้าจะน ามโนภาพมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริง ดังนี้ (ชัยสมพร ชาวประเสริฐ, 2552) 

1. กรณี Ex  Ep กรณี หมายความว่าลูกค้าจะรู้สึกไม่พอใจกับธุรกิจบริการนั้น เนื่อง จากมโนภาพที่ลูกค้าสร้างหรือคาดหวัง
ไว้มีมากกว่าคุณค่าที่ได้รับจากประสบการณ์การใช้บริการ ในอนาคตย่อมไม่มาใช้บริการอีกแน่นอน 

2. กรณี Ex = Ep กรณีนี้ ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการนั้นแค่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตอบสนอง ความต้องการได้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ 
หรือไม่ได้แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน หากการบริการนั้นมีราคาสูง ลูกค้าอาจจะไม่มาใช้บริการต่อไป แต่หากการบริการนั้นมีราคาที่
สมเหตุสมผล ลูกค้าอาจจะมาใช้บริการในครั้งต่อไป 

3. กรณี Ex  Ep กรณีนี้ เป็นกรณีการให้บริการเกินความคาดหมาย เนื่องจากคุณค่าที่ได้รับจากประสบการณ์การใช้บริการ
มีมากกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ก่อนใช้บริการ ลูกค้ามีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ย่อมมาใช้บริการในครั้งต่อไป และ
อาจจะไปบอกต่อให้บุคคลอื่นต่อไป 

ดังนั้นการบริการเกินความคาดหมาย จึงมีประโยชน์มากต่อธุรกิจบริการ (ชัยสมพร ชาวประเสริฐ, 2552) ดังนี้  
1. ต้ังราคาในการให้บริการสูงกว่าคู่แข่ง  การสร้างบริการเกินความคาดหมายย่อมท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงความแตกต่าง มี

นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาให้บริการ สร้างความไม่ซ้ าซาก ความมีเอกลักษณ์ โดดเด่นกว่าบริการอื่น ท าให้ลูกค้ามีความพอใจมากขึ้นจากการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังนั้นลูกค้าย่อมยอมจ่ายมากขึ้น ส าหรับบริการเกินความคาดหมายนั้น 

2. ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กิจการและช่วยในการวางต าแหน่งบริการ การสร้างบริการเกินความคาดหมาย ย่อมสร้างช่ือเสยีง
ให้กิจการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ในที่สุดจะท าให้ธุรกิจบริการนั้น สามารถวางต าแหน่งบริการในตลาดได้อย่างมั่นคง ยากที่คู่แข่งขันจะ
สามารถมาช่วงชิงต าแหน่งนั้นได้ เนื่องจากต าแหน่งบริการของธุรกิจได้ครองใจลูกค้าแล้ว 

3. หลีกเลี่ยงการแข่งขันแบบเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันในการส่งเสริมการตลาด หากธุรกิจสามารถสร้างบริการเกินความ
คาดหมายได้และยากในการเลียนแบบจากคู่แข่ง ท าให้ธุรกิจไม่ต้องต่อสู้กับคู่แข่งอย่างประจันหน้าด้วยการลด แลก แจก แถม อีกต่อไป 

4. มีลูกค้ามากขึ้น มีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น และรายได้มากขึ้น ธุรกิจย่อมได้รับอานิสงส์จากความพึงพอใจจากการใช้
บริการของลูกค้ามากขึ้น ท าให้ลูกค้าบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด โดยวิธีการสื่อสารแบบปากต่อปาก ท าให้เกิดการขยายฐานลูกค้าใหม่ 
ในขณะที่ลูกค้าเก่าก็มีความจงรักภักดีสูง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ย่อมลดลง มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น 
ในที่สุดรายได้ของธุรกิจย่อมเป็นรายได้แบบระยะยาว ไม่ใช่เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบข้ามคืน 

5. มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น การให้บริการเกินความคาดหมายย่อมท าให้ตราบริการของธุรกิจแข็งขึ้น ซึ่งตราบริการถือเป็น
ทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าและสามารถซื้อขายได้ ดังนั้นธุรกิจจึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัวและประสบความส าเร็จในการส่งมอบ
บริการอันดีเลิศ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสินค้า อยู่หลายประการ และในธุรกิจ
บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมอบบริการที่เกินความคาดหมายของลูกค้า เนื่องจาก
บริการที่เกินความคาดหมายนั้น ลูกค้าจะได้รับคุณค่าและประสบการณ์มากกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ก่อนใช้บริการ โดยลูกค้าจะเกิดความ
จงรักภักดี และกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป และอาจจะไปบอกต่อให้บุคคลอื่น โดยวิธี การสื่อสารแบบปากต่อปาก ท าให้เกิดการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ ในขณะที่ลูกค้าเก่าก็มีความจงรักภักดีสูง ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ย่อมลดลง มีส่วนแบ่ง
การตลาดมากขึ้น ในที่สุดรายได้ของธุรกิจย่อมเป็นรายได้แบบระยะยาว และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

คุณภาพการบริการ  
(Service Quality) 

การรับรู้คุณค่า  
(Perceived Value) 

ความคาดหวังและการรับรู้ของนักทอ่งเที่ยวกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อคุณภาพการบรกิารและ
การรับรู้คุณค่าของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวใน
ประเทศไทย 
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2. วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาศึกษาระดับความคาดหวัง และระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม อาเซียนที่มีต่อ
คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า ของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย และศึกษาช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียนด้านคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน จ านวน 7,886,136 คน (กรมการ

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมประเภท 3 ดาวซึ่งเป็นสมาชิก

สมาคมโรงแรมไทย และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ค่าความคาด
เคลื่อน ± 3% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 47) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,111 ตัวอย่าง งานวิจัยนี้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,500 ตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน น่าเช่ือถือมากขึ้น เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงแรมประเภท 3 ดาว เพื่อขอความอนุเคราะห์พนักงาน
โรงแรมเป็นผู้แจกแบบสอบถาม แก่ลูกค้าชาวต่างชาติกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่เข้าพักแรมกับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้ว 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของลูกค้าธุรกิจโรงแรม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มาจากประเทศใด เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกหรือไม่ ระยะเวลาที่พักในประเทศ
ไทย รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทาง วัตถุประสงค์การเข้าพัก เคยใช้บริการโรงแรมแห่งนี้หรือไม่ และระยะเวลาที่ใช้บริการ
จากโรงแรมแห่งนี ้

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการที่ลูกค้าคาดหวังและระดับคุณภาพบริการหลังจากลูกค้าใช้บริการของ
โรงแรมแล้ว มีจ านวน 35 ข้อ โดยค าถามในส่วนนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าของลูกค้า หลังจากลูกค้าเข้าใช้บริการของโรงแรมแล้ว มี
จ านวนทั้งสิ้น 24 ข้อค าถาม และลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดของลิเคิร์ท (Likert)  

ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ได้หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ผลการตรวจดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อค าถาม โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.60 – 1 คะแนน และทดลองใช้แบบสอบถาม (Try 
Out) จ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient) รวมถึงหาค่า
ความเช่ือมั่นเมื่อใช้แบบสอบถามจริงอีกครั้ง ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
 

ตัวแปร 
 

จ านวนข้อ 
 

IOC 
Cronbach’s Alpha  

ทดลองใช ้(n=30) ใช้จริง (n=1,500) 
1. คุณภาพการบริการ 35 .60 - 1.00 .972 .968 
2. การรับรู้คุณค่า 24 .60 - 1.00 .967 .969 

 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของลูกค้าธุรกิจโรงแรม โดยการหาค่าร้อยละ (percentage)  
2. วิเคราะห์ระดับความความคาดหวัง ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ ระดับการรับรู้คุณค่า และช่องว่างระหว่างความ

คาดหวังและการรับรู้ ของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.3 และ

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.7 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 ในส่วนของสถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.8 และระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีคดิเปน็
ร้อยละ 52.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
$4,001– $6,000 คิดเป็นร้อยละ 34.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 28.1 และเดินทางมาประเทศไทย
เป็นครั้งแรกมากที่สุดคือ ร้อยละ 60.4 เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่พักในประเทศไทยพบว่าพักในประเทศไทยไม่ถึง 1 สัปดาห ์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 60.3 กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีผู้ร่วมเดินทางเป็นครอบครัวหรือ
ญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.1 วัตถุประสงค์การเข้าพักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือเพื่อพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 55.5 กลุ่มตัวอย่างไม่
เคยใช้บริการของโรงแรมนี้ คิดเป็นร้อยละ 68.2  และระยะเวลาที่ใช้บริการจากโรงแรมแห่งนี้มากที่สุดคือ 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 35.4  
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับคุณภาพบริการหลังจากลูกค้าใช้บริการของโรงแรม  ในการน าเสนอ
ผลการวิจัยระดับความคาดหวังและระดับคุณภาพบริการของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน และช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพการบริการ ผู้วิจัยน าเสนอโดยประยุกต์ใช้แนวคิดคุณภาพบริการของ พาราสุรามัน ซีธัมล์ และเบอร์รี  (Perasuraman, 
Zeithml & Berry, 1985) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่จับต้องได้  ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการสร้างความ
เช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส ่มาเป็นแนวทางในการอธิบายผลการวิจัย และมีรายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวัง ระดับคุณภาพบริการ และช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 

 
รายละเอียด ระดับความคาดหวงั ระดับการรับรู ้

คุณภาพการบริการ ช่องว่าง 
(Gap) 

  S.D   S.D 
ด้านสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) 3.13 0.88 3.91 0.61 0.78 
เครื่องแบบพนักงานเรียบร้อยสะอาด 3.16 0.94 3.81 0.81 0.65 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณโดยรอบโรงแรมสวยงาม 3.15 1.00 3.90 0.80 0.75 
โรงแรมสะอาด 3.17 1.00 4.00 0.76 0.83 
การออกแบบตกแต่งภายในห้องพักเหมาะสมในการใช้งาน 3.14 0.98 4.01 0.79 0.87 
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรมดูทันสมัย  3.11 0.93 3.91 0.79 0.80 
สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม ครบครัน 3.13 0.98 3.95 0.76 0.82 
โรงแรมมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ 3.12 0.99 3.81 0.94 0.69 
ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) 3.11 0.84 3.91 0.58 0.80 
พนักงานบริการถูกต้องในครั้งแรก 3.18 0.96 3.92 0.76 0.74 
โรงแรมให้บริการตามสัญญา หรือตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ 3.14 0.93 3.94 0.76 0.80 
พนักงานมีทักษะในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า 3.12 0.93 3.91 0.78 0.79 
การบริการของโรงแรมมีมาตรฐานสม่ าเสมอ 3.11 0.98 3.96 0.74 0.85 
โรงแรมไม่มีข้อผิดพลาดในการบริการ 3.09 1.01 3.86 0.79 0.77 
โรงแรมมีมาตรฐานการให้บริการที่ไว้วางใจได้ 3.09 0.98 3.89 0.72 0.80 
โรงแรมให้บริการถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.10 0.98 3.93 0.71 0.83 
การตอบสนอง (Responsiveness)   3.14 0.85 3.90 0.61 0.76 
โรงแรมให้ความสนใจลูกค้าแต่ละราย 3.15 0.96 3.87 0.84 0.72 
โรงแรมให้บริการที่รวดเร็ว 3.18 0.92 3.88 0.83 0.70 
ทีมพนักงานมีความตั้งใจ ในการช่วยเหลือลูกค้า 3.14 0.99 3.91 0.79 0.77 
พนักงานมีความพร้อมในการแก้ปัญหาตามความจ าเป็น 3.08 1.00 3.84 0.74 0.76 
โรงแรมแจ้งรายละเอียดในการให้บริการแก่ลูกค้า 3.15 0.98 3.92 0.75 0.77 
โรงแรมมีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ 3.15 1.02 3.89 0.79 0.74 
พนักงานมีอัธยาศัยดีในการให้บริการ 3.17 0.99 4.00 0.71 0.83 
การสร้างความเชื่อมั่น (Assurance)   3.12 0.86 3.88 0.59 0.76 
พนักงานน่าไวว้างใจ  3.15 0.96 3.80 0.80 0.65 
พนักงานมีความรู้ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 3.13 0.95 3.85 0.79 0.72 
โรงแรมมีการรักษาความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 3.11 0.98 3.89 0.79 0.78 
โรงแรมมีมาตรฐานการให้บริการที่ดี 3.13 0.96 3.90 0.77 0.77 
โรงแรมมีระบบปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เคร่งครัด 3.08 0.98 3.90 0.76 0.82 
โรงแรมมีความปลอดภัยในการติดต่อท าธุรกรรม 3.11 1.02 3.91 0.73 0.80 
โรงแรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกับลูกค้า 3.16 1.02 3.96 0.76 0.80 
เห็นอกเห็นใจ (Empathy)   3.15 0.86 3.91 0.56 0.76 
พนักงานเอาใจใส่และให้บริการตามความต้องการผู้ใช้บริการแต่ละคน 3.16 0.94 3.79 0.71 0.63 
พนักงานเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคน 3.16 0.94 3.82 0.76 0.66 
พนักงานใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ท าให้ผู้ใช้บริการประทับใจ 3.16 0.96 3.88 0.77 0.72 
พนักงานให้บริการที่ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.11 0.99 3.99 0.71 0.88 
พนักงานปฏิบัติอย่างเป็นมิตร 3.16 1.00 3.97 0.76 0.81 
พนักงานเข้าถึงได้อย่างสะดวก ติดต่อได้ง่าย 3.14 1.01 3.95 0.75 0.81 
พนักงานมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใช้บริการ 3.16 1.02 4.01 0.72 0.85 

 

จากตารางที่ 2 พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ด้านเหน็อก
เห็นใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.15, S.D. = 0.86) ด้านการตอบสนอง อยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.14, S.D. = 0.85) ด้านสิ่งที่จับต้องได้ 
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.13, S.D. = 0.88) ด้านการสร้างความเช่ือมั่น อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 0.86) ด้านความเช่ือถือได้ 
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อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.11, S.D. = 0.84) และพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านสิ่งที่จับต้องได้ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 (  = 3.91, S.D. = 0.61) และรองลงไปคือ ด้านความเช่ือถือได้ อยู่ในระดับมาก (  = 
3.91, S.D. = 0.58) ด้านเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = 0.56) ด้านการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก (  = 3.90, S.D. = 0.61) 
และด้านการสร้างความเช่ือมั่น อยู่ในระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.59) และจากการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน พบว่า มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จริง มากที่สุด คือ ด้านความ
เช่ือถือได้เท่ากับ 0.80 ด้านสิ่งที่จับต้องได้ เท่ากับ 0.78 และด้านการตอบสนอง การสร้างความเช่ือมั่น และด้านเห็นอกเห็นใจ เท่ากับ 0.76  

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้คุณค่าหลังจากลูกค้าใช้บริการของโรงแรม รวมถึง
ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้คุณค่า และช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ   
             การรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน 

รายละเอียด ระดับความคาดหวงั ระดับการรับรู้คุณค่า ช่องว่าง 
(Gap)   S.D   S.D 

ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 3.20 0.95 3.74 0.76 0.54 
โรงแรมได้เสนอคุณค่าสมกับเงินที่จ่ายไป 3.18 0.96 3.87 0.80 0.68 
ท่านได้รับความยุติธรรม ในบริการที่ได้รับกับเงินที่จ่ายไปทั้งหมด 3.24 0.97 3.89 0.76 0.65 
ท่านไม่เสียเวลาในการรอรับบริการ 3.27 1.03 3.97 0.80 0.70 
ท าเลที่ตั้งของโรงแรมสะดวกไม่เสียเวลาเดินทาง 3.21 1.00 3.99 0.78 0.78 
ท่านรู้สึกคุ้มค่าในบริการที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไป 3.19 1.01 3.94 0.73 0.75 
ท่านใช้ความพยายามน้อย ไม่มีความยาก ล าบาก ในการใช้บริการของโรงแรม 3.23 1.02 3.87 0.79 0.63 
ท่านมีความสะดวก ง่าย ในการจองห้องพักของโรงแรม 3.21 1.01 3.86 0.79 0.65 
โรงแรมมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกไม่เหนื่อยแรง 3.20 1.04 4.01 0.76 0.81 
ท่านไม่มีความกังวลใจด้านความปลอดภัย 3.24 1.02 3.96 0.79 0.72 
โรงแรมไม่สร้างความหงุดหงิดร าคาญใจให้ท่าน 3.20 0.95 3.93 0.80 0.72 
โรงแรมไม่ท าให้เสียอารมณ์ แจ้งข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วน 3.23 1.01 3.93 0.78 0.70 
ท่านประทับใจหอ้งพักของโรงแรม 3.26 1.04 3.93 0.84 0.67 
ท่านประทับใจสภาพแวดล้อมของโรงแรม 3.24 0.98 3.94 0.82 0.70 

  ท่านประทับใจสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม 3.22 1.05 3.89 0.80 0.67 
คุณภาพการบรกิารที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับเงินที่จ่าย 3.24 1.00 3.97 0.77 0.72 
ท่านได้รับบริการตรงตามความต้องการ 3.21 0.97 3.95 0.75 0.74 
ท่านรู้สึกคุ้มค่าในบริการที่ได้รับ 3.21 1.03 3.98 0.77 0.77 
การบริการของโรงแรมท าให้ท่านมีความสุข 3.27 0.99 4.00 0.80 0.73 
ท่านได้รับความเพลิดเพลินในการพักอยู่โรงแรมนี้ 3.23 0.99 3.98 0.79 0.75 
ท่านได้รับความสะดวกในการพกัอยูโ่รงแรมนี้ 3.19 1.01 3.97 0.79 0.78 
ท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีจากการใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ 3.20 1.01 4.01 0.82 0.80 
ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจ จากการใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ 3.25 0.99 4.01 0.72 0.76 
โรงแรมแห่งนี้มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับท่าน 3.23 1.01 4.01 0.77 0.77 

 

จากตารางที่ 3 พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมรีะดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่า ด้านไม่เสียเวลาในการรอรับบริการ 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ (  = 3.27, S.D. = 1.03) การบริการของโรงแรมท าให้มีความสุข อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 0.99) รองลงไปคือ 
ประทับใจห้องพักของโรงแรม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.26, S.D. = 1.04) และมีความรู้สึกภาคภูมิใจ จากการใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.25, S.D. = 0.99) ตามล าดับ และพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมีระดับการรับรู้คุณค่า มากที่สุดคือด้าน 
ภาพลักษณ์ที่ดีจากการใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ มีระดับการรับรู้คุณค่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.01, S.D. = 0.82) โรงแรมแห่งนี้มีเอกลักษณ์ เหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.01, S.D. = 0.77) โรงแรมมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกไม่เหนื่อยแรง อยู่ในระดับมาก (  = 4.01, S.D. = 0.76) และมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ จากการใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ อยู่ในระดับมาก (  = 4.01, S.D. = 0.72) ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้คุณค่าของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน พบว่า มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าจริง มากที่สุด คือ 
ด้านโรงแรมมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกไม่เหนื่อยแรง เท่ากับ 0.81 ด้านภาพลักษณ์ที่ดีจากการใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ เท่ากับ 0.80 และด้านการ
ตอบสนอง การสร้างความเช่ือมั่น และด้านท าเลที่ตั้งของโรงแรมสะดวกไม่เสียเวลาเดินทาง, ได้รับความสะดวกในการพักอยู่โรงแรมนี้ เท่ากับ 0.76 
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4. สรุปผล 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.3 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.7 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 ในส่วนของสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.8 และ
ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน $4,001– $6,000 คิดเป็นร้อยละ 34.5 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากสาธารรัฐสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 28.1 และเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกมากที่สุดคือ ร้อยละ 60.4 เมื่อ
พิจารณาถึงระยะเวลาที่พักในประเทศไทยพบว่าพักในประเทศไทยไม่ถึง 1 สัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.3 กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีผู้ร่วมเดินทางเป็นครอบครัวหรือญาติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.1 
วัตถปุระสงค์การเข้าพักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือเพื่อพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 55.5 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยใช้บริการของโรงแรมนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 68.2  และระยะเวลาที่ใช้บริการจากโรงแรมแห่งนี้มากที่สุดคือ 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนมีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ อยู่
ในระดับมากทุกด้าน และจากการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคม
อาเซียน พบว่า นักท่องเที่ยวได้รับบริการเกินความคาดหวังทุกด้าน ซึ่งการบริการที่รับรู้เกินกว่าที่คาดหวัง ย่อมจะส่งผลให้นักท่องเที่ยว
พร้อมจะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายนั้นอีก (ชัยสมพร ชาวประเสริฐ, 2552) ทั้งนี้มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จริง มาก
ที่สุด คือ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านสิ่งที่จับต้องได้ ตามล าดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมประเภท 3 ดาว มีมาตรฐานการให้บริการที่เช่ือถือ
ได้ ในส่วนของระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่า ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนพบว่า มีความคาดหวังอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมีระดับการรับรู้คุณค่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์
ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าของลูกค้ากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้คุณค่าเกินความ
คาดหวังทุกด้าน อย่างไรก็ตาม ด้านที่มีช่องว่างต่ า คือ ด้านความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป กรณีเช่นนี้ หากการบริการนั้นมีราคาสูงขึ้น ลูกค้า
อาจจะไม่มาใช้บริการอีกต่อไป ดังนั้นผู้ประกอบการควรก าหนดราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 235 แห่ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมคือ แบบสอบถาม การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสามารถทางด้านนวัตกรรม 2) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 3) ความสามารถทางด้าน
นวัตกรรม มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลการด าเนินงาน 
 

Abstract 
This research aimed to study creative leadership and innovation capability on performance of Electronics industry 

Business in Thailand. The sample of this research was 235 of Electronics industry Business in Thailand.  The tool in this study was 
questionnaires were used to gather. The research based on a simple random sampling. The statistics used in this study included 
the analysis of multiple correlations and multiple linear regression analysis.  The result found that. 1) Creative leadership were 
associated with a positive impact on innovation capability.  2) Creative leadership were associated with a positive impact on 
performance. 3)  Innovation capability were associated with a positive impact on the performance significance at the 0.05 level. 
Keywords:  Creative Leadership, Innovation Capability, Performance 
 

1. บทน า 
 จากเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหาร
จัดการองค์การสมัยใหม่ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาแบบเดิมๆ มักจะใช้ไม่ได้ผล 
ถึงแม้มีการศึกษาภาวะผู้น า มาโดยตลอดก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วจะมองภาพแบบเดิมๆ คือ คุณลักษณะ พฤติกรรม และสถานการณ์ซึ่งแม้จะมี
ความส าคัญและจ าเป็น แต่แนวคิดทั้งสามก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น ารุ่นใหม่ได้ จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาภาวะผูน้ าทีม่ี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาด้วยวิธีการวิจัยทั้งในเชิงแนวคิด 
รูปแบบ และกระบวนการ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2548) ความสามารถทางด้านนวัตกรรมเสมือนเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
(Tsai, 2001) จากผลการศึกษาด้านนวัตกรรมพบว่า ความสามารถทางด้านนวัตกรรมในระดับองค์กรท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในความส าเร็จขององค์กรในอุตสาหกรรม (Hult, Hurley and Knight, 2004) จึงเป็นไปไม่ได้ที่
จะพบอุตสาหกรรมที่ไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธรรมชาติของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วท าให้องค์กรในอุตสาหกรรมทุกประเภทจ าเป็นต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Hurley and Hult, 1998)   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มตี่อผลการด าเนินงานของธุรกจิ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อทราบถึงภาวการณ์เป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ภายในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถดา้น
นวัตกรรมในการด าเนินงานของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 1.1 วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่มผีลต่อความสามารถทางด้านนวัตกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย   
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มผีลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย   

 1.2สมมติฐานของการวิจัย 
  1)  สมมติฐานของการวิจัยท่ี  1 
  สมมติฐาน 1a: ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวิสัยทัศน์ท่ีเข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่จะประสบความส าเร็จใน
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมสูง 
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  สมมติฐาน 1b:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสบ
ความส าเร็จในความสามรถทางนวัตกรรมสูง 
  สมมติฐาน1c:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจิตนาการที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสบความส าเร็จ
ในความสามารถทางด้านนวัตกรรมสูง 
  สมมติฐาน 1d:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสติปัญญาที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสบ
ความส าเร็จในความสามารถทางด้านนวัตกรรมสูง 
  2) สมมติฐานของการวิจัยท่ี 2 
  สมมติฐาน 2a: ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่จะประสบ
ความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
  สมมติฐาน 2b:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะ
ประสบความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
  สมมติฐาน2c:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจิตนาการที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสบ
ความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
  สมมติฐาน 2d:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสติปัญญาที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสบ
ความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
  3) สมมติฐานของการวิจัยท่ี 3 
  สมมติฐาน 3:  ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่เข้มแข็งมีความเป็นไป
ได้สูงมากที่จะประสบความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
 1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ความหมายภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การที่ผู้น าใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานตามสถานการณ์ต่างๆ  พร้อมทั้งรู้จัก
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น โดยเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและผู้อื่นที่สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆโดยอาศัยการเรียนรู้เนื้อหาความคิด
ใหม่  ๆอยู่เสมอ (รภัสศา พิมพา, 2557) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์หมายถึง การแสดงออกของผู้น าที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร ในด้าน
ความสามารถในการน าความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ (กิตติกาญจน์ ปฎิพันธ์, 2556) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ การที่
บุคคลที่เป็นผู้น าสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในปัจจุบันรู้จักดึงศักยภาพส่วนตนของทั้งตนเองและสมาชิกในองค์การหรือชุมชน มา
เป็นพลังกลุ่มในการจัดการสิ่งต่างๆ  มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักริเริ่มความคิดที่ผ่านการตรวจสอบ และรู้จักการใช้กระบวนการของการ
เรียนรู้เพื่อค้นหาความคิดใหม่  ๆ(Palus and Horth, 2002) จากความหมายภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ คือ การที่บุคคลที่เป็นผู้น าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ มี
จินตนาการ สามารถสร้างบรรยากาศการท างานในลักษณะสนุกสนานไม่เครียด มีสติปัญญา ทีส่ามารถแสวงหาวิธีการใหม่  ๆเพื่อเอาชนะสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
 ความหมายความสามารถทางด้านนวัตกรรม 
 ความสามารถทางด้านนวัตกรรมประกอบด้วยมิติของเทคโนโลยีและมิติของพฤติกรรม หมายความว่า เป็นทั้งความสามารถทาง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมความตั้งใจและความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเปลี่ยนแปลง (Avlonitis,1994) ความสามารถทางด้านนวัตกรรมเป็น
ทิศทางขององค์กรที่มีต่อนวัตกรรม (Hurtey and Hult,1998) ความสามารถทางด้านนวัตกรรม เป็นการเปิดรับความคิดใหม่เหมือนเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร ด้วยความเต็มใจที่จะลองออกความคิดใหม่ๆ หาวิธีใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในวิธีการของการ
ด าเนินงาน และอัตราของการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่(Calantone, 2002) จากความหมายความสามารถทางนวัตกรรมที่กล่าวมาข้างต้น  
สรุปได้ว่า เป็นการเปิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ตั้งใจที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ มีความเต็มใจส าหรับความเสี่ยง และมี
ความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  

2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน ของอุตสาหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 607 คน จาก
ฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการเปิดตารางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อน  5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 235 คน ท าการสุ่มแบบอย่างง่าย ใช้วิธีการจับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่คืนกลับ 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 235 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด ค าถามเป็นแบบแสดงรายการเพื่อให้เลือกตอบ 
(Checklist) จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก โดย
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งในธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ จ านวนเงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินงาน และจ านวน
บุคลากรในองค์กร   
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย จ านวน 22 ข้อ โดยครอบ
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย 4 ลักษณะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ความยืดหยุ่น 
จินตนาการ สติปัญญา 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางด้านนวัตกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย จ านวน 6 ข้อ 
โดยครอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางด้านนวัตกรรม ของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 5 ข้อ โดยครอบ
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  
 2.2  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 
 2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 
 3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
 4.  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
2) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาความ

เช่ือถือตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ค่า Cornbrash’s Alpha ที่เกิน 0.70 (Cornbrash, 1951) 
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อท าให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถ

ทางด้านนวัตกรรม และผลการด าเนินงาน 
 5. น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า แล้วจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 235 คน (กรมโรมงาน
อุสาหกรรม, 2558) เพื่อสอบถามผู้บริหารระดับสูง โดยมีขั้นตอนและวิธีดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 235 คน  
 2. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มส่งแบบสอบถาม จ านวน 235 คน โดยแนบซอง
จดหมายตอบกลับไปพร้อม ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน  
 3. หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ 
 2.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ Cornbrash 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regresssion Analysis) 
 

3.  ผลการวิจัย 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์  ดังนี้ 
 สมการที่ 1 IA =     +   VS+  FL+  IM+  IN+  FA+  FS+  

 สมการที่ 2 IA =     +   VS+  FA+  FS+  
 สมการที่ 3 IA =     +    FL +   FA+   FS+  
 สมการที่ 4 IA =     +    IM+   FA+   FS+  
 สมการที่ 5 IA =     +    IN+   FA+   FS+  
 สมการที่ 6 IO =     +    VS+   FL+   IM+   IN+   FA+   FS+  
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 สมการที่ 7 IO =     +    VS+   FA+   FS+  
 สมการที่ 8 IO =     +    FL+   FA+   FS+  
 สมการที่ 9 IO =     +   IM+   FA+   FS+  
 สมการที่ 10 IO =     +    IN+   FA+   FS+  
 สมการที่ 11 IO =     +    IA +   FA+   FS+  
เมื่อ 

 VS  แทนค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
 FL  แทนค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความยืดหยุ่น 
 IM  แทนค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตนาการ 
 IN  แทนค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสติปัญญา 
 IA  แทนค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางด้านนวัตกรรม 
 IO  แทนค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
 FA  แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจ   
 FS  แทน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นขนาดของธุรกิจ 

 

ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 ตัวแปร VS FL IM IN IA IO FS FA 
    4.36 4.49 4.47 4.36 4.41 4.47 44 4 
S.D. 0.44 0.44 0.53 0.50 0.51 0.46 15 1 
VS         
FL 0.08        
IM 0.27** 0.18*       
IN 0.22* 0.43** 0.29**      
IA 0.25** 0.47** 0.46** 0.56**     
IO 0.55** 0.47** 0.44** 0.45** 0.59**    
FS 0.02 -0.14 -0.06 -0.15 -0.03 -0.19*   

FA 0.21* 0.29** -0.02 0.32** 0.13 0.45** -0.09  
**มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 *มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงาน ของอุตสาหกรรม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้น จึงได้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.001-1.255 (Neter, Wasserman and Kutner,1985) แสดงว่า  
ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ 
 

ตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
และความสามารถทางด้านนวัตกรรม 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถด้านนวัตกรรม 

สมการ 
1 2 3 4 5 

วิสัยทัศน์   0.06a 
(0.07) 

0.17 
(0.09) 

   

ความยืดหยุ่น   0.28*** 
(0.07) 

 0.47*** 
(0.08) 

  

จินตนาการ  0.29*** 
(0.07) 

  0.46*** 
(0.08) 

 

สติปัญญา 0.36*** 
(0.08) 

   0.57*** 
(0.08) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท -0.35 
(0.30) 

0.32 
(0.37) 

-0.07 
(0.34) 

0.53 
(0.32) 

-0.26 
(0.30) 

จ านวนพนกังาน 0.28 
(0.23) 

-.050 
(0.30) 

0.14 
(0.27) 

0.07 
(0.27) 

0.21 
(0.26) 

Adjusted R2 0.43 0.02 0.19 0.21 0.27 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่  2 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยความยืดหยุ่น (H1b:b2=0.28,p<0.00; b10=0.47, p< 0.00) และ
จินตนาการ (H1c: b3=0.29, p<0.00; b13=0.46, p< 0.00) และสติปัญญา(H1d: b4=0.36, p<0.00; b16=0.57, p< 0.00) มีความสัมพันธ์
กัน และมีผลกับความสามารถทางด้านนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ H1b-H1dโดย
มีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท  และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม  พบว่า ไม่มีนัยส าส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
แสดงว่าระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางด้านนวัตกรรม   
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
และความสามารถทางด้านนวัตกรรมและผลการด าเนินงาน 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
6 7 8 9 10 

วิสัยทัศน์   0.37*** 
(0.06) 

0.44*** 
(0.07) 

   

ความยืดหยุ่น   0.28*** 
(0.06) 

 0.35*** 
(0.07) 

  

จินตนาการ 0.26*** 
(0.06) 

  0.44*** 
(0.07) 

 

สติปัญญา 0.08 
(0.06) 

   0.32*** 
(0.08) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท 1.00*** 
(0.26) 

1.35*** 
(0.29) 

1.33*** 
(0.31) 

1.79*** 
(0.28) 

1.33*** 
(0.32) 

จ านวนพนกังาน -0.39** 
(0.19) 

-0.59** 
(0.23) 

-0.40 
(0.25) 

-0.44 
(0.23) 

-0.39 
(0.25) 

Adjusted R2 0.60 0.40 0.32 0.41 0.30 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (H2a: b19=0.37, p< 0.00; b25=0.44, p< 0.00) ความ
ยืดหยุ่น (H2b: b20=0.28, p <0.00; b28=0.35, p< 0.00) และจินตนาการ (H2c: b21=0.26, p < 0.00; b31=0.44, p<0.00) และสติปัญญา  
(H2d: b34=0.32, p<0.00 มีความสัมพันธ์กัน และมีผลกับความสามารถทางด้านนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  
จึงยอมรับสมมุติฐานที่ H2a-H2d โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า มีนัย
ส าส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน   
 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และความสามารถทางด้าน
นวัตกรรมและผลการด าเนินงาน 

 
 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 
สมการ 
11 

ความสามารถทางด้านนวัตกรรม 0.54*** 
(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท 1.49*** 
(0.25) 

จ านวนพนกังาน -0.51** 
(0.21) 

Adjusted R2 0.51 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถทางนวัตกรรม (H3: b37=0.54, p <0.00) มีความสัมพันธ์กัน และมีผลกับผลการด าเนินอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัว
แปรควบคุม พบว่า มีนัยส าส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทส่ง
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน   
 

4.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
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  1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น จินตนาการ และสติปัญญามีความสัมพันธ์และมีผลกับความสามารถ
ทางด้านนวัตกรรม และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความยืดหยุ่น จินตนาการ สติปัญญา มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงาน  
  2) ความสามารถทางด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลการด าเนินงาน จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น จินตนาการ และสติปัญญามีความสัมพันธ์และมีผลกับความสามารถทางด้านนวัตกรรม และภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความยืดหยุ่น จินตนาการ สติปัญญา มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติกาญจน์ ปฎิพันธ์ (2555) ผู้บริหารมีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสอดคล้องกับสภาพการบริหารในปัจจุบันซึ่งผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้
เข้ากับสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความยืดหยุ่น จินตนาการ และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ผู้บริหารต้องมีความยืดหยุ่นต่อการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

3) จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปรารถนา หลีกภัย (2556) ปัจจัยน าความสามารถทางนวัตกรรมและผลต่อผลการด าเนินงานองค์กร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยน าความสามารถทางนวัตกรรม และศึกษาผลของความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงานองค์กร มีผลทางตรงทิศทางบวก
ต่อความสามารถทางนวัตกรรม และความสามารถทางนวัตกรรมมีผลทางตรงทิศทางบวกต่อผลการด าเนินงานองค์กร ผลการวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิจัยในอนาคต และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมและผลการด าเนินงานองค์กรต่อไป 
 4.1  การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติที่เลือกใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยมีสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25 สูงเป็นอันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับระหว่าง
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหามาตรการการรักษา ส่งเสริม และคุ้มครอง อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหาตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้น 
 2)  ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลาง และมีตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับ
ความต้องการในปัจจุบันดังนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยควรมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และความสามารถ
ทางด้านนวัตกรรมให้เหนือกว่าคู่แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความเช่ียวชาญและความช านาญเพิ่มมากขึ้น    
 4.2  งานวิจัยในอนาคต 
 1)  ควรมีการศึกษาวิจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
 2)  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานที่แท้จริงของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 3) ควรมีการศึกษาผลของปัจจัยอื่นที่มีผลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงาน ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการสนับสนุนขององค์การ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยใช้แบบสอบ
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 347 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจ อยู่ใน
ระดับมาก จากการวิเคราะห์พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงความสามารถการบรหิารการเปลี่ยนแปลงความส าเร็จของธุรกิจ 
 

Abstract 
 The Purpose of this study was to verify the relationship between transformational leadership and organizational 
change management capability on business success of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in upper northeast,  by 
using a questionnaire was an instrument for collecting data from 347 entrepreneurial of (SMEs) in in Upper Northeast  
samples were selected by random sampling. The statistics used for analyzing the data were correlation analysis and 
regression analysis. The results showed that Transformational leadership as a whole and in each of all these aspect at a high 
level. The entrepreneurs are also agreed with the Organizational Change Management Capability as a whole and in each of 
all these aspect at a high level. The entrepreneurs are also agreed with Business Success as a whole and in each of all these 
aspect at a high level. According to analyses of the data in term of transformational leadership and organizational change 
management capability had positive relationships with business successon small and medium-sized enterprises (SMEs) in 
Upper Northeast. All the test statistics are statistically significance at the 0.01 level. 
Keywords: Transformational Leadership, Organizational Change Management Capability, Business Success 
 

1. บทน า 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และรวดเร็วทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี อันส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจ และนับวันจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นนั้น องค์กรธุรกิจจึงจ าเป็นต้องรู้จักปรับเปลี่ยนให้
เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อให้องค์กรธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้น าถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามป้าหมายที่ก าหนดได้ ผู้น าจึงจ าเป็นจะต้อง
มีรูปแบบ วิธีคิดใหม่ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ภาวะผู้น า จากภาวะ
ผู้น าเดิมที่เคยมีประสิทธิผลในอดีตมาสู่แนวคิดภาวะผู้น าใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจให้ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งเน้นผู้น าที่มี
มุมมองกว้างไกลระดับสากล มีความสามารถยึดหยุ่นรองรับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยึดมั่นต่อการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและ
การสร้างแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างความเป็นผู้น าแก่บุคลากรให้น าตนเองและร่วมมือกันท างานแบบทีมโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลิตผลงานและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรธุรกิจ และความส าเร็จขององค์กร จาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจจึงต้องอาศัยผู้น าที่มีความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้สามารถก าหนดโอกาสและปัญหาในอนาคตได้  ผู้น าหรือผู้บริหารจึงมีบทบาทที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรธุรกิจในการวางแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพร้อมทั้งเตรียมการส าหรับการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน การพัฒนา การเรียนรู้ 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น คนที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็งอาจจะไม่ใช่ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ดีได้ หรือผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ดีก็อาจไม่ใช่
ผู้น าที่ดีได้ เพราะฉะนั้น การเป็นผู้น าที่ดีคือควรมีอิทธิพลต่อผู้ตามในการกระตุ้นและจูงใจผู้ตามให้ผู้ตามปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุ
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เป้าหมาย ด้วยความเต็มใจ และมีความมั่นใจในตัวผู้น ามีความเคารพนับถือและให้ความร่วมมือกับผู้น าอย่างจริงใจเพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจ
ให้ลุล่วงไปด้วยดี และการมีภาวะผู้น าที่ดีในตัวผู้น านั้นย่อมส่งผลให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึงมี
ความส าคัญในการบริหารงานท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีความสามารถที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จากการด าเนินธุรกิจในยุค
ปัจจุบันที่จัดว่ามีความรุนแรงทางการแข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศท าให้ผู้บริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเงินทุน ที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย ปัญหาการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ท าให้ธุรกิจ (SMEs) จะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าสร้างความแตกตา่งในเรือ่งความ
พึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของผู้ตามภาวะผู้น ามีผลกระทบต่อบรรยากาศขององค์กร ผู้น าที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความเช่ือ ค่านิยม
ร่วมและความคาดหวังร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กรและในสังคม และยังสามารถเข้าใจในประเด็นและเหตุการณ์ของผู้ตามได้ (Basset al., 2001) 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน SMEs ในปัจจุบันภาวะผู้น าที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพราะได้รับความพึงพอใจและ
มีผลมากในหมู่ผู้ตาม เพราะผู้น าจะปลุกใจผู้ตามให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันโดยการใช้ศิลปะในการพูด การเน้นพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่
น่าช่ืนชมที่มีต่อองค์การในอนาคต การสาธิตความเช่ือมั่นในตนเอง และความเช่ือมั่นในตัวของผู้ตามว่าจะสามารถปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้วางไว้
จนกระทั่งส าเร็จ การแสดงความห่วงใยและความเกี่ยวข้องต่อผู้ตามและการกระตุ้นผู้ตามให้มีการพัฒนา (Bass, 1997) ซึ่งเจ้าของทฤษฎี ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ Bernard M.Bass จากการที่ธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยภายนอก
เหล่านี้ท าให้หลายองค์กรจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ซึ่งในยุคของการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ผู้น าของหลายองค์กรต่างมีความมุ่งมันในการปรับตัวเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นผู้น าและอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน ท าให้องค์กรจ านวนมากได้ริเริ่ม 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับวิสัยทัศน์ ในการด าเนินธุรกิจปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน รวมถึงการมีน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ซึ่ง
ปัจจัยเปล่านี้ท าให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งแนวคิดเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาองค์กรทีใ่ช้
ในการพัฒนาและจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนย้ายธุรกิจจาก
ปัจจุบันไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อการปรับปรุงการท างาน หรือโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการสร้างความรู้และทักษะของการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความส าเร็จ แตอ่ยา่งไร
ก็ตาม ปัจจุบันการศึกษาหรืองานวิจัยในด้านความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการน าไปใช้จริง อยู่ในขอบเขตจ ากัด คือ จะ
เน้นศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเท่านั้น ดงันัน้ 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยการด าเนินงานผ่านแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎี
ความสามารถแบบไดนามิก รวมถึง ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้องค์ประกอบกระบวนการภายในองค์กร ที่ประกอบด้วย 
การบูรณาการ การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน (Teece et al., 1997) เนื่องจากหากองค์กรขาดความสามารถในการปรับตัว
และการพัฒนาตัวเองด้วยสิ่งใหม่ๆ ย่อมเป็นการยากที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและให้ธุรกิจมีความอยู่รอดในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากความส าเร็จขององค์กรที่เป็นผู้น าตลาดนั้นมักเกิดจากการน าเสนอรูปแบบใหม่ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ความสามารถในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความส าคัญการบริหารจัดการ
องค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผู้น าถือเป็นแบบอย่างที่ส าคัญยิ่งที่จะเป็นแบบอย่างเป็นผู้น า
และผู้ประสานงานในการบริหาร ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงาน เกิด
ความรู้สึกและเจตคติที่ดีต่องานที่ท า มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการท างาน และยอมอุทิศตนเพื่อความส าเร็จของงาน อีกทั้งผู้น ายังต้อง
มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ หากผู้น ามีความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ก็จะส่งต่อความส าเร็จของการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องมีการวัดความส าเร็จของธุรกิจ ท าให้ทราบว่าขณะนี้ประสบความส าเร็จ
เพียงใด การด าเนินงานของธุรกิจเมื่อเทียบเป้าหมายมากน้อยเพียงใด กระบวนการของธุรกิจยังคงอยู่ในภาวะควบคุมและมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิผลตามความมุ่งหวังเพื่อให้ทราบว่ากิจการมีจุดอ่อนหรือโอกาสพัฒนาในประเด็นได้บ้าง ในปจัจบุนัการวดัผลการด าเนนิการมเีกณฑ์
ในการวัดที่หลากหลาย บางเกณฑ์มุ่งวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินแต่เพียงอย่างเพียงอย่างเดียว ส าหรับงานวิจัยนี้เพื่อให้สามารถวัด
ความส าเร็จการด าเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า การเพิ่มขึ้นของลูกค้า การเติบโตของรายได้สุทธิ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
หรือไม่ อย่างไรซึ่งท าการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนลักษณะธุรกิจนิติบุคคล ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยสามารถเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงตอนบน 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
3)  เพื่อศึกษาความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน 
สมมติฐานของการวิจัย  
สมมุติฐานการวิจัยท่ี  1 
 สมมุติฐานที่ 1a: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 สมมุติฐานที่ 1b: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 สมมุติฐานที่ 1c: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 สมมุติฐานที่ 1d: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
สมมุติฐานการวิจัยที่  2 
 สมมุติฐานที่ 2a: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 สมมุติฐานที่ 2b: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 สมมุติฐานที่ 2c: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 สมมุติฐานที่ 2d : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
สมมุติฐานการวิจัยที่  3 
 สมมุติฐานที่ 3a:  ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของกรธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางแลขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้คือ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 3,209 คน จาก
ฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2558) โดยใช้ตาราง Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 347 คน ท าการสุ่มแบบอย่างง่าย ใช้วิธีจับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่กลับคืน ได้กลุ่มตัวอย่าง 347 คน  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
- การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์/การสร้างบารมี 
- การสร้างแรงบันดาลใจ  
- การกระตุ้นทางปัญญา   
- การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ความสามารถการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงองค์การ  

ความส าเร็จของ
ธุรกิจ  

H1a-H1d 
H 3 

H 2a-H2d 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
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 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้    
 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางปละขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 7 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน   
 ตอนที2่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ทุนในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน และรายได้เฉลี่ยต่อปี   
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จ านวน 16 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูล เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ราย
ด้าน 4 ด้าน การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี จ านวน 4 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ จ านวน 4 ข้อ การกระตุ้นทาง
ปัญญา จ านวน 4 ข้อ และ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 3 ข้อ   
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจ จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1)  ศึกษาหลักการแนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กร และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด และสร้างแบบสอบถาม  
 2) น าผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ตอน โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย  
 3)  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตามกรอบแนวความคิดเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง และครอบคลุม
เนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
 4) การทดสอบเครื่องมือ 
  4.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารธุรกิจ SMEs ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
  4.2 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี  มีค่า 0.855 การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า 0.855 การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า 0.855 และ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า 0.921  การศึกษานี้มีค่าเกินกว่า0.70 (Nunnally, 1978) ดังนั้น เนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้  
  4.3 การทดสอบความแม่นตรง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยของการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี  มีค่า 0.531-0.845 การสร้างแรงบันดาลใจ  มีค่า  0.531-0.845 การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า 0.531-
0.845 และ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า 0.867-0.941  ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.531-0.845 ความส าเร็จ
ขององค์กร มีค่า 0.531-0.845 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่ก าหนดโดย Nunnally และ Berstein (1994) ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ
ปัจจัย สูงกว่า 0.400 การศึกษานี้ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยสูงกว่า 0.400 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 
  4.4 การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมาก ใช้ t-test โดยน าข้อมูลทางด้านระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กลุ่มตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ดับ 0.05 (Armstrong & Oventon, 1977) 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จ านวน 347 คน 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2558) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 1) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม มี จ านวน 347 ชุด 
 2) ขอหนังสือราชการจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยแนบพร้อม
กับแบบสอบถามส่งไปยัง  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารธุรกิจ SMEs เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 3) ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยเริ่มส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน
347 ฉบับ ตามช่ือ ที่อยู่ของผู้บริหารธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต และภาคบริการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพี่อขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบกลับภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถามโดยแนบซองจดหมายติดแสตมป์ไปพร้อม 
 4) เมื่อครบก าหนด 15 วัน มีแบบตอบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 129 ฉบับ และถูกตีกลับเนื่องจากย้ายกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่ 
จ านวน 2 ฉบับ ผู้วิจัยได้พยายามติดตามโดยการสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังผู้ที่ไม่ส่งกลับมาก และด าเนินการส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง
เดิมอีกครั้ง 216 ชุด และส่งให้กลุ่มใหม่เพิ่มอีก 2 ชุด และเมื่อครบก าหนด ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อความในแบบสอบถามพร้อมจัดท า
รูปแบบการรับคืนแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 239 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 68.88 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง รวมระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 55 วัน  
 5) จ านวนแบบสอบถามที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 239 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 68.88 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่
ส่งไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งสอดคล้องกับ Aaker,Kumar และ Day (2001) กล่าวไว้ว่า การส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราการตอบกลับอย่าง
น้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ ดังนั้น อัตราการตอบกลับร้อยละ 68.88 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 20 ถือเป็นที่ยอมรับ  
 6) ด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคุณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การทดสอบความสหสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถอดถอยแบบพหุคูณ และสร้าง
สมการพยากรณ์ ดังนี ้
สมการ 1 : CMC = 001+1CL+2IM +3IS +4IC +5FA +6 FE + 
 สมการ 2 : CMC = 002+7CL+8FA +9 FE + 
 สมการ 3 : CMC = 003+10IM +11FA +12 FE + 
 สมการ 4 : CMC = 004+13IS +14FA +15 FE + 
 สมการ 5: CMC = 005+16IC +17FA +18 FE + 
 สมการ 6 : BS = 006+19CL+20IM +21IS +22IC +23FA +24 FE + 
 สมการ 7 : BS = 007+25CL+26FA +27 FE + 
 สมการ 8 : BS = 008+28IM +29FA +30 FE + 
 สมการ 9 : BS = 009+31IS +32FA +33 FE + 
 สมการ 10 : BS = 010+34CL+35FA +36 FE + 
 สมการ 11 : BS = 011+37CMC+38FA +39 FE + 
เมื่อ CLแทน คะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงด้าน การมีอิทธผิลอย่างมีอดุมการณ์หรือ 
 การสร้างบารม ี
 IM  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 IS  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเหน็เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการกระตุ้นทางปญัญา 
 IC แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเหน็เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 CMC แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
 BS แทน  คะแนนเฉลี่ยความคดิเหน็เกี่ยวกับความส าเรจ็ขององค์กร 
 FA  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนนิงานขององค์กร (Firm Age) 
 FE แทน   คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนพนักงานท้ังหมดในองค์กร (Firm Employees) 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  

ตัวแปร CL IM IS IC CMC BS FA FE 
   3.462 3.448 3.380 4.255 4.384 4.429 14 127 

S.D 0.479 0.442 0.461 0.695 0.547 0.542 0.444 0.419 
CL         
IM 0.680**        
IS .0.795** 0.880**       
IC -0.587** -0.284** -0.311**      

CMC -0.561** -0.216** -0.210** 0.924**     
BS -0.722** -0.287** -0.392** -0.859** 0.877**    
FA -0.515** -0.553** -0.675** 0.470** 0.321** 0.449**   
FE -0.381** -0.432** -0.599** 0.312** 0.138* 0.319** 0.928**  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้นจึงได้ทดสอบ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระคือ 1.165-9.625 
แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแประอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Neter, Wasserman and Kutner (1985) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

สมการ 
1 2 3 4 5 

การมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้าง
บารม(ีCL) 

-0.32*** -0.39***       
(.06) (0.06)       

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ(IM) 
 

-0.14***  0.01     
(0.05)  (0.06)     

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(IS) 
  

0.52***     0.04   
(0.07)     (0.06)   

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC)  
0.79***       0.91*** 
(0.03)       (0.03) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์การ  
(Firm Age) 

0.05*** 0.34 0.88 0.94** 0.23 
(0.12) (0.27) (0.30) (0.31) (0.13) 

จ านวนพนกังานทั้งหมดในองค์กร  
(Firm Employees) 

-0.50*** 0.48 0.21 0.18 -0.22 
(0.12) (0.28) (0.31) (0.31) (0.14) 

Adjusted R2 0.89 0.34 0.21 0.21 0.84 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
*ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย สว่นค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (H1c: b1=0.52, p< 0.00 และด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (H1d: b4= 0.79, p< 0.00; b16= 0.91, p<0.00)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมีCL (H1a: b1= (-
0.32), p < 0.00 ; b7= (-0.39) , p< 0.00 และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ IM (H1b: b2= (-0.14), p< 0.00 พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร และจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค์กร เป็นตัวแปรควบคุม พบว่า มี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร และจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค์กรส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลัง
ศึกษาดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยมีค่าความสัมพันธ์ร้อยละ 
89 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1e,1d และไม่ยอมรับสมมุติฐานที่ 1a, 1b 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความส าเร็จของธุรกิจ 

สมการ 
6 7 8 9 10 

การมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี(CL) 
  

-0.66*** 0.57***    
(0.58) (0.047)    

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ(IM) 
  

0.28***  -0.06***   
(0.061)  (0.060)   

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(IS) 
  

0.18   -0.16***  
(0.08)   (0.061)  

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(IC) 
  

0.47***    0.77*** 
(0.04)    (0.04) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์การ (Firm Age) 
  

0.55*** 0.30 0.99** 0.83*** 0.54*** 
(0.14) (0.23) (0.29) (0.29) (0.16) 

จ านวนพนกังานทั้งหมดในองค์กร (Firm Employees) 
  

-0.04 0.51** 0.18 0.26 -0.23 
(0.14) (0.23) (0.29) (0.29) (0.18) 

Adjusted R2 0.84 0.56 0.28 0.29 0.72 
***มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (H2b: b20=0.28, p < 0.00) ด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลIC(H2d: b22= 0.47, p < 0.00; b34= 0.77, p <0.00) มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  และ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา IS (H2b: b20= 0.28, p < 0.00)มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีอิทธิพลทางมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี CL (H2a : b1=(-0.66), p < 0.00 ; H2a: b25 = 0.57, 
p < 0.00) มีความสัมพันธ์อย่างนัยส าคัญที่ .01 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร และจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค์กร เป็นตัว
แปรควบคุม พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ก าลังศึกษา และจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์และไม่ส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา
ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ โดยมีค่าความสัมพันธ์ร้อยละ 84 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น 
จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 2b, 2d และไม่ยอมรับสมมุติฐานที่ 2a, 2c 
 

ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงและความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
BS 

สมการ 
11 

ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง CMC 0.794*** 
  (0.159) 
ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร (Firm Age) 0.391** 
  (0.159) 
จ านวนพนกังานทั้งหมดในองค์กร (Firm Employees) -0.042 
  (0.165) 
Adjusted R2 0.769 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ (H3: b37=0.79,p < 0.00) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จของธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร  และจ านวนพนักงานขององค์กร 
เป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์การ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กรส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา และจ านวน
พนักงานของพนักงานทั้งหมดในองค์กร ไม่ส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา ดังนั้น ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การอธิบาย
ผล ที่มีผลต่อส าเร็จของธุรกิจ ได้ร้อยละ 77 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น จึงยอมรับสมมุติฐานที่  3 
 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถสรุปผลได้ดังนี้1) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงและผลส าเร็จขององค์กรธุรกิจ 
2) ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ  
 1)  การวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความสามารถการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและผลส าเร็จขององค์กรธุรกิจ สอดคล้องกับ พลากร วิเศษศรี (2555) พบว่า ภาวะผู้น าในการปรับเปลี่ยนด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  2)  ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ
สอดคล้องกับ สมทรัพย์ ไชยนิคม (2554) พบว่า ความสามารถในการประกอบการด้านความมุ่งมั่นทะเยอะทะยาน และด้านความสามารถ
หาโอกาสในวิกฤต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน โดยรวม ความสามารถในการประกอบการ ด้านความมั่งมั่น
ทะเยอทะยาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน ด้านการเงินและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ความสามารถใน
การประกอบการ ด้านความสามารถหาโอกาสในวิกฤต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ความสามารถในการประกอบการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความกล้า
เสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1)  จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ความคิดเห็นของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น
ส่งผลต่อความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
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 2)  จากผลการวิจัยที่พบกว่า ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น องค์กรธุรกิจควรจะรักษาระดับ
ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การให้อยู่ในมาตรฐานนี้ตลอดไป  
 3)  จากผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรธุรกิจควรรักษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแล
ความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในมาตรฐานนี้ตลอดไป  
งานการวิจัยในอนาคต  
 1)  ควรมีศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ยังไม่ได้ศึกษา เช่น วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น  
 2)  ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น โครงสร้างองค์กร  เป็นต้น  
 3) ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานอื่นๆ 
 

 5. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีลีนุช  คนซื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าเสนอแนะและตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องตลอดมาตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิทร  เบ้าธรรม คณบดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการท าวิจัยเล่มนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตสกลนคร ขอขอบพระคุณผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ได้เสียสละ
อันมีค่าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา และความรักการเอาใจใส่ ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จการศึกษาเสมอมา ท้ายที่สุดผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ผู้ให้
ก าเนิดที่กรุณาอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ให้โอกาสทางการศึกษาและให้ก าลังใจตลอดมา ญาติพี่น้องทุกคนที่ให้ก าลังในการท างาน รวมถึงเพื่อนร่วมงาน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทุกท่าน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 
             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
ส านักงานทางหลวงที่ 10 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 220 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ในภาพรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับสูง  ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับสูง พฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ การค านึงถึงผู้อื่น การให้ความร่วมมือ เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
ส านักงานทางหลวงที่ 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 (R=.780) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ ความอดทนอดกลั้น เป็นพฤติกรรมที่
ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 
This research objective was to study the affecting of organizational citizenship behavior of employee 

engagement of government Office Highways 10. In this study used sample of 220 populations and the tool was 
questionaire. The methods used to analyze data by frequency, percentage, mean, the standard deviation, and the 
Pearson’s product correlation coefficient and Multiple Regression. From this study indicated that an average level of 
organizational commitment of the employees of the Office Highway 10 as a whole and all at a high level. Behavioral 
Assistance Consideration for others the Cooperation behavior that results in a positive engagement with the organization of 
the meeting of the Highways 10 at 0.01 (R=0.780) statistically significant behavioral sense of duty. Tolerance  a behavior that 
affect the organizational commitment of the employees at the Office  Highway 10 was statistically significant at 0.05. 
Keywords: Organizational  citizenshipbehavior, Organizational  commitment. 
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ปี 
2540-2544) ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เนื่องจาก “คน” เป็น
เป้าหมายที่จะได้รับทั้งผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาซึ่งคนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมีคุณค่าที่จะท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ และความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกจ้างภายใน
องค์การนั่นเอง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างเป็นทางการแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การปฎิบัติงานของลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสมือนสิ่งจ าเป็นทางสังคมในองค์การท าให้
เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน (Podsakoff & MacKenzie, 1997) โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นการท างานด้วยความ
สมัครใจ การให้ความช่วยเหลือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการช่วยเหลือที่ได้ท าลงไปโดยไม่ต้องร้องขอ (Organ, 1991) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืนอาจท าได้โดย การพัฒนาพฤติกรรมในการท างานให้แก่ลูกจ้างให้มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ การค านึงถึง
ผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น และการให้ความร่วมมือ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ก็คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การซึ่งไม่ได้เกิดจาก
การให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากองค์การแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกินกว่าบทบาทที่ตน
รับผิดชอบ อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ลูกจ้างที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะปฏิบัติงานได้ดกีวา่ลกูจา้งทีม่ี
ความผูกพันต่ าเนื่องจากการที่ลูกจ้างมีความผูกพันต่อองค์การต่ าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีการขาดงาน ไม่มีความ
เสียสละ หรือมีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อส่วนรวม เฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน (Mathieu & Zajac, 1990) 
 ดังนั้น การที่ลูกจ้างมีความผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์การจะช่วยให้องค์การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความ
ผูกพันกับองค์การจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงานการที่จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้ก็ต่อเมื่อ จุดมุ่งหมายของสมาชิกไดร้บั
การตอบสนองจากองค์การ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะพยายามสร้างความผูกพันกับลูกจ้างให้มีความรู้สึกรักภักดีต่อองค์การเพื่อให้
สมาชิกคงอยู่กับองค์การด้วยการท าให้สมาชิกเกิดความผูกพันต่อองค์การส านักงานทางหลวงที่ 10 ได้ให้ความส าคญัการพฒันาพฤตกิรรมใน
การท างานให้แก่ลูกจ้างให้มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ การค านึงถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น ความส านักในหน้าที่ การให้ความ
ร่วมมือ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกินกว่าบทบาทที่ตนรับผิดชอบ อันน าไปสู่การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การเป็นอย่างดี (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547) การที่องค์การพัฒนาให้สมาชิกในองค์การมีความพึง
พอใจในงานและมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงควบคู่กันไปหากผู้บริหารสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การให้กับ
บุคลากรในองค์การของตน (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2549) ซึ่งการทีท่ี่องค์การจะพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้
นั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีการที่บุคลากรแสดงพฤติกรรมการท างานที่ดีและความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การนั้นผู้ที่มีอ านาจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือผู้น าขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในสถานการณ์หนึ่ง (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2540)    
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างหรือไม่ เพื่อองค์การจะได้น าไปเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายและส่งเสริมให้ลูกจ้างเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การและส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างต่อองค์การต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 
2. เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางก าหนดนโยบายแผนการบริหาร 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา  พฤตกิรรมการเปน็สมาชิกทีด่ี

ขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 โดยกรอบแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การประกอบด้วยแนวคิดของ Organ (1991) และความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วยแนวคิดของ Kahn (1990)  
                      ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม  
                                 

         
 
 
 
 
 

 

วิธีการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างหน่วยงาน ภายใต้การ
ควบคุมของส านักงานทางหลวงที่ 10 เขตพื้นทีอ่ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกจ้างช่ัวคราวที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีปฏิบัติงานภายใต้การ
ควบคุมของส านักงานทางหลวงที่ 10 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 220 คน ด้วยประชากรมีจ านวนจ ากัดผู้วิจัยจึงขอใช้ประชากร
เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งจ านวน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคลและธุรการ ณ 1 ตุลาคม 2557)  
              2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี ้
                1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน สายงานที่ปฏิบัติ รายได้ต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่มีการระบุค าตอบส าหรับ
ให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกตอบ ที่มีลักษณะเป็นแบบมีหลายตัวเลือก หรืออาจเป็นการเติมค าหรือข้อความสั้น  ๆ(บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2555) 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยบูรณาการมาจาก แบบวัดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของ ฉัฐชัย มีช้ันช่วง (2553) ซึ่งได้พัฒนามาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ Organ (1991) 
โดยก าหนดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้แก ่การให้ความช่วยเหลือ ความส านึกในหน้าที่ ความอดทนอดกลั้น การค านึงถึงผู้อื่น การ
ให้ความร่วมมือ 

3) แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยบูรณาการมาจากแบบวัดความผูกพันต่อองค์การโดยศึกษาใน
ภาพรวมของเกตุนภัส  เมธีกสิวัฒน์ (2555) ซึ่งได้บูรณาการและปรับมาจากแบบวัดของ Kahn (1990), Saks (2006), Hewitt Associates (2004), 
Development Dimensions International (DDI) (2005) โดยก าหนดตัวบ่งช้ีความผูกพันต่อองค์การมา ได้แก่ การรับรู้  อารมณ์  พฤติกรรม ใช้
มาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า จะก าหนดค าตอบค าถามแต่ละข้อส าหรับให้ผู้ตอบเลือกตอบตามความ
คิดเห็นโดยลักษณะค าตอบที่ให้เลือกตอบจะเป็นข้อความที่เป็นระดับ (Ordered Series) สามารถน ามาก าหนดให้ค่าเป็นตัวเลขของแต่ละข้อความมี 
5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2555) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน าข้อมูลตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าตอบและลงรหัสข้อมูล
เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะมาท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

    พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 1.พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
 2.พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
 3.พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
 4.พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 
 5.พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

         (Organ, 1991) 

           ความผูกพันต่อองค์การ 

1.การรับรู้ 
2.อารมณ์ 
3.พฤติกรรม 
                    (Kahn, 1990) 
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 1.การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มาตรวัดแบบนามมาตราโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  
              2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
ส านักงานทางหลวงที่ 10 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
              3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 
              4. การวิเคราะห์สรุปปัญหาหรือข้อเสนอแนะซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกันโดยบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
           ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของส านักงานทางหลวงที่ 10 เขต
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 220 คน โดยน าเสนอได้ ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 61.40  มีอายุ
ระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 การศึกษาอยู่ในระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติระหว่าง 4-6 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.7 ปฏิบัติสายงานหลักจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 8,001 - 10,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10ภาพรวมอยู่ในระดับมาก    = 4.08, 
S.D. = 0.530) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมข้อการค านึงถึงผู้อื่นอยู่ในระดับมาก (   = 4.17, S.D. = 0.511 รองลงมา คือ พฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมืออยู่ในระดับมาก (   = 4.08, S.D. = 0.557) และการให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก (   = 4.07, S.D. = .548) ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเป็นรายด้าน ได้แก่  
 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (   = 4.07, S.D. = 0.717) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในหน่วยงานให้กับเพื่อนที่ปฏิบัติงาน
ครั้งแรกเสมอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.17, S.D.= 0.685) รองลงมา คือ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันเครื่องใช้ต่างๆ ในการท างานแก่เพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.16, S.D.= 0.713) และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ประสบปัญหากับการท างานโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.13, S.D.= 0.643) 
 2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่10 มีพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.04, S.D. = 0.704) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.22, S.D. = 0.669) รองลงมาคือ การที่เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการท างานและตรงต่อเวลาการหยุดพักระหว่างวันค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.19, S.D. = 0.707) และการท างานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จเรียบร้อยแม้จะถึงเวลาพักหรือเลิกงานแล้วก็ตามค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.15, S.D.= .694)  
 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้นของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 มีพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.06, S.D. = 0.719) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพยายามท างานให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์แม้ว่าจะมีปัญหาก็ตามค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (   = 4.13, S.D. = 0.711) รองลงมา คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเขาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (   = 4.12, S.D. = 0.699) และเขาสามารถอดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นในการท างานและสถานที่ท างานค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  (   = 4.04, S.D. = 0.723)  
 4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่นของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 มีพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   
= 4.17, S.D. = 0.685) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนการท างานของผู้อื่นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   
= 4.30, S.D.= 0.703) รองลงมา คือ ความพยายามหลีกเลี่ยงไม่สร้างปัญหาแก่เพื่อนร่วมงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.22, S.D. = 
0.683) และการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.15, S.D. = 0.698)  
 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.08, S.D. = 0.695) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานเสมอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (   = 4.22, S.D. = 0.681) รองลงมาคือ การให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ นอกจากงานประจ าของหน่วยงานเสมอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   
= 4.15, S.D. = 0.678) และการอาสาช่วยเหลือท ากิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.07, S.D. = 0.662) 
 4. ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.14, S.D. 
= 0.518) เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านอารมณ์อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.21, S.D. = 
0.522) รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านการรับรู้อยู่ในระดับมาก (   = 4.19, S.D. = 0.483) และความผูกพันต่อองค์การข้อพฤติกรรม (   
= 4.03, S.D. = 0.551) 
               1) ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 การรับรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.19, S.D.= 0.674) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้าน องค์การมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.41, 
S.D.= 0.680) รองลงมา คือ การมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.24, S.D.= 
0.670) และการที่เขามีความเช่ือมั่นและไว้วางใจต่อองค์การที่ท่านสามารถพึ่งพาได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.23, S.D.= 0.673)  
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               2) ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 อารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.21, S.D.= 0.684) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ลูกจ้างมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก (   = 4.36, S.D.= 0.679) รองลงมา คือ 
ความรู้สึกว่าเป้าหมายขององค์การให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการคมนาคม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมาก (   = 4.34, S.D.= 0.681) และลูกจ้างรู้สึก
ภูมิใจที่บอกคนอื่นว่าท่านท างานอยู่ในองค์การนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.30, S.D.= 0.717) 
 3) ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 พฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.21, S.D.= 0.684) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกจ้างมักจะยกย่ององค์การต่อการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ผู้อื่นฟังเสมอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 
4.15, S.D.= 0.607) รองลงมา คือ ลูกจ้างพยายามช่วยเหลือองค์การในทุก ๆ  เรื่องที่ตนเองมีความสามารถค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.10, S.D. = 
0.705) และลูกจ้างมักจะช้ีแจงข้อเท็จจริงแทนองค์การเมื่อผู้อื่นเข้าใจผิดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.09, S.D.= 0.719)  
 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10  

อภิปรายผลได้ ดังนี ้
              1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
                  1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 
จากการศึกษาพบว่ามีผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ในระดับความคิดเห็นสูง (X=4.17) 
เนื่องจากต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ท าให้ต้องค านึงถึงปัญหาที่เกี่ยวกับงานของเพื่อนร่วมงาน ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนการท างานของ
ผู้อื่นเพราะจะเป็นผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานอันเกิดจากการกระท าของตน และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน หลีกเลี่ยงไม่สร้าง
ปัญหาแก่เพื่อนร่วมงาน จากพฤติกรรมที่กล่าวมาท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและมีความผูกพันต่อองค์การสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญชลี อักษร (2556) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ แขวงการทางชัยภูมิ จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่แขวงการทางชัยภูมิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององคก์ารอยู่ในระดับมาก (   = 4.13) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากการศึกษาพบว่า 
พนักงานสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
3.92) จะเห็นว่าพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่นของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เนื่องจากลูกจ้างในหน่วยงาน
มีพฤติกรรมการความค านึงถึงเพื่อนร่วมงาน มีระบบการท างานภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีควรรักษา
พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่นไว้  หรือท าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การต่อไป  
                  2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
จากการศึกษาพบว่ามีผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ในระดับความคิดเห็นมาก (X=4.08) 
เนื่องจากพฤติกรรมการให้ร่วมมือในเรื่องต่างๆ นอกจากงานประจ าของหน่วยงาน การช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกันของบุคลากรการ
กระท าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่นอกเหนือหน้าที่ซึ่งองค์การไม่ได้ก าหนดให้ต้องปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับงานแต่เป็นพฤติกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ ช่วยสนับสนุนการท างานในหน้าที่ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นฤเบศร์ สายพรหม 
(2548) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.06) แสดงว่าพนักงานมีพฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกระท าด้วยความสมัครใจไม่ได้ระบุไว้ในหน้าที่หรือใน
รายละเอียดของงานเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและควรส่งเสริมให้พัฒนาไปกับทุกองค์การซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ฉัตรชัย มีช่วงช้ัน ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต ในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ:กรณีศึกษาข้าราชการนายทหารช้ัน
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (2553) พบว่าพฤติกรรมการให้ร่วมมืออยู่ในระดับมาก (   = 4.29) เป็นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทและภาระหน้าที่ที่องค์การก าหนดในการปฏิบัติงานตามปกติไม่เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ การที่
บุคลากรรับรู้ว่าองค์การให้การสนับสนุนให้ความห่วงใยเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันตอบแทนด้วยการมุ่งมั่นในการท างานตลอดจน
ลดอัตราการขาดงานและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย 
                  3) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ จากการศึกษาพบว่ามีผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ในระดับความคิดเห็นมาก (   
= 4.07) แสดงให้เห็นว่าการที่ลูกจ้างส านักงานทางหลวงมีพฤติกรรมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ประสบกับการท างานโดยการแนะน า
วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในหน่วยงาน ช่วยเพื่อนร่วมงานที่งานล้นมือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นพฤติกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ช่วยเหลือกัน
ระหว่างเพื่อนร่วมงานแสดงถึงการท างานเป็นทีมอันท าให้บรรลุเป้าหมายและงานเสร็จเร็วขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา ชุติ
วานันท ์(2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก (   = 4.24) และจากการศึกษาของ สิฐสร กระแสร์
สุนทร (2554) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับสูง (   = 3.77) จะเห็นได้ว่า ลูกจ้างส านักงาน



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

321 

ทางหลวงที่ 10 มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เมื่อมีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 
              2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
                 1) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พบว่า การกระท าพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 การปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แสดงว่า อาจเกิดความคับข้องใจ ความไม่สะดวกสบายในงานท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ อดทนต่อการรบกวนและ
อุปสรรคในการท างานโดยปราศจากความเข้าใจในงานนั้น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามทิศทางที่ควรจะเป็น แต่ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
บุคลากรยังรับอาสาท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนไม่ได้ถูกระบุมอบหมายให้ต้องกระท า การฝึกฝนทักษะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าทุกคนร่วมแรง
ร่วมใจกับการท างานและท าให้งานเสร็จเร็วขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ ปรียาภรณ์ เวียงเก้า (2553) ได้ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจ าส านักงานใหญ่และสาขาจังหวัดชลบุรี พบว่า 
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานประจ าสมาคมสโมสรนักลงทุน อาจเนื่องมาจาก
พนักงานไม่สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้งกับบุคคลในที่ท างานเมื่อท าผิดเกิดจากความไม่เข้าใจในงานนั้น ๆ และถูกว่ากล่าว
ตักเตือนจากหัวหน้าซึ่ง พนักงานส่วนมากอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวที่ไม่มีความอดทนอดกลั้น ดังนั้น องค์การควรให้ความส าคัญกับการจัด
ประชุมสัมมนาการฝึกอบรมภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัติงานเป็นการลดอุปสรรคในการท างานให้กับบุคลากรด้วย  
                 2) พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ พบว่า การแสดงพฤติกรรมส านึกในหน้าที่ของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความส าคัญของงานที่ตนปฏิบัติเป็นหลักต้องปฏิบัติตามระเบียบสนองนโยบายองค์การ ตรงต่อเวลา ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
องค์การไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปในการส่วนตัว และงานที่จะต้องมาปฏิบัตินอกเวลาราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกจ้างก็พร้อมจะ
ปฏิบัติงานสุดความสามารถ แม้ว่าในการปฏิบัติงานจะอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ไม่อ านวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น อากาศที่ร้อน  สถานที่การ
ปฏิบัติงานมีสิ่งรบกวนตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ ปานส าเนียง (2555)  ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานและการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ค าสั่งของแพทย์และพยาบาลที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบสนองนโยบายองค์การต้องตรงต่อเวลาในการให้บริการที่รวดเร็วในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและในบางครั้งก็เกินเวลาที่
ปฏิบัติงานท าให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมมาจนถึงจุดอิ่มตัว บุคลากรจึงไม่ให้ความส าคัญในพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ ซึ่งทาง
องค์การควรมีการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมการศึกษา  การอบรม การพัฒนาการปฏิบัติงาน เปิด
โอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จะท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ และปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 

สรุปผล 
             สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 
รองลงมาคือ เพศหญิง 85 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 อายุ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.5 ร องลงมา คือ อายุระหว่าง36 - 45 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 สถานภาพสมรสกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ได้แก่ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อย 32.30 รองลงมาคือ มัธยมปลาย/ปวช. จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 25 ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 4-6 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 รองลงมามากกว่า 9 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.30 สายงานที่ปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้แก่ สายงานหลัก จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมาคือ สายงาน
สนับสนุน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้อยู่ในระหว่าง 8,001-10,000 บาท 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 รองลงมาคือรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-12,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
             สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์พบว่า  
             1.การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาล าดับเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย พบว่า พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ อยู่ในระดับมาก พฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่อยู่ในระดับมาก   
             2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาล าดับเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า อารมณ์อยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก การรับรู้อยู่ในระดับมาก    
             3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างส านักงานทางหลวงที่ 10 
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             ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
องค์การ ทดสอบโดยการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีผลกระทบต่อ
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจ านวน 3 ด้านได้ แก่ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น (β =0.280) รองลงมาคือ พฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมือ (β =0.258) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (β =0.228) ดังนี้ ผลที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังนี้ 
             1. องค์การควรให้ความสนใจและตระหนักถึงการส่งเสริม การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การให้เกิดแก่บุคลากร
ทุกคนโดยให้บุคลากรตระหนักว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติงานดี เห็นประโยชน์ในงานที่ตนปฏิบัติให้กับ
องค์การ ไม่เบื่อหน่ายท้อถอยต่องานที่ตนปฏิบัติอดทนต่อความไม่สะดวกสบายและอุปสรรคในการท างานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไม่เป็นไปตาม
ทิศทางที่ควรจะเป็น โดยน ามาประยุกต์เป็นกลยุทธใ์นการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนได้ 
             2. องค์การควรให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของงานที่ตนปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีมิให้เบียด
บังเวลาการปฏิบัติงานไปท าธุระส่วนตัว ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น บทบาท หน้าที่ของบุคลากรอย่างเตม็ทีโ่ดยอยูใ่น
ขอบเขตงานที่ปฏิบัติภายในหน่วยงาน อาจท าให้ได้มุมมองทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 
             3. องค์การควรมีก าหนดกฎระเบียบ ขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้ระมัดระวังการกระท าของตนเอง
ที่อาจมีผลกระทบต่อร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
ฉัฐชัย  มีชั้นช่วง. 2553. คุณภาพชีวติ คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ กรณีศึกษา ข้าราชการ

นายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 วิทยานิพนปรญิญาสาขาเทคโนโลยีการจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ชุติมา   ชุติชิวานันท์. 2554. พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทีม่ีผลต่อองค์การแห่งการเรยีนรู้ กรณศีึกษา กลุม่ธุรกจิผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที.่ ปริญญาบริหารธุรกิจ   มหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
เทพนม  เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ. 2540. พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพ์ไทยวฒันาพานิช. 
นฤเบศร์  สายพรหม. 2548. ความสัมพันระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน

องค์การของพนักงานในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  มหาวิทยาเกษตรศาสตร ์
บุญใจ  ศรีสถตินรากูร. 2553. ระเบยีบวิธีการวิจยั (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย จ ากดั. ปริญญา

วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ   สาขาจติวทิยาอุสาหกรรม  หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปาริชาติ  ปานส าเนียง. 2555. การศึกษาคุณภาพในการท างานและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ

องค์การผ่านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา คณะแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ปรียาภรณ์  เวียงเกา้. 2553. ปัจจยัทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจ าส านักงาน

ใหญ่  และสาขาจังหวัดชลบุร.ี ปรญิญาบริหารธุรกจิ  มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติและคณะ. 2552. ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ: ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจัยการวัด และการวิจัย. 

กรุงเทพฯ : เสมาธรรม 
วัลลพ  ล้อมตะคุ. 2554. ปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายปฏิบัติการมหาวิทยาลยัใน

ก ากับของรัฐ. วิทยาลยันิพนธ์ปริญญาการจัดการ มหาบณัฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี. 
สฎายุ   ธีระวณิชตระกลู. 2547. การส่งเสรมิพฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดตี่อองค์การ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารศึกษาศาสตร์ (16:1) 

(มิถุนายน – ตุลาคม 2547) 
สฎายุ   ธีระวณิชตระกลู. 2549. แบบจ าลองความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคก์ารของอาจารย์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลยัของรัฐ. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2549. 
สิฐสร  กระแสร์สุนทร. 2554. การศึกษาปัจจัยทีม่ีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดตี่อองค์กรของข้าราชการ ส านักวิชาการ  

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานวิจยัและพัฒนา 
อัญชลี อักษร. 2556. ความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แขวงการทางชัยภูม.ิ 

ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
Angle H.L. and J.L.Perry. 1981. An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. 

Administrative Science Quarterly. pp.1 
Kahn, W. 1990. Psycholobical conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal. pp. 33 
Mathieu, J.E. and Zajac, D.M. 1990. A review and meta-analysis of the antecedent, Correlates and Consequences of 

Organizational Commitment. Psychological Bulletin. pp. 171 
Organ, Dennis.W. 1991. Organizational Behavior. (4 th ed.). United States of America :  Rich D.Irwin,Inc., pp. 275 
Podsakoff, P.M.,Ahearne M. and MacKenzie, S.B. 1997. Organization Citizenship Behaviors and the Quality of Work Group 

Performance, Journal of Applied Psychology, Vol.82. 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

323 

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและคุณภาพ 
การตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพการ

ตรวจสอบภายในและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 352 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในคุณภาพการตรวจสอบภายในได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานเฉลีย่รวม ผลการวจิยั 
พบว่า 1) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการน าไปใช้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในโดยรวม 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานและด้านการ
น าไปใช้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธผิลการด าเนินงาน 3) คุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้านความถูกต้อง ความชัดเจน 
ด้านความสร้างสรรค์และด้านความจูงใจมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน มีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคัญ :การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพการตรวจสอบภายในประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 

Abstract 
The objective of this research was is to assess the Relationship between Compliance with Professional Standards 

Internal Audit, Internal Audit Quality and Effectiveness of the Local government. Questionnaires were used as a tool for 
collected data from 352 governments Executive of Names. Statistics used for data analysis were multiple correlation analysis 
and multiple regression analysis. The Compliance Professional Standards Internal Control was regarded as independent 
variables that have relationships and positive effects on Audit Quality and the Compliance Professional Standards Internal 
Control and Audit Quality was regarded as independent variable that have relationships and positive effects on Firm 
Performance. The results revealed the following findings : 1) The Compliance Professional Standards Internal Control, have  
relationships and positive effects on the overall of Audit Quality 2) The Compliance Professional Standards Internal Control, 
have  relationships and positive effects on the overall of Firm Performance 3) The Audit Quality have  relationships and 
positive effects on the overall of Firm Performance 
Keywords: Professional Standards Internal control, Audit Quality, Effectiveness of The Local government 
Performance, They are a statistic significant at 0.05 level. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดย

การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่ผล สัมฤทธิ์ตามค ารับรองของการปฏิบัติราชการ โดยให้
ความส าคัญกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความประหยัดของการด าเนินงาน ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การวัดและประเมินผลงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ รวมทัง้สามารถ
ตอบแทนผลส าเร็จจากการท างานได้อย่างโปร่งใส ส่งผลให้การตรวจสอบภายในต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (ปริศนา ธาติ, 2553) การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีความโปร่งใส เพราะเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุม รายงานผลและติดตามผล ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในกจ็ะเปน็ผู้
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งการ
ตรวจสอบภายในยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการ
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ตรวจสอบภายในว่าปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (อัจฉรารัตน์ สิทธิ, 2553) ส าหรับการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 โดย ก าหนดให้ “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่
งานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และคู่มือการตรวจสอบภายในของ
องค์กร (สมทรง ธนากิจ, 2551) 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในและคุณภาพการตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิผลต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คุณภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อ

ประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
1. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 กรมบัญชีกลางก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่ใช้อ้างอิงกันในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่ก าหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA ) ได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในขึ้นใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จะใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเช่ือถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
(กรมบัญชีกลาง, 2554: อุษณา  ภัทรมนตรี2556)  กล่าวว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในตามหลักการตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ประเภท คือ 1. มาตรฐานด้านคุณลักษณะ ลักษณะเกี่ยวกับองค์กรและบุคลากรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และภาระหน้าที่ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังในการประกอบ
วิชาชีพการประกันคุณภาพและโปรแกรมการปรับปรุง สอดคล้องกับงานวิจัย (วิลาศิณี ชอบดี, 2554) พบว่า ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการตรวจสอบโดยรวม 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ลักษณะของ
งานตรวจสอบภายใน และบรรทัดฐานที่ใช้สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวางแผนภารกิจ การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย การสื่อสารผลลัพธ์ ความคืบหน้าในการติดตาม การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายจัดการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (รุจี เบียดนอก, 
2555) พบว่ามาตรฐานด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 3. มาตรฐานการน าไปใช้
กิจกรรมทีน่ าไปใช้ปฏิบัติได้กับภารกิจบางประเภท เช่น กิจกรรมหลักประกัน กิจกรรมการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย (รุจี เบียดนอก, 
2555) พบว่ามาตรฐานด้านการน าไปใช้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสูงสุด 

ข้อสมมติฐานข้อที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในมคีวามสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคณุภาพการตรวจสอบภายใน 
ข้อสมมติฐานข้อที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในมคีวามสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธผิลการด าเนินงาน 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง (2554); (จันทนา สาขากร และคณะ,2557) ให้ความหมายคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่าคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานเป็นไปมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยงานผู้รับตรวจ และสามารถ
น าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันเวลา เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 1. ความถูกต้อง ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการ
ตรวจสอบควรตรงกับข้อเท็จจริง ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้และได้ประเมินข้อมูลเป็นอันดับแรก 2. ความ
ชัดเจน รายงานท่ีท าให้ผู้อ่านเข้าใจและทราบเหตุการณ์ต่างๆ ได้เสมือนกับที่ผู้ตรวจสอบภายในทราบทั้งหมด หรือเสมือนหนึ่งผู้อ่าน
รายงานอยู่ในเหตุการณ์นั้นเอง 3. ความกระชับ เป็นการสื่อสารด้วยความหมายที่มีเข้าใจได้อย่างง่ายไม่ใช้ศัพท์ที่ทางวิชาการมาก
จนเกินไป เนื่องจากจะท าให้ผู้อ่านรายงานไม่สามารถท าความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ มุ้งช้ีประเด็นปัญหาโดยหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่
จ าเป็น 4. ความทันต่อเวลา การน าเสนอรายงานควรกระท าในเวลาที่เหมาะสมและจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ทันที ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอรายงานเพียงบางส่วนก่อนก็ได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารทราบ และสั่งการให้มีการป้องกันหรือ
การแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือมีความเสียหายมากขึ้นไปอีก สอดคล้องกับงานวิจัย (พรทวี นาเมืองรักษ์, 2556) พบว่าคุณภาพ
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การตรวจสอบภายในด้านความทันต่อเวลามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพองค์กรโดยรวม 5. ความสร้างสรรค์ การ
รายงานผลการตรวจสอบต้องท าในลักษณะที่ท าให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงที่ดีขึ้น รายงานการตรวจสอบจึงควรมีข้อเสนอแนะให้ด้วยและ
ควรเป็นข้อเสนอแนะที่กระท าได้ เป็นการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบหรือวิธีการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถกระท าได้ซึ่งอาจต้องใช้ความสามารถเชิงการทูต 6. ความจูงใจ การรายงานที่จะท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะอ่าน จับประเด็นที่
ส าคัญได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และมีความกระตือรือร้นที่จะน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสมอย่างทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัย (รณธรรม ขาวประทุม, 2552) พบว่าคุณภาพการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงานและความเช่ือมั่นของลูกค้าของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย 
 ข้อสมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 ชาญณรงค์ สุราสา (2550)  ให้ความหมายประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลว่าผลการด าเนินงานตามแผนงานหลักประกอบด้วย การ
บริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และด้านระบบภาคีเครือข่ายกนกรัตน์ ภู่ระหงษ์ (2549)  
ให้ความหมายประสิทธิผลการด าเนินงานว่า ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของผู้บริหาร ที่มีต่อการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามมาตรฐานคมกริช ลืมเรืองวุฒิกุล (2547) ให้ความหมายประสิทธิผลการด าเนินงานว่า ผลผลิตหรือการด าเนินงานนั้นๆ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ การที่เราจะพิจารณาว่าการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นนั้นมีผลส าเร็จมากน้อยเป็นประการใด เราจะน า
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานไปเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราก าหนดไว้ หากผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็แสดงว่าการด าเนินงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันศิริญญา ทิพย์โสด (2545) ได้อธิบายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไว้ว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
หมายถึงการปฏิบัติงานที่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการวัดจากคุณภาพของการให้บริการในเรื่องเวลาการให้บริการที่รวดเรว็และ
ความสามารถในการให้บริการซึ่งมีทั้งปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของการท างาน และความพึงพอใจในการให้บริการรวมถึงการมี
กฎระเบียบวิธีการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลการด าเนินงาน เป็นระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ในการที่จะท าให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายของการท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ COSO ได้แบ่งวัตถุประสงค์เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (อุษณา  ภัทรมนตรี, 
2555 :1-4) 1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objective: S) หมายถึง วิธีการที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเลือกที่จะท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Objective: O) ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
3. วัตถุประสงค์ด้านรายงาน (Reporting Objective: R) ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเช่ือถือได้ ความเกี่ยวข้อง ความทัน
กาล และความเป็นประโยชน์ของรายงานทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน 4.วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Objective: C) ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่สร้างความมั่นใจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และระเบียบต่างๆ  ซึ่งสอดคล้อง
กับ (Moeller, 2009 : 32) กล่าวว่า ประสิทธิภาพองค์กร การที่องค์กรสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภาระหน้าที่ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากร 
ปัจจัยต่างๆ  รวมถึงก าลังคนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยมีการสูญเปล่าน้อยที่สุด องค์กรมีระบบการบริหารที่เอื้ออ านวยต่อการผลิตและการบริการได้
ตามเป้าหมาย มีความสามารถใช้กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดวิธีการท างานที่ดี มีความราบรื่น มีปัญหาและ
อุปสรรคน้อย บุคลากรมีขวัญก าลังใจดี มีความสุขและพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
การที่องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อม
จะใช้งานได้เสมอ มีการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียหรือสูญหาย ดังนั้น เมื่อการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงส่งผลให้เกิดการ
ป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรไปพร้อมกัน 2. ความเช่ือถือได้ของรายการทางการเงิน ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งต่อผู้ใช้ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กรก็ตามผู้ใช้ควรได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนใน
อนาคต ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า นักวิเคราะห์ และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กรจะใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งของ
รายงานทางการเงินขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่างบการเงินนั้นให้ข้อมูลที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
การป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ จากการละเว้นไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตลอดจนกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 
 จากการทบทวนเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงน ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยสามารถ
แสดงได้ดังรูปภาพประกอบ 1  
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รูปภาพประกอบ 1 
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  คุณภาพการตรวจสอบภายในและประสิทธผิลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย   
 1.  กระบวนการและวิธีการประชากร  
 
 
 
 

2. วิธีการศึกษา 
 1.  กระบวนการและวิธีการประชากร 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,947  คน (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2558)  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ านวน  352 ชุด ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดในการเก็บแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามตอบกลับทั้งสิ้น  
150 ชุด  เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 150 ชุด อัตราผลตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 42.61 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, Kumar และ Day 
(2001) ได้น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ  20  จึงจะถือว่ายอมรับได้  
 2.  ค่าความเช่ือมั่นและคา่อ านาจจ าแนก 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง  ความเช่ือมั่นและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผ่าน การ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.934 คุณภาพการตรวจสอบภายใน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่0.965 และประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.968ซึ่งอยู่ในระดับมากกว่า 0.70 ซึ่งสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้ (Nunnally 
และ Bernstein. 1994) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item – total Correlation ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.558 – 0.816คุณภาพการตรวจสอบภายในได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง0.433-0.973 และผลการด าเนินงาน ได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.572 – 0.903 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally (1978) ได้น าเสนอว่าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่
ยอมรับได้ 
 3.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุคูณ
ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งเขียนเป็นสมการ ดังนี ้
 Internal auditingStandard=β0 + β1 ST + β2 RW  + β3 TH  
 Internal auditing Quality= β0 + β1 WT + β2AC  +β3 IC + β4 MT +β5 CR + β6 PO 
 Performance = β0 + β1 SW + β2 FC + β3 RL+β4 CP 
เมื่อก าหนดให ้
 ST คือ ด้านคุณสมบัติ 
 RW คือ ด้านการปฏิบัติงาน 
 TH คือ ด้านการน าไปใช้ 
 WT คือ ด้านความถูกต้อง 
 AC คือ ด้านความชัดเจน 
 IC คือ ด้านความกระชับ 
 MT คือ ด้านความทันต่อเวลา 
 CR คือ ด้านความสร้างสรรค์ 

ประสิทธิผลการด าเนินงาน 
Performance(P) 
ด้านกลยุทธ ์SW 
ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน FC 
ด้านความน่าเช่ือถอืได้ในรายงานทางการเงิน RL 
ด้านการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับCP 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การปฏบิัตติามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
Internal auditing Standard  (IAS) 
ด้านคุณสมบัติ ST 
ด้านการปฏิบัติงาน RW 
ด้านการน าไปใช้    TH 

 

 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 
Internal auditing Quality(IAQ) 
ด้านความถูกตอ้ง WT 
ด้านความชัดเจน AC 
ด้านความกระชบั IC 
ด้านความทันต่อเวลา MT 
ด้านความสร้างสรรค์ CR 
ด้านความจูงใจ PO 

 

 

H2(+) 

H1(+) 

H3(+) 
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 PO คือ ด้านการจูงใจ 
 SW คือ ด้านกลยุทธ์ 
 FC คือ ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 Rl คือ ด้านความน่าเชื่อถือได้ในรายงานทางการเงิน 

  CP คือ ด้านการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคบั 
 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในกับคุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

ตัวแปร Quality internal  ST RW TH VIFs 
X  3.626 3.513 3.661 3.480  

S.D. 0.717 0.771 0.775 0.768  
Quality internal  -  0.621** 0.698** 0.737**  

ST  - 0.768** 0.761** 2.886 
RW   - 0.790** 3.230 
TH    - 3.144 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตาราง 1 พบว่า ตัวแปรอิสระ แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า 2.886-3.230 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กัน แต่ไม่มีนัยส าคัญ (Black. 2006: 585) 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นคุณภาพการตรวจสอบโดยรวมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน Unstandardized Coefficients t p-value B Std.Error 
Constant( a ) 1.946 0.187 10.403 0.000* 
ด้านคุณสมบัติ  ST -0.046 0.089 -0.571    0.569 
ด้านการปฏิบัติงาน  RW 0.289 0.085 3.405 0.001* 
ด้านการน าไปใช้    TH  0.314 0.085 3.708 0.000* 
R2  = 0.579   AdjR2= 0.570     F= 66.894    P  = 0.000   
 * P< 0.05 
 

 จากตาราง  2  พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการน าไปใช้มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบโดยรวมเนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกัน
ขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุกัญญา ธรรมรส, 2554)พบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมถึงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วย
ตรวจสอบภายในที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดจันทนา สาขากร และคณะ (2551) 
กล่าวว่า การเตรียมตัวปฏิบัติงานส ารวจเบื้องต้นเมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยรับตรวจใดก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของหน่วยงานนั้น เพื่อให้การวางแผนของผู้ตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน และสอดคล้องกับแนวคิดจันทนา สาขากร และคณะ (2551) กล่าวว่า การรายงานการตรวจสอบเป็น
งานขั้นสุดท้ายของการตรวจสอบภายใน และเป็นเครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการติดต่อกับฝ่ายบริหาร การรายงานตรวจสอบจึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารจะเห็นคุณค่าและความส าคัญของงานตรวจสอบหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการรายงานการตรวจสอบเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึงจัดท ารายงานการตรวจสอบอย่างมีคุณค่าจากข้อเท็จจริงที่
กลั่นกรองแล้ว และให้ข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้ จึงจะถือว่างานตรวจสอบภายในนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

จากตารางที ่3 พบว่า ตัวแปรอิสระ แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า 2.886 -3.230 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่มีนัยส าคัญ (Black. 2006: 585) 
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ตารางที ่3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในกับประสิทธิผล
การด าเนินงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการด าเนินงานโดยรวมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน Unstandardized Coefficients t p-value B Std.Error 
Constant( a ) 1.946 0.187 10.403 0.000* 
ด้านคุณสมบัติ ST -0.046 0.081 -0.571 0.569 
ด้านการปฏิบัติงาน RW 0.289 0.085 3.405 0.001* 
ด้านการน าไปใช้    TH 0.314 0.085 3.708 0.000* 
R2  = 0.464   AdjR2= 0.453    F= 42.110    P  = 0.000   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานและด้านการน าไปใช้มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธผิลการด าเนินงานโดยรวม เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความภูมิใจในงานที่ท า มี
ความมุ่งมั่นในการที่จะท างานให้ส าเร็จ ใช้ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์ ท าให้ลดข้อผิดพลาดในการท างานและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ทักษะการท างานอยู่เสมอ ช่วยให้มีการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและปรับปรุงการท างานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ใช้
ความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานที่ดีและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สามารถสร้างการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกบั
งานวิจัยของสุวรรณ หวังเจริญเดช(2548) พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพึงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการที่วิชาชีพก าหนด คือความซื่อสัตย์ 
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพก าหนด ความเที่ยงธรรม 
ประกอบวิชาชีพโดยไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆที่บ่ันทอนวิจารณญาณของนักบัญชี การรักษาความลับ โดยไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมายความสามารถในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในงานส่วนที่ตนมีคามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยยึด
มาตรฐานการบัญชีเป็นกรอบในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และงานวิจัยของ รุจี เบียดนอก(2555) มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ด้านการ
ปฏิบัติงานและการน าไปใช้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และสอดคล้องกับแนวคิดของจันทนา สาขากร และคณะ  (2551)กล่าวว่าการตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว ้
 

ตารางที ่5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของคุณภาพการตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการด าเนิน 
ตัวแปร Performance WT AC IC MT CR PO VIFs 

X  3.935 3.877 3.535 3.622 3.624 3.764 3.333  
S.D. 0.605 0.828 0.834 0.809 0.725 0.802 0.853  

Performance - 0.694** 0.545** 0.644** 0.585** 0.708 0.691  
WT  - 0.761** 0.810** 0.728** 0.804** 0.707** 3.980 
AC   - 0.881** 0.675** 0.728** 0.674** 4.682 
IC    - 0.711** 0.780** 0.699** 6.103 
MT     - 0.743** 0.688** 2.709 
CR      - 0.754** 4.020 
PO       - 2.688 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที ่5 พบว่า ตัวแปรอิสระ แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearityดังนั้น ผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearityโดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า 2.688 – 6.103 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่มีนัยส าคัญ (Black. 2006 : 585) 

ตัวแปร Performance ST RW TH VIFs 
X  3.935 3.513 3.661 3.480  

S.D. 0.605 0.771 0.775 0.768  
Performance - 0.529** 0.640** 0.647**  

ST  - 0.768** 0.761** 2.886 
RW   - 0.790** 3.230 
TH    - 3.144 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
 

329 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการด าเนินงานโดยรวมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คุณภาพการตรวจสอบภายใน Unstandardized Coefficients t p-value B Std.Error 

Constant( a ) 1.745 0.172 10.137 0.000* 
ด้านความถูกตอ้ง WT 0.209 0.077 2.714 0.007* 
ด้านความชัดเจน AC -0.207 0.083 -2.502 0.013* 
ด้านความกระชบั IC 0.184 0.097 1.904 0.059 
ด้านความทันต่อเวลา MT -0.025 0.073 -0.345 0.731 
ด้านความสร้างสรรค์  CR 0.204 0.080 2.549 0.012* 
ด้านการจูงใจ  PO 0.231 0.061 3.756 0.000* 
R2  = 0.600   AdjR2= 0.584    F= 35.802    P  = 0.000   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง  6 พบว่า คุณภาพการตรวจสอบภายในด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความสร้างสรรค์และด้านความจูงใจ
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธผิลการด าเนินงานโดยรวมเนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และผลงานการตรวจสอบภายในสามารถลดต้นทุน และเป็นประโยชน์
ต่อผลการด าเนินงานของกิจการอย่างแท้จริง และผู้ตรวจสอบภายในให้ความส าคัญกับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ซึง่
เป็นกิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร ช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากบัดแูลอยา่งเปน็
ระบบและเป็นระเบียบ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตสอดคล้องกับงานวิจัยของของ รณธรรม ขาวประทุม
(2552)พบว่าคุณภาพการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงานและความเช่ือมัน่ของลกูคา้
ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย และงานวิจัยของ Zain, Subramaniamและ Stewart ( 2006)  พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการประเมินผลการตรวจสอบงบการเงินและคุณลักษณะของกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความอิสระ มี
ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายในและหากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีการสร้างความสัมพันธ์และมี
การประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก จะท าให้ผลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Goodwin (2003) พบว่า ความเป็นอิสระและประสบการณ์ด้านการบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

4. สรุปผล 
 จากผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า 1) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการ
น าไปใช้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในโดยรวม เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการ
ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานและด้านการน าไปใช้มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความภูมิใจในงานที่ท า มีความมุ่งมั่นในการที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ ใช้ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างถูกต้อง 3) คุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้าน
ความถูกต้อง ความชัดเจน ด้านความสร้างสรรค์และด้านความจูงใจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
ผลงานการตรวจสอบภายในสามารถลดต้นทุน และเป็นประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการอย่างแท้จริงดังนั้นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าผลการวิจัยไปด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานด้วย
ความเที่ยงธรรม การให้ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และด้านคุณภาพการตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในควรมุ่งเน้นการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในที่สามารถสื่อสารเรื่องราวที่ตรวจพบได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบภายใน ท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการวิจัยพบว่าความ
พร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทยอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ความพร้อมของทรัพยากร นวัตกรรมทางการตลาด ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูป 
 

Abstract 
The purpose of this study was to verify the effects of resources readiness and marketing innovation on 

operational efficiency of instant food business in Thailand. A questionnaire was an instrument for collecting data from 
samples that were selected by random sampling. The statistics used for analyzing the data were correlation analysis 
and regression analysis. The results showed that resources readiness and marketing innovation have an effect on 
operational efficiency of instant food business in Thailand. All the test statistics are statistically significance at the 0.05 level. 
Keywords: Resources Readiness, Marketing Innovation, Operational Efficiency of Instant Food Business 
 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เนื่องจากประเทศไทยมี

ศักยภาพในด้านของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในการเพาะปลูกท าให้มีวัตถุดิบเป็นจ านวนมากส าหรับการน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหารจนสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้ปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) ประเทศไทยถือว่ามี
พื้นฐานการเกษตรที่ดีและมีวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นจ านวนมากแต่ส่วนใหญ่วัตถุดิบทางการเกษตรจะมีมูลค่าต่ าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใช้ใน
การผลิต และเมื่อผลิตเป็นจ านวนมากกลับไม่สามารถจ าหน่ายหรือแปรรูปได้ ท าให้เกิดการเน่าเสียประเด็นดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลต้องเข้ามา
แทรกแซงและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่การเกษตรของไทยเริ่มน้อยลงเนื่องจากถูกพัฒนาไปเป็นที่อยู่
อาศัยและการใช้ประโยชน์อย่างอื่นแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ท าหน้าที่ดูดซับผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้นในการแปรรูปอาหารยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ก็เพราะขาดการเช่ือมโยงระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาตัวสินค้ายังไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เท่าที่ควร อีกทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังแปรรูปอาหารได้ในระดับขั้นต้น เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในเรื่ององค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยและเผยแพร่เพื่อ
ผลักดันให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ ท าให้มูลค่าของอาหารแปรรูปต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ า ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปของประเทศไทยเสียเปรียบในเชิงแข่งขันกับนานาประเทศ  ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกจิทีส่งูขึน้มผีลท า
ให้อาหารส าเร็จรูปที่พร้อมจะบริโภคทันที สามารถสร้างศักยภาพทางการค้าในตลาดโลกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก
เพราะอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบท าให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรหลายชนิด โดยอาหารเหล่านี้จะผลิตภายใต้
มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารและยังมีวิธีการผลิตที่ยังคงรักษาคุณค่าของอาหารและรสชาติของอาหารไว้อย่างดีที่สุดความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่ช่วยยกระดับให้อาหารพร้อมปรุง พร้อมทานยังสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบถ้วน อาหาร
ส าเร็จรูปสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคบางกลุ่มต้องท างานหนักขึ้นหรือมีเวลาที่จ ากัดมากขึ้น 
หรือไม่ต้องการเสียเวลาในการท าอาหารเพราะมีความสะดวก (ส านักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557) จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่
รุนแรงในปัจจุบันท าให้ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องปรับตัวในการท าตลาดเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เพื่อให้ธุรกิจตนเอง
สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในยุคใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากในอดีตการแข่งขันทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้
อุตสาหกรรมเดียวกันและคู่แข่งขันเป็นคู่แข่งทางตรงเป็นส่วนใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสามารถเกิดได้ทุกทิศทาง ยุคเศรษฐกิจใหม่จึง
มีรูปแบบการแข่งขันท่ีหลากหลายภายใต้อุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมาองค์กรต้องเจอกับผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา การที่องค์กรจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นองคก์รจงึไม่
สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เพราะถ้าหากองค์กรไม่มีการพัฒนานั้นจะไม่สามารถสู้กับคู่แข่งขันและจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ความพร้อมของ
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ทรัพยากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่อยู่ภายในองค์กรในเรื่องของทรัพยากรในองค์กร การที่องค์กรจะได้เปรียบเชิงการแข่งขันองค์กรควรพิจารณาถึง
ทรัพยากร และความสามารถ ที่มีแทนที่จะพิจารณาในการแข่งขันด้านต้นทุนกับตัวผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยเราควรจะ
พัฒนาและท าการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอก (Wernerfelf, 1984)  อุตสาหกรรมอาหาร
ส าเร็จรูปมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ  เริ่มมีการพัฒนาในด้านกระบวนการท างานและ
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาผู้บริหารจะต้องท าให้องค์กรเกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งที่จะท าให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขัน ความส าคัญของนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถวัดผลของการ
บรรลุผลส าเร็จด้านการท ารายได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ อันเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เกิดการค้นหาความส าเร็จทางการตลาด สิ่งที่
ท าให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาด (Shapiro, 2006) สิ่งที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดมาจากความสามารถของธุรกิจในการใช้ความรู้ความคิด 
การสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร โดยท าการรวบรวมเก็บข้อมูลจากธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิจัยสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในการพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 
1.1 วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพร้อมของทรัพยากรทีส่่งผลต่อนวัตกรรมทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความพร้อมของทรัพยากรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
1) สมมุติฐานการวิจัยท่ี 1 
สมมุติฐาน H1a: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านสินทรัพย์ที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จใน

การมีนวัตกรรมทางการตลาดสูง 
 สมมุติฐาน H1b: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านความสามารถที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จ
ในการมีนวัตกรรมทางการตลาดสูง 
 สมมุติฐาน H1c: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านกระบวนการที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเรจ็ใน
การมีนวัตกรรมทางการตลาดสูง 

สมมุติฐาน H1d: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มาก
ที่ประสบความส าเร็จในการมีนวัตกรรมทางการตลาดสูง 
 สมมุติฐาน H1e: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านข้อมูลสารสนเทศที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบ
ความส าเร็จในการมีนวัตกรรมทางการตลาดสูง 

2) สมมุติฐานการวิจัยท่ี2 
สมมุติฐาน H2a: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านสินทรัพย์ที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จใน

การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง 
 สมมุติฐาน H2b: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านความสามารถที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จ
ในการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง 
 สมมุติฐาน H2c: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านกระบวนการที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเรจ็ใน
การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง 

สมมุติฐาน H2d: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มาก
ที่ประสบความส าเร็จในการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง 
 สมมุติฐาน H2e: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีด้านข้อมูลสารสนเทศที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบ
ความส าเร็จในการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง 

 3) สมมุติฐานการวิจัยท่ี 3 
สมมุติฐาน H3: ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส าเร็จรูปที่มีนวัตกรรมทางการตลาดที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบ

ความส าเร็จในการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง 
1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มุมมองด้านทรัพยากร (Resource-Based View of The Firm : RBV) ซึ่ง Barney (1991) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับฐานทรัพยากร
ขององค์กรคือทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ โดยทรัพยากรนั้นควรมี
คุณลักษณะคือมีคุณค่า หายาก ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายและยากท่ีคู่แข่งจะลอกเลียนแบบได้ มิฉะนั้นองค์กรจะสามารถแข่งขันได้
เพียงช่ัวคราว ดังนั้น RBV จึงเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์เชิงลึกว่าทรัพยากรที่องค์กรครอบอยู่เป็นพื้นฐานในการก าหนดผลการ
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ด าเนินงานขององค์กรอันน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของธุรกิจแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรหมายถึง ทรัพย์สิน  
ความสามารถ กระบวนการขององค์กร คุณลักษณะของธุรกิจ ข้อมูล ความรู้ ที่ถูกควบคุมโดยองค์กรและองค์กรน าไปใช้ในการด าเนินกล
ยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทรัพยากร 
และความสามารถขององค์กรที่มีคุณสมบัติ 4 ประการดังกล่าวแล้ว องค์กรยังควรพิจารณาทรัพยากรและความสามารถขององค์กร ที่แบ่ง
ออกเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงทักษะในการบริหารขององค์กร ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้มีทั้งที่มีตัวตนและ
ไม่มีตัวตน โดยทรัพยากรที่จับต้องได้คือ ทรัพยากรทางกายภาพ เช่น วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร และทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนคือ ระบบ
สารสนเทศ นวัตกรรม ช่ือเสียงขององค์กรโดยที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์และสามารถควบคุมได้ การก าหนดขอบเขตของวิธีการวัด
นวัตกรรมในระดับของบริษัท หรือ องค์กรมีลักษณะเป็นองค์กรขนาดกลาง หรือ ขนาดเล็กโดยได้น าแนวคิดของ Schumpeter ใน 2 
ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมกระบวนการ มาประยุกต์และกล่าวว่า การวัดนวัตกรรมในระดับนี้ควรมีการวัด
นวัตกรรมในระดับพื้นฐาน นั้นคือการวัดว่าองค์กรนั้นมีการน าเสนอสิ่งใหม่ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
กระบวนการใหม่ ให้เกิดขึ้นในบริษัท นวัตกรรมการตลาดก็คือการด าเนินวิธีการตลาดแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน
ผลิตภัณฑ์การออกแบบหรือการบรรจุภัณฑ์, การจัดวางสินค้า โปรโมช่ันสินค้าหรือการก าหนดราคา ตลาดเป้าหมายของนวัตกรรม
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีกว่าการเปิดตลาดใหม่หรือที่เพิ่งวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท นวัตกรรมการตลาดเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับกลยุทธ์การก าหนดราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติการจัดวางสินค้าโปรโมช่ันและ
กิจกรรมพร้อมสายของ 4P การตลาด ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจหมายถึง คุณภาพของการมีประสิทธิผลและความสามารถใน
การผลิตและในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่
ต้องการที่เหมาะสมและต้นทุนนอ้ยที่สุดเพื่อค านึงถึงสถานการณ์และขอผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่  
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวตักรรมทางการตลาดทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของธุรกจิอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ คือประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูงธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 462 คน จากฐานข้อมูลส านักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี 2558 โดยเปิดตารางของ 
R.V.Krejcic และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน  5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น จ านวน 120 คน ท าการสุ่มแบบอย่างง่าย ใช้วิธีการจับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่คืนกลับ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 7 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตัวเลือก โดยกรอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือกโดยกรอบครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นและรายได้ต่อไปของกิจการ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากร จ านวน 20 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากร
รายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ สินทรัพย์ ความสามารถ กระบวนการ เอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจ ข้อมูลสารสนเทศ  

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาด จ านวน 16 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาดรายด้าน 
4 ด้านได้แก่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย การพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาด้านราคา 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 16 ข้อ โดยครอบ
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน ด้านเวลา และค่าใช้จ่าย 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

ความพร้อมของทรัพยากร 
- ด้านสินทรัพย์ (Assets) 
-ด้านความสามารถ (Capabilities) 
-ด้านกระบวนการ (Processes) 
-ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจ (Firm 
Attributes) 
-ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information) 

 
 
นวัตกรรมทางการตลาด 
 
 
 
 

 

ประสิทธภิาพใน
การด าเนินงาน 
(Performance) 

 

H1a- H1e H3 

H2a- H2e 
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 

2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

4. การทดสอบเครื่องมือ  
1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทยจ านวน 30 คน 

 2) หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยห่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง ด้านสินทรัพย์มีค่า 0.71
ด้านความสามารถมีค่า 0.79 ด้านกระบวนการมีค่า 0.89 ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจมีค่า 0.83ด้านข้อมูลสารสนเทศมีค่า 
0.96 นวัตกรรมทางการตลาดมีค่า 0.74 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปมีค่า 0.89 การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่น
เกินกว่า 0.70 (Nunnally, 1987) ดังนั้น เนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นสามารถที่ยอมรับได้ 

 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสัมประสิทธิ์ของด้านสินทรัพย์มีค่า 0.50-0.94 ด้านความสามารถมีค่า0.67-0.88 ด้าน
กระบวนการมีค่า 0.70-0.93ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจมีค่า0.66-0.90ด้านข้อมูลสารสนเทศมีค่า 0.92-0.97 นวัตกรรมทางการ
ตลาด มีค่า 0.76-0.92 และประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีค่า 0.73-0.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย ก าหนดโดย (Nunally 
and Berstein, 1994) ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย สูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
     4) ทดสอบความล าเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยใช้ t-test โดยน าข้อมูลจากอายุการท างานของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วหรือช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (Amstrong and Oventon, 1977) 
         การเก็บรวมรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 462 คน (จากฐานข้อมูล
ส านักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี 2558) โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี ้

1. การด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนประชากร จ านวน 462 คน 
2. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับจ านวนประชากรธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทย จ านวน 462 คน 

โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อม ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน 
3. เมื่อครบก าหนด 15 วัน มีแบบสอบถามกลับมาจ านวน 120 ฉบับ 
4. หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมีความสมบูรณ์จ านวน 120 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 57.14 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 20 โดย (Aaker, Kumar and Day, 2001) กล่าวว่า อัตราการตอบส าหรับการส่งแบบสอบถาม
ไปรษณีย์โดยไม่มีขั้นตอนของการติดตามแบบสอบถามที่ได้ส่งไปแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ดังนั้น อัตราการตอบกลับร้อยละ 57.14 ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 20 ถือเป็นที่ยอมรับ ด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

 

3.ผลการวิจัย 
 การทดสอบผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวตักรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เมื่อ 

ASแทนค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกีย่วกับสินทรัพย์ (Assets) 
CA แทนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ (Capabilities) 
PR แทนค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ (Processes) 
FAแทนค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกีย่วกับเอกลักษณ์และคณุสมบัติของธรุกิจ (Firm Attributes) 
IN แทนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
MI แทนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) 
RDแทนค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development) 
DC แทนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย (Definitions of Marketing Channels) 
PD แทนค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมการตลาด (Promotion and Development) 
PRD แทนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาด้านราคา (price and Development) 
PF แทนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (Performance) 
FA แทนค่าเฉลี่ยระดับความคดิเหน็ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจ (Firm Age) 
FS แทนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเหน็จ านวนพนักงาน (Firm Size) 

 จากตารางที่ 1 พบว่าความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหาตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้นจึงได้ทดสอบตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ 
(Variance Inflation Factors: VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.161-2.202 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Black, 2006) 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาด 
ตัวแปร AS CA PR FA IN MI PF FA FS 
    4.51 4.56 4.51 4.49 4.52 4.49 4.36 7 152 
S.D. 0.39 0.39 0.48 0.51 0.61 0.39 0.48 2 45 
AS          
CA 0.31**         
PR -0.02 0.40**        
FA 0.17 0.52** 0.33**       
IN 0.35** 0.38** 0.41** 0.63**      
MI 0.25** 0.53** 0.45** 0.53** 0.67**     
PF 0.36** 0.31** 0.51** 0.49** 0.67** 0.49**    
FA 0.21* -0.10 0.02 -0.04 0.14 -0.10 0.12   
FS -0.00* 0.32** 0.22* -0.28** -0.11 0.21* 0.01 0.15  

 ** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  * มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และความพร้อมของทรัพยากรและ
นวัตกรรมทางการตลาด 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
นวัตกรรมทางการตลาด 

สมการ 
1 2 3 4 5 6 

ด้านสินทรัพย์ -0.05 

(0.06) 
0.20** 

(0.09) 
    

ด้านความสามารถ 0.17** 

(0.07) 
 0.49*** 

(0.08) 
   

ด้านกระบวนการ 0.009 

(0.07) 
  0.38*** 

(0.08) 
  

ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจ 0.56 

(0.08) 
   0.54***(0.07)  

ด้านข้อมูลสารสนเทศ 0.62*** 

(0.08) 
    0.72*** 

(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน -0.33** 

(0.13) 
-0.35 
(0.19) 

-0.15 
(0.16) 

-0.27 
(0.17) 

-0.15 
(0.15) 

-
0.42***(0.12) 

จ านวนพนักงาน 1.53*** 

(0.38) 
1.00** 

(0.50) 
0.53 
(0.45) 

0.08 
(0.47) 

1.62*** 

(0.41) 
1.77*** 

(0.34) 
Adjusted R2 0.58 0.08 0.28 0.19 0.34 0.56 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพร้อมของทรัพยากร ประกอบด้วย ด้านสินทรัพย์ (H1a: b10=0.20, p < 0.05) ด้านความสามารถ 
(H1b: b2=0.17, p < 0.05; b11=0.49, p < 0.00) ด้านกระบวนการ (H1c: b14=0.38, p < 0.00) ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจ (H1d: 
b17=0.54, p < 0.00) ด้านข้อมูลสารสนเทศ (H1e: b5=0.62, p < 0.00; b20=0.72, p < 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับนวัตกรรม
ทางการตลาดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมสุติฐานที่ 1a-1e โดยระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและ
จ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและ
จ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมทางการตลาด ทั้งนี้ความพร้อมของทรัพยากรอธิบายการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
ทางการตลาดได้ 58%, 8%, 28%, 19%, 34% และ 56% ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ พบว่า ความพร้อมของ
ทรัพยากรด้านข้อมูลสารสนเทศในสมการที่ 1 และ 6 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทยควรให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางสารสนเทศที่
เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 จากตารางที่ 3 พบวา่ ความพรอ้มของทรัพยากร ประกอบด้วย ดา้นสินทรัพย์ (H2a: b23=0.32, p< 0.00; b30= 0.42,p<0.00) 
ด้านความสามารถ (H2b: b33=0.38, p < 0.00) ด้านกระบวนการ (H2c: b25=0.41, p < 0.00; b36= 0.57, p < 0.00) ด้านเอกลกัษณ์และ
คุณสมบัติของธุรกจิ (H2d: b39=0.50, p < 0.00) ด้านข้อมลูสารสนเทศ (H2e: b27=0.32, p < 0.00; b42=0.66, p < 0.00) มีความสัมพันธ์
และมผีลกระทบกบัประสิทธภิาพการด าเนนิงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.01 จึงยอมรบัสมสุตฐิานที่ 2a-2e โดยระยะเวลาในการ
ด าเนนิงานของบริษัทและจ านวนพนกังานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคมุ พบว่า ไมม่ีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.01) แสดงวา่ ระยะเวลาในการ
ด าเนนิงานของบริษัทและจ านวนพนกังานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพการด าเนนิงานทั้งนี้ความพร้อมของทรัพยากรอธิบาย
การเปลีย่นแปลงของประสิทธิภาพการด าเนินงานของธรุกิจอาหารส าเร็จรูปได้ 61%, 17%, 15%, 33%, 27% และ 45% ตามล าดับ ส่วนที่
เหลืออาจเกิดจากปัจจยัอื่นๆ นอกจากนี้ พบว่า ความพร้อมของทรัพยากรดา้นข้อมลูสารสนเทศในสมการที่ 7 และ 12 มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ดังนัน้ ธรุกิจอาหารส าเรจ็รูปในประเทศไทยควรใหค้วามส าคัญกับข้อมลูสารสนเทศเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นธรุกิจทีม่ีการ
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แข่งขันค่อนขา้งสูงต้องมีการเร่งพัฒนาทรพัยากรดา้นข้อมลูสารสนเทศทีม่ีความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของข้อมลูได้อยา่งเปน็ระบบและถกูต้องสมบรูณ์ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธภิาพของการด าเนินงานเพิม่สูงขึ้น 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และความพร้อมของทรัพยากรและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูป 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
7 8 9 10 11 12 

ด้านสินทรัพย์ 0.32*** 

(0.06) 
0.42*** 

(0.08) 
    

ด้านความสามารถ -0.09 
(0.07) 

 0.38*** 

(0.08) 
   

ด้านกระบวนการ 0.41*** 

(0.06) 
  0.57*** 

(0.07) 
  

ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจ 0.15 

(0.08) 
   0.50*** 

(0.07) 
 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ 0.32*** 

(0.08) 
    0.66*** 

(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน -0.11 

(0.12) 
-0.03 
(0.18) 

0.26 
(0.18) 

0.13 
(0.15) 

0.27 
(0.16) 

0.02  
(0.14) 

จ านวนพนักงาน -1.31*** 

(0.36) 
-1.40*** 

(0.47) 
-1.44*** 

(0.48) 
-1.55*** 

(0.42) 
-0.54 
(0.44) 

-0.40 
(0.38) 

Adjusted R2 0.61 0.17 0.15 0.33 0.27 0.45 
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์นวัตกรรมทางการตลาดและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูป 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
13 

นวัตกรรมทางการตลาด 0.54*** 

(0.07) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.33 
(0.16) 

จ านวนพนักงาน -1.57 

(0.44) 
Adjusted R2 0.30 

 *** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  ** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่า นวัตกรรมทางการตลาด (H3: b45= 0.54, p < 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานธุรกิจอาหารส าเร็จรูปมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและ
จ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่าระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและ
จ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานธุรกิจอาหารส าเร็จรูป ทั้งนี้ผลกระทบของนวัตกรรมทางการตลาด
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ
 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวจิัยเรื่องผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการด าเนนิงานของธรุกจิ
อาหารส าเร็จรูปในประเทศไทยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1. ความพร้อมของทรัพยากร ประกอบด้วย ด้านสินทรัพย์ ด้านความสามารถ ด้านกระบวนการ ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติ
ของธุรกิจ ข้อมูลสารสนเทศ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับนวัตกรรมทางการตลาด และประสิทธิภาพการด าเนนิงาน นวตักรรมทางการ
ตลาดประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย การพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาด้าน
ราคามีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการด าเนินงานการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้านความพร้อมของทรัพยากร
ประกอบด้วยด้านสินทรัพย์ ด้านความสามารถ ด้านกระบวนการ ด้านเอกลักษณ์และคุณสมบัติของธุรกิจ ข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ (2558) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ควรพัฒนาด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านการเงินและ
การบัญชี การแสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ การวางต าแหน่งสินค้าในตลาด มุ่งเน้นการประสานงานในองค์กร การใช้
ระบบประกันคุณภาพ และความสามารถในการปรับตัวกับความผันผวนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
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  2. นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานธุรกิจสอดคล้องกับการศึกษาของ
แนวคิดของ (Schumpeter, 2009) กล่าวว่านวัตกรรมมี 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมกระบวนการ น ามาประยุกต์ 
และกล่าวว่า การวัดนวัตกรรมในระดับนี้ควรมีการวัดนวัตกรรมในระดับพื้นฐาน นั้นคือการวัดว่าองค์กรนั้นมีการน าเสนอสิ่งใหม่ๆ หรือ การ
พัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการใหม่ ให้เกิดขึ้นในบริษัท นวัตกรรมการตลาดก็คือการด าเนินวิธีการตลาด
แบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในผลิตภัณฑ์การออกแบบหรือการบรรจุภัณฑ์, การจัดวางสินค้า โปรโมช่ันสินค้าหรือการ
ก าหนดราคา ตลาดเป้าหมายของนวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีกว่าการเปิดตลาดใหม่หรือที่เพิ่งวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นวัตกรรมการตลาดเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับกลยุทธ์การก าหนดราคา, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติการจัดวางสินค้าโปรโมช่ันและกิจกรรมพร้อมสายของ 4P การตลาด ดังนั้น นวัตกรรมทางการตลาดจึงมีบทบาทในการพัฒนา
ธุรกิจอาหารส าเร็จรูป (Schumpeter, 2009) ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการต่างก็หาทางใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าบริการหรือ
นวัตกรรมที่เป็นสินค้าใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนวัตกรรมนั้นสามารถท าให้องค์กรมีก าไรและ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และยากต่อการลอกเลียนแบบที่ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศินี เทพร าพึง (2555) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องผลกระทบของนวัตกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศ
ไทยนวัตกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านการคิดใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานด้านการเงินนวัตกรรม
ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านการจินตนาการใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต นวัตกรรม
ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านการวิจัยและพัฒนาและบริการใหม่มีความความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก ด้านลูกค้า และนวัตกรรมทาง
การตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านการประดิษฐ์ใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายในองค์กร และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับในการพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจต่อไปในอนาคต 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปควรมุ่งเน้นการบริหารทางด้านสินทรัพย์ ด้านความสามารถ ด้านกระบวนการ ด้านเอกลักษณ์และ
คณุสมบัติของธุรกิจและด้านข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในปัจจุบันได้และควรมีการปรับตัวในด้าน
ของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไป 
 2) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการตลาด การพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมกระบวนการใหม่ เพื่อให้เกิดความแตกต่างและตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 3) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูป ควรให้ความส าคัญประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและควรมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความ
แตกต่างจากคู่แข่งขันสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

งานวิจัยในอนาคต 
 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปใน
ประเทศไทยโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเช่น การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานธุรกิจอาหารส าเร็จรูปในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพราะว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
เพื่อให้ได้สินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย จ านวน 326 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า1) กลยุทธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลการตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านการมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านการใส่
ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมและด้านความผูกพันต่อผู้บริโภคมีความสัมพันธ์มีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 2) กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนด้านการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงานด้านการมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมและความผูกพันต่อผู้บริโภค มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.013) 
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ: ความรับผดิชอบต่อสังคมภาพลักษณ์ขององค์กรและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

Abstract 
The study aimed to study the relationships between corporate social responsibility strategies and corporate image on 

operational efficiency of private hospital in Thailand. The subjects were 119 employees from 326 private hospitals in Thailand 
obtained through a simple random sampling. The data were statistically analyzed using the analysis of multiple correlations 
and multiple linear regression analysis. The findings showed that : 1) There were significant relationships between corporate 
social responsibility strategies and corporate image of private hospitals in different aspects which include good governance 
promotion, human right awareness, labor practices orientation, employee fairness orientation, environment care, social 
participation, and customer commitment at .01 and the significant effects were found at .05. 2) The corporate social 
responsibility strategies were significantly related to and affected on operational efficiency of private hospitals in different 
aspects which include good governance promotion, human right awareness, labor practices orientation, employee fairness 
orientation, environment care, social participation, and customer commitment at .01 and 3) The significant relationships and 
effects of corporate image on operational efficiency of private hospitals were found at .01. 
Keywords: Social Responsibility, Corporate Image and Operational Efficiency 
 

1. บทน า 
 ธุรกิจบริการสุขภาพนับเป็นหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วธุรกิจการให้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ จะประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักคือธุรกิจบริการ
ทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยและธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพซึ่งได้แก่บริการนวดแผนไทยและสปาซึ่งนับเป็นผลดี
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบองค์กรที่ประสบความส าเร็จประการหนึ่งจะดูได้จากผลตอบแทน ได้แก่ ก าไร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ความคงอยู่ขององค์กร เพราะก าไรท าให้องค์กรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ พนักงานมีความมั่นคงในการท างาน
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2555) กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งกล
ยุทธ์ที่องค์กรน ามาด าเนินการควบคู่ไปกับการด าเนินงานขององค์กร โดยในปัจจุบันนี้หลายองค์กรในสังคมหันมาให้ความสนใจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมกันมากมีการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่างๆ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไปด้วย 
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 ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านคุณภาพและการให้บริการและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในการแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 1.1 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
  1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มผีลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
  2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มผีลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
 1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
   1)สมมุตฐิานการวจิัยที่ 1 

สมมุติฐาน 1a: การเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององค์กร 
สมมุติฐาน 1b: การตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององค์กร 
สมมุติฐาน 1c: การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงานที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององค์กร 
สมมุติฐาน 1d: การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององคก์ร 
สมมุติฐาน 1e: การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององค์กร 
สมมุติฐาน 1f: การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององค์กร 
สมมุติฐาน 1g: ความผูกพันต่อผู้บริโภคที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีภาพลักษณ์ขององค์กร 

  2)สมมุตฐิานการวจิัยที่ 2 
สมมุติฐาน 2a: การเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สมมุติฐาน 2b: การตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
สมมุติฐาน 2c: การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงานที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
สมมุติฐาน 2d: การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน 
สมมุติฐาน 2e: การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สมมุติฐาน 2f: การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
สมมุติฐาน 2g: ความผูกพันต่อผู้บริโภคที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  3) สมมุตฐิานการวจิัยที่ 3 
   สมมุติฐาน3: ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เข้มแข็งมีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จสูงในการมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย เป็นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social 
Responsibility: CSR) และภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นทฤษฎีที่เช่ือมโยงถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
และภาพลักษณ์ขององค์กร ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย และจากการบันทึกภายในของสถาบันวิจัยแสตนฟอร์ด โดยค าจ ากัดความ
ที่เป็นที่แพร่หลายเกิดขึ้นจากการเขียนหนังสือของฟรีแมน (Freeman, 1984) เรื่องการจัดการกลยุทธ์ : แนวทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวคิดใหม่
ส าหรับการจัดการ (Strategic Management : a Stakeholder Approach as a New Conceptual Framework for Management) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ และบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจขององค์กร 
   ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและองค์กรต้องตระหนักถึงอยู่ตลอดเวลาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรยกตัวอย่างเช่น
ประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับนั้น คือผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นกิจกรรมต่าง ๆ  ที่องค์กรจัดขึ้นนั้น จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับต าแหน่งตรา
สินค้าได้ท าให้ผู้รับรับบริการเกิดความนิยมชมชอบในตราสินค้าภาพลักษณ์องค์กรและท าให้ผู้รับรับบริการเกิดความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้าได้
อย่างชัดเจน (Kotler and Lee, 2005) ได้ให้ความหมายของ CSR : Corporate Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนั้น
หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมการก ากับดูแลที่ดีและการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้รับบริการ หรือผู้บริโภค มีต่อสถาบัน 
องค์กร บริการ หรือสินค้าซึ่งท าให้สถาบัน องค์กร บริการ หรือสินค้านั้นอยู่เหนือบริษัทคู่แข่งอื่นๆ และด ารงอยู่ในความทรงจ าและจิตใจของ
ผู้รับบริการ หรือผู้บริโภค และ (Kotler, 2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่าภาพลักษณ์องค์กรหมายถึงผลรวมของความเช่ือถือความคิดและความ
ประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศนคติและการกระท าใด  ๆที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น  ๆ
   ประสิทธิภาพการด าเนินงาน หมายถึง ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างสูงที่สุด โดยวัด
จากบุคลากรภายในองค์กรในเรื่องของความสามารถ จริยธรรม ซึ่งมาจากกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร วัดจากความพึงพอใจของผู้เข้า



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
 

340 

รับบริการที่ได้รับจากบุคลากรภายในองค์กร และวัดจากผลก าไรสงูที่สุดขององค์กร (Day, 1994) ได้ให้ความหมายไว้ว่าผลการด าเนินงานหมายถึง
ความสามารถที่เป็นประโยชน์และรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้านต่างๆ  ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จ านวน 326 คนจากฐานข้อมูลของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการเปิดตารางของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (ธานินทร์, 2557) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 178 คน ท าการสุ่มแบบอย่างง่าย ใช้วิธีการจับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่คืนกลับ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 178 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปข้อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดค าถามเป็นแบบแสดงรายการเพื่อให้เลือกตอบ 
(Checklist) จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยเพศอายุสถานะภาพ ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการท างานรายได้ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก โดยครอบ
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ ต าแหน่งในธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ พ้ืนท่ีที่ประกอบธุรกิจ จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และจ านวนบุคลากรในองค์กร 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจ านวน 28 ข้อ โดย
ครอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ด้าน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 2) การตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชน 3) การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน 4) การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน 5) การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม 6) การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและสังคม 7) ความผูกพันต่อผู้บริโภค 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จ านวน 16 ข้อ โดย
ครอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านการบริการ  
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจ านวน 16 ข้อโดยครอบ
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 4 ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือผู้วิจัยไดด้ าเนินการได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง และจัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทีก่ าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 

  

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Strategy)  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
(มิติภายใน) 
- การเสริมสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance 
Promotion)  
- การตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right 
Awareness) 
- การมุ้งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor 
Practices Orientation) 
- การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน 
(Employee Fairness Orientation) 
  
  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (มิติ
ภายนอก) 
- การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Care) 
- ความผูกพันต่อผู้บริโภค (Customer 
Commitment)  
- การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม (Social Participation) 

 

 
 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Image) 

 

  
ประสิทธภิาพ 
การด าเนินงาน 
(Operational 
Efficiency) H1a-H1g 

 
H3 

H2a-H2g 
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  2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธเ์พือ่พิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลมุเนื้อหาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า 
  3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แนะน าแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวจิัย 
  4. ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

 2) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทดสอบความน่าเช่ือถือ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการหาความเช่ือถือ
ตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการเสริมสร้างธรรมาภิบาลมีค่า 0.89 การตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน มีค่า 
0.86 การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน .มีค่า 0.78 การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานมีค่า 0.81 การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมีค่า 0.81 การมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม มีค่า 0.92 ความผูกพันต่อผู้บริโภคมีค่า 0.89 ภาพลักษณ์ขององค์กรมีค่า 0.93 และประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีค่า 
0.85 การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally, 1978) ดังนั้น เนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 
 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสัมประสิทธิ์ของปัจจัย การเสริมสร้างธรรมาภิบาล มีค่า 0.78-0.92 การตระหนักด้าน
สิทธิมนุษยชน มีค่า 0.65-0.94 การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน มีค่า 0.53-0.86 การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานมีค่า 0.67-0.93 
การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมีค่า 0.76-0.89 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม มีค่า 0.86-0.93 ความผูกพันต่อผู้บริโภคมีค่า 0.84-0.92 
ภาพลักษณ์ขององค์กรมีค่า 0.87-0.94 และประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีค่า 0.76-0.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย ที่ก าหนด
โดย (Nunally and Berstein, 1994) ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย สูงกว่า 0.40 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
 4) ทดสอบความล าเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยใช้ t-test โดยน าข้อมูลจากอายุการท างานของกลุ่มตัวอย่างที่
ส่งคืนแบบสอบถามเร็วหรือช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (Amstrong and Oventon, 1977) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จ านวน 178แห่ง โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
  1. การด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 178แห่ง หลังจากนั้นด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ให้กับจ านวนประชากรธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จ านวน 178คน โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมซึ่งก าหนดให้
ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน 
 2. หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมีความสมบูรณ์จ านวน 119 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 66.85 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 20 โดย (Aaker, Kumar and Day, 2001) กล่าวว่า อัตราการตอบส าหรับการส่งแบบสอบถามไปรษณีย์
โดยไม่มีขั้นตอนของการติดตามแบบสอบถามที่ได้ส่งไปแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ดังนั้น อัตราการตอบกลับร้อยละ 66.85 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 
20 ถือเป็นที่ยอมรับด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  
 

3. ผลการวิจัย 
 การทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณข์ององค์กรที่มผีลต่อประสทิธิภาพการ
ด าเนนิงานของธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู เมือ่ 
 GP  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance Promotion) 
 HR  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับการตระหนักดา้นสิทธิมนษุยชน (Human Right Awareness) 

LP  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับการมุ่งเน้นการปฏิบัติดา้นแรงงาน (Labor Practices Orientation) 
EF  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับการมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน (Employee Fairness Orientation) 
EC  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Care) 
CC  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับการมสี่วนร่วมกับชุมชนและสังคม (Customer Commitment) 
SP  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับความผูกพันต่อผูบ้รโิภค (Social Participation) 
CI แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับภาพลกัษณข์ององคก์ร (Corporate Image) 
OE  แทนค่าเฉลีย่เฉลีย่ความคิดเหน็เกีย่วกับประสิทธภิาพการด าเนนิงาน (Operational Efficiency) 

 FA แทน ค่าเฉลีย่ระดับความคดิเห็นระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกจิ (Firm Age) 
 FS แทน คา่เฉลีย่ระดับความคดิเหน็ขนาดของธุรกจิ (Firm Size)   
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันโดยรวมซึ่งอาจเกิดปัญหา ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้นจึงได้ทดสอบ ตัวแปร
มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้ VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระคือ 1.000 – 3.412 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิด
ปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแประอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Black, 2006) 
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การเสริมสร้างธรรมาภิบาล (H1a: b10=0.61, p < 0.00) การ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน (H1b: b13= 0.53, p <0.00) การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน (H1c: b3=0.26, p < 0.00; b16= 0.68, p <0.00) การ
มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน (H1d: b4=0.16, p < 0.02; b19= 0.48, p <0.00) การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม(H1e: b5=-0.25,p < 0.00; b22= 
0.40, p <0.00) การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม (H1f: b6=0.21, p < 0.00; b25= 0.45, p <0.00) ความผูกพันต่อผู้บริโภคมีค่า (H1g: b7=0.66, 
p < 0.00; b28= 0.79,p < 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 จึงยอมรับ
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สมมุติฐานที่ 1a-1g โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย และจ านวนบุคลากรในองค์กร เป็นตัวแปร
ควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05) ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย และจ านวนบุคลากรใน
องค์กรไม่ส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การเสริมสร้างธรรมาภิบาล (H2a: b40=0.40, p < 0.00)การ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน (H2b: b43= 0.36, p <0.00) การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน(H2c: b33=0.29, p < 0.00; b46= 0.61,p <0.00) 
การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน (H2d: b49= 0.42, p <0.00) การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม(H2e: b35=-0.22, p < 0.01;b52= 0.47, p 
<0.00)การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม(H2f: b36=0.43, p < 0.00; b55= 0.59, p <0.00) ความผูกพันต่อผู้บริโภค  มีค่า (H2g: b37=0.53, p < 
0.00; b58= 0.65, p <0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ 2a-2g โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย และจ านวนบุคลากรในองค์กร เป็นตัวแปร
ควบคุม พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย และจ านวน
บุคลากรในองค์กรไม่ส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กร (H3: b61=0.77,p < 0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย และจ านวนบุคลากรในองค์กรเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อแปรที่ก าลังศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กร 
ตัวแปร GP HR LP EF EC CC SP CI OE FA FS 
     4.38 4.29 4.17 4.08 4.24 3.71 4.26 4.01 3.98 18 203 
S.D. 0.64 0.65 0.53 0.54 0.55 0.76 0.59 0.57 0.50 7 105 
GP            
HR 0.75**           
LP 0.58** 0.56**          
EF 0.36** 0.42** 0.53**         
EC 0.27** 0.03 0.44** 0.36**        
CC 0.26** 0.29** 0.44** 0.41** 0.62**       
SP 0.60** 0.46** 0.50** 0.25** 0.46** 0.33**      
CI 0.61** 0.50** 0.65** 0.44** 0.38** 0.46** 0.78**     
OE 0.43** 0.37** 0.62** 0.39** 0.45** 0.59** 0.64** 0.76**    
FA 0.06 0.11 0.15 -0.10 0.12 -0.05 0.18 0.04 0.18   
FS 0.23* 0.16 0.16 0.09 0.26** 0.02 0.19* 0.19* 0.09 0.08  

 ** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01, * มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยการทดสอบความสัมพันธ์และกลยุทธค์วามรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ ์
 ขององค์กรของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

สมการภาพลักษณ์ขององค์กร 
1 2 3 4 5 6 7 8 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 0.07a 

(0.08) 
0.61*** 

(0.08) 
      

การตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน -0.08 
(0.09) 

 0.53*** 

(0.08) 
     

การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน 0.26*** 

(0.07) 
  0.68*** 

(0.07) 
    

การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน 0.16*** 

(0.07) 
   0.48*** 

(0.09) 
   

การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม -0.25*** 

(0.08) 
    0.40*** 

(0.09) 
  

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 0.21*** 

(0.06) 
     0.45*** 

(0.08) 
 

ความผูกพันต่อผู้บริโภค 0.66*** 

(0.07) 
      0.79*** 

(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.08 
(0.12) 

-0.08 
(0.18) 

-0.14 
(0.19) 

-0.26 
(0.17) 

0.21 
(0.19) 

-0.04 
(0.20) 

0.06 
(0.19) 

0.07 
(0.13) 

จ านวนบุคลากรในองค์กร 0.09 
(0.11) 

0.04 
(0.16) 

0.27 
(0.16) 

0.08 
(0.14) 

-0.11 
(0.18) 

-0.01 
(0.18) 

0.07 
(0.17) 

0.19 
(0.12) 

Adjusted R2 0.74 0.35 0.26 0.43 0.19 0.14 0.19 0.62 
 *** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  aค่าสัมประสทิธิก์ารถดถอย สว่นค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บขา้งล่างตอ่ทา้ยค่าสัมประสทิธิ์การถดถอย 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
และประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

สมการประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
9 10 11 12 13 14 15 16 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล -0.07a 

(0.10) 
0.40*** 

(0.09) 
      

การตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน -0.14 
(0.10) 

 0.36*** 

(0.09) 
     

การมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน 0.29*** 

(0.09) 
  0.61*** 

(0.08) 
    

การมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน 0.10 

(0.08) 
   0.42*** 

(0.09) 
   

การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม -0.22*** 

(0.09) 
    0.47*** 

(0.09) 
  

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 0.43*** 

(0.08) 
     0.59*** 

(0.08) 
 

ความผูกพันต่อผู้บริโภค 0.53*** 

(0.08) 
      0.65*** 

(0.07) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.34*** 
(0.15) 

0.22 
(0.20) 

0.18 
(0.21) 

0.06 
(0.18) 

0.45 
(0.20) 

0.19 
(0.19) 

0.30 
(0.17) 

0.32 
(0.17) 

จ านวนบุคลากรในองค์กร -0.03 
(0.13) 

-0.01 
(0.18) 

0.14 
(0.18) 

-0.01 
(0.15) 

-0.18 
(0.18) 

-0.15 
(0.18) 

-0.07 
(0.15) 

0.09 
(0.15) 

Adjusted R2 0.63 0.16 0.12 0.36 0.16 0.20 0.35 0.42 
*** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

สมการประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
17 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 0.77*** 

(0.06) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 0.27** 
(0.14) 

จ านวนบุคลากรในองค์กร -0.06 
(0.12) 

Adjusted R2 0.59 
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านการมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและสังคม และด้านความผูกพันต่อผู้บริโภค มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรถือเป็นการกระท าหรือการปฏิบัติที่เป็นความส านึกขององค์กรพิจารณาและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
เหมาะสมยุติธรรมต่อสังคมและสนับสนุนเช่ือฟังให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นจึงส่งผลให้โรงพยาบาลภาพลักษณ์ที่ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกตุนภาลี้วิบูลย์ศิลป ์(2556) กล่าวว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรวัดได้ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมายด้าน
จริยธรรมและด้านการให้เพื่อสังคมภาพลักษณ์โรงพยาบาลวัดได้ด้วยยี่ห้อโรงพยาบาลเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ทางการแพทย์และความภักดีวัดได้ด้วยพฤติกรรมการบอกต่อการซื้อซ้ าและความอ่อนไหวต่อราคาโมเดลสมการโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาพลักษณ์และความภักดีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ดังนี้ 
RMSEA = 0.061, SRMR = 0.022, NNFI = 0.990, CFI = 0.993 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถอธิบายภาพลักษณ์โรงพยาบาลได้
ร้อยละ 83 และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและภาพลักษณ์โรงพยาบาลรวมกันสามารถอธิบายของความภักดีได้ร้อยละ 71 และความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์โรงพยาบาลและมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีและภาพลักษณ์
โรงพยาบาลมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดี 
 2. ภาพลักษณ์ขององค์กร มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการด าเนินงานโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการ
สรรหาและการพัฒนาบุคลากรสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถได้ตรงตามคุณลักษณะที่โรงพยาบาลต้องการ ได้ตามภารกิจและตามความ
ต้องการตลอดจนโรงพยาบาลมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถธ ารงรักษาและจูงใจพนักงานให้ทุ่มเทปฏิบัติงานขององค์กร
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ดังนั้นจึงส่งผลกับประสิทธิภาพองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี สีเชียงหา และคณะ (2558) การบริหารภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวมการบริหารภาพลักษณ์องค์กรด้านความมั่นคงทางการเงิน
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมการบริหารภาพลักษณ์องค์กรด้านคุณภาพการบริหารมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมและการบริหารภาพลักษณ์องค์กรด้านคุณภาพสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรในทุกส่วนของการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่
การเกิดการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีท่ีส่งผลให้ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
การน าผลการวิจัยไปใช ้
 1) โรงพยาบาลควรรักษาระดับและมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการ
ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านการมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคม และด้านความผูกพันต่อผู้บริโภค ภาพลักษณ์ขององค์กรให้อยู่ในระดับสูงเพื่อจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างยั่นยืนในระยะยาว 
 2) โรงพยาบาลควรมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านการมุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมและด้านความผูกพันต่อผู้บริโภคภาพลักษณ์ขององค์กรให้อยู่ในระดับสูงเพื่อจะรักษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 3) โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญและหาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้อยู่ในระดับสูงและให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสภาพการณ์ในอนาคต 
 4) โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์องค์กรของโรงพยาบาลเพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อโรงพยาบาลและเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 
งานวิจัยในอนาคต 
 1)  ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 
 2)การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพอาทิการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเป็นต้น 
 3) การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือควรศึกษาระยะยาว โดยใช้โมเดลในการวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่พนักงาน
ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความ
ถดถอย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
ค าส าคัญ: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ความผูกพันขององค์การ  
 

Abstract 
 This results showed that the perceived human capital development and organizational commitment on 
performance of employees at TOT public company limited head office Bangkok, The representative sample of this research 
is 320 employees of TOT public, A questionnaires was used a tool for collecting data from sample that were select by 
random sampling. The statistics used for analysis included correlation and regression analysis. The results showed perceived 
human capital development and organizational commitment have an effect on performance of employees at TOT public 
company limited head office Bangkok, All statistical tests are statistically significance at the 0.05 level. 
Keyword: Perceived Human Capital Development, Organizational Commitment 
 

บทน า 
ปัจจุบันหลายหน่วยงานหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ หรือตามสถานศึกษาต่างๆ เนื่องจากการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทุนที่มีอยู่ในองค์การ คือ ทุนมนุษย์ ซึ่งทรัพยากร
ดังกล่าวสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นก าลังใจการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์การนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ดังนั้นการที่องค์การจะค้นหาวิธีการที่จะท าให้ทุนมนุษย์สามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์การ หรือการศกัยภาพ ความรู้ความสามารถที่มีมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจึงต้องมีความ เข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากร
บุคคลที่มีความแตกต่างจากทรัพยากรอื่น  ๆคือ 1) คนเป็น “สินทรัพย์” ที่จับต้องไม่ได้ 2) ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนทรัพย์สินอื่น 3) คนคือ “ทุน” ที่
สามารถสร้าง “มูลคา่เพิ่ม” ได้เสมอ ฉะนั้นทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์การไปถึงเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ การ
รับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ หมายถึง การที่มนุษย์ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช านาญ รวมถึง
ประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์การ หรือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะท าให้องค์การนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน โดยมีปัจจัยด้านการรับรู้การพัฒนา
ทุนมนุษย์ 5 ด้าน ได้แก ่1. การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล 2. การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์กร 3. การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร 4. การรับรู้
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 5. การรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์  

การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์กลายเป็นมิติใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ดึงความสามารถของคน ออกมา
สร้างมูลค่าเพิ่มของทุนทางปัญญา สิ่งเหล่านี้ก าลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) 
(ดนัย เทียนพุฒ, 2551) นอกจากนี้ทุนมนุษย์ นั้นจัดเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งและเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งตามปกติแล้วไม่สามารถวัดเทียบเป็น
มูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่นทุนทางการเงิน วัสดุอุปการณ์ต่างๆ   

กอปรกับปัจจุบันความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ขยายวงกว้างออกไปอย่างมหาศาล ส่งผลให้ธุรกิจการ
สื่อสารเริ่มเข้ามามีบทบาทและมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมาก ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับตัวบุคคลแตกต่างกัน 
มีระดับของผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่การเลือกรับการให้คุณค่าและความสนใจ ซึ่งหากองค์การธุรกิจสามารถวางนโยบายให้พนักงาน
เกิดการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ได้ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกเหนือจากการพัฒนาการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่องค์การ
จ าเป็นจะต้องมุ่งสร้างให้เกิดแก่ตัวทุนมนุษย์ นั่นคือ “ความผูกพันต่อองค์การ” เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์
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ด้านจิตใจ เพราะช่วยยึดเหนี่ยวสมาชิกองค์การเข้าไว้ด้วยกัน สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน จนเกิดเป็นความ
จงรักภักดีต่อองค์การ นอกจากนี้ความผูกพันยังเป็นตัวช้ีวัดที่ดีถึงผลการปฏิบัติงาน และจูงใจให้ทุนมนุษย์เหล่านี้ไม่ลาออกจากองค์การอีกด้วย 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ สามารถ
น าข้อมูลไปต่อยอดในการสร้างการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ และความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ  
วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์คือการที่มนุษย์มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรอืความช านาญ 

รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สัง่สมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะน าสิ่งเหล่านีม้ารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศกัยภาพขององค์การ หรือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญและมีคณุค่า ซึ่งจะท าให้องค์การนั้นมีความสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขัน 

ความผูกพันขององค์การหมายถึง การที่สมาชิกในองคก์ารมีความผูกพันและความซื่อสตัย์ต่อองค์การ การยอมรบัเป้าหมาย คา่นิยม
ขององค์การและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตลอดจนความแน่วแน่ท่ีจะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์การนั้น  ๆ 
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 

สมมุติฐาน1 a: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การเรียนรู้ของบุคคลมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ผูกพันขององค์การ 

สมมุติฐาน1 b: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิงบวก
กับความผูกพันขององค์การ 

สมมุติฐาน1 c: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การมีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิง
บวกกับความผูกพันขององค์การ 

สมมุติฐาน1 d: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิง
บวกกับความผูกพันขององค์การ 

สมมุติฐาน1 e: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิงบวก
กับความผูกพันขององค์การ 
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 

สมมุติฐาน2 a: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การเรียนรู้ของบุคคลมีคามสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
สมมุติฐาน2 b: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิงบวก

ต่อผลการปฏิบัติงาน 
สมมุติฐาน2 c: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การมีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิง

บวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
สมมุติฐาน2 d: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิง

บวกต่อผลการปฏิบัติงาน 
สมมุติฐาน2 e: การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์และมีผลต่อผลกระทบเชิงบวก

ต่อผลการปฏิบัติงาน 
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3 
 สมมตุิฐาน 3: ความผูกพันขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีผลกระทบต่อผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท ที
โอที จ ากัด  (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 
 
                
               H1a-H1e          H3  

                                               
 
 
                          H2a-H2e     
 

ผลการปฏิบัติงาน 
 

การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย ์
1. การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล     
2. การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ 
3. การรับรู้การสร้างวิสยัทัศน์ขององค์การ 
4. การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
5. การรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ 

ความผูกพันขององค์กร 
1.ความผูกพันด้านจิตใจ 
2.ความผูกพันด้านการคงอยู ่
3.ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษาผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันของ
องค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ คือ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,834 คน จากฐานข้อมูลฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยการใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-610) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 350 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 320 ฉบับ 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตรงตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก โดยกรอบครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ รายได้  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์จ านวน 20 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การพัฒนาทุน
มนุษย์รายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล จ านวน 4 ข้อ ด้านการรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ จ านวน 4 ข้อ ด้านการ
รับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ จ านวน 4 ข้อ ด้านการรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จ านวน 4 ข้อด้านการรับรู้ขีดความสามารถ
เชิงกลยุทธ์ จ านวน 4 ข้อ  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันขององค์การ จ านวน 15 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันขององค์การรายด้าน 3 
ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ จ านวน 5 ข้อ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ จ านวน 5 ข้อ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ านวน 5 ข้อ  

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2) น าผลของการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ

จุดมุ่งหมายและสมมุติฐานในการวิจัย 
3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด น าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่

จะท าการส ารวจแล้วน ามาปรับปรุงตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า 
4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย 
5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
6) การทดสอบเครื่องมือ 
  6.1) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับพนักงาน จ านวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) 
  6.2) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการรับรู้การเรียนรู้ของ

บุคคล มีค่า 0.749 การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ มีค่า 0.752 การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ มีค่า 0.812 การรับรู้การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ มีค่า 0.841 การรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีค่า 0.817ความผูกพัน มีค่า 0.935 และผลการปฏิบัติงาน มีค่า 0.815 
การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.700 (Nunnally, 1978) ดังนั้นเนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 

6.3) การทดสอบความแม่นตรง (Validity Teat) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสัมประสิทธิ์ของการรับรู้การ
เรียนรู้ของบุคคล มีค่า 0.409-0.755 การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ มีค่า มีค่า 0.453-0.734 การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ มีค่า 
0.666-0.920 การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มีค่า 0.528-0.813 การรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีค่า 0.588-0.746 ความผูกพัน
ขององค์การ มีค่า 0.854-0.908  และผลการปฏิบัติงาน มีค่า 0.507-0.661 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย ที่ยอมรับได้ควรจะมีค่าไม่
ต่ ากว่า 0.400 การศึกษานี้ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย สูงกว่า 0.400  จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 

6.4) การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา ใช้ t-test โดยน าข้อมูลทางด้านอายุและประสบการณ์การท างานของ
กลุ่มตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.050 (Armstrong & Oventon, 1977) 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ านวน 350 คน จากฐานข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีขั้นตอน
และวิธีการ ดังนี้  

1) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 350 ฉบับ 
2) ด าเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3) ด าเนินการส่งแบบสอบถามและท าการแจกแบบสอบถามพร้อมรบักลับคืนด้วยตนเอง 
4) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมีความสมบรูณจ์ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91 ซึ่ง

มากกว่าร้อยละ 50 โดย Aaker, Kumar และ Day (2001) กล่าวว่า อัตราการตอบกลับส าหรบัการส่งแบบสอบถามโดยไม่มี
ขั้นตอนการติดตามแบบสอบถามที่ได้ส่งไปแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ถือเป็นที่ยอมรับ 

5) ด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้าง
สมการพยากรณ์ ดังนี ้

สมการที ่1 : OC =β001+ β1RIL+ β2POL+ β3ECV+ β4PEI+ β5RCS+ β6Ag+ β7Ex+Σ 
สมการที ่2 : OC =β002+ β8RIL+ β9Ag+ β10Ex+Σ 
สมการที่ 3 : OC =β003+ β11POL+ β12Ag+ β13Ex+Σ 
สมการที ่4 : OC =β004+ β14ECV+ β15Ag+ β16Ex+Σ 
สมการที่ 5 : OC =β005+ β17PEI+ β18Ag+ β19Ex+Σ 
สมการที่ 6 : OC =β006+ β20RCS β21Ag+ β22Ex+Σ 
สมการที่ 7 : EX =β007+ β23RIL+ β24POL+ β25ECV+ β26PEI+ β27RCS+ β28Ag+ β29Ex+Σ 
สมการที ่8 : EX =β008+ β30RIL+ β31Ag+ β32Ex+Σ 
สมการที ่9 : EX =β009+ β33RIL+ β34Ag+ β35Ex+Σ 
สมการที่ 10 : EX =β010+ β36POL+ β37Ag+ β38Ex+Σ 
สมการที่ 11 : EX =β011+ β39ECV+ β40Ag+ β41Ex+Σ 
สมการที่ 12 : EX =β012+ β42PEI+ β43Ag+ β44Ex+Σ 
สมการที่ 13: EX =β013+ β45PM+ β46Ag+ β47Ex+Σ 

เมื่อ  RIL แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล (Recognition of Individual Learning) 
POL แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนรู้ขององค์กร (Perception of Organizational Learning) 
ECV แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ (Employees Create a Vision of the Organization) 
PEI แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Perceived Emotional Indulgence)  
RCS แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Recognition Capabilities Strategic manner) 
OC แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การ (Organization Commitment) 
PM แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance of Employees) 
Ag แทน ค่าเฉลีย่ระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกับอายุของพนักงาน (Age) 

 Ex แทน ค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกับประสบการณก์ารท างาน (Experience) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร RIL ROL ECV PEI RCS OC PM Age Ex 

X 4.359 3.702 4.041 3.979 4.164 4.207 3.949 70.76 8.92 
S.D. 0.485 0.770 0.713 0.874 0.620 0.656 0.625 27.78 3.95 
RIL          
ROL 0.000         
ECV 0.373** -0.056        
PEI 0.263** -0.021 -0.003       
RCS 0.694** 0.160** 0.377** 0.301**      
OC 0.878** -0.041 0.420** 0.275** 0.759**     
PM 0.317** -0.020 0.165** 0.157** 0.172** 0.304**    
Age 0.003 -0.078 0.007 -0.023 0.026 0.010 -0.015   
Ex 0.216** 0.000 0.203v 0.032 0.214** 0.210** 0.149** -0.020  

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 
aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันโดยรวม ซึ่งอาจเกิดปัญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง 
ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Variance Inflation Factor: VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.001-1.255 (Neter, Wasserman 
& Kutner, 1985) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิดปัญหา เนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล (H1a: b=0.627, p<0.000, b=0.875, 
p<0.000) การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ (H1b: b=-0.031, p<0.237; b=-0.035, p<0.530) การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ (H1c: 
b=0.150, p<0.000; b=0.544,p<0.000) การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (H1d : b=0.274, p<0.000; b=0.035, p<0.035) และการ
รับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ (H1e: b=0.259, p<0.000; b=0.747, p<0.000) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความผูกพันขององค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 และ 0.050 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ H1a; H1c H1d และ H1e และไม่ยอมรับสมมุติฐานที่ H1b โดยอายุ
และประสบการณ์การท างานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่าอายุและประสบการณ์การท างานไม่ส่งผล
กระทบต่อการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งนี้การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์ของการรับรู้การพัฒนา
ทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
ความผูกพันขององค์การ 

สมการ 
1 2 3 4 5 6 

การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล 0.627*** 
(0.033) 

0.875*** 
(0.028) 

    

การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์กร -0.031 
(0.026) 

 -0.035 
(0.056) 

   

การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร 0.150*** 
(0.030) 

  -0.544*** 
(0.047) 

  

การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 0.035 
(0.035) 

   0.274*** 
(0.053) 

 

การรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ 0.259*** 
(0.036) 

    0.747*** 
(0.038) 

อายุ -0.016 
(-0.055) 

-0.022 
(0.064) 

-0.100 
(0.131) 

-0.063 
(0.110) 

-0.047 
(0.126) 

-0.042 
(0.087) 

ประสบการณ์ในการท างาน -0.065 
(0.052) 

0.004 
(0.060) 

0.391 
(0.120) 

0.162 
(0.102) 

0.359 
0.115 

0.052 
(0.082) 

Adjusted R2 0.829 0.764 0.025 0.312 0.099 0.563 
 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 

aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

ทั้งนี้ผลกระทบการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์อธิบายความสัมพันธ์ความผูกพันในองค์การได้ 83% 76% 2% 31% 9% และ 56% 
ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆนอกจากนี้ยังพบว่าสมการที่ 1 สมการที่ 3 สมการที่ 4 และสมการที่ 5 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.010 ดังนั้น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น  ๆเนื่องจากพนักงานให้ความส าคัญและเกิดการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์
ขององค์กรและยังรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ขององค์กร จึงน าไปสู่เช่ือมั่นต่อองค์กรว่าจะสามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมได้  

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพุคูณระหว่างการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และผลการปฏิบัติงาน 

 
ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

สมการ 
7 8 9 10 11 12 

การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล 0.277*** 
(0.074) 

0.267*** 
(0.055) 

    

การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์กร 0.052 
(0.060) 

 -0.055 
(0.056) 

   

การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร 0.221 
(0.067) 

  0.239*** 
(0.055) 

  

การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 0.133 
(0.057) 

   0.142 
(0.055) 

 

การรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ -0.212 
(0.081) 

    0.120 
(0.056) 

อายุ -0.061 
(0.125) 

-0.092 
(0.126) 

-0.123 
(0.131) 

-0.100 
(0.127) 

-0.089 
(0.130) 

-0.105 
(0.130) 

ประสบการณ์ในการท างาน 0.228 
0.117 

0.249 
(0.118) 

0.372 
(0.120) 

0.267 
(0.119) 

0.351 
(0.119) 

0.312 
(0.122) 

Adjusted R2 0.125 0.090 0.024 0.077 0.041 0.035 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 
aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล (H2a: b=0.277, p<0.000; b=0.267, p<0.000) 
การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ (H2b: b=-0.052, p<0.388; b=-0.055 p<0.324) การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ (H2c: b=0.239 p<0.000) 
การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (H2d :b=0.133, p<0.019; b=-0.142, p<0.010)  และการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ (H2e: b=-0.212, 
p<0.009; b=-0.120, p<0.034) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 และ 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ 2a และไม่ยอมรับสมมุติฐานที่ 2b-2e โดยอายุและประสบการณ์การท างานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แสดงว่าอายุและประสบการณ์ท างานไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน 
   นอกจากนี้ พบว่า การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล ในสมการที่ 7 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญด้านการรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล เนื่องจากพนักงานบริษัทฯ โดยมากมีลักษณะของการเปิดรับความรู้รอบตัว
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และมีรูปแบบด้านการเรียนรู้ในตัวทุกคน ท าให้พนักงานรับรู้เรื่องการวางนโยบาย แผนการพัฒนาองค์กร การฝึกอบรม และเป้าหมายขององค์การได้
เป็นอย่างดี ทุนมนุษย์นี้จะท าให้องค์การก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างความผูกพันขององค์การและผลการปฏิบัติงาน  

ตัวแปรกลาง 

ตัวแปรตาม 
ผลการปฏบิัติงาน 

สมการ 
13 

ความผูกพันขององค์การ 0.271*** 
(0.054) 

อาย ุ -0.088 
(0.126) 

ประสบการณ์ในการท างาน 0.261 
(0.117) 

Adjusted R2 0.093 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 
aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความผูกพันขององค์การ  (H3 : b=0.271, p<0.000) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยอายุและประสบการณ์การท างานเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่าอายุและประสบการณ์การท างานไม่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งนี้ความผูกพันขององค์การสามารถ
อธิบายผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 93 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันในองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอ

ที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลได้ดังนี ้
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการ

ท างาน 11-15 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-34,999 บาท  
2) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด 
4) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
5) การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันในองค์การที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ดังนี้ 
(1) การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ การรับรู้การ

สร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ  การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ พบว่ามีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบกับความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 และ 0.050 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1a, 3a, 4a และ 5a 

(2) การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ การรับรู้การ
สร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ  การรับรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ พบว่ามีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 และ 0.050 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 2a และไม่
ยอมรับสมมุติฐานที่ 2b-2e 

(3) ความผูกพันในองค์การ ประกอบด้วย ความผูกพันด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยู่พบว่า ความผูกพันของ
องค์การมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 และ 0.050 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.การวิจัยเรื่องผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผูกพันขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้  1.การรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ประกอบด้วย การรับรู้การเรียนรู้ของบุคคล การรับรู้การมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ การรับรู้การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ การรับรู้การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการรับรู้ขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับการศึกษาของศศิวิมล แสงสุวรรณ (2556) ที่กล่าวว่า 
การพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่ ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และด้านขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
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 2. ความผูกพันในองค์การ มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนยุทธ 
บุตรขวัญ (2554) ที่กล่าวว่า ผลของการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความผูกพันต่อองค์กรว่าจะส่งให้
เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลายกรณี กล่าวคือ ท าให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น มีก าไรมากขึ้น ให้ความส าคัญมุ่งเน้นต่อลูกค้ามากขึ้น
และอัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างลดน้อยลง รวมทั้งความผูกพันกับพนักงานภายในองค์กรถือเป็นการจูงใจให้พนักงานแต่ละคน
ปฏิบัติหน้าที่ดีมากกว่าปกติที่ควรจะเป็นและปฏิบัติเพื่อความส าเร็จและผลประโยชน์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา พรหมเกษ อาจารย์ที่

ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี  

ขอขอบคุณฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่กรุณาให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการท างานวิจัย ตลอดจน
พนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อนึ่งผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา ขอบคุณครอบครัว
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจาก
ทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 360 คน 
และได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 355 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวม คือ (  ) = 2.95 อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ด้านพื้นที่ (  ) = 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม (  ) = 3.22 อยู่
ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (  ) = 2.63 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ (  ) = 2.56 อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อจ าแนกเป็นรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านพื้นที่ คือ มีการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว (  ) = 3.55 และมีการประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.51 อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการ คือ 
มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวหรือผังของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน (  ) = 3.64 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ คือ มี
การประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกการเดินทางท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.87 อยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วม มีการ
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรัก่ธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.99 และมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท้องถิ่น
ผลิตสินค้าและบริการจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว (  ) = 3.68 อยู่ในระดับมาก    
ค าส าคัญ: การประชาสัมพันธ,์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
 

Abstract 
The objective of the study was to study the public relation of ecotourism: Kanlayaniwatthana District, Chiang Mai 

province that this research had been collected by tourist questionnaire with sample group 360 people from the tourists were 
travel to Kanlayaniwatthana District, Chiang Mai province. The data were analyzed using percentage statistic, frequency, average 
statistic and mean standard deviation. The result of case study, the majority of respondents at the medium level     = 2.95, that are 
concerned with public relation area at medium level    = 3.38, participation at medium level     = 3.22, and process at medium 
level    = 2.63. Classifying respondents were found public relation tourism characteristic at high level    = 3.55, public relation 
tourism scenery and atmosphere high level    = 3.51, managed public relation for tourism route and tourism chart high level      = 
3.64, public relation process to build conscious mind in travelling high level    = 3.87, public relation participation in natural and 
culture conservative high level    = 3.99, and public relation of local product and service high level     = 3.68 
Keywords: Public relation, Ecotourism, Kanlayaniwatthana District  
 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ ที่ทุกประเทศให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะการ

ท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มองไม่เห็นด้วยสายตาและไม่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งยังท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพการลงทุน และการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้มีการพยากรณ์เมื่อถึงปี พ.ศ. 
2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (คณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554) 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ โดยมีการก่อตั้งองค์กรอิสระ ช่ือว่า 
“องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และมีการบรรจุการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504-2509) เป็นต้นมา เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ ทรัพยากรทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดงันัน้สถานการณ์
ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยยังรักษาระดับอัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ านวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าอัตราการ
เติบโตการเติบโตของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่คาดว่าจะเติบโตอยู่ร้อยละ 6 (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด, 
2557) สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1/2557 พบว่า นักท่องเที่ยวไทย ร้อยละ 65 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ (งาน
วิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด, 2557) 
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 จากสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสท่ี 2/2557 พื้นที่ภาคเหนือเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ
นักท่องเที่ยว (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด, 2557) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชียงใหม่ มีเรื่องน่าคิดน่าคุยมากมาย 
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นท่ีรู้จักระดับโลก เป็นเรื่องน่าภูมิใจ เป็นจุดหมายส าหรับการสื่อสารการตลาด เป็นความท้าทายของ
ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่จะต้องรักษานี้ไว้ (ยุวดี นิรัตร์ตระกูล, 2557) จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ โดยเกิดแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ ให้เกิดการขยายตัว เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรราชาติ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นจุดเด่นส าหรับขายนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน รวมทั้งต้องการเดินทางมาสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย และความดั้งเดิมของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส่งสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นภูขาสูงสลับกบัแอง่
หุบเขา ท าให้ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง เพราะอยู่ห่างไกลจากทะเล มีป่าไม้มากจึงถือเป็น
แหล่งก าเนิดของแม่น้ าที่ส าคัญหลายสาย ได้แก ่แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 93,690.85 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ส่วนแรกเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และอุทัยธาน ี

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีเศรษฐกิจดี มีเงินสะพัด และ
พื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว จึงเป็นศูนย์กลางการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และประเพณีมีเอกลักษณ์ของชาวล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูทิคโฮเทล รีสอร์ท และโฮมสเตย์ที่มี
ช่ือเสียงจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนท าให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก ในปี 
พ.ศ. 2554 พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5,661,673 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 จ านวน 620,576 คน (คิด
เป็นร้อยละ 12.31%) แยกเป็นชาวไทย จ านวน 3,622,511 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.98%) ชาวต่างประเทศ 2,039,162 คน (คิดเป็นร้อยละ 
36.02%) ดังนั้นภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2555-2556 จากการประเมินข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า จ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (วิเชียร พุฒิวิญญู, 2558) จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นดินแดน Green Destination เต็มไปด้วยป่าสนที่เรียงรายไปตลอดเส้นทางที่น่าสนใจส าหรับการเดินทาง คือ “อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา” ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงรายล้อมด้วยป่าสน บรรยากาศสงบอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท าให้กลายเป็น
เส้นทางในฝันน่าเที่ยวที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา มี 3 ต าบล ได้แก่ บ้าน
จันทร์ แม่แดด และแจ่มหลวง มีต าบลละ 7 หมู่บ้าน รวม 21 หมู่บ้าน เดิมช่ือ “อ าเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ” ต่อมาได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานช่ืออ าเภอว่า “อ าเภอกัลยาณิวัฒนา” เพื่อเทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเคยทรงบ าเพ็ญพระกรณียกิจในพื้นที่ต าบลบ้านจันทร์  

อ าเภอกัลยาณิวัฒนาเต็มไปด้วยป่าสนที่เรียงรายไปตลอดเส้นทาง จนได้รับสมญานามว่า เป็นดินแดนแห่งป่าสนผืนใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงหน้าหนาวป่าสนจะผลัดใบเปลี่ยนสีจนกลายเป็นหุบเขาหลากสีสันชวนมอง กลายเป็นเอกลักษณ์ของที่โดด
เด่น โดยเฉพาะที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ สถานท่ีโรแมนติกชวนฝันในฤดูหนาวที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเพื่อช่ืนชม
บรรยากาศนี ้ทั้งนีอ้ าเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจ ที่เรียกว่า “ดินแดน Green Destination” เต็มไปด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และกลิ่นอายวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก จึงท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
นวัตกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น และท าให้ประชาชนท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ กรณีศึกษา อ าเภอกัลยา 
ณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ประโยชน ์
 1. เพื่อทราบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อผลิตนวัตกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น 
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  
 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมุ่งเน้นศึกษา “นวัตกรรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา 

อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 360 ชุด โดยได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 
355 ชุด โดยมีขั้นตอนดังนี ้
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กลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เลือกโดยการใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamané ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ อ าเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 360 คน ซึ่งหมายถึง ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2 ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 51.27 และเป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.73  สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.27 คน สมรส จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.39 และหม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 41.69 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 47.89 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 และอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 65.92 ระดับต่ ากว่าต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 อาชีพ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา จ านวน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 43.94 พนักงานบริษัท / ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 ข้าราชการ / พนักงานราชการ จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.17 รายได้  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 
10,001-20,000 บาท จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 75.77 รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 รายได้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 และรายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 ลักษณะการ
เดินทาง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางโดยรถตู้สาธารณะ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 74.65 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และเดินทางโดยรถตู้สาธารณะ จ านวน 41คน คิดเป็นร้อยละ 11.55 วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14 การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.97 และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่าย 10,001-15,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 48.45 ค่าใช้จ่าย 15,001-20,000 บาท 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 ค่าใช้จ่าย 5,001-10,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.52 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 และค่าใช้จ่ายมากกว่า 25,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 ระยะเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการพักค้างคืน 1-2 คืน จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 85.35 และมีการพักค้างคืน
มากกว่าคืน จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 14.65 ความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประทับใจใน
การเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว 348 คน คิดเป็นร้อยละ 98.03 และไม่ความประทับใจในการเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.97 ความต้องการเดินทางกลับมาเยือนทอ่งเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวแน่นอน จ านวน 278 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.31 ไม่แน่ใจที่จะเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59 และไม่เดินทางกลับมาแหล่งท่องเที่ยว
แน่นอน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 
 ด้านพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (  ) = 3.384 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ (  ) = 4.58 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.55 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์
ทัศนียภาพและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.51 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวเสนอ
ขายให้แก่นักท่องเที่ยว (  ) = 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์จุดชมวิวของแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าไปชมวิวทิวทัศน์ (  ) = 2.84 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ มีการประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวและพื้นที่
กิจกรรมนันทนาการแก่นักทอ่งเที่ยว (  ) = 2.84 อยู่ในระดับน้อย 
 ด้านการจัดการผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (  ) = 2.56 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวหรือผังของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน (  ) = 3.64 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติควบคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น (  ) = 2.77 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มี
การวางแผนและก าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
(  ) = 2.77 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ที่พักแรมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย และอันดับ
สุดท้าย คือ มีการจัดศูนย์ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว (  ) = 2.23 อยู่ในระดับน้อย 

 ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (  ) = 2.51 อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกการเดินทางท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.81 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีการประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกในการประกอบธุรกิจภายในแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มี
การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักและหวงแหนธรรมชาติภายในแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 2.78 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
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คือ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ (  ) = 2.52 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างกระบวนการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (  ) = 2.06 อยู่ในระดับน้อย และอันดับสุดท้าย คือ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการประชาสมัพันธ์ภายในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน (  ) = 1.41 อยู่ในระดับน้อย 
 ด้านการมีส่วนร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (  ) = 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว (  ) = 3.99 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท้องถิ่นผลิตสินค้าและบริการจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว (  ) = 3.68 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น และอยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ท าร่วมกัน (  ) = 2.72 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

4. สรุปผล 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ (  ) = 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านพื้นที่ (  ) = 

3.38 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านทีก่ารมีส่วนร่วม (  ) = 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ (  ) = 2.56 อยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ด้านพื้นที่ (  ) = 2.51 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของธุรกิจอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้บริหารอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 400 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา 1) ความสามารถการมุ่งเน้นตลาดประกอบด้วย มุ่งเน้น
รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
กับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ความสามารถมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบกับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานของบริษัทและ
จ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P>0.05) 3) ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า มี
ความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01   
ค าส าคัญ :  การมุ่งเน้นตลาด การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า อุตสาหกรรมอาหาร 

 

Abstract 
The Purposes of this study were. 1) to study the market orientation to customer value capability on performance of 

food industry businesses in Thailand, 2) to study the market orientation affecting food industry businesses in Thailand, 3) to 
study the customer value capability on food industry businesses in Thailand. The samples used in this research were 400 
executives of food industries obtained through the simple random sampling. The statistics used for analyzing the data were 
correlation analysis and regression analysis. The results showed that. 1) the market orientation capability which included 
collecting marketing information focus, distributing marketing information focus, and responding to market focus related and 
affected significantly to customer value capability (p<.05), 2) the market orientation capability related and affected 
significantly according to customer value capability (p<.01), Whereas, no significant relationships and effects were found in 
customer value capability to the duration of operation at the company and numbers of employees (p>.05), and 3) the 
significant relationships and effects were found between the customer value capability and performance (p<.01) 
Keywords: Market Orientation; Customer Value Capability; Food Industry Businesses 
 

1.บทน า 
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่

เศรษฐกิจฐานความรู้ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ และ อาทิตยา อรุณศรีโสภณ, 2553) การเปลี่ยนแปลงบริบทที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันแสดงให้เหน็ว่าระบบเศรษฐกิจใด  ๆมิได้ถูกขับเคลื่อนด้วยที่ดิน แรงงาน และทุนอีกต่อไป แต่ระบบเศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้
และนวัตกรรมใหม่  ๆในการก่อให้เกิดผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร อันได้แก่ ความรู้ของพนักงาน สติปัญญาจะมีความส าคัญยิ่งกว่า
ทุนทางกายภาพ หรือสินทรัพย์ถาวร ดังนั้น สังคมประเทศและองค์กรต่างๆ  ในโลกจึงพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถหรือศักยภาพเพื่อสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552) ปัจจุบันธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทส าคัญคือประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากที่สุด
อันดับต้นของโลก เนื่องจากมีความพร้อมจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมจึงสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย
ชนิดและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีจากประสบการณ์และความช านาญตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปสนิคา้เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆ ท าให้
มูลค่าการส่งออกในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยสูงถึงปีละหลายแสนล้านบาทและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงอาหารและพลังงานโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตต่อมาเมื่อ
การผลติขยายตัวมากขึ้นผู้ประกอบการมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นรวมถึงในปัจจุบันประเทศไทยท าการเปิดเสรีทางการค้าจึงท าให้เปลี่ยน
ทิศทางการพัฒนาจากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญในการมุ่งเน้นตลาดและให้
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ความส าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) การมุ่งเน้นตลาดเป็นการบริหารทางการตลาดรูปแบบ
หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักธุรกิจสมัยใหม่เห็นว่า การมุ่งเน้นตลาดเป็นปัจจัยที่ช่วยขยายผลการด าเนินงานทางธุรกิจใน
บริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการมุ่งเน้นตลาดช่วยส่งเสริมให้กิจการจัดท ากลยุทธ์การจัดการองค์กรด้วยการสร้างมูลค่าและเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไร ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการมุ่งเน้นตลาดส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นตลาด
เปรียบเสมือนเป็นปรัชญาทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมองค์การ ที่ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาดทั้งข้อมูล
ลูกค้า คู่แข่งขัน และสภาพตลาดแล้วกระจายข้อมูลที่ได้รับมาให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับรู้เพื่อจัดหาคุณค่า ตอบสนองให้กับลูกค้าโดยใช้
ข้อมูลทางการตลาด เพราะองค์กรที่มุ่งเน้นตลาดจะต้องแสวงหาข้อมูลจากภายนอกองค์กรมาพัฒนาองค์กรของตัวเอง (Kohli and Jaworski, 
1993) ส าหรับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ธุรกิจส่วนใหญ่ต่างให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งการเพิ่มมูลค่าเป็นความ
พยายามในการแสวงหาความพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการ  สิ่งที่ลูกค้าต้องการจึงไม่ใช่แค่คุณค่า อีกต่อไปแต่ต้องการคุณค่าเพิ่มที่ท าให้
ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ ซึ่งผู้ประกอบการควรสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการโดยผ่านห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซึ่งจะท าให้เกิด
การบูรณาการที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า อย่างครบวงจรทั้งระบบ จากหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร (พินพัสนีย์ พรหมศิริ, 2547) ในการสร้างมูลค่าในสายตาของลูกค้าถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการตลาด การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณค่า
มักจะเริ่มต้นด้วยการวิจัยตลาดเพื่อก าหนดให้ได้ว่าลูกค้าต้องการผลประโยชน์เหล่านั้น อย่างไรก็ตามจะต้องเข้าใจว่าคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เป็นเรื่อง
ของแต่ละบุคคล เพราะลูกค้าจะรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
ที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยมุ่งทดสอบว่าประสิทธิภาพการผลิตมีผลกระทบต่อศักยภาพในการ
แข่งขันหรือไม่อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
สามารถน าไปเป็นข้อสารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งช่วยธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการผลิตของผู้ประกอบการธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการวาง
แผนการด าเนินงานของธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากระบวนการบริหารการผลิตในองคก์ร 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยต่อไป 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.1.1 เพื่อศึกษาการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
       1.2.1 เพื่อศึกษาการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
       1.3.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
 

1.2 สมมุติฐานของการวิจัย 
      สมมุติฐานการวิจัยท่ี 1 
      สมมติฐาน 1 a : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีการมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีความเป็นไปได้มากที่จะ
ประสบความส าเร็จในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าสูง 
      สมมติฐาน 1 b : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีการมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารทางการตลาด มีความเป็นไปได้มากที่จะ
ประสบความส าเร็จในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าสูง 
      สมมติฐาน 1 c : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีการมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด มีความเป็นไปได้มากที่จะประสบ
ความส าเร็จในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าสูง 
      สมมุติฐานการวิจัยท่ี 2 
      สมมติฐาน 2 a : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีการมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีความเป็นไปได้มากที่
ประสบความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
      สมมติฐาน 2 b : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีการมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารทางการตลาด มีความเป็นไปได้มากที่
ประสบความส าเร็จในการมีผลการด าเนินงานสูง 
      สมมติฐาน 2 c : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีการมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด มีความเป็นไปได้มากที่ประสบความส าเร็จ
ในการมีผลการด าเนินงานสูง 
      สมมุติฐานการวิจัยท่ี 3 
      สมมติฐาน 3  : ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า มีความเป็นไปได้มากที่จะ
ประสบความส าเจในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าสูง 
 

1.3 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. มุมมองด้านทรัพยากร (Resources-Besed View :RBV)  เป็นแนวคิดกระหลักในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง Barney, Gautam 
และ Muhanna (2004) ได้กล่าวว่า  ความแตกต่างในผลการปฏิบัติงานของบริษัทอธิบายได้จากประเภทของทรัพยากร และความสามารซึ่ง
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บริษัทต่างๆ มีความแตกต่างกันและการมีทรัพยากรที่มีค่า หายาก ยากแก่การลอกเลียนแบบและไม่สามารถทดแทนได้ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท นักวิชาการในสาขามุมมองด้านทรัพยากรได้ให้ความหมายของทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย์ ความสามารถ กระบวนการ
ท างาน คุณลักษณะของบริษัท ข้อมูล ความรู้และอื่นๆ ที่บริษัทสามารถควบคุมได้เพื่อน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินงานของบริษัท (Michalisin, 1996) ทรัพยากรประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทุน
มนุษย์และทรัพยากรทุนองค์การ (Barney, 1991) ทรัพยากรมีทั้งจับต้องได้และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ โดยทรัพยากรที่จับต้องได้คือ
ทรัพยากรทางกายภาพ ในขณะที่ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ทรัพยากรทุนมนุษย์ และทรัพยากรทุนองค์การซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
คัดเลือก และบริหารที่แตกต่างกันในแต่ละบริษัท (Brown, 2007) 

2. การมุ่งเน้นตลาด ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 การศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาดจะมีการน า แนวคิดด้านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้โดยที่แนวคิดการศึกษาการมุ่งเน้นตลาด ด้านวัฒนธรรมของ Narver and Slater (1990) กล่าวว่า การมุ่งเน้น
ตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่องค์กรมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าส าหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือการมุ่งเน้นตลาดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับการติดตามตลาด เพื่อที่จะสามารถน าเสนอ คุณค่าที่มากกว่าให้กับลูกค้าของบริษัท ส่วนแนวคิดการศึกษา
การมุ่งเน้นตลาดด้านพฤติกรรมของ Kohli and Jaworski (1990) จะพิจารณาขั้นตอนของการสร้างการเผยแพร่และตอบสนองต่อความรู้ทาง
การตลาดเป็นสาระส าคัญของการมุ่งเน้นตลาด อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Ruekert (1992) และการศึกษาของ Keskin (2006) ได้พิจารณาว่า
การมุ่งเน้นตลาดเป็นทั้งวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและความพึงพอใจของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด ในขณะที่การศึกษาของ Kohli and Jaworski (1990) การศึกษาของ Kohli et al. (1993) 
การศึกษาของ Lee and Tsai (2005) ได้ท าการศึกษา 3 ด้านคือการก าเนิดของความรู้ การเผยแพร่ของความรู้ และการออกแบบการตอบสนอง 
ส่วนการศึกษาของ Ruekert (1992) และการศึกษาของ Keskin (2006) การมุ่งเน้นตลาดประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การใช้ข้อมูลขนาดย่อย การ
พัฒนากลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด และการด าเนินตามกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นตลาดจึงประกอบด้วยบรรทัดฐานส าหรับพฤติกรรมที่
ท าให้องค์การสามารถเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการนั้นเพื่อสร้างคุณค่าที
เหนือกว่าคู่แข่งให้แก่ลูกค้าโดยความสามารถท่ีเกิดขึ้นจากการมุ่งตลาดนี้ท าให้บริษัทสามารถระบุและตอบสนองต่อตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งไปกว่านั้นในรูปแบบการเป็นวัฒนธรรมองค์การ การมุ่งเน้นตลาดจึงเป็นสิ่งที่คู่แข่งยากในการสังเกต ท าความ
เข้าใจและยากที่จะเลียนแบบได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร (Slater and Naver, 1998) 

3. ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า หมายถึง องค์กรที่มีความสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีการน าเสนอมูลค่าที่สูง
กว่าหรือพ่วงผลประโยชน์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้านต่างๆ ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าด้านบริการ คุณค่าด้านราคา และคุณค่าด้านภาพลักษณ์ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2541) ดังนั้นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ธุรกิจส่วนใหญ่ต่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งการเพิ่มมูลค่าเป็นความพยายามในการแสวงหาความพอใจสูงสุดจาก
สินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจึงไม่ใช่แค่คุณค่า อีกต่อไปแต่ต้องการคุณค่าเพิ่มที่ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ ซึ่ง
ผู้ประกอบการควรสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการโดยผ่านห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับ
ลูกค้า อย่างครบวงจรทั้งระบบ จากหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (พินพัสนีย์ พรหมศิริ, 2547) ในการ
สร้างมูลค่าในสายตาของลูกค้าถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการตลาด การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณค่ามักจะเริ่มต้นด้วยการวิจัยตลาดเพื่อก าหนดให้
ได้ว่าลูกค้าต้องการผลประโยชน์เหล่านั้น อย่างไรก็ตามจะต้องเข้าใจว่าคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เพราะลูกค้าจะรับรู้ถึงคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547) 
 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
        ผลกระทบความของการมุ่งเน้นตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย โดยศึกษาการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยมุ่งเน้นข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด 
มุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด และความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ประกอบด้วย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการ คุณภาพ
ราคา และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 H3 H1a- H1c 

การมุ่งเน้นตลาด 
- มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด 
- มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด 
- มุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด 

 
 

ความสามารถ 
ในการสร้างคุณค่า 

ให้กับลูกค้า 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

H2a- H2c 
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2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 13,538 คน (กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) โดยใช้ตาราง Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 389 คนทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่าง 400 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้วิธี
จับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่คืนกลับ ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
        ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 5 ข้อ
ประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวนทุนในการด าเนินงานจ านวนพนักงานและรายได้เฉลี่ยต่อปีของธุรกิจ 
        ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จ านวน 12 ข้อประกอบด้วย ด้านการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 4 ข้อ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการตอบสนองต่อตลาด จ านวน 4 ข้อ 
        ตอนที ่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 4 ข้อ 
        ตอนที่ 5 ความคิดเห็นด้านผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 4 ข้อ   
2.3  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ    
       ผู้วิจัยได้ด าเนินการได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้  

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างค าถามน าผลการศึกษา
ตาม ข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับจุดมุ่งหมายและสมมุติฐานในการวิจัย 

1) น าแบบสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า  

2) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน าแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยแล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง 

4) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) 
4.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค ซึ่งมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

ทางการตลาด มีค่า 0.82 มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีค่า 0.75 มุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด มีค่า 0.74  ความสามารถในการ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า มีค่า 0.70 และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.79 การศึกษานี้มีค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 0.70 (Nunnally,1978)  ดังนั้น
เนื้อหาในแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 

4.3 การทดสอบความแม่นตรง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสัมประสิทธิ์ของปัจจัยของมุ่งเน้นรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีค่า 0.64-0.49  มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีค่า 0.50-0.81 มุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด มีค่า 
0.48-0.75 ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า มีค่า 0.45-0.81 และผลการด าเนินงาน มีค่า 0.76-0.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์
ของปัจจัยที่ก าหนดโดย Nunnally และ Berstein (1994) ว่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย ที่ยอมรับได้ควรจะมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.40 การศึกษานี้ค่า
สัมประสิทธิ์ของปัจจัย สูงกว่า 0.40  จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง  

4.4 การทดสอบความล าเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา ใช้ t-test โดยน าข้อมูลทางด้านอายุการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส่งคืนแบบสอบถามเร็วและช้า พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 (Armstrong & Oventon, 1977)   
  

2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
        เก็บจากผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 400 คน จากฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
2) จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 400 คน โดย

แนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม 
3) เมื่อครบก าหนด 15 วัน มีแบบสอบถามกลับมา 400 ตัวอย่าง  
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4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมีความสมบูรณ์และด าเนินการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ   

 

3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
       การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้  

        สมการ 1  CVP = 𝛃001+𝛃1 MIG+𝛃2MID+𝛃3MRD+𝛃4FA+𝛃5FS+  
         สมการ 2  CVP = 𝛃002+𝛃6 MIG+𝛃7FA+𝛃8FS+  
         สมการ 3  CVP = 𝛃003+𝛃9 MID +𝛃10FA+𝛃11FS+  
         สมการ 4  CVP = 𝛃004+ 𝛃12MRD+𝛃13FA+𝛃14FS+  
         สมการ 5    EP = 𝛃005+ 𝛃15 MIG+𝛃16MID+𝛃17MRD+𝛃18FA+𝛃19FS+  
         สมการ 6    EP = 𝛃006+ 𝛃20 MIG+𝛃21FA+𝛃22FS+  
         สมการ 7    EP = 𝛃007+ 𝛃23MID+ 𝛃24FA+𝛃25FS+  
         สมการ 8    EP = 𝛃008+ 𝛃26MRD+𝛃27FA+𝛃28FS+  
         สมการ 9    EP = 𝛃009+ 𝛃29 CVP+𝛃30FA+𝛃31FS+  

เมื่อ 
MIG แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (Market Intelligence Generation) 
MID แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาด (Market Intelligence Dissemination) 
MRD แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด (Market Response Design) 
CVP แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer Value Capability) 
EP   แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน (Export Performance) 
FA   แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท (Firm Age) 
FS  แทน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของบริษัท (Firm Size) 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
ตัวแปร MIG MID MRD CVP EP FA FS 
   4.50 4.44 4.42 4.47 4.37 3.64 51 

S.D. 0.53 0.50 0.48 0.44 0.48 1.16 50 
MIG        
MID 0.731**       
MRD 0.71** 0.69**      
CVP 0.94 0.19** 0.18**     
EP 0.57** 0.47** 0.53** 0.27**    
FA -0.07 -0.09 -0.07 0.01 -0.13   
FS -0.08 -0.06 -0.08 -0.20** -0.15 0.30**  

             ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการมุ่งเน้นตลาด
และความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการสร้างคุณคา่ให้กับลูกค้า 

สมการ 
1 2 3 4 

มุ่งเนน้รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด  (MIG) -0.15a 
(0.06) 

0.07 
(0.04) 

  

มุ่งเนน้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด (MID) 0.19*** 
(0.07) 

 0.17*** 
(0.04) 

 

มุ่งเนน้ตอบสนองต่อตลาด (MRD) 
 

0.14*** 
(0.07) 

  0.16*** 
(0.04) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท (FA) 0.15 
(0.08) 

0.13 
(0.08) 

0.14 
(0.08) 

0.14 
(0.08) 

ขนาดของบริษัท (FS) -0.20 
(0.04) 

-0.20 
(0.05) 

-0.19 
(0.04) 

-0.19 
(0.04) 

Adjusted R2 0.32 0.23 0.29 0.28 
       ***  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   **   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถการมุ่งเน้นตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีความสัมพันธก์นัโดยรวมซึง่
อาจเกิดปัญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้น จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ (Variance Inflation 
Factors : VIF) มีค่าต่ ากว่า 10 คือ 1.008-2.593 (Neter, et al,. 1985) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันท าให้ไม่เกิดปัญหา 
เนื่องจากความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Black (2006) 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถมุ่งเน้นตลาดประกอบด้วย มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (H1b : b2=0.19, p<0.18; 
b9=0.17;p<0.00) และมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด (H1c: b3=0.14, p<0.38; b12=0.16; p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความสามารถ
ในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1a-1c โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท
และจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P>0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท 
และจ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ทั้งนี้การมุ่งเน้นตลาดอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการสร้างคุณค่า
ให้กับลกูค้าได้ 32%, 23%,29%,28% ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น  ๆ 
 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และการมุ่งเน้นตลาดและ
ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 

 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

สมการ 
5 6 7 8 

มุ่งเนน้รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด  (MIG) 0.36*** 
(0.06) 

0.58*** 
(0.04) 

  

มุ่งเนน้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด (MID) 0.01 
(0.06) 

 0.44*** 
(0.04) 

 

มุ่งเนน้ตอบสนองต่อตลาด (MRD) 0.24*** 
(0.06) 

  0.52*** 
(0.04) 

 ระยะเวลาในการด าเนนิงานของบริษัท (FA) -0.10 
(0.07) 

-0.10 
(0.07) 

-0.09 
(0.08) 

-0.11 
(0.08) 

ขนาดของบริษัท (FS) -0.08 
(0.04) 

-0.08 
(0.04) 

-0.10 
(0.05) 

-0.09 
(0.04) 

Adjusted R2 0.37 0.59 0.49 0.55 
  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  aค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ส่วนค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บข้างล่างต่อท้ายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 

         จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถมุ่งเน้นตลาดประกอบด้วยมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (H2a: b15=0.36, p <0.00; 
b20=0.58, p<0.00) มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (H2b: b23=0.44; p<0.00) และมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด (H2c: b17=0.24, p<0.00; 
b26=0.52; p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที ่2a-2c โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและจ านวนพนักงานของบริษัทเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ (P>0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ทั้งนี้
การมุ่งเน้นตลาดอธบิายการเปลี่ยนแปลงของการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้ 37%, 59%, 49%, 55% ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ             

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบ
ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผลการด าเนินงาน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

ผลการด าเนินงาน 
9 

ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  (CVP) 0.28*** 
(0.05) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท (FA) -019 
(0.09) 

ขนาดของบริษัท  (FS) -0.06 
(0.05) 

Adjusted R2 0.30 
   ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที4่ พบว่าการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (H3: b29=0.28, p<0.00) มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับผลการด าเนินงานการ
ส่งออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 3 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและจ านวนพนักงานของบริษัท
เป็นตัวแปรควบคุม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนพนักงานของบริษัทไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ผลกระทบของการการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ได้ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ 
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 4. สรุปผล 
การมุ่งเน้นตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ

ไทย สามารถสรุปได้ว่า การมุ่งเน้นตลาดได้มีบทบาทและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ขององค์กรในเชิงบวก องค์กรใดที่มีการพัฒนาและแสวงหากรรมวิธีในการมุ่งเน้นตลาด ตามแนวคิดของ Kohli & Jaworski (1990) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแปร 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านมุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ด้านมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และ
ด้านมุ่งเน้นตอบสนองต่อตลาด และองค์กรใดที่มีการพัฒนาแสวงหากรรมวิธีในการผลิตแบบใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้าน
ต่างๆ ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่า
ด้านบริการ คุณค่าด้านราคา และคุณค่าด้านภาพลักษณ์ ย่อมจะส่งผลให้องค์กรนั้นมีผลการด าเนินงานที่ดีมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรให้มากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับการมุ่งเน้นตลาด กลยุทธ์ระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกับธุรกิจอื่น 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบของการตลาดและการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอื่นๆ เช่น 

ธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
3. ควรมีการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างก่อนท่ีจะท าการส่งแบบสอบถาม เกี่ยวกับช่ือบริษัท สถานที่ตั้งของบริษัทที่เป็น

ปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการตีกลับของแบบสอบถามอันเนื่องจาก การเลิกกิจการหรือการย้ายสถานที่ตั้งของบริษัท เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้องต.โคกคราม อ.
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จ านวน 400 คน โดยสุ่มแบบบังเอิญเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบุรีในอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวรองลงมาคือ ศักยภาพใน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและน้อยท่ีสุดคือศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พ้ืนที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีดังนี้ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ยว ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม 2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือมีความเหมาะสมของสถานที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว 3) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ มีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอและ 4) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
ค าส าคัญ: ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study potentials of cultural tourism management of Thai Phuan 
Community at Ban Kao Hong, KokKram Sub-District, Bang Plama District, SuphanBuri Province. The study was 
accomplished by a survey. The participants were 400 Thai tourists who visited Thai Phuan Community at Ban Kao 
Hong, KokKram Sub-District, Bang Plama District, SuphanBuri Province. The participants were selected by Accidental 
Sampling technique. Questionnaire was used to collect data. Then, the data were analyzed using mean, 
percentage and standard deviation. The results of the study showed that the potential of cultural tourism 
management of Thai Phuan Community at Ban Kao Hong, KokKram Sub-District, Bang Plama District, SuphanBuri 
Province was evaluated at much level. Potential of conservation of tourism attraction had its mean score at the 
highest level. The lower and the lowest score were potential of tourism management and potential of tourism 
fascination respectively. The findings also illustrated that cultural beauty was at highest level of mean score in 
tourism fascination category. The suitability of tourism location had its highest mean score in tourist carrying 
capacity category, while regularity of landscape preservation and environmental maintenance were at highest 
mean score in conservational category. The participation of local community had its mean score at highest level in 
tourism management category.      
Keywords: Potential Tourism Management, cultural tourism 
 

1. บทน า 
การสงเสริมการทองเที่ยวเปนนโยบายที่ส าคัญของประเทศ เพราะการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดประเทศเปนจ านวนมหา

ศาล กอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดสูภูมิภาค มีบทบาทในการกระตุ้นใหเกิดการผลิตและการน าเอาทรัพยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม สรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รัฐบาลสามารถเก็บภาษีอากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552; กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557; 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549) 

รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันวางแผนการท่องเที่ยว โดยได้พยายามส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเอง เพื่อ
น าไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เกิดความสมดุลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (วารสารชุมชนไทย, 2547; สม
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ฤทัย เสือปาน, 2549) นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2557 ที่ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และดึงจุดเด่น เสน่ห์ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ
นักท่องเที่ยวมาเยือนตามศักยภาพของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว โดยการสร้างโอกาสและแรงจูงใจกับเพื่อการค้าการล งทุนด้านการ
ท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) โดยเฉพาะในภาคกลางที่เปรียบเสมือนประตูบ้าน เป็นห้องรับแขกของประเทศไทย 
ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลก เป็นศูนย์กลางการเดินทาง ความทันสมัย และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกท่องเที่ยวในภาคกลางได้หลากหลายรูปแบบครบทุกรส โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สามารถเที่ยวได้บ่อยไม่ต้อง
วางแผนล่วงหน้า ไม่ต้องเป็นวันหยุดยาว และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) 

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดภาคกลางที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ด้วยความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัด และสืบเนื่องการบริการวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในป ี2555 เป็นบริเวณพื้นที่บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม 
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนไทยพวนที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นตลาดโบราณริมแม่น้ าท่าจีน ที่รวมเอาวี
ถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมมาเป็นตัวชูโรง ซึ่งเป็นการสร้างกระแสให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็น
ทางออกที่ลงตัวในการตอบสนองกระแสความต้องการของคนเมืองที่ต้องการมาเที่ยวชมความโบราณที่ได้เห็นท้ังบรรยากาศ สิ่งปลูก
สร้าง และสินค้า ซึ่งล้วนแต่เน้นวัฒนธรรมแบบเก่าแบบดั่งเดิม  

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกครม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน อันจะ
เป็นประโยชน์ตอการเสนอแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพที่จะรองรับการทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น คอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว มีมาตรฐาน ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว  และพัฒนาไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เพื่อให้เกิดการมาท่องเที่ยวซ้ า น ามา
ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป 
  

2. วิธีการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน ข้อ แบ่ง
ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 
   3 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย 
   1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหาเพื่อที่จะน ามาสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ (1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (2) ศักยภาพในการ
รองรับด้านการท่องเที่ยว (3) ศักยภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและ
ด้านการท่องเที่ยว 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว 3 คน ประเมินค่าความตรงเชิงเนื้อหาซึ่งเครื่องเมื่อ
ฉบับนี้มีค่าเท่ากับ 0.87 
 4. น าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
(Realiability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ปรากฏว่าได้ค่าความเช่ือมั่นที่ 0.969 ถือว่าเป็นค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองโดยได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
ทั้งหมด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การประเมิน สามารถแบ่งช่วงคะแนนที่ใช้วิธีการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน  
 

3. ผลการศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวน 400 คน โดยเลือกแบบบังเอิญเป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน เพศชายจ านวน 150 คน ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 
15 - 25 ปี มี คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมา คือ อายุต่ ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50 ส่วนใหญ่การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
78.25 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.50 ของรองลงมาคือธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อย
ละ 20.00  ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา คือ กลุ่มรายได้ 20,001 - 25,000 คิดเป็นร้อยละ 24.00  
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
 จากการวเิคราะหข์้อมูลพบว่า ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลา
ม้า จ.สุพรรณบุรี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.77 รองลงมาคือ ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวมีค่า
เท่ากับ 4.38 และน้อยที่สุดคือศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.14  
 โดยด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ 
มีค่าเท่ากับ 4.77 รองลงมาคือ มีการรณรงค์ปลูกจิตส านักต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 4.71 มี
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่การท่องเที่ยว เช่นการแบ่งเขตพื้นที่สงวน พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่พักอาศัยมีค่าเท่ากับ 4.59 และ
น้อยที่สุดคือ มีการจัดการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.22 
 ด้านการบริหารจัดการด้านการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.88 
รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 4.70 มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.52 และน้อยที่สุดคือ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมมีค่าเท่ากับ 3.89  
 ด้านการรองรับด้านการท่องเที่ยว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีความเหมาะสมของสถานที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 4.57 
รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น น้ า ไฟ ถนนมีค่าเท่ากับ 4.43 มีที่พักเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.21 และ
น้อยที่สุดคือมีระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เช่น การก าจัดสิ่งปฏิกูล แมลงน าโรค การระบายน้ าฝนการบ าบัดน้ าเสียมีค่าเท่ากับ 3.93 

ด้านการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย อาหารการ
กิน สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรมมีค่าเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ตลอดจนมีองค์ความรู้
ชุมชนมีค่าเท่ากับ 4.44 มีความสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น การมีประเพณี ความเช่ือต านาน นิทานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และน้อยที่สุดคือ มีความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละปีให้คงอยู่มีค่าเท่ากับ 3.89 
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 1) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นั้นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมีศักยภาพในระดับมาก ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกต่อกันมา ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การ
แสดงออกทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าพื้นเมือง ซึ่งพื้นที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวสอดคล้องกับ 
กรมการท่องเที่ยว (2557) ที่ท าการก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตน มีส่วนส าคญัตอ่
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถใช้เป็นสิ่งบ่งช้ีให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ในคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ
ใช้บริการ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการเพิ่มการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย  
 2) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ประเด็นที่มีศักยภาพสูงที่สุดคือ มีความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย 
อาหารการกิน สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรมซึ่งสอดคล้องกับ ที่กรมการท่องเที่ยว (2557) ว่าการดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยม
เยือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ท้องที่นั้นมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและถ่ายทอดมรดกสืบ
ทอดต่อกันมา ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษา เช้ือชาติชนเผ่า เครื่องมือ
ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  
 3) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวประเด็นที่มีศักยภาพสูงที่สุดคือ มีความเหมาะสมของสถานที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
สังเกตได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงมากจนเกินไป ท าให้การเดินทางการคมนาคม มาท่องเที่ยว
ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งด้วยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ เหมาะต่อการเพาะปลูก เป็นที่
ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย สุพรรณบุรีไหลหล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ ท าให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทาง
โบราณคดีมีอายุไม่ต่ ากว่า 3,500 - 3,800 ซึ่งเหล่านี้ล้วนเอื้อให้เกิดการสั่งสมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ยังผลให้
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจุดเด่น ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด มนัส เผ่าพงษ์ศิลป์ (2554)  
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 4) ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประเด็นที่มีศักยภาพสูงที่สุดคือ มีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิ
ทัศน์อย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับ มนัส เผ่าพงษ์ศิลป์ (2554) ที่กล่าวว่ามีความจ าเป็นที่ชุมชนจะตเองวางแผนการด าเนินงานเพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์สภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนไว้ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ส าคัญคือกลยุทธ์
ในการพัฒนาจะต้องได้รับการปรับปรุงและรักษาคุณภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มา
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (วสิษฐา เปี่ยมสกุล, 2554)  
 5) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวประเด็นที่มีศักยภาพสูงที่สุดคือ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับบุณฑริก ผลบุญเจริญชัย (2553) ที่กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว การร่วมประชุมแผนและนโยบายด้านการท่องเที่ยว การเป็นส่วน
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยัง
ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นในระยะยาว 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่สนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี  
กรณีศึกษา : ผู้รับการรักษาที่โรงพยาบาลโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 

Factors that affect the Quality of Life of People Infected with HIV.: Case Study 
of  HIV Infected Patients at Photharam Hospital Ratchaburi Province 

 

ศศิใส แสงสัตตรัตน์  สากล สถิตวิทยานันท์  และ  ไฉไล ศักดิวรพงศ์ 
 Sasisai Saengsattarat, Sakol Satitwityanan and Chailai Sakdivorapong 

สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. 
 

บทคัดย่อ 
        การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คือ ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลโพธาราม จ. ราชบุรี จ านวน 15 ราย โดยท าการเก็บข้อมูลจากการนัดสัมภาษณ์
ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีที่มีความคุณเคย รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และจากการมีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน น ามา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการน าเสนอข้อมูลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนา
วิเคราะห ์ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือเอชไอว ีจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย อันได้แก่ 1) ด้านร่างกาย โดยต้อง
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2) ด้านจิตใจ มีความเข้มแข็ง สามารถยอมรับความจริงได้ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ก าลังใจถือเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะ
ก าลังใจที่ไกจ้ากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอว ีพยาบาล เป็นต้น 4) ด้านสังคม โดยสังคมเปิดใจยอมรับและให้โอกาสอยู่
ร่วมสังคม ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว เป็นปัจจัยหนุนเสริมในการด ารงชีวิต หากขาดปัจจัยเหล่านี้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวีจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยกระบวนการการส่งเสริมปัจจัยหนุน
เสริม 4 วิธีคือ 1) การดูแลสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและดูแลตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์ทางร่างกายการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับสุขภาพ การรับประทานยาต้านเช้ือเอชไอวีอย่างสม่ าเสมอ รว่มถงึมกีารปอ้งกนัการแพร่
เช้ือเอชไอวี โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่และการรับเช้ือเอชไอวีเพิ่ม 2) ด้านจิตใจ 
ส่งเสริมให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถยอมรับความจริงได้ เกิดเป็นก าลังใจในการผันตัวเองเพื่อเป็นแกนน าให้กับกลุ่มผู้
ติดเช้ือเอชไอวี 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนรอบข้าง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี การอยู่ร่วมและการ
เสริมสร้างก าลังใจกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี 4)ด้านสังคมปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือเอช
ไอว ีและเปิดใจยอมรับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีอยู่ในสังคมได้ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของผู้ติดเช้ือเอชไอวีและการเปิดใจยอมรับของคนรอบข้างต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี และจะท าให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีอยู่ในสังคมเป็นอย่างเป็นสุข 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 
 

Abstract 
This qualitative study It analyzes the factors that affect the quality of life of patients infected with HIV. The main 

contributors to a patient infected with HIV who received treatment from the hospital Photharam. Ratchaburi, 15 cases were 
collected data. Appointment of a patient infected with HIV who are you. Information gathered from interviews and from the 
observation part and no. Analyzed data Using theories and related research as a guide offering information that has come to 
the conclusion discussions on descriptive analysis. The results showed that the quality of life of people infected with HIV. 
Happens to include the four factors, namely 1) the body. By having a healthy 2) mental strength. Can accept the truth 3) 
Environment Encouragement is important Especially heartening chicken from peers such as family, friends, people infected 
with HIV, a nurse, and 4) the social society open to accept and opportunities coexist social factors all four of these factors 
reinforce life. Without these factors, the Inevitably affect the quality of life of people infected with HIV. 

Factor in improving the quality of life of people infected with HIV will occur. The process requires a catalyst to 
promote extra four ways: 1) health care. And to promote the knowledge and practice their own achieve the perfect body. 
Modifying lifestyle to fit your health. The drug-resistant HIV infection regularly. Including the prevention of HIV infection. By 
using a condom every time you have sex, sex. And to prevent the spread of HIV infection increased 2) psychological support 
to people infected with HIV are mentally strong. Can accept the truth There is encouragement to pass himself off as a 
mainstay for those infected with HIV. 3) Environment Encourage those around you Have a deep understanding of the 
prevention of infection by HIV. Co-existence and strengthening support to people infected with HIV. 4) social attitude and 
understanding of the practices of the people infected with HIV. And open up the opportunity for people infected with HIV 
live in the society. The results of this research. It is an approach to modify the lifestyle of people infected with HIV and an 
open mind to accept their peers who are infected with HIV. And to make people infected with HIV live in a peaceful society. 
Keyword: Quality of life, HIV Infection. 
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บทน า 
กว่ายี่สิบปีท่ีสังคมไทยรู้จักค าว่า “โรคเอดส์และเช้ือเอชไอว ี(HIV)” ค าสองค านี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับอคติและความไม่เข้าใจต่อผู้ติด

เช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ไม่ใช่เพราะเป็นโรคที่ไม่มียารักษา แต่เป็นเพราะค าสองค านี้ถูกให้ความหมายไว้อย่างน่ากลัว น่ารังเกียจ ทั้งสาเหตุ
การติดเช้ือ ภาวการณ์ติดเช้ือ และการเจ็บป่วยจากโรค สถานการณ์เช่นนี ้ท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเช้ือเอชไอวีต้อง
กลายเป็นผู้ที่ถูกรังเกียจ ถูกละเมิลสิทธิ และถูกเลือกปฏิบัติ จากผู้คนในสังคม (มูลนิธิรักษ์ไทย. 2553) มีหลักฐานรายงานว่าเช้ือเอชไอวี มีต้น
ก าเนิดมาจากประเทศในทวีปแอฟริกา ระหว่างปี พ.ศ.2513-2523 แล้วมีการแพร่กระจายไปยังเกาะไฮติ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีป
อเมริกา ต่อมามีการแพร่ระบาดขึ้นในอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมน ีและประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก แล้วจึง
มีการแพร่กระจาย ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และเพิ่มจ านวนเช้ือเอชไอวี ในเม็ดเลือดขาว ท าให้
ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเช้ือโรคหรือสิ่งที่แปลกปลอมได้ ท าให้เกิดโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  
(กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ปัจจุบันมีการระบาดของเช้ือเอชไอวีไปทั่วโลก พบว่ามีผู้ติดเช้ือเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ประมาณ 
33.3 ล้านคนทั่วโลก โดยในแต่ละปีมีผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 2.6 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวีปีละ 1.8 ล้านคน 
(องค์การอนามัยโลก, 2550) ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาในเขต อ าเภอโพธาราม มีผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดราชบุรี 
เนื่องด้วย อ าเภอโพธารามมีอาณาเขตติดต่อในหลายจังหวัด เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ท าให้ได้รับได้รับเช้ือและแพร่เช้ือเอชไอวีสู่พื้นที่เขต
ติดต่อที่ใกล้เคียง การติดเช้ือเอชไอวี ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช้ือเอชไอวี จะแสดงอาการประมาณ 7-10 ปี หลังจากการได้รับเช้ือมาแล้ว 
ซึ่งสาเหตุหลัก คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รองลงมาเป็นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการติดเช้ือจากมารดา ที่ตั้งครรภ์ไปสู่บุตร ผู้ติดเช้ือเอช
ไอว ีส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และวัยท างาน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ัวประเทศ โดยโรงพยาบาลของ
รัฐ ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ  ทางโรงพยาบาลโพธารามพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจึงได้รับนโยบายมาด าเนินการใหบ้รกิารแก่
ผู้ติดเช้ือเอชไอวี เริ่มต้นจากยอดผู้ติดเช้ือ เอชไอวี 12 ราย จนมีผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีเปิดใจและเข้า มารับการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 346 ราย ซึ่งผล
จากการให้บริการและการรับยาต้านไวรัส ท าให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และครอบครัวของผู้ป่วยติด
เช้ือเอชไอวีดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี, 2554) 

ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล โพธาราม 
จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีในการดูแลตัวเอง และบุคคลทั่วไปท าความเข้าใจในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและ
การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอชไอวี 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี กรณีศึกษาผู้รับการรักษาที่โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย แล้วน าเสนอข้อมูลที่ได้มาสรุป
อภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับ
การรักษาจากโรงพยาบาลโพธาราม จ. ราชบุรี จ านวน 15 ราย โดยท าการเก็บข้อมูลในระหว่างช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจาก
เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี เข้ารับยาต้านไวรัสเอชไอวี เข้ารับการวัดประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเอชไอวี และการตรวจนับจ านวนเช้ือ
ไวรัสเอชไอวีในเลือดมากที่สุดในรอบปี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยมีการทดลองใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ยินยอมและคุ้นเคย แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนมีการเก็บข้อมูลจริง 

2. การจดบันทึกภาคสนาม (Field Notes) เพื่อบนัทึกสาระส าคัญและบุคลิกพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ ขณะเก็บข้อมูล 
3. การสังเกต 2 รูปแบบ ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดย

ผู้วิจัยเข้าไปรวมเป็นอาสาในการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี ทั้งหมด 15 คน มีวิธีการดังนี้ 
        1. นัดหมายผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีเพื่อสร้างความคุณเคย โดยผ่านตัวแกนน าและพยาบาลที่ดูแลให้ค าปรึกษาผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี 
        2. นัดสัมภษณ์ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี 
        3. การสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ ถอดการบันทึกเสียง และจากการมีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนน ามาด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ประเด็นที่ก าหนดไว ้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
อธิบายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย แล้วน าเสนอข้อมูลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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นิยามค าศัพท ์
        ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยก าหนดความหมายในการท าความเข้าใจร่วมกัน ดังนี ้
        คุณภาพชีวิต หมายถึง การด าเนินชีวิต การดูแลตัวเอง รวมถึงแนวทางการด าเนินชีวิตและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี 
        ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอว ีหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับเช้ือเอชไอว ีในอ าเภอโพธาราม ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชุบรี 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือเอชไอวี จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย  อันได้แก่ 1) ด้านร่างกาย โดยต้องมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 2) ด้านจิตใจ มีความเข้มแข็ง สามารถยอมรับความจริงได้ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม  ก าลังใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว  
เพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอว ีพยาบาล เป็นต้น 4) ด้านสังคม โดยสังคมเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้อยู่ร่วมสังคม ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว เป็น
ปัจจัยหนุนเสริมในการด ารงชีวิต หากขาดปัจจัยเหล่านี้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี จึงท าให้เห็นถึง
ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ดังนั้นจึงมีกระบวนการการส่งเสริมปัจจัยหนุนเสริม 4 วิธีคือ 1) การดูแลสุขภาพร่างกาย 
สง่เสริมและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและดูแลตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์ทางร่างกาย โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงของ
แสลง หมักดอง และของมึนเมา มีการออกก าลังกาย ที่ไม่หักโหมจนเกินไป โดยท าประจ าและสม่ าเสมอ มีการพักผ่อนมีการนอนหลับอย่าง
เพียงพอ และการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้เหมาะสมกับสุขภาพ เข้ารับการรักษาและทานยาต้านเช้ือเอชไอวีอย่างสม่ าเสมอ 
ร่วมถึงมีการป้องกันการแพร่เช้ือเอชไอวี โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่และการรับเช้ือเอชไอ
วีเพิ่ม 2) ด้านจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่เกิดสภาวะวิตกกังวลและเครียด สามารถยอมรับความจริงได้ เกิดเป็น
ก าลังใจในการผันตัวเองเพื่อเป็นแกนน าให้กับกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอวีและสังคม โดยมีแนวคิดใน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีการให้ความรู้และค าปรึกษากับเพื่อนติดเช้ือเอชไอวีต่อไป 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนรอบข้าง เช่น คู่สมรส บุตร 
ญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อน ผู้ติดเช้ือเอชไอวี พยาบาล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและการอยู่ร่วมผู้ติดเช้ือเอชไอ
วี รวมถึงการเสริมสร้างก าลังใจกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี 4) ด้านสังคม ปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฎิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับผู้
ติดเช้ือเอชไอวี ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ และเปิดใจยอมรับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีอยู่ในสังคมได้ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวีและการเปิดใจยอมรับของคนรอบข้างต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี และซึ่งจะท าใหผู้ต้ดิเช้ือเอชไอ
วีอยู่ในสังคมเป็นอย่างเป็นสุข 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
        จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี กรณีศึกษาผู้รับการรักษาที่โรงพยาบาลโพธาราม จ. ราชบุรี
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือเอชไอวี จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัยอันได้แก่ 1) ด้านร่างกาย โดยต้องมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  2) ด้านจิตใจ มีความเข้มแข็ง สามารถยอมรับความจริงได้ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ก าลังใจ จากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว  
เพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอวี พยาบาล เป็นต้น 4) ด้านสังคม โดยสังคมเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้อยู่ร่วมสังคม ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว 
เป็นปัจจัยหนุนเสริมในการด ารงชีวิต หากขาดปัจจัยเหล่านี้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ซึ่ง
สอดคล้องกับประทีป ดวงงาม และคณะ(2555) พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
        การวิจัยนี้ท าให้เห็นถึงปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ดังนั้นจึงมีกระบวนการการส่งเสริมปัจจัยหนุนเสริม 4 
วิธีคือ 1)การดูแลสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและดูแลตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์ทางร่างกาย  ซึ่งสังเกตได้จาก
การให้ข้อมูลของผู้ติดเช้ือเอชไอวี มีการดูตัวเองโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงของแสลง หมักดอง และของมึนเมา มี
การออกก าลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไป โดยท าประจ าและสม่ าเสมอ มีการพักผ่อนมีการนอนหลับอย่างเพียงพอ และการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับสุขภาพ เข้ารับการรักษาและทานยาต้านเช้ือเอชไอวีอย่างสม่ าเสมอ ร่วมถึงมีการป้องกันการแพร่เช้ือ
เอชไอวี โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่และการรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม โดยผลการวิจัย
สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญา พฤฒิสืบ (2551) ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ มีการดูแลสุขภาพตนเองให้สุขภาพ
แข็งแรง โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การพักผ่อนนอนหลับ  การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและการป้องกันการแพร่เช้ือ
เอชไอวี รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดาพร  นาคฟัก (2553) ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีดูแลรักษาชีวิตของตนเองอย่างมีระบบ  
ระเบียบแบบแผน ดูแลสุขภาพด้วยการทานยาต้านไวรัส เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  2) ด้านจิตใจ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีสภาพ
จิตใจที่เข้มแข็ง ไม่เกิดสภาวะวิตกกังวลและเครียด สามารถยอมรับความจริงได้ เกิดเป็นก าลังใจในการผันตัวเองเพื่อเป็นแกนน าให้กับ
กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี  สร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอวีและสังคมต่อไป  โดยมีแนวคิดในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีการให้ความรู้
และค าปรึกษากับเพื่อนที่ติดเช้ือเอชไอวีด้วยกัน  ซึ่งผลได้สอดคล้องกับสุจิรา บรรจง (2555) พบว่า ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีการพัฒนาศักยภาพ
ตัวเองเพื่อเป็นแกนน าให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ติดเช้ือเอชไอวีด้วยกัน โดยมีบทบาทและหน้าที่ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแล
ตนเอง การรับประทานยาต้านเอชไอวีและให้ก าลังใจเพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอวี 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนรอบข้าง เช่น คู่สมรส บุตร 
ญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนผู้ติดเช้ือเอชไอวี พยาบาล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและการอยู่ร่วมกับผู้ติด
เช้ือเอชไอว ี ซึ่งจะสั่งเกตได้ว่า ผู้ติดเช้ือเอชไอวีจะมีคู่รัก ญาติพี่น้องพามารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและความเอา
ใจใส่ของคนในครอบครัวไม่แสดงท่าทางรังเกียจ ส่งผลให้ก าลังใจของผู้ติดเช้ือเอชไอวีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจันทิรา พุทธรักษ์ (2550) 
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พบว่า ครอบครัวอุ้มชูให้การดูแลได้ โดยการพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ท าให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีร่างกายแข็งแรงขึ้น 4) 
ด้านสังคม ปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตัวการอยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี โดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจ และเปิดใจ
ยอมรับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีอยู่ในสังคมได้ ซึ่งพบว่าแกนน าผู้ติดเช้ือและผู้ที่ติดเช้ือเอชไอวีบางส่วนที่มีการเปิดเผยตัวเอง 
ได้รับการยอมรับจากสังคม ถึงแม้ว่าในระยะแรกสังคมและชุมชนจะแสดงท่าทางรังเกียจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป สังคมเปิดใจยอมรับ ท าให้ผู้
ติดเช้ือเอชไอวีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับวันเพ็ญ พูลเพิ่ม (2550) พบว่า แรงสนับสนุนทาง
สังคมปัจจัยส าคัญในการน า ไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและชุมชน จากผลการวิจัยครั้งนี้ 
จะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวีและการเปิดใจยอมรับของคนรอบข้างต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี และซึ่งจะท าให้ผู้
ติดเช้ือเอชไอวีอยู่ในสังคมเป็นอย่างเป็นสุข 
 

ข้อเสนอแนะ  
ทางโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรแจกจ่ายเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ให้กับกลุ่มเสี่ยง 

เยาวชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องโรคเอดส์ และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรระดมทุน หรือหาแหล่งทุนเพื่อมาสนับสนุนการท างานของโรงพยาบาลและกลุ่มแกนน าผู้ติดเช้ือเอชไอวี เพื่อให้
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ 2) ศึกษาผล
การทดลองใช้หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยมีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร มีทั้งหมด จ านวน 43 คน ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาปฐมวัย จ านวน 8 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 9 คน ผู้สูงอายุ จ านวน 5 คน ครูผู้ดูแลเด็กในชุมชน จ านวน 21 คน  เครื่องมือที่
ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) แบบประเมินความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตร และ3) แบบประเมินความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตร ขั้นที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตร  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู
ระดับช้ันปฐมวัย ในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) แบบทดสอบความรู้การผลิตของเล่นพื้นบ้านในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่พัฒนาขึ้น มีจ านวน 30 ช่ัวโมง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 
4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้าน 2) วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน 3) การผลิตของเล่นพื้นบ้าน และ 4) 
การน าของเล่นพื้นบ้านไปใช้ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด (   = 4.60,  S.D. = .51) และมี
ความสอดคล้องกันซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2.  ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร มีผลการทดสอบความรู้หลังเรียน ( = 11.67,  = 1.63) สูง
กว่าก่อนเรียน ( = 9.8,  = 1.90)  มีความสามารถในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน ( = 58.53 ,  = 3.27)  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (= 4.09,  = .30) 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, การผลิตของเล่นพ้ืนบ้าน, การส่งเสริมพัฒนาการ, เด็กปฐมวัย 

 

Abstract 
 The objectives of this research are: 1) Develop a course for the production of traditional toys to promote early 
childhood development.  2) Analyze the results from this course to see how effectively it promotes early childhood 
development. This research combines two important steps. 
 Step 1: Creation and development of the course. The target group in the creation and development of the 
course is 43 people including eight experts in childhood education, nine local wisdom elites, five elderly people, and 21 
teachers who take care of the children in the community. The research tools used are as follows: 1) Survey to evaluate the 
need for creating a course focusing on childhood development 2) Evaluating the appropriate course structure. 3) Evaluating 
the consistency of the course structure.  
 Step 2: Course Use. The target group is fifteen early childhood teachers in Tak and other nearby provinces. The 
tools used are as follows: 1) Course on the production of traditional toys to promote early childhood development 2) 
Testevaluatingknowledge in how to create toys that promote childhood development, 3)Evaluation of the ability to 
produce traditional toys 4) Evaluation form for the satisfaction of trainees. Statistical is used for analysis was frequency, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The results of this research are:  
 1) The course for the production of traditional toys to promote early childhood development was thirty 
hours in total. The contents combined with four unit areas of learning: 1) Knowledge of traditional toys, 2) Material 
and equipment for producing traditional toys, 3) Traditional toys production, and 4) Use of traditional toys. 
 The evaluation results from the experts found that the overall course is appropriate at the highest level 
(  = 4.60, S.D. = .51) and the accordance of the course meets the standard criteria. 
 2) The results from using the course were the people who received the training from the course have the post-
test result ( = 11.67,  = 1.63) that is higher than the pre-test result ( = 9.8,  = 1.90) and the ability to produce traditional 
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toys ( = 58.53,  = 3.27) were higher than the standard criteria. The results from the evaluation find that the overall 
satisfaction level of the people who received the training is appropriate at the highest overall level (= 4.09,  = .30) 
Keywords: Course development, Production of traditional toys, Promote the development, Early childhood 
 

1. บทน า 
 ของเล่น ถือเป็นสื่อกลางที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาส าหรับเด็กปฐมวัยในทุก  ๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เนื่องจากการเล่นของเล่นท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะต่างๆ  ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต(กลุ่มนันทนาการเด็ก
และเยาวชน, 2557) ช่วยให้เด็กเกิดความสนุก ผ่อนคลายอารมณ์ ขณะที่เด็กได้เล่นเด็กจะสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ ได้ยิน ได้มองเห็น จับต้อง สัมผัส 
ลิ้มรส ดมกลิ่น เกิดปฏิกิริยากระตุ้นความรู้สึกภายในตนเองเกิดเป็นกระบวนการสร้างเซลล์สมอง เช่ือมโยงเส้นใยประสาทมากขึ้น อันเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กระดับปฐมวัย จากภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่ถ่ายทอดลงในของเล่นพื้นบ้าน เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนนั้น  ๆของเล่นพื้นบ้านจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ให้คุณค่าเพียงแค่ความสนุกสนานในวัยเยาว์เท่านั้น  แต่เป็นสิ่งที่บอกต่อเรื่องราวความ
เป็นมาถึงวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชุมชน (โครงการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547) อีกทั้ง
ยังเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ในเด็กปฐมวัย  อันก่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น เดินกะลา
หรืออีโก๊ะ ช่วยพัฒนาเรื่องการประสานสัมพันธ์ระหว่างเท้ากับมือในการถือเชือก ฝึกการทรงตัว ชุดเปลเด็กและหาบกะลา ช่วยให้เด็กเกิดการ
พัฒนาทักษะทางสังคม  สัตว์จากกะลามะพร้าว ท าให้เด็กเกิดองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของกลไกอย่างง่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนวัยหนึ่งกับวัยหนึ่งได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันของเล่นพื้นบ้านเหล่านี้ก าลังจะถูกลืมเลือนและสูญหายลงไปทกุ
ที และกลับถูกแทนที่ด้วยของเล่นสมัยใหม่ที่ใช้วัสดุ และเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น ของเล่นที่ผลิตจากพลาสติกที่มีความย่อยสลายยาก หรือเกม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 วิทยาลัยชุมชนตาก เป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามความ
ต้องการของชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นการจัด
การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นพื้นที่บริการ โดยการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อเรียนรู้ศักยภาพพร้อมทั้งโอกาสและทิศทางการพัฒนาคนใน
อนาคตให้เป็นฐานการผลิตที่ยั่งยืนในชุมชน โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนของวิทยาลัยชุมชนตาก ได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมีบทบาทหลักในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ชุมชน ด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จากสภาพการด าเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา พบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนหลายประการ เช่น 1) ครูมีความต้องการจัดท าสื่อที่มีความคงทนเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 2) เด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยีค่อนข้างมาก เช่น ดูการ์ตูน เล่นเกมใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เป็นเหตุให้ เด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีในแต่
ละวันค่อนข้างมาก ไม่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับ ปู่ย่า ตายาย 3) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีสื่อและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เด็กเล่นอยู่เฉพาะสื่อพลาสติก ซึ่งหากพังแล้วก็ไม่อาจซ่อมได้ และจาก
การลงส ารวจชุมชน สิ่งที่พบอีกประเด็นหนึ่ง คือ ยังมีภูมิปัญญาของปราชญ์ ชาวบ้าน ที่ผลิตของเล่นพื้นบ้านให้กับลูกหลาน หากไม่มีการ
สืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ อาจถกูลืมเลือนและสูญหายไปในที่สุด (วิทยาลัยชุมชนตาก, 2557) 
 จากสภาพดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยชุมชนตาก ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน จาก
ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นมาเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จึงได้จัดท าหลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและเช่ือมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  พัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 2.  ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรการผลิตของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การจัดท าหลักสูตรและการทดลองใช้หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรตามรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรค าอธิบายรายวิชาคุณลักษณะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถ
ปฏิบัติงาน/ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงสร้างหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 30 
ช่ัวโมง ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การตัดสิน วัสดุ-อุปกรณ์ และ ศักยภาพผู้สอน 
 2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 43 คน ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย จ านวน 8 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 9 คน ผู้สูงอายุจ านวน 5 คน ครูผู้ดูแลเด็กในชุมชน จ านวน 21 คน 
และกลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตร ประกอบด้วย ครูระดับช้ันปฐมวัย ในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 15 คน 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในชุมชน คณะผู้วิจัยด าเนินการ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการพัฒนา/สร้างหลักสูตร และ ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตร 
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 1.  การพัฒนา/สร้างหลักสูตร 
  1.1 ส ารวจความต้องการของชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประกอบด้วย ครูพี่
เลี้ยงประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุจ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยแบบสอบถามการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลของเล่นพื้นบ้านในชุมชนและแบบส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยการสรุปประเด็นและเขียนพรรณนาเชิงคุณภาพ 
  1.2 การจัดท า/สร้างหลักสูตร โดยด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการดาคัม (DACUM) และประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนตาก 
  1.3 การตรวจสอบหลักสูตรโดยส่งหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย
ให้กับผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยแบบประเมิน
ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และแบบประเมินความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2.  การทดลองใช้หลักสูตรและประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร 
  จัดกิจกรรมทดลองใช้หลักสูตร “หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมระยะสั้น จ านวน 30 ช่ัวโมง กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น
จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม “การผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน แบบประเมินความสามารถในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และเขียนพรรณนาเชิงคุณภาพ 
 

5.  สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผล 
 1. หลักสูตรการผลิตของเล่นพ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท่ีพัฒนาขึ้น มีจ านวน 30 ช่ัวโมง โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้าน 2) วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน 3) การผลิตของเล่น
พื้นบ้าน และ 4) การน าของเล่นพื้นบ้านไปใช้ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด (   = 4.60, 
S.D. = .51) และมีความสอดคล้องกันซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2.  ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร มีผลการทดสอบความรู้หลังเรียน ( = 11.67,  = 1.63) สูง
กว่าก่อนเรียน ( = 9.8,  = 1.90) มีความสามารถในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน ( = 58.53,  = 3.27) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.09,  = .30) 
 อภิปรายผล 
 1.  หลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องของโครงสรา้ง ทัง้นี ้ 
เป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการดาคัม (DACUM) สอดคล้องกับงานวิจัยของจินดาพร บุญประกอบ 
(2554) ซึ่งใช้เทคนิคดาคัม ของมิทเชลล์ ในการพัฒนาหลักสูตรฯ อีกทั้ง ในกระบวนการประชุมร่างหลักสูตร ได้เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การใช้หลักสูตรเข้ามามีบทบาทในการร่างหลักสูตร จึงท าให้ได้หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุมาลัย วงศ์เกษม (2551) ได้ท าการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ท าให้ได้ผลที่ตรงตาม
ความต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตรส าหรับกลุ่มเป้าหมายมาก 
 2.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ  ด้านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ  ด้านความสามารถในการผลิตของเล่นพื้นบ้าน พบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้และความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ
คณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมการอบรมโดยใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติ
ผลิตของเล่นพื้นบ้านจริง จึงส่งผลให้มีคะแนนการทดสอบที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับการวิจัยของ ไชยรัตน์ ปราณี (2547) ซึ่งได้
เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นเป็นไปอย่างเป็นระบบและถูกหลักการของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จะท าให้ได้
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับหนึ่งมาแล้ว ผ่านการวิพากษ์จาก
ผู้เช่ียวชาญมาก่อนการทดลองใช้จริง จึงค่อนข้างเช่ือมั่นได้ว่า หลักสูตร มีคุณภาพที่จะสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง อีกทั้งในวิทยากรที่ให้ความรู้ครั้งนี้ คือ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเป็น
อย่างดี อันเป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของนคร อุ่นเรือน (2547) ซึ่งท าการศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประดิษฐ์ของเล่นเด็กหมู่บ้านกิ่วแลป่าเป้า ได้เสนอแนะไว้ว่า การที่ผู้รับการอบรมได้รับความรู้มาจาก
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว จะสามารถผลิตของเล่นพื้นบ้านได้ในทุกขั้นตอน และยังแสวงหาความรู้ในการคิดหาเทคนิคและ
วิธีการผลิตของเล่นแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนในเรื่องของระยะเวลาในการผลิตของเล่นพื้นบ้านที่มีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก โดย
โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหาการผลิตของเล่น จ านวน 10 ช้ิน แต่ในการอบรมจริง สามารถท าได้เพียง 7 ช้ินเท่านั้น อาจเกิดจากกระบวนการร่าง
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หลักสูตรฯ ทางผู้วิจัยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีทักษะในการผลิตของเล่นเพียง 1 ท่าน  ส่วนคณะกรรมการท่านอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้แทนชุมชน ซึ่งมีทักษะในขั้นตอนการผลิตของเล่นพื้นบ้านค่อนข้างน้อย ซึ่งทางคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ จะได้น าไปปรับในหลักสูตรฯ เพื่อทดลองใช้ ในครั้งที่ 2 ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  หลักสูตรฝึกอบรมนี้ พัฒนาขึ้นโดยเน้นผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูในระดับปฐมวัย ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นผู้สนใจทั่วไป  ยังไม่เพียงพอในการฝึกอบรม อาจมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรฯ ด้านเวลา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1  ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป ควรเชิญคณะกรรมที่เปน็ผู้เช่ียวชาญในด้านทักษะมากกว่า 1 ท่าน ในการ
ร่วมพัฒนาหลักสูตร    
  2.2 ควรมีการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดปัญหาอุปสรรคใดบ้างเพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการเล่นของเล่นพ้ืนบ้านในแต่ละชนิด 
 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเดก็ปฐมวยั

ในชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนตาก ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของวิทยาลัยชุมชนตากที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ขอขอบคุณ 
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ดร.ปิยนันท ์หิรัญย์ชโลทร ดร.เปรมจิต มอร์ซิง นางสาวอรทัย บุญเที่ยง นางอรทัย เลาอลงกรณ์ และ นางสาวจุฑาทิพย์ 
โอบอ้อม ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุของ
ชุมชนอ าเภอวังเจ้า และครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัดตาก ที่ให้ความร่วมมือในการยกร่างหลักสูตรและทดลองใช้หลักสูตรจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ขอขอบคุณ บุคลากรคณะท างานโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนที่ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินงานทุกขั้นตอนและ
เป็นก าลังใจจนงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ด้วย คุณค่าและประโยชน์
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการีและบูรพาจารย์ที่อบรมสั่งสอนจนส่งผลให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต หวงัไว้อย่างยิ่งว่า การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ครู 322 คน ได้จากการสุ่มประชากรโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) และใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified random Sampling) อย่างมีสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5  ระดับ ประกอบด้วยแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 1.77 ถึง 
4.78 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 1.89 ถึง 
5.14 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์
เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านจะอยู่ในระดับมาก   
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านจะอยู่ในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏบิตังิาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 
ค าส าคัญ:  หลักธรรมาภิบาล  ความพึงพอใจ  
 

Abstract 
 The purposes of this research was to study the relationship between good-based governance Educational 
administration and job satisfaction of teachers under Buriram Primary Educational Service Area Office 4. The 
samples of this research were 322 teachers, selected from a total population through the table of Krejcie and 
Morgan. A stratified random sampling technique was also employed according to school sizes. The research 
instrument was a questionnaire with two parts of a checklist and a 5-rating scale part covering the questions about 
good governance-base educational administration with the discrimination of 1.77-4.78 and the reliability of 0.94.  
Moreover, the job satisfaction questionnaire possessed the discrimination of 1.89-5.14 and the reliability of 0.95.  
The collected data were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested 
by using Pearson Product-moment Correlation Coefficient at a statistical significant level of .05.  The results of the 
study were as follows: 
 1. The good governance-based educational administration of the administrators under Buriram Primary Education 
Service Area Office 4 was at a high level in overall and each aspect. Having considered each aspect, it showed that all 
aspects were also found at a high level. 
 2. The teachers’ job Satisfaction was at a high level in overall and each aspect.  Having considered each aspect, 
it showed that all aspects were also found at a high level. 
  3. The relationship between good governance-based educational administration of the administrators and the 
teachers’ job satisfaction was positive at a statistical significant level of .01, and the relationship was relatively at a high level. 
Keywords: Good Governance, Satisfaction 
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1. บทน า 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบทางสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนสร้างเสริมความ
ยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ถวิลวดี, 2552) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีการกล่าวถึงในหลายระดับ เริ่มจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนน าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไปใช้บริหาร โดยบัญญัติไว้ใน
หมวด 5 มาตรา 78 ในวรรค 4 และวรรค 5 ว่า “พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางในการพัฒนาปฏิบัติราชการ โดยได้มีการจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน” (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูก
จิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
วิเคราะห์การก าหนดนโยบายใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อปรับปรุงการท างานของภาครัฐและ
เอกชนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม  ในการบริหารและตัดสินใจ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้สาธารณชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาของรัฐ รวมทั้งป้องกันคอรัปช่ันและการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งจะต้องมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักที่ส าคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (ทิพวรรณ, 2551) จากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อบริการประชาชน ให้มีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้น โดยออกกฎระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการ
การศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่จึงควรน าหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา ทั้งในด้านการ
บริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งหลักการดังกล่าวประกอบด้วยหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (ธีระ, 2550) ในยุคสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based society and Economy) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงาน จึงจะท าให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆ จะต้องเป็นมืออาชีพจึงจะท าให้การศึกษาบรรลุความส าเร็จได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญประการหนึง่ทีส่ง่เสรมิให้
คนในประเทศมีคุณภาพที่ดีขึ้น คือ การศึกษา ดังนั้นการให้การศึกษาที่ท าให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องได้รับทั้งในองค์การหรือหน่วยงานจะต้องประกอบด้วยคณะบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมองค์การร่วมกนัด าเนนิการทีจ่ะท า
หน้าที่พาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีอยู่ด้วยกันสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้น ากับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ท าหน้าที่
ก าหนดบทบาทอ านวยการ ประสานงานให้สมาชิกท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ธีระ, 2550) 

อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดคือผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นหลักชัยของหน่วยงานและเป็นดวงประทีป
ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพยายามท าตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของการบริหารงานของผู้บริหารในการด าเนินงานนั้น 
จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการชักน าบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลักธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล (วีระยุทธ, 2552) ซึ่งในระบบการศึกษาต่างยอมรับว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารจัดการทั้งปวงในสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามวัตถุประสงค์ของตน สามารถท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความประสงค์ของตน ที่ต้องการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือฟัง เคารพ
นับถือ มีความจงรักภักดีและให้ความช่วยเหลือ มีอ านาจเหนือบุคคลอื่น มีความสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ภายในองค์การ (จรัส, 2554) 

การบริหารงานในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชนก็ตามจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารจะต้องสามารถที่จะน า
ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นปัจจัยทางการบริหารมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ
ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์การจะต้องมีความคิดริเริ่มในการวางแผนจัดองค์การการบริหารภายในองค์การอย่างหลากหลาย 
รวมทั้งแสวงหาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะท าให้องค์การได้พัฒนาตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยภาระหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งคือการพยายาม
ชักชวนโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ และร่วมมือร่วมใจกันที่จะปฏิบัติหน้าที่จึงจะท าให้งานต่างๆ ในองค์การประสบ
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ผลส าเร็จ ปัจจัยแวดล้อมในการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานดังกล่าวส่วนหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจนั่นเอง (ธร, 2551) ความพึงพอใจในงาน
เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบวกและด้านลบ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ของงาน ซึ่งความพึงพอใจมาจาก
ความส าเร็จของการท างานในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยในการชักจูงให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนหรือผลประโยชน์เกื้อกูลและสภาพการท างาน ความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์การท าให้ผลการท างานออกมาดี ในทางกลับกันผลการท างานที่ดีก็ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับ
ความส าเร็จตามความต้องการ ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ เป็นภารกิจที่ส าคัญของ
ผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการให้เห็นผลทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม เพราะความพึงพอใจของบุคลากรจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน อันเป็นภารกิจหลักในการบริหารจัดการในองค์การหรือสถานศึกษา เมื่อครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อผู้บริหาร จะส่งผล
ต่อต่อคุณภาพของงานด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ครูเป็นบุคคลส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท า
ความเข้าใจกับปัญหา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและความพึงพอใจเพื่อให้ครูได้ท างานได้ตามเป้าหมาย องค์ประกอบที่ควรศึกษา เช่น 
ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้ว จะท าอย่างไรให้ครูแสดงออก ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้แรงจูงใจและการสร้างความพึงพอใจอย่าง
เข้าใจและชาญฉลาดของผู้น าทางการศึกษาเป็นส าคัญ (ธร, 2551) หากองค์กรใดไม่สร้างแรงจูงใจและมีผลให้ความพึงพอใจในการท างานแล้ว 
อาจจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรน้อยลง ผลงานย่อมตกต่ า เกิดความเบื่อหน่ายและท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุนี้แรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจึงมีผลต่อคุณภาพการศึกษา (จันทรานี, 2553) ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา การท าให้เกิดความเข้าใจ 
ความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ท าให้เกิดประสิทธภิาพในการพัฒนาการบริหารโรงเรียน และสิ่งส าคัญผู้บริหารจะได้รับการยกย่องว่าเปน็ผูบ้รหิาร
มืออาชีพอย่างแท้จริง ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของครูจะดีหรือไม่นั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะผู้บริหารจะ
เป็นผู้ประสานงานให้การท างานของครูเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน เพื่อให้ครูเกิดความพึงพอใจใน
การท างาน เพราะการที่ผู้บริหารสร้างความสามัคคใีห้เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ครูที่เหมาะสมย่อมท าให้ครู
ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกัน ได้มีขวัญและก าลังใจในการท างานซึ่งย่อมส่งผลไปถึงประสิทธิผลของโรงเรียน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของครู ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ก่อประโยชน์ในการที่ผู้บริหารในทุกระดับ ทุกองค์กรได้น าไปพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารงานในองค์กรของตนเอง 
และน าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการบริหารงานทุกงานภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนต่อไป 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1.1 เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
1.1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
1.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 

1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบหลักการของระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ดังนี้ 1. หลัก
นิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า (ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี, 2542) และกรอบแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีปัจจัยจูง
ใจของเฮอร์ซเบอร์ก ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่มีผล
ต่อการจูงใจให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 1. ด้านความส าเร็จของงาน 2. ด้านการยอมรับนับถือ 3. 
ด้านลักษณะของงาน 4. ด้านความรับผิดชอบ 5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Herzberg, 1959 อ้างถึงใน เติมพงศ์, 2547) 
  1.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,976 คน และกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน ประสิทธิ,์ 2555) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู 
จ านวน 322 คน แล้วท าการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) อย่างมีสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน 
 1.2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษาคือการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
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2. วิธีการศึกษา 
2.1 เครื่องมือการวิจัย 

    2.1.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ในขอบข่ายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลัก
คุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า 
  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักเป็น 5 ช่วง ซึ่งมีความหมายดังนี ้
   5  หมายถึง  มีการปฏิบัตมิากที่สดุ 
   4  หมายถึง  มีการปฏิบัตมิาก 
   3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยทีส่ดุ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ใน 5 ด้าน ดังนี ้1. ด้านความส าเร็จของงาน 2. ด้านการยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของงาน 4. ด้านความรับผิดชอบ 5. ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
 ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักเป็น 5 ช่วง ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
     1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
   2.1.2 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ     
    2.1.2.1 ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
    2.1.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
และแบบวิเคราะห์เอกสารเพื่อเสนอแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
    2.1.2.3 น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1.2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข 
    2.1.2.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ 
(Face Validity) ผู้เช่ียวชาญที่ท าการตรวจสอบ 
    2.1.2.6 น าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
     2.1.2.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่
มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
     2.1.2.8 หาค่าอ านาจจ าแนก โดยการวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อหาค่าคะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนแต่ละข้อ ทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ .05 หรือ ถ้าค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไป ถือว่ามี
อ านาจจ าแนกสูง อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ผลปรากฏว่า แบบสอบถามการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจ านวน 49 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 1.77 ถึง 4.78 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจ านวน 39 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 1.89 ถึง 5.14 
    2.1.2.9 น าแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 2.1.2.8 มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่า ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เท่ากับ 
.94 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เท่ากับ .95 ซึ่งผ่านเกณฑ์และน าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
     2.1.2.10 น าแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นผ่านเกณฑ์มาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามจุดมุ่งหมายต่อไป 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2. กรอกรหัสแบบสอบถาม 
 3. ก าหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล 
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 4. น าข้อมูลมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละประเด็น มีดังต่อไปนี้ 
   4.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตาราง
แสดงจ านวนและร้อยละ 
  4.2 การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจใน การ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของครู วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง โดยก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้ (บุญชม, 2554) 
  ค่าเฉลี่ย                          ความหมาย   
 4.51 – 5.00 มีการปฏิบัติ/มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 มีการปฏิบัติ/มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.51 – 3.50 มีการปฏิบัติ/มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 มีการปฏิบัติ/มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 มีการปฏิบัติ/มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดค่าสถิติระดับนัยส าคัญ .05 
  เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ซึ่งพิจารณา
ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันที่ค านวณได้มาแปลผลในรูปของความสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม, 2554) 
 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของ
ความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน 
ส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.80 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.20 - 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
 ค่าสหสัมพันธ์ 0.01 - 0.19 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อยมาก 
 

2.3 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.3.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหา

อัตราส่วนวิกฤต t ตามวิธีการของ Independent Sample t-test และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

2.3.2 สถิติพ้ืนฐาน โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.3.3 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพงึ

พอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
 และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 

ลักษณะของตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มตัวอย่าง 322 100 
1.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
     1.1  ประสบการณ์ต่ ากว่า  10  ปี 151 46.89 
     1.2  ประสบการณ์  10  ปีขึ้นไป 171 53.11 

รวม 322 100 
2.  ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน   
     2.1  โรงเรียนขนาดเลก็ 100 31.06 
     2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 170 52.80 
     2.3  โรงเรียนขนาดใหญ ่ 52 16.14 

รวม 322 100 
 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

 381 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 322 คน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู พบว่า 
มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 46.89 และมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 53.11 และ
เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน พบว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ  52.80 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06 และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
 การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. ความหมาย อันดับที ่

1.  ด้านหลกันิตธิรรม 4.50 0.529 มาก 1 
2.  ด้านหลกัคุณธรรม 4.40 0.627 มาก 3 
3.  ด้านหลกัความโปร่งใส 4.40 0.615 มาก 3 
4.  ด้านหลกัการมีส่วนรว่ม 4.38 0.612 มาก 6 
5.  ด้านหลกัความรับผิดชอบ 4.42 0.608 มาก 2 
6.  ด้านหลกัความคุม้ค่า 4.39 0.583 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 4.42 0.596 มาก  
 

 จากตารางที ่2 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม ( X  = 4.50) รองลงมาคือด้านหลักความรับผิดชอบ ( X = 
4.42) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( X  = 4.38) 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายด้าน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. ความหมาย อันดับที่ 

1.  ด้านความส าเร็จของงาน 4.44 0.475 มาก 2 
2.  ด้านการยอมรับนับถอื 4.29 0.537 มาก 5 
3.  ด้านลักษณะของงาน  4.33 0.545 มาก 4 
4.  ด้านความรับผิดชอบ 4.50 0.488 มาก 1 
5.  ด้านความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน  4.41 0.518 มาก 3 

รวมเฉลีย่ 4.39 0.513 มาก  
 

  จากตารางที ่3 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ ( X  = 4.50) รองลงมาคือด้านความส าเร็จของงาน ( X  = 4.44) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ ( X  = 4.33) 
 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
  กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้า
นห

ลัก
นิต
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รม
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นห

ลัก
คุณ
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รม

 

ด้า
นห

ลัก
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โป

ร่ง
ใส

 

ด้า
น

หล
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ส่ว
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่วม
 

ด้า
นห

ลัก
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ด้า
นห

ลัก
คว

าม
คุ้ม

ค่า
 รวม 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 xt 
1.  ด้านความส าเร็จของงาน y1 .586** .611** .652** .667** .708** .703** .655** 
2.  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ y2 .541** .551** .573** .585** .595** .633** .580** 
3.  ด้านลักษณะของงาน y3 .555** .599** .614** .620** .649** .645** .614** 
4.  ด้านความรับผิดชอบ y4 .579** .611** .642** .645** .698** .682** .643** 
5.  ด้านความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน y5 .643** .654** .660** .682** .723** .749** .685** 

รวม yt .581** .597** .628** .640** .675** .682** .637** 
  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 จากตาราง 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา (xt) กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู (yt) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
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ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง (rxy = .637)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (rxy = .685) ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .655) 
ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .643) ด้านลักษณะของงาน (rxy = .614) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .580) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (rxy = .643) รองลงมาได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .586) ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .579) 
ด้านลักษณะของงาน (rxy = .555) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .541) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักคุณธรรม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน (rxy = .654) รองลงมาได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .611) ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .611) ด้านลักษณะของงาน (rxy = .599) และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .551) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความโปร่งใส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน (rxy = .660) รองลงมาได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .652) ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .642) ด้านลักษณะของงาน (rxy = .614) และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .573) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน (rxy = .682) รองลงมาได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .667) ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .645) ด้านลักษณะของงาน (rxy = .620) และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .585) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน (rxy = .723) รองลงมาได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .708) ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .698) ด้านลักษณะของงาน (rxy = .649) และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .595) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน (rxy = .749) รองลงมาได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (rxy = .703) ด้านความรับผิดชอบ (rxy = .682) ด้านลักษณะของงาน (rxy = .645) และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (rxy = .633) ตามล าดับ 
   จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้จากเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามมีประเด็นที่น่าสนใจพอที่จะน ามา
อภิปรายเพื่อตอบข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี ้
 1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ใน
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เป็นเพราะการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จะช่วยให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น เป็นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสถานศึกษา ทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สามารถแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษาได้ การบริหารงานในสถานศึกษาเกิดความโปร่งใส ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ มีความเป็นธรรม ไม่ล าเอียง ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เอื้อ
อาทรต่อกัน ทุกคนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเสมอภาคกัน ท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบวรศักดิ์ (2554) ธีระ (2550) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ได้กล่าว
ไว้ว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่และที่มีขึ้นใหม่ แต่การบริหารมีความเป็นอิสระในการบริหาร เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เอื้อประโยชน์ให้กับคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนในเรื่องการมีงานท า 
การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้านทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม การเมือง 
วัฒนธรรม จริยธรรมและทางเศรษฐกิจ  มีความโปร่งใส สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขและเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยแก้ปัญหา ลดความรุนแรงของ
ปัญหา ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริง ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข ป้องกันการทุจริตประพฤติผิดมิชอบ 
ช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและส่งเสริมคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ธรรมภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและ
เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข มีความรู้รัก
สามัคคีและรวมพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นส่วนเสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศ 
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 2. จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงาน และด้านการ
ยอมรับนับถือ ทั้งนี้เปน็เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา ควบคู่กับหลักคุณธรรมที่มีอยู่ใน
ตัวผู้บริหารเอง  ส่งผลท าให้โครงสร้างต่างๆ  ภายในองค์การเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีการกระจายอ านาจ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ยึดหลักคุณธรรมในการท างาน ท าให้เกิดความโปร่งใสที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร อีกทั้งอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม และได้รับการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก ท าให้ครูเกิดความศรัทธาในอาชีพของตนเอง ท าให้ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูในการที่จะตั้งใจท างานอย่าง
เต็มที ่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย (2530 อ้างถึงใน เครือวัล, 2552) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น 
หากมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งอาจเป็นในรูปของความไม่เหมาะสมตามความถนัด ไม่เหมาะสมกบับุคลิกภาพหรือความสามารถของ
เขา จะท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคับข้องใจ เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะเป็นการท าลายขวัญก าลังใจของเขาด้วย แต่ถ้าการมอบหมายงานที่ถูกใจถูก
กับความถนัด ถูกกับนิสัยใจคอ บุคคลนั้นย่อมพึงพอใจและท างานด้วยความสุข ขวัญและก าลังใจจะเกิดขึ้นตามมา จากเหตุผลดังกล่าวท าให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษสุนีย์ (2556) และประยุทธ์ (2554) ที่พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความรับผิดชอบ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารรายด้านทุกด้าน มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
ยกเว้นด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพงษ์ (2554) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนได้มี
การน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารไปในทางที่เหมาะสมขึ้น จึงท าให้ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูทั้งในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

4. สรุปผล   
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้วิจัยได้สรุปผล ดังนี้ 
 1. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เช่นกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ าได้ดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักความคุ้มค่า และด้านหลักการมีส่วนร่วม ตามล าดับ 
 2. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวม พบว่า 
ทุกด้านจะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ าได้ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะของงาน และด้านการยอมรับนับถือ ตามล าดับ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
ยกเวน้ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วย
การ์ตูน 2.ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือที่ได้สร้างขึ้นโดยการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหา
คุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อ จ านวน
ด้านละ 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้คู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสาย
วิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน ทดลองใช้กับอาจารย์ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ คู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงาน
สายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน มีค่าความดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) 0.66-1.00 ขั้นตอนที่ 2 การทดลอง
หาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือที่ได้สร้างขึ้นพบว่า ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (   = 3.8, S.D. = 0.82) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.22, S.D. = 0.63) ความพึงพอใจด้านสื่อตัวการ์ตูน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.99, S.D. = 0.63) 
ค าส าคัญ: การพัฒนาคู่มือ แบบประเมินการปฏิบัติงาน เล่าเรื่องด้วยการ์ตูน 
 

Abstract 
 This study primary aims are firstly, to design and develop the performance appraisal manual for faculty members 
through storying using visualization cartoon techniques; and secondly, to investigate the levels of satisfaction among the academic 
staff towards the initiated manual. At the outset, the manual design and quality assessing were carried out through the analysis of 
the index of item objective congruence (IOC) over manual content and media. The evaluation was judged by 3 experts for each 
category. Then the handbook was used for trial observation. Twenty faculty members at College of Industrial Technology, King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok participated in the phase of trial implementation. The means and standard 
deviations were calculated for data analysis. The instruments in the research comprise comic narration handbook for academic 
staff’s performance evaluation in conjunction with a 5-point Likert scale satisfaction survey. As results, the index of item-objective 
congruence measure reveals the homogeneity and quality of the manual (IOC =0.66-1.00). The participants showed relatively high 
levels of satisfaction towards these following facets:  understanding of the steps involved in filling out the evaluation form (   = 3.8, 
SD = 0.82); content (   = 4.22, SD = 0.63); and positive attitude towards the comic media (   = 3.99, SD = 0.63). 
Keywords: Manual development, Performance appraisal manual, Narration in comics 
 

1. บทน า 
ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มีระบบ (Unsystematic) และไม่มี

กฎเกณฑ์ที่แน่นอน (casual) การประเมินเป็นแบบง่ายๆ คือ ใช้วิธีการนับผลงานที่พนักงานท าได้เพื่อใช้เป็นปัจจัยก าหนดว่าใครควรได้รับ
ค่าตอบแทนเท่าใด การประเมินส่วนใหญ่มักใช้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในยุโรปศตวรรษที่ 17 และได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นตามล าดับนอกจากนั้นยังมีการน าวิธีการประเมินแบบต่างๆ เข้ามาใช้ซึ่งสวน
ใหญ่จะแปลความหมายของผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นตัวเลข สามารถที่จะปรับระดับตัวเลขเหล่านั้นได้ตามความสามารถของบุคคล ท าให้การ
ประเมินมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบดังกล่าวนั้นอาจประกอบด้วยคุณลักษณะของบุคคลและผลงานที่ปฏิบัติได้ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรกที่กล่าวมานั้นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา (Supervisor) เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการตัดสินใจประเมินผลการปฏิบัติวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นจึงมุ่งเน้นไปที่การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (trait) 
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หรือบุคลิกภาพ (Characteristic) เป็นส าคัญโดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกนั มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน(ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2528) 

ฉะนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evalution) จึงเป็นกระบวนการขั้นส าคัญขั้นหนึ่งของการบริหารงานบุคคล ซึ่งมี
จุดประสงค์ในอันที่จะประเมินค่าของผู้ที่ปฏิบัติงาน และคนในหน่วยงานว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เพียงใดโดยจะพิจารณาจาก
ปริมาณ และคุณภาพของงานที่แต่ละคนปฏิบัติไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อที่จะน าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบ หรือเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น หรือในกรณีอื่น  ๆที่เหมาะสม (ชลิดา ศรมณีและพูนศรี สงวนชีพ, 2534)   

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าวิธีการประเมินที่เน้นคุณลักษณะของบุคคลหรือบุคลิกลักษณะ นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการยกระดับการผลิตและแรงจูงใจของพนักงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการไม่พัฒนาบุคลากรอีกด้วย ต่อมาจึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการประเมินและ
ปัญหาทางวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน โดยใช้
วิธีการบริหารแบบก าหนดวัตถุประสงค์รวมกัน (Management by Objective) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลส าเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ที่เน้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ (Result Based Approach) โดยสรุปแนวความคิด
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วิวัฒนาการมี 3 แบบคือ 

1) แบบไม่เป็นระบบ ไมมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน 
2) การประเมินแบบมีระบบและเป็นแบบดั้งเดิม (Traditional) ซึ่งประเมินทั้งคุณลักษณะประจ าตัว ผลงานหรือทั้งสองอย่าง 

   3) วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายรวมกัน (Mutual Goal Setting) (อลงกรณ์ และสมิต, 2546) 
ตามหลักการที่ถูกต้องแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้พนักงาน

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการท างานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้น โดยมุ่งสนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicators) ที่สะท้อนถึงงานของพนักงานแต่ละคนว่าจะท าอะไรให้ได้ผลอย่างไรในระดับใดเป็นอย่างต่ าการวัดผลงานจึงเป็นการ
วัดที่ตัวงานเป็นหลัก อันเป็นแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกนยังมีการประเมินวิธีการท างานที่สนับสนุนให้พนักงาน
ท างานได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือท างานได้ผลดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันถึงความส าเร็จของงานที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนมีการน าเอา
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ พฤติกรรมหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานให้ประสบผลส าเร็จ มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมิน
รวมถึงน ามาเป็นข้อมูล ส าคัญในการพฒันาศักยภาพของพนักงานในอนาคต ท าให้รักษาระดับผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ตลอดไป และเพิ่มโอกาสให้
พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้น (จิรประภา, 2549) 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการกรอกแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร แบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1เริ่มวันที่1 ตุลาคม ถึงวันที่31 มีนาคม และรอบที่ 2 เริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 
กันยายน ของทุกปีจากการส ารวจบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม จ านวน 40 คน อย่างไม่เป็นทางการของ
ผู้วิจัยพบว่าบุคลากรสายวิชาการร้อยละ 50 ยังขาดความเข้าใจในวิธีการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  ในแบบฟอร์มโดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 
1 ในส่วนของการคิดภาระงานสอน ที่บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการกรอก รวมถึงการคิดภาระงานสอนที่มีทั้งวิชาที่สอน
ทฤษฎี และวิชาที่สอนปฏิบัติ ที่มีการค านวณภาระงานที่แตกต่างกัน และค่อนข้างยุ่งยากในการค านวณหาภาระงานสอนจาก section ที่มีจ านวน
นักศึกษามากกวา่ที่ภาระงานก าหนดอีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าควรน า section ไหนมาคิดเป็นภาระงานสอน ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ของภาควิชาก็ไม่
สามารถให้ค าแนะน า หรือแก้ไขให้ได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดการค านวณที่ผิดพลาดและบุคลากรต้องเสียเวลาในการแก้ไขซึ่งจะส่งผลเสียให้ท าให้
เกิดความล่าช้าในการส่งแบบประเมินเพื่อให้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งบุคลากรยังอาจจะเสียโอกาสในการประเมิน
จากการที่กรอกข้อมูลที่ผิดพลาด  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาโปรแกรมตัวการ์ตูน มาจัดท าคู่มือการกรอกแบบฟอร์มแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้คือ   
 1)  สร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน 
 2)  ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือที่สร้างขึ้น 
 เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ง่าย  ลดความผิดพลาดในการกรอกแบบประเมิน ท าให้เกิดความรวดเร็วในการส่งแบบประเมินให้ทัน
ตามก าหนดระยะเวลา  และยังสามารถคิดภาระงานสอนเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นการสร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  โดยมีวิธีการดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินด้านเนื้อหา โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี 

จ านวน 3 ท่าน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินด้านสื่อ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมาณ 200 คน โดยแบ่งตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง คือ บุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน และบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานมา
เป็นเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน 
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2.2  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

2.2.1 การจัดท าคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ ที่สร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรม TOONDOO นั้น 
ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า เอกสารความรู้เรื่องการสร้างตัวการ์ตูน การเขียนหนังสือการ์ตูน การสร้างหนังสือการ์ตูน ที่ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้าง รวมถึงการวาดการ์ตูนหรือท าหนังสือการ์ตูนที่ยังมีการใช้มือวาด  
  2) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตของเนื้อหา เค้าโครงเรื่องรูปแบบของการเขียนการ์ตูน การสร้างเรื่องให้
เหมาะสมกับเนื้อหา การสร้างจุดสนใจของตัวการ์ตูน และเนื้อหาที่จะสร้างขึ้น 
  3) ก าหนดเค้าโครงเรื่องและตัวการ์ตูน (Story board) โดยผูกเป็นเรื่องราวบทสนทนาระหว่างบุคคล 2 คน โดยสมมติตัว
การ์ตูนเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ จ านวน 1 คนที่ก าลังสนทนากันในเรื่องของขั้นตอน และ
วิธีการการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและให้ทันก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบประเมิน 
  4) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องและตัวการ์ตูน  เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไข  จนได้เค้าโครงเรื่องฉบับสมบูรณ์ 
  5) ด าเนินการสร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนด้วยโปรแกรม 
TOONDOO ตามเค้าโครงเรื่อง ตามล าดับเนื้อหาต่อเนื่องกันจนจบสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างด าเนินการสร้าง 
 6) น าคู่มือที่จัดท าเรียบร้อยแล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ ตรวจพิจารณาทั้งเนื้อหา และ
ภาพประกอบ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence)  
  7)ปรับปรุงคู่มือตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขจนได้คู่มือการกรอกแบบประเมิน
การปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนฉบับสมบูรณ์  พร้อมน าไปทดลอง 
2.2.2  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจทางการใช้งาน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1) สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนด้งนี ้
   -  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  3  ข้อ   
   -  ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จ านวน  4  ข้อ 
   -  ส่วนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงาน (สาย
วิชาการ) ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็นด้านเนื้อหาจ านวน 8 ข้อ และด้านสื่อ
โปรแกรมตัวการ์ตูนจ านวน 10 ข้อ 
   - ส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะแบบอัตนัย 
  2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปไปให้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านท าการตรวจสอบความ เหมาะสมและความ
ถูกต้องของแบบประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงให้ได้แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 
  3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4) การให้คะแนน มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1  
2.3  วิธีการทดลอง 
 1) น าคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองโดยให้
กลุ่มตัวอย่างศึกษาคู่มือการกรอกแบบประเมินโดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับรอบการ
ประเมินการปฏิบัติงานจริงของการท างาน 
 2) หลังจากกลุ่มทดลองศึกษา  ให้ท าแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ
ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน 
 3) วิเคราะห์ผลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่า
เรื่องด้วยการ์ตูน 
3.1.1 แบบประเมิน แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ และแบบประเมิน
ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงแบบ IOC (Index of item objective congruence) 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  

หัวข้อประเมิน ผลคะแนน 
1. การจัดภาพ ข้อความมีความเหมาะสมเป็นระเบียบ 0.66 
2. การใช้สีของข้อความ สีพื้นมีความเหมาะสม 1 
3. ขนาดตัวอักษรและขนาดรูปภาพเหมาะสม 0.33 
4. การเข้าใช้งาน และการออกจากโปรแกรมไม่ยุ่งยาก 0.66 
5. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้งาน 0.66 
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6. การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน 0.33 
7. การล าดับข้ันตอนการเรียบเรียงต้ังแต่ต้นจนจบมีความเหมาะสม 1 
8. ไม่เกิดปัญหาขณะเข้าใช้งาน 1 
9. จ านวนเฟรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 0 
 

ตารางท่ี 2  ผลประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
หัวข้อประเมิน ผลคะแนน 

1. เนื้อหามีความครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 1 
2. มีการอธิบายเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 1 
3. เนื้อหามีความชัดเจนน่าเชื่อถือ 1 
4. จัดล าดับหัวข้อได้อย่างถูกต้อง 0.66 
5. ค านวณภาระงานในแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้อง  1 
6. สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานได้ 1 
7. สามารถน าไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริง 1 
8. เนื้อหาโดยรวมมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งาน 1 
 

 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ และด้านเนื้อหา พบว่าแต่ละหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.66-1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถน ามาใช้เป็นแบบสอบถามได้ นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ตัวอักษรน่าจะหา FRONT ที่ให้อ่านได้ง่ายกว่านี ้
  2.  น่าจะมีเสียงในการอธิบายด้วย 
  3.  ภาพพื้นหลังน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  4.  น่าจะมีการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน 
  5.  ควรเพิ่มจ านวนเฟรมเพราะบางเนื้อหามากจนไม่น่าสนใจมีรายละเอียดเยอะเกิน 
 และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.  เนื้อหามีความครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แต่ค าอธิบายมีขนาดเล็กมาก และไม่คมชัด  
  2.  ควรมีการปรับเนื้อหาค าพูดบางเฟรมให้เกิดความเหมาะสมมากกว่านี้ 
 ภายหลังจากผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะจนได้คู่มือที่สมบูรณ์พร้อมน าไปทดลองต่อไป 
 

3.2  ผลการวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
12 
8 

 
60.00 
40.00 

อายุ (ปี) 
 - 20-29 
 - 30-39  
 - 40-49 

 
4 
14 
2 

 
20.00 
70.00 
10.00 

ประสบการณ์การท างาน (ปี) 
 - 1-5 
 - มากกว่า 5 ปี 

 
10 
10 

 
50.00 
50.00 

 

จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศชายจ านวน 12 คน คิดเป็น 60% เป็นเพศหญิงจ านวน 8คน คิดเป็น 40% รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน 
คิดเป็น 100% ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น 20% ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็น 70% และช่วงอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 2 คนคิดเป็น 10% รวมทั้งสิ้น จ านวน 20คน คิดเป็น 100% อายุการท างานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น 
50% อายุการท างานมากกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น 50% รวมทั้งสิ้น จ านวน20 คน คิดเป็น 100% 

 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายละเอียดดังนี ้
ตารางท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ 

ความรู้ความเข้าใจก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
   S.D    S.D    S.D 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.20 0.79 2.90 1.10 3.05 0.94 
2. ท่านคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบติังานมีความยุ่งยาก 3.40 0.84 3.40 1.07 3.40 0.94 
3. ท่านคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบติังานมีความจ าเป็นส าหรับตัวท่าน 4.30 0.67 4.20 0.92 4.25 0.79 
4. ท่านคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบติังานมีประโยชน์ต่อตัวท่าน 4.60 0.52 4.40 0.70 4.50 0.61 

รวม 3.88 0.71 3.73 0.95 3.80 0.82 
 

 จากตารางที่ 4 ผลจากการประเมินความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความรู้ความเข้าใจ (ข้อ1 และ 2) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ 3.05, 3.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ที่ 0.94 ทั้ง 
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2 ข้อ และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีความจ าเป็น และมีประโยชน์ (ข้อ 3 และ 4) อยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ 4.25, 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ที่ 0.79, 0.61 ตามล าดับ แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์มากที่สุด แต่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ปานกลาง 

ส่วนที่ 3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผา่นการเลา่
เรื่องด้วยการ์ตูน (TOONDOO) รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผ่าน
โปรแกรมตัวการ์ตูน ด้านเนื้อหา 

ด้านเนื้อหา 
น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
   S.D    S.D    S.D 

1. เนื้อหามีความครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 4.00 0.47 4.30 0.48 4.15 0.49 
2. มีการอธิบายเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 4.10 0.57 4.00 0.82 4.05 0.69 
3. เนื้อหามีความชัดเจนน่าเชื่อถือ 3.90 0.57 4.20 0.63 4.05 0.60 
4. จัดล าดับหัวข้อได้อย่างถูกต้อง 4.00 0.47 4.20 0.79 4.10 0.64 
5. ค านวณภาระงานในแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้อง 4.00 0.47 4.20 0.63 4.10 0.55 
6. สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานได้ 4.20 0.79 4.70 0.48 4.45 0.69 
7. สามารถน าไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริง 4.40 0.84 4.50 0.53 4.45 0.69 
8. เนื้อหาโดยรวมมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งาน 4.30 0.82 4.50 0.53 4.40 0.68 

รวม 4.11 0.63 4.33 0.61 4.22 0.63 

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอก
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ย (  )อยู่ท่ี 4.22  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ท่ี 0.63 
 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผ่าน
โปรแกรมตัวการ์ตูน ด้านสื่อโปรแกรมตัวการ์ตูน 

ด้านสื่อโปรแกรมตัวการ์ตูน 
น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
   S.D    S.D    S.D 

1. การจัดภาพ ข้อความมีความเหมาะสมเป็นระเบียบ 3.70 0.67 4.00 0.47 3.85 0.59 
2. การใช้สีของข้อความ สีพื้นมีความเหมาะสม 3.70 0.48 4.20 0.79 3.95 0.69 
3. ขนาดตัวอักษรและขนาดรูปภาพเหมาะสม 3.5 0.53 4.00 0.82 3.75 0.72 
4. การเข้าใช้งาน และการออกจากโปรแกรมไม่ยุ่งยาก 4.1 0.57 4.20 0.63 4.15 0.59 
5. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้งาน 4.1 0.32 4.40 0.52 4.25 0.44 
6. การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน 4.00 0.67 3.90 0.57 3.95 0.60 
7. การล าดับข้ันตอนการเรียบเรียงต้ังแต่ต้นจนจบมีความเหมาะสม 4.20 0.63 4.30 0.67 4.25 0.64 
8. ไม่เกิดปัญหาขณะเข้าใช้งาน 3.80 0.79 4.20 0.63 4.00 0.73 
9. จ านวนเฟรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 3.50 0.71 4.10 0.57 3.80 0.70 

รวม 3.84 0.60 4.14 0.63 3.99 0.63 
 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสื่อโปรแกรมตัวการ์ตูนเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอก
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) อยู่ที่ 0.63 

 

4. สรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการผ่านการ
เล่าเรื่องด้วยการ์ตูน 2.ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือท่ีได้สร้างขึ้นโดยผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
 1)  การสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนมีค่า
ความดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) 0.66-1.00 
 2)  การทดลองหาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือท่ีได้สร้างขึ้นพบว่า ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.8, S.D. = 0.82) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (   = 
4.22, S.D. = 0.63) ความพงึพอใจด้านสื่อตัวการ์ตูนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.99, S.D. = 0.63) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
คือ เจ้าของสถานประกอบการที่ใช้ภาษาจีนส าหรับการท างาน จ านวน 408 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.-Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค์จ าแนกได้ 4 
ด้าน โดยในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวิชาชีพ มีทักษะด้านการฟังภาษาจีน ( X = 4.21, S.D. = 0.670) ด้านความประพฤติมี
ความต้องการบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน ( X = 4.60, S.D. = 0.611) 
ด้านบุคลิกภาพมีความต้องการบัณฑิตที่รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.61, S.D. = 0.572) และด้านอื่นๆมีความต้องการบัณฑิตที่
มีการใช้ภาษาไทยที่ด ี( X = 4.41, S.D. = 0.730)  
ค าส าคัญ: คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรภาษาจีน สถานประกอบการ 
 

Abstract 
 This research aims to study the characteristics of Chinese majored graduates that employer desire. The population 
of the study is 408 respondents of the enterprises in which Chinese is required in work. The questionnaire is used as a tool 
for data collection. The questionnaire is rating scale of 1-5: (1) Very undesirable, (2) Undesirable, (3) neutral, (4) Desirable, (5) 
Very desirable. The desirable characteristic categorized by four aspects. The results show that each aspect has the highest 
average: the professional aspect referring to listening skill chicness ( X = 4.21, S.D. = 0.670). The behavioral aspect referring to 
a good relationship, an ability to work with others and willingness to work ( X = 4.60, S.D. = 0.611). Personality aspect referring 
to self-development ( X = 4.61, S.D. = 0.572). And the other aspect referring to a good communication skill in Thai ( X = 4.41, 
S.D. = 0.730). 
Keywords: Graduate Desirable Characteristics, Chinese Language Program, Enterprise 
 

1. บทน า 
จากรากฐานท่ีส าคัญหลังปี 1978 สู่การคาดการณ์จากสถาบันทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก คาดว่าประเทศจีนจะมีขนาดผลิต

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แซงหน้าสหรัฐอเมริกา และจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าอันดับ 1 ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก 
(รวิภาส กล่ าทวี, 2556) สะท้อนให้เห็นถึงการเติมโตทางด้านเศรษฐกิจของจีน ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประเทศทั่วโลก ในฐานะ
สะพานที่คอยเช่ือมโยงการสื่อสารระหว่างนักลงทุนชาวจีนกับนักลงทุนต่างชาติ ภาษาจึงเป็นปัจจัยหลักส าหรับการติดต่อสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน หนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมและทวีความส าคัญมากที่สุดในยุคศตวรรษที่ 20 นี้ คือ ภาษาจีน จากการส ารวจข้อมูลบนเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตเวิลด์สตาร์ (internet world stats, 2556) พบว่า ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก อันดับ 1 คือ ภาษาจีน ภาษาจีนยังเป็นภาษา
ที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ภาษาจีนยังเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ 
ประกอบกับการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสามประเทศในเอเชียตะวันออกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีน ยิ่ง
เพิ่มโอกาสในติดต่อสื่อสารและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (สวก.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหัวหน้าสถาบันการแปลและการส่งเสริมภาษาจีนสมัยนั้น 
เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนมีความเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศทางฝั่งตะวันตกเริ่มอ่อนตัวลง 
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ หันมาเรียนภาษาในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาจีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี ขณะที่ภาษาของประเทศทางฝั่ง
ตะวันตกโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสเริ่มมีจ านวนผู้เรียนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และภาษาที่ได้รับนิยมเรียนมากที่สุด คือ ภาษาจีน (ASTV 
ผู้จัดการออนไลน,์ 2555) 

จากความส าคัญดังกล่าวส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแผนพัฒนาก าลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนาก าลังคน โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต และก าหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถทักษะฝีมือ
และเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะ
เข้ามาในประเทศไทย (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2555) คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนในศตวรรษนี้เป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่อง และหลังการก่อตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ยังส่งผลให้ภาษาจีนได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยสูงขึ้น สถานศึกษาในประเทศไทย
ต่างเร่งพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ครูและนักเรียนจ านวนมากมีการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบนัตา่งๆ 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างสะพานส าหรับการเช่ือมโยงการสื่อสารและผลิต
บุคลากรที่สามารถท างานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาหาคุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
 

2. วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีมีการใช้ภาษาจีนส าหรับการท างานและ

บุคคลากรที่ใช้ภาษาจีน อาทิ บริษัทน าเที่ยว บริษัทเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา บริษัทสายการบิน 
เป็นต้น จ านวน 408 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้

บัณฑิตพึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ ลักษณะเครื่องมือเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามความคิดเห็นตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทีส่ าคญัของบณัฑติหลกัสตูรภาษาจนี เปน็

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความ
ต้องการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือดังนี้ 
  ระดับความต้องการมากที่สุด   ให้ค่าน้ าหนัก   5   คะแนน 
  ระดับความต้องการมาก   ให้ค่าน้ าหนัก   4   คะแนน 
  ระดับความต้องการปานกลาง   ให้ค่าน้ าหนัก   3   คะแนน 
  ระดับความต้องการน้อย  ให้ค่าน้ าหนัก   2   คะแนน 
  ระดับความต้องการน้อยที่สุด   ให้ค่าน้ าหนัก   1   คะแนน  

เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ( X ) ผู้วิจัยก าหนดอันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 การก าหนดความกว้างของช้ันคะแนน  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
      จ านวนช้ันคะแนน 
 ความกว้างของช้ันคะแนน  =    5 – 1   
              5 

ความกว้างของช้ันคะแนนที่ได้  = 0.80  
 

  คะแนนเฉลีย่ระหว่าง  4.21 – 5.00 ระดับความต้องการมากที่สุด   
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง  3.41– 4.20 ระดับความต้องการมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 ระดับความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 ระดับความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 ระดับความต้องการน้อยท่ีสุด 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 3.1 ผลการศึกษา 
 การศึกษาหาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ สามารถเสนอผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค์ 
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ X  S.D ระดับความต้องการ 

ด้านวิชาชีพ    
1. มีทักษะด้านการฟังภาษาจีน 4.21 0.670 มากที่สุด 
2. มีทักษะด้านการอ่านภาษาจีน 4.16 0.676 มาก 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน 4.13 0.634 มาก 
4. มีทักษะด้านการพูดภาษาจีน 4.12 0.787 มาก 
5. สามารถเขียนและอ่านอักษรจีนแบบด้ังเดิมได้ 3.88 0.795 มาก 
6. มีทักษะด้านการเขียนภาษาจีน 3.87 0.719 มาก 
7. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและปรัชญาของจีน 3.79 0.814 มาก 
8. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมจีน 3.67 0.765 มาก 
9. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองของจีน 3.66 0.752 มาก 
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คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ X  S.D ระดับความต้องการ 
10. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ศาสตร์จีน 3.42 0.741 มาก 
11. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3.30 0.736 ปานกลาง 

ด้านความประพฤติ    
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.60 0.611 มากที่สุด 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 4.60 0.611 มากที่สุด 
3. มีวินัย มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.51 0.690 มากที่สุด 
4. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 4.50 0.665 มากที่สุด 
5. เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น 4.47 0.660 มากที่สุด 
6. สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ 4.40 0.694 มากที่สุด 

ด้านบุคลิกภาพ    
1. รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.61 0.572 มากที่สุด 
2. มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.51 0.669 มากที่สุด 
3. มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์กว้างไกล 4.42 0.657 มากที่สุด 
4. รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็น 4.34 0.627 มากที่สุด 
5. สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง 4.28 0.697 มากที่สุด 
6. มีคุณสมบัติของการเป็นผู้น า 4.17 0.718 มาก 

ด้านอื่นๆ    
1. มีการใช้ภาษาไทยที่ดี 4.41 0.730 มากที่สุด 
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 4.23 0.681 มากที่สุด 
3. สามารถใช้เครื่องมือในส านักงานได้ 4.10 0.690 มาก 
4. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 4.06 0.818 มาก 
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 3.92 0.684 มาก 
6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูด 3.92 0.723 มาก 
7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน 3.91 0.829 มาก 
8. มีทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 3.86 0.825 มาก 
9. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน 3.69 0.843 มาก 
10. สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ 3.48 1.058 มาก 
11. สามารถพูดภาษาในกลุ่มอาเซียนได้ 3.38 0.923 ปานกลาง 
12. สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ 3.28 1.000 ปานกลาง 
13. สามารถร้องเพลงภาษาจีนได้ 3.09 0.987 ปานกลาง 
14. มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬา 3.02 0.838 ปานกลาง 
15. สามารถพูดภาษาถ่ินของจีนได้ 2.90 0.984 ปานกลาง 
16. สามารถเล่นเครื่องดนตรีของประเทศจีนได้ 2.82 1.004 ปานกลาง 
17. สามารถวาดภาพได้ 2.71 0.773 ปานกลาง 

 

จากการศึกษาประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกได้ 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาชีพ ด้านความประพฤติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านอื่น  ๆดังนี้  

ด้านวิชาชีพ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านวิชาชีพ พบว่า มีทักษะด้านการฟังภาษาจีน ( X = 

4.21, S.D. = 0.670) มีทักษะด้านการอ่านภาษาจีน ( X = 4.16,S.D.= 0.676)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ 
ด้านความประพฤติ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านความประพฤติพบว่า มีความต้องการบัณฑิตที่มี

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน ( X = 4.60, S.D. = 0.611) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบในหน้าที ่( X = 4.51, S.D. = 0.690) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ  

ด้านบุคลิกภาพ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพพบว่า มีความต้องการบัณฑิตที่รู้จัก

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.61, S.D. = 0.572) มีวินัย มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ( X = 4.51, 
S.D. = 0.669) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ 

ด้านอื่น  ๆ
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านอื่นๆพบว่า มีความต้องการบัณฑิตที่มีการใช้

ภาษาไทยที่ด ี( X = 4.41, S.D. = 0.730) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ( X = 4.23, S.D. = 0.681) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ 
 

3.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. การศึกษาประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยในด้านวิชาชีพมีความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านการฟังภาษาจีนสูงที่สุด ด้านความประพฤติ 
มีความต้องการบณัฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้สูงที่สุด ด้านบุคลิกภาพ มีความต้องการบัณฑิตที่มีการใช้ภาษาไทยที่ดี
สูงที่สุด และด้านอื่น  ๆมีความต้องการบัณฑิตที่มีการใช้ภาษาไทยที่ดีสูงที่สุด ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบให้ความส าคัญและมี
ความต้องการให้บัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ที่ก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาก าหนดและครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรู้ 3) มีทักษะทางปัญญา 4) มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) มีทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเป็นที่น่าสังเกตว่า คุณลักษณะบัณฑิตในด้านความประพฤติและด้านบุคลิกภาพ มีระดับความต้องการส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ช้ีให้เห็นว่าสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีความประพฤติและบุคลิกภาพดี คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีวินัย มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และ
แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานที่
เปลี่ยนแปลงได้ รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์และ
วิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็น สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง และมีคุณสมบัติของการ
เป็นผู้น า มากกว่าบัณฑิตที่มีความรู้แต่ขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม และบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับบัญญัติ 10 
ประการของการปฏิบัติงานที่ดีของลูกจ้าง ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา คือ มีความขยันหมั่นเพียรดี มีผลงานที่มีคุณภาพ มีความ
รับผิดชอบเป็นที่ไว้วางใจได้ดี มีความเข้าใจในหน้าที่ดี มีความสามารถเรียนรู้ดี มีความคิดริเริ่ม มีดุลยพินิจและสามัญส านึกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีความร่วมมือดี มีเจตคติที่ดีต่องานและองค์การ (จ าเนียร จวงตระกูล, 2530)  

3. การพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ในด้านอื่น  ๆพบว่า สถานประกอบมีความต้องการบัณฑิต
ที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีผลตรงกันข้ามกับข้อมูลทางด้านวิชาชีพที่มีความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ภาษาจีนอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมต่างๆ  ที่ใช้งานกันอยู่ในยุคปัจจุบันมี
ศักยภาพสูงขึ้น โดยในหลายๆ โปรแกรมสามารถตั้งค่าค าสั่งหรือเมนูการใช้งานได้มากกว่าหนึ่งภาษา นอกจากนี้เมนูการสั่งงานส่วนใหญ่ก็ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักส าหรับการสั่งการ ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีเมนูค าสั่งงานเป็นภาษาจีน 

4. ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ในด้านอื่น  ๆผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตทีใ่ช้
ภาษาไทยได้ดีเป็นอันดับ 1 เนื่องจากวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของธัญญลักษณ์ เหล็กพิมาย(2551) ว่า วัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยที่
ผิดเพี้ยนจนถึงขั้นวิกฤติ อันมีผลมาจากความเคยชินที่เกิดจากการเขียนกลอนวัยรุ่น การส่งข้อความผ่านมือถือ และการเขียนข้อความใน
อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะจากการแชท ที่เน้นเขียนค าให้สั้นที่สุด และเป็นค าที่พิมพ์ง่าย สะกดง่าย สื่อสารกันได้ง่ายในกลุ่มเพื่อนและสังคมเดียวกัน 
เช่น “555” แทนเสียงหัวเราะ “เดว” แทนค าว่า “เดี๋ยว” “ไปเดก่า” แทนค าว่า “ไปดีกว่า” ค าว่า “ไม่เป็นไร” ก็เขียนเป็น “ม่ายเปน ราย” เป็นต้น 
ความเคยชินในการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนนี้เองอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อการเข้าใจความหมายของค าที่ไม่ถูกต้องได้ 

5. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตที่สามารถพูดภาษาในกลุ่มอาเซียนได้มากกว่าสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่น  ๆ
ที่ไม่ใช่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบการให้ความส าคัญกับการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอกาสที่ได้รับหลังจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเห็นตรงกันกับ แผนพัฒนา
ก าลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาเพื่อนบา้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเข้ามาในประเทศไทย (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2555) 
 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 4.1 สรุปผล 
 ปัจจุบันเจ้าของสถานประกอบการ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนส าหรับการท างาน และบุคลากรที่ใช้ภาษาจีนส าหรับ
การท างาน มีความต้องการบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน ที่มีคุณสมบัติทีเ่พียบพร้อมในทุกมิติ ซึ่งตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ที่ก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรู้ 3)  มีทักษะทางปัญญา 4)  
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) มีทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุป
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่ส าคัญได้4 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านวิชาชีพ เช่น มีทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน มีความรู้ความเช่ียวชาญในไวยากรณ์ภาษาจีน สามารถเขียน
และอ่านอักษรจีนแบบดั้งเดิมได้ มคีวามรู้ความเช่ียวชาญในวัฒนธรรมปรัชญาของจีน สภาพเศรษฐกิจสังคมจีน ประวัติศาสตร์การปกครองของจีน 
และภูมิศาสตร์ศาสตร์จีน เป็นต้น 

2) ด้านความประพฤติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีวินัย มีความตรง
ต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เคารพในสิทธิและ
ทรัพย์สินของผู้อื่น และสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น 

3) ด้านบุคลิกภาพ เช่น รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความคิด
สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็น สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง และมี
คุณสมบัติของการเป็นผู้น า เป็นต้น 

4) ด้านอื่น  ๆเช่น มีการใช้ภาษาไทยที่ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้เครื่องมือในส านักงานได้ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน และสามารถขับขี่รถยนต์ได้ เป็นต้น 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  
2. สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาเป็นโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนส าหรับ

ผู้ที่สนใจ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่สนับสนุน

งบประมาณในการด าเนนิการวิจัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการท าวิจัยในครั้งนี ้
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การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พาย 
The Development Smart Farm via Raspberry Pi Control 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พายโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยลดการ

ดูแลเข้าถึงฟาร์มโดยตรง ลดการสูญเสียแรงสูญเสียเวลาในการเข้าไปควบคุมดูแลการท างานต่างๆภายในฟาร์ม ช่วยให้มีความ
สะดวกสบายในการท าฟาร์มมากข้ึน อีกท้ังในบางเวลาที่มีธุระต้องไปท ากะทันหันหรือกระทั่งต้องอยู่ห่างไกลฟาร์มท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลฟาร์มได้ส่งผลให้ฟาร์มขาดการควบคุมดูแลจึงได้พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พายขึ้นมาเพื่อช่วย
ควบคุมการท างานโดยอัตโนมัติจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่โดยใช้มาตรวัด
แบบประเมิน5ระดับพบว่าผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมีความพึงพอใจในด้านการแสดงผลสั่งการท างานอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย= 4.41S.D. = 0) 
ด้านประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 5S.D. = 0) และในด้านความพึงพอใจของการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย= 4.55S.D. = 0.50) และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน50 คนผลที่ได้คือความด้านการแสดงผลสั่งการท างาน อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย= 4.35S.D. = 0.05) ด้านประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.99S.D. = 0.08) และในด้านความพึง
พอใจของการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.80S.D. = 0.25) 
ค าส าคัญ: ราสเบอรี่พาย สมาร์ทฟาร์ม การควบคุม 

Abstract 
This research aims to develop a smart device control Farms raspberry pie, with the aim of reducing access to care for 

the farm. Minimize loss of time, loss of control over the various functions within the farm. Help with comfort in farming more. It 
is engaged in some time to make sudden or even to distant farms. It is impossible to regulate farms has resulted in a lack of 
control over the farm. The development of smart devices through farm raspberry pie to help control automatically. 
Assessment of satisfaction with the smart farm system through the control device raspberry gauge using a five-level evaluation 
found that the three experts will be satisfied in order to display their work. At a good level (Average = 4.41 S.D. = 0), the 
working efficiency. In a very good level (Average = 5 S.D. = 0) and the satisfaction of applications. In a very good level (Average 
= 4.55 S.D. = 0.50), and results from a sample of 50 people, the result is the impression of working order. At a good level 
(Average = 4.35 S.D. = 0.05) and performance. In a very good level (Average = 4.99 S.D. = 0.08) and in the satisfaction of 
applications. In a very good level (Average = 4.80 S.D. = 0.25). 
Keywords: Raspberry Pi, Smart farm, Control 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาออกแบบมาเพื่อให้

สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีการด าเนินชีวิตในปัจจุบันได้สะดวกสบาย รวดเร็ว ตามความต้องการมากทีส่ดุ 
ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างเต็มความสามารถจนน าไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนางานวิจัยนี้ขึ้นมา เป็นเทคโนโลยีการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พาย การท าฟาร์มใน
ปัจจุบันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฟาร์มปลูกพืชผักหรือเลี้ยงสัตว์การควบคุมดูแลการท างานภายในฟาร์มนั้นเจ้าของฟาร์มหรือผู้ดูแลต้องเข้ามา
ควบคุมดูแลฟาร์มด้วยตนเองโดยตรงส่งผลให้ต้องสูญเสียแรงสูญเสียเวลาในการเข้าไปควบคุมดูแลการท างานต่างๆภายในฟาร์มอีกทั้งในบาง
เวลาที่มีธุระต้องไปท ากะทันหันหรือกระทั่งต้องอยู่ห่างไกลฟาร์ม ท าให้ไม่สามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้ส่งผลให้ฟาร์มขาดการควบคุมดูแล 
ผลผลิตและการเจริญเติบโตของฟาร์มไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

งานวิจัยนี้จะช่วยให้การท างานภายในฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการดูแลเข้าถึงฟาร์มสะดวกสบายขึ้นมีเวลาไปท างานหรือ
กิจกรรมอื่น  ๆได้ 
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2. วิธีการทดลองหรือวิธกีารศึกษา 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ 

2.1.1 Software 
o Raspbian Operating   
o Putty 
o โปรแกรม IDLE (Python) 

2.1.2 Hardware 
o บอร์ดราสเบอรร์ี่พายModel B    
o รีเลย์ (Relay) 
o ไดโอดเปล่งแสง LED 
o อุปกรณ์เซนเซอร์อณุหภมูิและความชื้น (Dht11) 
o อุปกรณ์เซนเซอรต์รวจจับแสง  
o พัดลม DC 12 V. 
o มอเตอร์ 3 V.     
o เส้นแลนด ์
o Micro SD card 16 GB.  

 

2.2 ขั้นตอนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
การท างานของระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พายมีขั้นตอนสั่งการท างานโดยจ าเป็นต้องใช้ระบบ

เครือข่าย Internet ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้หรือ User เพื่อสั่งควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในฟาร์มให้ท างาน 
 2.2.1 บอร์ดราสเบอร์ร่ีพาย (Raspberry Pi) 

  Raspberry Pi คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเช่ือมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ดและเมาส์ได้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น
การท างาน Spreadsheet Word Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ อีกทั้งยังสามารถเล่นไฟล์วีดีโอความละเอียดสูง 
(High-Definition) ได้อีกด้วยบอร์ด Raspberry Pi รองรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) ได้หลายระบบ เช่น 
Raspbian (Debian) Pidora (Fedora) และ Arch Linux เป็นต้น โดยติดตั้งบน SD Card บอร์ด RaspberryPiนี้ถูกออกแบบมาให้มี CPU 
GPU และ RAM อยู่ภายในชิปเดียวกัน มีจุดเช่ือมต่อ GPIO ให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้อีกด้วย 

 
ภาพที่ 1 บอร์ดราสเบอร์รี่พาย (Raspberry Pi) 

 2.2.2 ภาษาไพธอน(Python) 
 Python คือช่ือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม สามารถรัน

ภาษา Python ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , Windows NT, Windows 2000, Windows XP หรือแม้แต่ระบบ FreeBSD อีกอย่างหนึ่งภาษา
ตัว นี้เป็น OpenSourceเหมือนอย่าง PHP ท าให้ทุกคนสามารถที่จะน า Python มาพัฒนาโปรแกรมของเราได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
และความเป็น Open Source ท าให้มีคนเข้ามาช่วยกันพัฒนาให้ Python มีความสามารถสูงขึ้น และใช้งานได้ครบคุมกับทุกลักษณะงาน  

 2.2.3 ภาษาพีเอชพี (Php) 
 PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ Open Source ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการจัดท าเว็บและสามารถประมวลผล

ออกมาเป็นรูปแบบ HTML โครงสร้างค าสั่งของ PHP นั้นมีรากฐานมาจากภาษา C Java และ Perl ซึ่ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมายหลักของภาษาคอมพิวเตอร์นี้ คือ เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ(Web Page) ทีม่ีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

2.2.4 อุปกรณ์เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (Dht11) 
DHT-11 (Digital Humidity and Temperature) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ที่สามารถใช้วัดได้ทั้ง

ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นในอากาศ โดยการสื่อสารระหว่าง DHT11 กับบอร์ด Raspberry Pi นั้นสื่อสารกันด้วยวิธี Single-wire 
Two-way Serial interface คือ การสื่อสารอนุกรมสองทางโดยใช้สายเส้นเดียวจะเห็นขาของอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสื่อสารส่ง
ข้อมูลเรียกช่ือว่า (DATA) ส่งข้อมูลได้ทั้งจาก ไปที่ตัว DHT11 และในทางกลับกันก็ได้ซึ่งในการน าไปใช้งานควรใช้อุปกรณ์ ความ
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ต้านทาน Resistor ค่าประมาณ 5 กิโลโอห์ม ต่อค่อมระหว่างขาไฟ +3V และขา DATA เพื่อจ ากัดการไหลของกระแสไปยังอุปกรณ์ 
DHT-11 Sensor ไม่ให้มากเกินไป 

 
ภาพที่2 อุปกรณ์เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (Dht11) 

 2.2.5อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับแสง 

 
ภาพที่ 3 อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับแสง 

อุปกรณ์ตรวจจับแสง คือ การควบคุมแสงที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติต่างๆ โดยท างานตรวจจับแสงที่มองเห็นหรือ
แสงท่ีมองไม่เห็น และตอบสนองการท างานตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงท่ีได้รับ 

2.2.6รีเลย์ (Relay) 

 
ภาพที่ 4 รีเลย์ (Relay) 

เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ 
โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดเพื่อท าการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถน ารีเลย์ไป
ประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

2.2.7Crontab 
Crontab คือ ค าสั่งในการท า Schedule ในการสั่งโปรแกรม หรือ Script ต่าง ๆ ท างานตามเวลาที่ก าหนด บนระบบ 

Unix/Linux ซึ่งอ านวยความสะดวกได้มากที่เดียว งานบางอย่างที่จ าเป็นต้องท าซ้ า ๆ ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะทุกวัน ทุกสัปดาห์ 
หรือทุกเดือน เช่นสั่งให้ clear log ของ Squidทุกเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ 

2.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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 2.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับแสง 
การท างานของอุปกรณ์ตรวจจับแสง เมื่อแสงตกกระทบกับอุปกรณ์ตรวจจับค่าแสง อุปกรณ์ตรวจจับแสงก็จะมีการวิเคราะห์ค่า

แสงที่ได้ ส่งค่าที่ได้ไปยัง Raspberry สั่งการท างานในรูปแบบเลขฐานสองคือ 0 กับ 1 โดยในที่น้ีเราได้ก าหนดค่า 0 เป็นการหยุดการท างาน
ของหลอดไป LED และค่า 1 เป็นการเปิดการท างานของไฟ LED โดยจากการทดลองได้ผลว่าเมื่อแสงมืดการท างานของไฟ LED จะสว่างขึ้น 
ในทางกับกันเมื่อมีแสงสว่างการท างานของไฟ LED จะดับลง 
 2.3.2 อปุกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืน้ (DHT11)  

การท างานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน (DHT11) นี้มีการวัดค่าได้ 2 ค่าคือ ค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืน มีการ
ท างานในรูปแบบเลขฐานสองคือ 0 กับ 1 ผ่านตัวรีเลย์เปิด-ปิดการท างานของระบบค่าที่ได้ของอุณหภูมิจะน าไปใช้กับพัดลม DC 12 V. 
ส่วนค่าความช้ืนน าไปใช้กับ DC มอเตอร์ 3 V. โดยก าหนดเง่ือนไขถ้าค่าอุณหภูมิที่ได้มากกว่าที่ได้ก าหนดไว ้ให้บิตเป็น 1 คือเปิดการท างาน
ของพัดลม DC 12 V. ส่วน 0 ก็ให้หยุดการท างาน และค่าที่ได้จากความช้ืนถ้าน้อยกว่าที่ก าหนดก็จะสั่งให้บิตเป็น 1 คือเปิดการท างานของ
DC มอเตอร์ 3 V. 0 คือปิดการท างาน 

2.3.3 การ CRONTAB  
 Crontabคือค าสั่งที่จะท างานตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยท าให้สะดวกขึ้นมากในการที่จะต้องสั่งงานบางอย่างซ้ าๆ กัน
หลายๆ ครั้ง อาจจะเป็นทุกๆ ช่ัวโมง ทุกๆ วัน หรือ ทุกๆ เดือน 
 2.4 ผลการพัฒนาโปรแกรม 
 หน้าเว็บเบราว์เซอร์ระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พายท่ีถูกพัฒนาโดยการเขียนภาษาพีเอชพ(ีPHP)  

 
ภาพที่6 หน้าเว็บเบราว์เซอร์ระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พาย 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พายไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ได้แก่ อาจารย์
ไพฑูรย์ ง้ิวทั่ง อาจารย์ธงรบ อักษร และอาจารย์พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 50 ท่าน โดยมีการแบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น ดีมาก (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) และผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบ ได้ผลดังนี้ 
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่าน 

 

ตารางที ่3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏพิบูลสงคราม 50 ท่าน 

 
รายการประเมิน 

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านการแสดงผลสั่งการท างาน 
1 รูปแบบของเว็บสบายตา 4.82 0.38 ดีมาก 
2 มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 4.18 0.48 ดี 
3 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 4.22 0.50 ดี 
4 การออกแบบหน้าเว็บดึงดูดความสนใจ 4.18 0.43 ดี 

รวม 4.35 0.05 ดี 

 
รายการประเมิน 

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1 ด้านการแสดงผลสั่งการท างาน 4.41 0 ดี 
2 ด้านประสทิธิภาพในการท างาน 5 0 ดีมาก 
3 ด้านความพึงพอใจของการใช้งาน 4.55 0.50 ดมีาก 

รวม 4.41 0 ดี 
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ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 
1 ประสิทธภิาพในการท างานของตวัวัดอุณหภูมิและความชื้น 4.98 0.14 ดีมาก 
2 ประสิทธภิาพการตอบสนองของตวัตรวจวัดค่าแสง 5 0 ดีมาก 
3 ประสิทธภิาพการตั้งเวลาใช้งานโดยการ CRONTAB 5 0 ดีมาก 

รวม 4.99 0.08 ดีมาก 
ด้านความพึงพอใจของการใช้งาน 
1  ท่านคิดว่าระบบที่พฒันาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้จริงมากนอ้ยเพียงใด 4.98 0.14 ดีมาก 
2 ท่านคิดว่าระบบที่ได้พัฒนาขึน้มีประโยชนม์ากนอ้ยเพียงใด 5 0 ดีมาก 
3 ในภาพรวมของระบบท่านมีความพึงพอใจเพียงใด 4.44 0.50 ดี 

รวม 4.80 0.25 ดีมาก 
 

4. สรุปผล 
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอร์รี่พายผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 3 

ท่าน ผลที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านการแสดงผลสั่งการท างานอยู่ในระดับดี ด้านประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดีมาก และในด้าน
ความพึงพอใจของการใช้งานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( x̄ )เท่ากับ4.41S.D. = 0และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ผล
ที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านด้านการแสดงผลสั่งการท างานอยู่ในระดับดี ด้านประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดีมาก และในด้านความ
พึงพอใจของการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( x̄ )เท่ากับ4.80S.D. = 0.25 จึงสรุปได้ว่าระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุม
ราสเบอร์รี่พายสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง แม่นย า สามารถมั่นใจและเช่ือถือได้ในการท างานของระบบทั้งนี้ท้ังนั้นก็
ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายInternet ในการเข้าถึงสั่งการและควบคุมการท างานด้วยและควรระมัดระวังในการเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้ากับขา GPIO 
ของราสเบอรี่พาย หากมีการต่อผิดพลาดหรือต่อผิดอุปกรณ์จะไม่ท างานหรือท าให้อุปกรณ์เสียหายได้ 
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http://www.uugear.com/portfolio/using-light-sensor-module-with-raspberry-pi/ 

http://learninginventions.org/?page_id=1209
http://raspberry-pi-th.blogspot.com/2012/10/rpigpio-python-control-gpo-of-raspberry.html
http://raspberry-pi-thai.blogspot.com/2013/10/temperature-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20humidity-
http://raspberry-pi-thai.blogspot.com/2013/10/temperature-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20humidity-
https://www.youtube.com/watch?v=_B5Tyzv7sHM
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือ 

พัฒนาขึ้นในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน (Application) เพื่อให้ข้อมูลวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจวัดและ
สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกได้ศึกษาส ารวจเส้นทางก่อนออกเดินทาง ส าหรับวิธีการด าเนินวิจัย เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบคือ
ซอฟต์แวร์ Adobe Dreamweaver CS6 จากนั้นน าไปทดลองและประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยจ านวน 30 คน ผลการ
ประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานที่
ปฏิบัติธรรมนี้มีความน่าสนใจ สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและประหยัดเวลาต่อการเดินทางไปยังวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมและ
ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ:  แอพพลิเคชัน่, สถานท่ีปฏิบัติธรรม 

Abstract 
The objective of this research contain the following points; To study and development the Application 

search for temples and meditation in Phitsanulok on Mobile. To let the people who interest to go to the temples 
and meditation in Phitsanulok explore the way and know about temple’s information before going. Research 
Methodology; System development tool in this study is Adobe Dreamweaver CS6 software. Then, the applications 
were tested and evaluated the pleasantness of 30 users. From the result found that the users had high 
pleasantness with the average score about 4.5. Therefore this application is interesting by its convenience, time 
soring and another useful is promoting Buddhism in Phitsanulokeven more. 
Keywords: Application, Meditation 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้เกิดขึ้นมานั้นคือ 

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ด้วยความอัจฉริยะและความสามารถต่างๆ ที่มีมากมายรอบด้านของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนี้เอง มันจึงกระจายสู่
ผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่า แทบจะทุกคนเลยจะต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตติดตัวแต่ในทางตรงกันข้ามกับยุคที่เทคโนโลยี
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั้น ผู้คนสมัยใหม่นั้นได้ใส่ใจกับการท าบุญ การศึกษาธรรมะ และการปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมน้อยลงมากอย่างนา่เปน็หว่ง 
ในปัจจุบันในยุคที่รีบเร่งไปกับชีวิตประจ าวันนั้น ผู้คนได้ห่างไกลวัดไปโดยที่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว และบางคนยังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีใน
ปัจจุบันในทางที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้องกับจุดประสงค์ที่เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถูกสร้างขึ้นมา แต่ส าหรับผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผู้ที่
ศึกษาและปฏิบัติตน ปฏิบัติธรรม อยู่เป็นประจ าแล้วนั้น ผู้จัดท าหวังว่าควรที่จะน าประวัติและสถานที่ตั้งของวัดรวมถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดพิษณุโลก รวมทัง้บทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามาใส่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายจาก
ผู้คนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันเพื่อสะดวกในการพกพา และเพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ ผู้จัดท าจึงได้มีความคิด
ริเริ่มที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพราะเปิดกว้างส าหรับคนที่ต้องการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ัน และมีผู้ใช้ที่มีจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
1.1 วัตถุประสงค ์

1.1.1 เพื่อน าแอพพลิเคชั่นน้ีไปใช้ในการค้นหาวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมได้สะดวกมากขึ้น 
1.1.2 เพื่อให้ข้อมูลวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่สนใจ 
1.1.3 เพื่อใช้แอพพลิเคชั่นน้ีแทนหนังสือสวดมนต์ เพื่อความสะดวกในการสวดมนต์ 
1.1.4 เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางไปวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรม 

1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2.1 แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันซึ่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีจุดเด่น

คือมีความหลากหลายของแอพพลิเคช่ันใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open 
Source ที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถน ามาพัฒนาเป็นแอพพลิเคช่ันเองได้จุดเด่นเหล่านี้จึงท าให้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และได้เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการให้ข้อมูลที่จ าเป็นขึ้นอยู่กับประเภทของ
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แอพพลิเคช่ันต่างๆ ดิจิตอล เซอร์คัส จัดการขั้นตอนทุกอย่าง ตั้งแต่การวางแผนและการพัฒนาแอพพลิเคช่ันต่างๆ ส าหรับ iPhone ในการ
ทดสอบและสร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ข้อมูลต่างจาก iPhone ตรงที่แอนดรอยด์ ให้อิสระในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันต่างๆ มากกว่า เพื่อให้
สามารถรับมือกับอุปกรณ์ที่หลากหลายและความแตกต่างของแต่ละรุ่นในตลาด  

1.2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อออกแบบ

ระบบการท างานใหม่ (New System) นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบต้องการปรับปรุงและแก้ไข
ระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยก่อนที่ระบบงานใหม่ ยังไม่น ามาใช้งาน ระบบงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า ระบบปัจจุบัน แต่
ถ้าต่อมามีการพัฒนาระบบใหม่และน ามาใช้งาน เราจะเรียกระบบปัจจุบันที่เคยใช้นั้นว่า ระบบเก่า (Old system) การวิเคราะห์ระบบ คือ 
การหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบ คอื การ
น าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง 

1.2.3ฐานข้อมูล MySQL (มายเอสคิวแอล) 
MySQL จัดเป็นระบบจัดการ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relation Database Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกัน

มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของอินเตอร์เน็ต สาเหตุก็เพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ (Freeware) ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลในตลาดปัจจุบัน ที่มักจะเป็นการผูกขาดของผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ตัว นักพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถ ความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผู้ใช้ และขนาดของข้อมูลจ านวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุน
การใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม นอกจากนี้ MySQL ยังสามารถใช้งานร่วมกับ 
Web Development Platform ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tclหรือ ASP ก็ตามจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ MySQL จึง
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software 
สามารถ Download ซอฟต์แวร์ Source Code ต้นฉบับได้จากอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  ๆการแก้ไขสามารถกระท าได้ตามความต้องการ 
MySQLยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL (GNU General Public License) ซึ่งเป็นข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ 

1.2.4 แนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟน 
แนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยพบว่า 52% เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มนี้ก็ท าให้การตลาดบนสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มว่าจะ

เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากการเปิดเผยผลประกอบการของแอปเปิลในไตรมาสที่ 4 เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถขายไอโฟนได้ทั้งหมด
เกือบ 34 ล้านเครื่องในไตรมาสเดียว แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฟังก์ชัน
ต่างๆ ของเครื่องที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานอนิเตอรเ์นต็ได้
แม้ไม่ได้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และ Social Media ของคนไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2555 
และ 2556 พบว่าในกลุ่มคนไทยมีสัดส่วนการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นมาก อัตราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น 40% ส่วน
อุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตอื่นๆ ที่มียอดการเป็นเจ้าของเติบโตขึ้นตามสมาร์ทโฟนมา คือ แท็บเลต ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ใกล้เคียง
สมาร์ทโฟนทุกอย่าง และพกพาสะดวกใช้งานง่าย ท าให้อุปกรณ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นในทุกวัยเช่นกัน ในขณะที่สัดส่วนการเป็น
เจ้าของคอมพิวเตอร์พีซี และแล็ปท็อปโตน้อยที่สุด แน่นอนว่าการที่สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมมาจากฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้นการเพิ่มจ านวนขึ้นของสมาร์ทโฟนจึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคไปโดยปริยาย 

1.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์ (2554) ได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบน าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย กูเกิ้ลแมพ 

เอพีไอ บนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการใช้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถบอกระยะทางและเวลาในการเดินทาง บอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ เป็นต้น เปียทิพย์ ผลดีและคณะ 
(2557) การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววัดพระแก้ว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววัดพระแก้ว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยได้ศึกษาและ
ออกแบบแอพพลิเคช่ันตั้งแต่การค้นหาเส้นทางเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว วัดพระแก้วที่อ่านข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในแผ่นพับที่
แจกให้นักท่องเที่ยวเพื่อน าทาง นักท่องเที่ยวไปยัง วัดพระแก้ว แอพพลิเคช่ันนี้สามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ ภายใน
วัดพระแก้ว ประวัติความเป็นมาสถานที่ส าคัญภายในวัดพระแก้ว คือ พระอุโบสถ พิพิธภัณฑ์ โฮงหลวงแสงแก้ว พระเจดีย์ และหอพระหยก 
ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคช่ันครั้งนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคช่ันในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยววัดพระแก้ว 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นในการน ามาพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เช่น ประวัติความเป็นมาของวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมรายละเอียดต่างๆ ทั้ง
ภาพถ่าย และระบบน าทาง เป็นต้น เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งาน รวมถึงได้ศึกษาเครื่องมือการใช้
งานต่างๆ และน ามาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในครั้งนี ้
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2.2 วิเคราะห์ระบบ 
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดขอบเขตการพัฒนาแอปพลิเคช่ันทั้งหมด โดยผู้ใช้

สามารถเรียกดูข้อมูลวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ และวิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้นบทสวดมนต์และระบบน าทาง Google Maps ไปยังสถานที่น้ัน  ๆได้ 
    2.2.1 ก าหนดข้อมูลที่ใช้ ค้นหาข้อมูลวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 20 แห่ง ได้แก่ 
        (1)วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร  (8)วัดโพธิญาณ    (15)วัดก าแพงมณี 
        (2)วัดคูหาสวรรค์   (9)วัดธรรมจักร    (16)วัดวังหิน 
        (3)วัดราชบูรณะ   (10)วัดเทพกุญชร    (17)วัดบึงกระดาน 
        (4)วัดนางพญา   (11)วัดเจดีย์ยอดทอง   (18)วัดป่าคายวนาราม 
        (5)วัดอรัญญิก   (12)วัดจันทร์ตะวันออก   (19)วัดจันทร์ตะวันตก 
        (6)วัดจุฬามณี   (13)ส านักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด  (20)วัดหนองพยอม 
        (7)วัดตาปะขาวหาย   (14)วัดป่าน้ าโจน 
 

2.3 ผลการออกแบบระบบ 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางานของระบบทั้งหมด 

จากความต้องการของผู้ใช้งาน แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนการจดัเก็บข้อมลูวัดและสถานที่
ปฏิบัติธรรม ในระบบฐานข้อมูล MySQL ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต และ 2) ส่วนแอพพลิเคช่ัน ตามสถาปตัยกรรมของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1 
2.4 แผนภาพการท างานของระบบ(Flowchart Diagram) 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังส าหรับผู้ใช้งาน(Flowchart Diagram) 
2.5 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาคือซอฟแวร์Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาHTML5 ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันร่วมกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และการออกแบบที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งแสดงได้ดังภาพ 
2.5.1 หน้าแรกของโปรแกรม 
        หน้าแรกของโปรแกรมจะแสดงเมนูหลัก ซึ่งจะให้ผู้ใช้เลือกว่า ต้องการใช้งานในส่วนไหน 
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ภาพที่ 3 หน้าแรกของโปรแกรม 
2.5.2ข้อมูลวัด 

ในส่วนของข้อมูลวัด จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัด พร้อมทั้งแสดงรูปภาพของวัดนั้น 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลวัด 

    2.5.3 แผนที่น าทาง 
หน้าแผนที่ จะแสดงแผนที่ Google Map เมื่อต้องการทราบรายละเอียดของเส้นทาง “กดปุ่มน าทาง” หน้าจอก็จะแสดง

รายละเอียดของเส้นทาง จากจุดที่เราอยู่ ไปยังจุดปลายทางที่เราก าลังจะออกเดินทาง 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนที่ 

 

2.5.4 วีดีโอแนะน าวิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 
ในส่วนของหน้าวีดีแนะน าวิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนี้ โปรแกรมจะแสดงไฟล์วีดีโอขึ้นมา ให้เราสามารถท าตามวีดีโอได้เลยไม่ว่าจะ

เป็นการกราบพระ การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงวีดีโอ 
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2.5.5 บทสวดมนต์ 
หน้าบทสวดมนต์ จะแสดงบทสวดมนต์พร้อมบทแปล และยังสามารถเล่นเสียงตามบทสวดมนต์ที่แสดงบนหน้าจอได้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงบทสวดมนต์ 
 

2.6การทดสอบแอพพลิเคชั่น 
เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสมบูรณ์จึงมีกระบวนการทดสอบการใช้งานตามขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันโดยผู้พัฒนาได้

ทดสอบในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของข้อมูลวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม การจัดวางข้อมูล ระบบน าทาง รูปภาพวัดและสถานที่
ปฏิบัติธรรม เพื่อให้มีความสอดคล้องของการใช้งานบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หากเกิดข้อผิดพลาดของแอพพลเิคช่ัน หรอื
ข้อมูลต่างๆ ในส่วนใดผู้พัฒนาได้ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้แอพพลิเคช่ันที่พร้อมและท างานได้สมบูรณ์ 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 

ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปของความพงึ
พอใจ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งค่าเฉลี่ยรวมของแอพพลิเคช่ัน ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใช้เกณฑ์
ประเมิน 5 ระดับ ดังนี ้

4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

        จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือผลการวิจัย
สามารถสรุปตามจุดมุ่งหมายการวิจัยได้เป็นรายข้อดังต่อไปนี ้

3.1.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทั้ง 2ด้านจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนได้แก่  
3.1.1.1 ด้านการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของระบบด้านการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (จ านวน 7 ข้อ)  
หัวข้อการประเมินผล    ระดับความพึงพอใจ 

1. แอพพลิเคชั่นสามารถท าการคน้หาเสน้ทางวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก 4.49 มาก 
2. แอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมลูของวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวดัพิษณุโลก ได้อย่างชัดเจน 4.51 มากที่สุด 
3. แอพพลิเคชั่นสามารถแสดงรายละเอียดของเสน้ทางของวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างชัดเจน 4.43 มาก 
4. แอพพลิเคชั่นสามารถดูภาพของวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมได ้ 4.57 มากที่สุด 
5. แอพพลิเคชั่นสามารถดูวีดิโอแนะน าวิธีปฏิบัติธรรมเบ้ืองตน้ได้ 4.40 มาก 
6. แอพพลิเคชั่นสามารถค้นหาเสน้ทางตามเงื่อนไขทีก่ าหนดได้ 4.46 มากที่สุด 
7. แอพพลิเคชั่นนี้สะดวกตอ่ผู้ใช้งาน 4.54 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.49 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของระบบด้านการท างานตามระบบของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบทีพัฒนาขึ้นมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.49 
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3.1.1.2 ด้านการใช้งานของโปรแกรม 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม (จ านวน 7 ข้อ) 
หัวข้อการประเมินผล    ระดับความพึงพอใจ 
1. ความง่ายในการใช้งานโปรแกรม 4.54 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนของข้อความทีแ่สดงบนจอภาพ 4.51 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของการใช้สีของตวัอกัษร 4.51 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของการใช้สีพืน้หลัง 4.43 มาก 
5. ความเหมาะสมของการใชรู้ปภาพประกอบ 4.49 มาก 
6. ความเหมาะสมของปรมิาณขอ้มูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 4.51 มากที่สุด 
7. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางสว่นต่างๆ บนจอภาพ 4.54 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้านการใช้งานของโปรแกรมที่มีต่อระบบทีพัฒนาขึ้น มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.51 สรุปผลของการประเมินในภาพรวมของระบบโดยทุกด้าน ได้ค่าเฉลี่ย 4.50 สรุปได้ว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
3.2 อภิปรายผล 

แอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ซึ่งผู้ที่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อนก็สามารถเข้าใจระบบการท างานได้ โดยหลักการท างาน คือ สามารถค้นหาวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม และในการเลือกแต่ละสถานที่
นั้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือสามารถแสดงแผนที่สถานทีน่ั้นได้ บุคลากรให้ความสนใจกับแอพพลิเคช่ัน เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องท าความเข้าใจ 
ท าให้ได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่ง และยังช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลก 
 

4. สรุปผล 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือพบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคช่ันในด้านการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากส่วนด้านการใช้งานของ
โปรแกรมแอพพลิเคช่ันการออกแบบสีสันภายในแอพพลิเคช่ัน ข้อมูลสถานที่มีความน่าสนใจ มีระบบน าทางไปยังสถานที่ และการใช้งานไม่
ยุ่งยากซับซ้อนพร้อมสามารถน าทางไปยังวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยไม่หลงทาง จึงส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โดยรวมของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันนี้อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.51 ซึ่งถ้าแอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานที่
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก บนมือถือ ได้ถูกพัฒนาส่วนอื่นๆ ให้มากขึ้น และมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นที่นิยม จะช่วยส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลก ให้ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้รู้จักข้อมูลและเส้นทางไปยังวัดและสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ามาท าบุญและปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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การพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการพัฒนาระบบการเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

การเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบึกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก น าข้อมูลที่ได้มาจัดเป็นฐานข้อมูลโดยใช้ My SQL และเขียนโปรแกรมการ
พัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาระบบจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ระบบสารสนเทศ, เบี้ยยังชีพ 

Abstract 
        This research is aimed to the financial system development paying the elderly for satisfaction assessment of users 
financial system to paying the elderly. evaluate system performance paying the elderly by the collected Information on 
Subdistrict Administrative Organization (SAO) Buengkok Bang Rakam district of Phitsanulok, Information is derived Organized 
into database using My SQL and Programming development system of financial Aid for Elder Case Study on Subdistrict 
Administrative Organization (SAO) Buengkok Bang Rakam district of Phitsanulok. The research found the development 
system of financial Aid for Elder Case Study on Subdistrict Administrative Organization (SAO) Buengkok Bang Rakam district of 
Phitsanulok By the satisfaction evaluation of users of the system. Are satisfied was high with an average of 4.48 therefore 
found the development system of financial Aid for Elder Case Study on Subdistrict Administrative Organization (SAO) 
Buengkok Bang Rakam district of Phitsanulok that have been developed Can be used effectively.  
Keywords: Development, Information system, financial Aid for Elder 
 

1.บทน า 
        ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท างานมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกๆองค์กรจะปฏิเสธการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการท างาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นได้จากการจัดการระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานท างานเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดในการท างาน และสามารถอ านวยความสะดวก เพื่อมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากองค์กรยังไม่มีการจัดการเรื่องระบบเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน โดยยังใช้ระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ เป็น
เอกสารท าให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ตามมา ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเก็บข้อมูลและหลักฐานต่างๆ 
เกิดความยุ่งยากซับซ้อนก่อให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหายสิ้นเปลืองพื้นที่ และทรัพยากรในการจัดเก็บข้อมูลได้ 
         องค์การบริการส่วนต าบลบึงกอก ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 65140 แบ่ง
การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ในการจัดการบริหารราชการแผ่นดินของไทยส่วนราชการหรือองค์กรภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
โดยตรงในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นองค์กรที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดหน่วยงานจึงได้มีการน า
เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้เพื่อให้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
1.1 วัตถุประสงค ์
      1.1.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเบี้ยยังชีพ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก             
     1.1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศเบี้ยยังชีพ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 
อ าเภอบางระก า จังหวดัพิษณุโลก          
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1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    1.2.1 พีเอชพี (PHP) 
        ภาษาพีเอชพี (PHP)คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซค์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้
ส าหรับท าเว็บไซค์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษา
พีเอชพีน้ันง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซค์สามาเขียน เว็บเพจที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
    1.2.2การจัดการฐานข้อมูล 
        ฐานข้อมูลหมายถึงการน าเอาข้อมูลต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งแต่เดิมจัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันเช่น
ข้อมูลบุคลากรข้อมูลคงคลังโดยแต่เดิมถูกจัดเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลของฝ่ายต่างๆได้ถูกจัดเกบ็รวมไวใ้นฐานขอ้มลูเดยีวกนัซึง่เปน็ขอ้มลู
รวมของบริษัทส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบแฟ้มข้อมูลได้ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
แต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับระบบแฟ้ม 1 ระบบและจะเรียกฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งว่า 
“ระบบฐานข้อมูล” การจัดการฐานข้อมูลต้องอาศัย โปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อ านวยความ
สะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับก าหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่าน
ข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แกไ้ขข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนการ
จัดท าข้อมูลส ารองด้วย โดยอาศัยโปรแกรมที่เรียกว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูล(Database Management System: DBMS)  
    1.2.3 การจัดการฐานข้อมูลMySQL 
        MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS) ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับการท างานอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 
    1.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        วันชัย ชูประดิษฐ ์(2554) ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับอ าเภอล าทับจังหวัดกระบี่ในแต่ละ
ด้านในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาลต าบลล าทับจะมีผลต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุกล่าวคือหากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาลต าบลล าทับน้อยจะท าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นปัจจัยด้าน
อายุพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยจะมีผลท าให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นและหากรายได้ของผู้สูงอายุน้อยจะท าให้ความ
ต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น อรพินท์ บุนนาค (2537) การจัดสวัสดิการสังคมโดยลดการพึ่งบริการของรัฐที่กรมประชาสงเคราะห์ได้ริเริ่ม
แนวคิดการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชนในรูปแบบชุมชนช่วยชุมชนตามโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดทั่วประเทศ เพื่อให้
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถอยู่ในชุมชนของตนได้ต่อไป โดยได้รับการช่วยเหลือดูแลจากชุมชนที่ตนอาศัยอยู่คนในชุมชน
จะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เดือนร้อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณีและวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมของตน อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้มีการพึ่งพิง
บริการของรัฐเท่าที่จ าเป็น ส่วนกรมประชาสงเคราะห์จะเป็นผู้คอยสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนให้สามารถด าเนนิงานไดด้ว้ยตนเองตอ่ไป 
ทั้งนี้เพราะเหตุว่าครอบครัวและชุมชนยังคงเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมและเป็นหลักในการให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่ผู้สูงอายุมีความต้องการและผู้สูงอายุสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึงมากกว่า และให้บริการได้ในจ านวนมากครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดงบประมาณได้มาก ในอนาคตการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในลักษณะชุมชนช่วยชุมชนและการมีส่วน
ร่วมการด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ จะขยายบริการแก่ผู้สูงอายุได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
        ระพีพรรณ ค าหอม (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท  
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างระบบการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท
เพื่อวิเคราะห์ข้อจ ากัดด้านความสามารถของรัฐในการดูแลและจัดหาบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในเขตชนบทโดยใช้วิธีการศึกษา
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการศึกษากลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิงที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขต
เทศบาลซึ่งผลการศึกษาในด้านข้อจ ากัดของรัฐด้านความสามารถภาครัฐในการจัดและดูแลสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในชนบท 
        ภุชงค ์เสนานุช (2552) รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงความเข้มแข็งของประชาชนครอบครัวและชุมชนว่ามีอิทธิพลต่อ
การด าเนนิชีวิตและความเข้มแข็งของประชาชนมากกว่าการให้บริการจากสถาบันดังนั้นแนวนโยบายด้านผู้สูงอายุจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ระบบบริการที่จะให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในครอบครัวและชุมชนโดยน าแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพของผูส้งูอายใุห้
สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขทั้งสุขกายและสุขใจตามอัตภาพและลดการพึ่งพิงจากบรกิารภายนอกมารว่มกบัการใช้
ครอบครัวเป็นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการให้การดูแลในครอบครัวแต่จากการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรส่วนใหญ่
จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการจ่ายเบี้ยยังชีพเท่านั้นสาเหตุส าคัญเนื่องมาจากยังขาดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัด
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
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2.วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    2.1.1. ประชากร ได้แก่บุคลากรและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกจ านวน ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน และผู้ที่ทดลองใช้ 
    2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการสุ่มตัวอย่างจาก บุคลากร และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คนและผู้ที่ทดลองใช้ 30 คน 
2.2การเก็บและรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยมีดังนี้ 
    2.2.1 เคร่ืองมือเพ่ือการทดลอง ได้แก ่
        2.2.1.1ระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
    2.2.2 เคร่ืองมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
        2.2.2.1 แบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
2.3ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
    2.3.1 การวิเคราะห ์
        2.3.1.1การวิเคราะห์เนื้อหา 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาระบบจากเอกสารหนังสือ และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
    2.3.2การออกแบบ 
        2.3.2.1 น าผลการวิเคราะห์มาท าการคัดเลือกข้อมูลจากเอกสารและหนังสือ 
        2.3.2.2 การจัดการโครงร่างเว็บไซต์ 
        2.3.2.3 ออกแบบระบบ 

รูปที่ 1 Context Diagramระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
        2.3.2.4พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว ้
    2.3.3การน าไปใช้ 
        น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้โดยการเลือกแบบเจาะจง คือจาก ข้าราชการ บุคลากร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คนและผู้ที่ทดลองใช้ 30 คน 
    2.3.4การประเมิน 
        2.3.4.1วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยน าผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาคุณภาพ 
        2.3.4.2 วิเคราะหผ์ลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
    2.3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะหข์้อมลูดังนี ้
        2.3.5.1ศึกษาความพึงพอใจ วิเคราะห์โดยใช้แบบประเมินเป็นแบบปะเมิน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  )  
2.4 การพัฒนาระบบ  
        การลงมือพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก การ
พัฒนา ได้แก่ ภาษาส าหรับพัฒนาระบบ คือ ภาษา PHP ภาษา HTML ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
เพื่อการพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
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2.5.การทดสอบระบบ 
        ก่อนที่จะน าระบบจา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณโุลกไปใช้จริง
นั้นต้องมกีารทดสอบระบบ ซึ่งผู้ที่ทดสอบจะตรวจสอบความถูกตอ้งและทดสอบการท างานของระบบทุกขั้นตอนหากพบข้อผิดพลาด จะท า
การแกไ้ขระบบให้ถกูต้องและเสรจ็สมบูรณ์  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
        จากการพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก การทดสอบ
แบบทั่วไปโดยแบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 3กลุ่ม คือ ข้าราชการ บุคลากร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 10 คน ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน และผู้ที่ทดลองใช้ 30 คน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผล 

1. หลังจากที่พัฒนาโปรแกรมและท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยสามารถที่จะพัฒนาระบบ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

1.1 หน้าล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถออกจากระบบได้ 
1.2 หน้าจอแสดงข้อมูลเพื่อเลือกการท างานของผู้ใช้งาน เช่น 

 - ข้อมูลผู้สูงอายุ 
 - ข้อมูลผู้พิการ 
 - ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
 - การจ่ายเบี้ย 

1.3 หน้าข้อมูลผู้สูงอายุหรือผู้พิการ สามารถเพิ่ม,ลบ,แก้ไขได้ และจะมีข้อมูลผู้สูงอายุ เช่น 
 - ช่ือ-สกุล 
 - เพศ 
 - วัน-เดือน-ปีเกิด 
 - น้ าหนัก 
 - ส่วนสูง 

- กรุ๊ปเลือด 
- เบอร์โทร 
- สถานะ 

  1.4 หน้าการจ่ายเบี้ยยังชีพ จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพตามที่ลงทะเบียนไว้และตามสถานะความเป็นอยู่ 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลกลการหาความพึงพอใจอยู่ในความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x  = 4.48)  สอดคล้องกับ ทัศนีย์ สุวดิษฐ์ (2554) ได้ท าการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
จ าแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพรายได้อาชีพเขตที่อยู่อาศัยและเพื่อศึกษาถึงข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์จานวน 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน t - test, One - Way ANOVA และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้
วิธีของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) 
 

4. สรุปผล 
 ผลการพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ทีพ่ัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีระดับ ความพึงพอใจจากผู้ที่ใช้ระบบเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยการพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

หัวข้อรายการประเมิน    ความหมาย 
1. ด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบระบบ   
1.การค้นหาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4.48 มาก 
2.การค้นหาข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 4.43 มาก 
3.การแสดงผลลัพธ์ 4.56 มากที่สุด 
4.การแสดงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 4.45 มาก 
5.การประเมินผลข้ันตอนการหาค้น 4.43 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.47 มาก 
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หัวข้อรายการประเมิน    ความหมาย 
2.ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน   
1. โปรแกรมสามารถท าการค้นหาข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพได้ 4.50 มาก 
2. โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพได้อย่างชัดเจน 4.50 มาก 
3.โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไขที่ก าหนดได้ 4.45 มาก 
4. โปรแกรมสามารถออกรายงานได้ตามเง่ือนไขได้ 4.48 มาก 
5. ความเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.45 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.48 มาก 
3.ด้านการใช้งานของโปรแกรม   
1. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน 4.46 มาก 
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.45 มาก 
3. ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษร 4.51 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 4.61 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ 4.50 มาก 
6. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 4.48 มาก 
7. มีระบบป้องกันความลับของข้อมูลที่เหมาะสม 4.50 มาก 
8.ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม 4.45 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.50 มาก 
 

จากตารางที่ 1 จากการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้พัฒนาขึ้น มีการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ประเมินด้านความ
สอดคล้องขององค์ประกอบระบบ ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งานและด้านการใช้งานของโปรแกรมโดยประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 43 คน  
        ผลประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผลประเมินด้านความสอดคล้องของ
องค์ประกอบระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.47) ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.48) 
และด้านการใช้งานของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =4.50)  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบคุณ อาจารย์ ไพฑูรย์ง้ิวทั่ง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับค าแนะน าการพัฒนาแบบสอบถามและให้ค าแนะน าในการตรวจสอบองค์ประกอบระบบสารสนเทศในครั้งนี้
อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานนอกจากน้ีขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทความวิจัยนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 

2556โดยใช้วิธีการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเค-มีน (K-Means Clustering)ในการแบ่งกลุ่มรายได้กับรายจ่ายของ
ครัวเรือนออกมาเป็นจ านวน 5 กลุ่ม เมื่อได้ข้อมูลจากการแบ่งกลุ่มแล้วก็จะเลือกกลุ่มของครัวเรือนที่มีรายได้กับรายจ่ายน้อยที่สุดหรือจุด
ศูนย์กลางจากการแบ่งกลุ่มของกลุ่มทีน่้อยที่สุด หลังจากนั้นจะน าไปหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้เทคนิคหากฎความสมัพนัธด์ว้ยวธิเีอฟ
พี-กโรธ (FP-Growth) ว่ามีประเภทหนี้สินในระบบคือการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเช่น การกู้ยืมเพื่อน ามาใช้
ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดิน (Purchase House and/or land) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษา (Education) การกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 
(Household consumption) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าธุรกิจ (Business) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าเกษตร (Farm Business) และการกู้ยืม
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ (Others) ว่ามีกฎความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของครัวเรือนที่มีรายได้กับรายจ่ายน้อยที่สุด 
เป็นกลุ่มที่มหีนี้สินมากที่สุด และสามารถหากฎความสัมพันธค์รัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบได้ทั้งสิ้น 26 กฎความสัมพันธ์ เช่น ครัวเรือน
มีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการท าธุรกิจ กู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดินและกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ ถ้าครัวเรือนมีการ
กู้ยืมทั้ง3 วัตถุประสงค์นี้ แสดงว่า ครัวเรือนจะมีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคด้วย โดยมีค่าความเช่ือมั่น(Confidence) อยู่ที่ 1
และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) 1.729 เป็นต้น 
ค าส าคัญ:เหมืองข้อมูล  เค-มีนกฎความสัมพันธ์เอฟพี-กโรธ 

Abstract 
This paper analyzes data from the Survey of Economic and Social Research Project in 2013 of The National 

Statistical Office, using K-Means Clustering, the data mining techniques to segment income and expenditure of 
households. The result is 5 groups. When the data from the segment is finished, it will select a group of households with 
the lowest income and expenses or the center of the smallest group in order to determine the relationship of the data 
by using FP-Growth. To find the type of debt in loans from financial institutions having purpose of the loan as the to 
purchase / lease / house or land, loans for use in education, loan for spend in consuming (Household consumption), 
loans for use in business, loan for use in agriculture (farm business) and loans for other purposes that rules the 
relationship or not. The results showed that groups of households with the lowest income and expenses is the group 
with the most debt, and it given the relationship of household debt in relation to total 26 rules, such as a household 
loans used for the purpose of doing business, the loan used to purchase / lease / house or land, and loans for other 
purposes, and if households are borrowing these three objectives that will also have a loan to spend for consuming too. 
With the confidence at 1 and correlation (Lift) 1.729. 
Keywords: Data Mining, Clustering K-Means,Association ruleFP-Growth 
 

1. บทน า 
จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ทุกเดือนในทุกจังหวัดทั่วประเทศท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล(มกราคม - ธันวาคม 2556) โดยน าเสนอเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญๆ คือ 
รายได้ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และการกระจายรายได้ของครัวเรือน ซึ่งพบว่า ในปี 2556ครัวเรือนในประเทศไทยมีรายได้และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยเดือนละ 25,194 และ19,061 บาท ตามล าดับ มีหนี้สินเฉลี่ย 163,087 บาท ซึ่งคิดเป็น 6.5 เท่าของรายได้ 

จากการศึกษา พบว่า รายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการท างานร้อยละ 73.8 ซึ่งมาจากค่าจ้างและเงินเดือน
ร้อยละ 40.8 จากการท าธุรกิจร้อยละ 18.5 และจากการท าการเกษตรร้อยละ 14.5 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการท างานเช่น เงิน
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ10.5 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 1.3 และรายได้ในรูป
สวัสดิการ/สินค้าและบริการต่าง ๆ ร้อยละ 13.0 
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ภาพที่ 1 แสดงรายได้รายได้ของครัวเรือน (ปี 2556) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายส าหรับครัวเรือน 

 

ส่วนค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 34.4 เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ (ซึ่งในจ านวนนี้ เป็นค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 1.1) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 20.0 ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 19.2 ค่า
ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 5.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารร้อยละ 3.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา การบันเทิง/การจัดงานพิธี และ
ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 1.7 1.6 และ 1.5 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางศาสนา มีเพียงร้อยละ 1.1 ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 11.9 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนี้สิน 

 

จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 20 ล้านครัวเรือน พบว่าเป็นครัวเรือนที่มีหนี้สินประมาณ 10.8 ล้านครัวเรือน คิดเป็น ร้อย
ละ 53.8 ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนร้อยละ 75.0 โดยใช้ในการซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 36.8 อุปโภคบริโภคร้อยละ 36.7 
และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น ส าหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ ร้อยละ 25.0 นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้
เพื่อใช้ท าการเกษตรร้อยละ 13.4 ใช้ท าธุรกิจและอื่น ๆ อีกร้อยละ 11.6 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2556 และจากการค้นคว้าเพิ่มเติม ทางคณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการศึกษาและวิจัยเพื่อน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนทาง
การเงินหรือนโยบายเกี่ยวกับการกู้เงินให้กับประชาชน หรือเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้กับองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเงิน โดยใช้วิธีการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเค-มีน (K-Means) เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วจึงหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้เทคนิคหากฎความสัมพันธ์ของการมีหนี้สินตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมด้วยวิธีเอฟพี-กโรธ (FP-
Growth)ข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และ
สถานะการมีหนี้สินของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและค่าใช้จ่ายน้อย 
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1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การกู้ยืมของกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้และรายจ่ายน้อย 
2. เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้กับองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันการเงินเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

การกู้ยืมเงินของครัวเรือน 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการออกนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินในอนาคต 

1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการท าโครงการวิจัยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2556 จ านวน 42,589 รายการเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือน วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมประเภทหนี้สินในระบบและประเภทหนี้สินนอกระบบ และวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้เทคนคิในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน (K-Means) และใช้เทคนิคหากฎความสัมพันธด์้วยวิธีเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ครัวเรือนที่มีหนี้สินจ าแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืม 

1.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระท ากับข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุด

ข้อมูลนั้นโดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ เป็นต้น ในปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูลได้ถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ และรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยการท า
เหมืองข้อมูลนั้น มีกระบวนการที่กระท ากับข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางและความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น เช่น การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล (Data Clustering) เป็นการแบ่งข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่ม เช่น แบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันตามลักษณะอาการ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกัน เทคนิคที่นิยมใช้ในการแบง่กลุม่ เช่น 

เทคนิคในการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเค-มีน (K-Means Clustering ) เป็นเทคนิคทีน่ิยมใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นจ านวน K คลัสเตอร์ตามที่ผู้ใช้งานก าหนดขึ้นมา โดยใช้การวัดระยะห่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับจุดศูนย์กลาง (Centroid) ของแต่
ละคลัสเตอร์ สรุปขั้นตอนการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน (K-Means)ออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์โดยท าการสุ่มให้มีตามจ านวนที่ก าหนด 
2. ค านวณระยะห่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าและก าหนดให้

ข้อมูลอยู่ในคลัสเตอร์ที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของคลัสเตอร์นั้น 
3. ค านวณจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ใหม่อีกครั้ง 
4. ท าขั้นตอนที่ 2-3 จนกว่าข้อมูลทุกตัวอยู่ในคลัสเตอร์เดิมหรือท างานจนถึงจ านวนรอบที่ก าหนดไว้ 
กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือวัตถุที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใช้กฎเช่ือมโยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าแล้วพิจารณาสินค้าที่ผู้ซื้อมักจะซื้อพร้อมกันหรือไม่ หรือเพื่อหา
ความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู ่เช่น ถ้าพบว่าคนที่ซื้อเทปวิดีโอมักจะซื้อเทปกาวด้วยเป็นต้น 

ตัวอย่างการหากฎความสัมพันธ์การช้ือขายสินค้าโดยการแสดงข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าซื้อในแต่ละครั้ง(ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 รายการการซื้อขายสินค้า 
การซื้อสินค้าครั้งที่ สินค้าที่ลูกค้าซื้อ 

1. Apple, Cereal, Diapers 
2. Beer, Cereal, Eggs 
3. Apple, Beer, Cereal, Eggs 
4. Beer, Eggs 

 

จากข้อมูลตารางที่ 1 จะพบว่ามีการซื้อเบียร์ (Beer) จ านวน 3 ครั้งจะมีค่าสนับสนุน (Support) เท่ากับ 75 % หรือ (3/4) และไข่ 
(Eggs)  มีจ านวน 3  ครั้งเช่นกัน ดังนั้น ค่าสนับสนุน(Support) เท่ากับ 75 % หรือ (3/4) เช่นกันขั้นตอนถัดไปคือการสร้างกฎความสัมพันธ์
จาก Frequent Item Set ที่หาได้ โดยจะพิจารณา Frequent Item Set ที ่มีความยาวมากกว่า 2รายการขึ้นไปมาสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ 
เช่น {Apple, Cereal} จะสร้างกฎความสัมพันธ์ได้เป็น Apple => Cereal เป็นต้น โดยกฎความสัมพันธ์ท่ัวไปจะเขียนได้ดังนี้ 
                                                                                                                                      (1) 
 

โดยที่ LHS (Left Hand Side) แสดงรูปแบบของ Item Set ด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์และ RHS (Right Hand Side) แสดง
รูปแบบของ Item Set ด้านขวาของกฎความสัมพันธ์นอกจากค่าสนับสนุน (Support) ยังมีค่าที่ใช้วัดในการวัดประสิทธิภาพ คือค่าความ
เช่ือมั่น (Confidence) และค่าสหสัมพันธ์ (Lift) โดยมีรายละเอียดดังนี้ เช่น ค่าความเช่ือมั่น(Confidence) แสดงความเช่ือมั่นของกฎ
ความสัมพันธ์ท่ีเมื่อรูปแบบในด้านซ้ายของกฎที่เมื่อรูปแบบ LHS เกิดขึ้นแล้วรูปแบบ RHS ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง [0-1] ถ้าค่าใกล้ 1 หมายถึงมี
ความเช่ือมั่นในกฎความสัมพันธ์มาก โดยสามารถค านวณค่าที่จะเกิดขึ้นด้วยเป็นจ านวนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ โดยมีวิธีการค านวณค่าความ
เช่ือมั่น (Confidence) ได้ดังนี้ 

LHS=> RHS 
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                                                            (2) 
 
 

โดยที่ Support (LHS, RHS) คือ ค่า Support ที่รูปแบบ LHS และ RHS ของกฎความสัมพันธ์ที่เกิดเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และ 
Support(LHS) คือค่าสนับสนุนรูปแบบที่อยู่ด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์ ค่าสหสัมพันธ(์Lift) คือค่าที่บ่งบอกว่าการเกิดรูปแบบ LHS และ 
RHS มีความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ โดยถ้าค่า Lift มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ารูปแบบ LHS และ RHS ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent) แต่ถ้ามีค่า
มากกว่า 1 มากๆ แสดงว่ากฎทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมากด้วยเช่นกัน ค่า Lift ค านวณได้ดังนี้ 
 
                                                            (3) 
 
 

โดยที่ Support (LHS, RHS) คือค่าสนับสนุนที่รูปแบบ LHS และ RHS ของกฎความสัมพันธ์ที่เกิดเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และ 
Support(LHS) คือค่าสนับสนุนรูปแบบที่อยู่ด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์ และ Support(RHS) ค่าสนับสนุนรูปแบบที่อยู่ด้านขวาของกฎ
ความสัมพันธ ์

ในการหากฎความสัมพันธ์นี้มีเทคนิคอยู่หลายวิธี เช่น การหากฎความสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth 
Algorithm) เป็นวิธีการที่ท างานได้เร็วกว่าอัลกอริทึมอพริโอริ (Apriori Algorithm) ที่ใช้การอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียง 2 ครั้ง ท าให้
ท างานได้เร็วขึ้นในการหา Frequent Item Sets อัลกอริทึมเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth Algorithm)  ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

1. สร้าง FP-Tree จากฐานข้อมูลที่ก าหนดโดยจะมีการอ่านฐานข้อมูล 2 ครั้งอ่านฐานข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อนับค่าความถี่ของแต่ละ 
Items Set และท าการตัด Items Set ที่มีค่าความถี่ขั้นต่ าออก หลังจากนั้นน า Items Set ที่เหลือมาเรียงล าดับตามค่าความถี่ของแต่ละ 
Item Set จากมากไปน้อยในตารางที่เรียกว่า Hash Table อ่านฐานข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง FP-Tree 

2. หา Frequent Item Setจาก FP-tree 
1.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชฎารัตน ์สิริธร และ ศศิธร (2556) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและ

หาความสัมพันธ์ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้กฎความสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม เพื่อน าไปหาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันผลการทดลองพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ขนาดของ
ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้หารายได้และค่าใช้จ่ายยาสูบต่อเดือนของครัวเรือนมีความสมัพนัธก์บัจ านวนสมาชิกทีม่สีทิธใินการเบกิ
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

ณรงค์ศักดิ์ และ จิรัฏฐา (2554) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เอฟพ-ีกโรธ กับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษางานวิจัย
นี้ได้ประยุกต์กฎความสัมพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคของเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาโดยใช้อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithm) เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนที่ก าลังจะ
เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้เหมาะสมกับผลการเรียนของตนเอง พบว่า ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนควรมีมากกว่าหนึ่งแห่ง ขนาด
ของข้อมูลมีผลต่อความถูกต้องของตัวแบบ และการสร้างกฎความสัมพันธ์สามารถเลือกใช้อัลกอริทึมที่ประมวลผลเร็วเพื่อรองรับข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ในอนาคต เป็นต้น 

ประมูล และ พยุง(2558)ศึกษาเรื่อง การท าเหมืองข้อมูลกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีค่าถ่วงน้ าหนักสูงสุดจากกราฟบริบูรณ์แบบ
สมมาตรเป็นการท าเหมืองข้อมูลโดยใช้กฎความสัมพันธ์จากรายการซื้อขายเพื่อใช้ในการท ารายการส่งเสริมการขายแนะน ารายการสินค้าที่
มักจะซื้อด้วยกันเป็นประจ า การหากฎความสัมพันธ์โดยสามารถเลือกกฎความสัมพันธ์ที่มีค่าสนับสนุนและค่าความเช่ือมั่นที่จากระดับ
สูงสุดได้และจากการทดลองค่าสนับสนุนแต่ละค่ามีความละเอียดถึงทศนิยม 6 ต าแหน่ง จึงเป็นการยากที่ผู้ใช้งานจะคาดคะเนเพื่อเลือกคา่ที่
เหมาะสมด้วยตนเองได้ การเลือกจากค่าสนับสนุนโดยก าหนดระดับจากสูงสุด ท าให้จ ากัดปริมาณกฎความสมัพนัธแ์ละไดก้ฎความสมัพนัธท์ี่
มีค่าสนับสนุนและความเช่ือมั่นที่สูงได้ 

สุพจน์ และ วรารัตน(์2557) ศึกษาเรื่อง การแยกกลุ่มค าถามเพื่อค้นหาค าตอบโดยใช้เว็บเชิงความหมายและการท าเหมืองข้อมูล 
มีจุดประสงคเ์พื่อพัฒนาหาต้นแบบการค้นหาค าตอบที่เกี่ยวข้องกับค าถามแบบอัตโนมัติเป็นการหากฎความสัมพันธ์เช่ือมโยงค าหลักของ
ค าถามและค าตอบโดยใช้อัลกอริทึมแอพพลิออริ (Apriori Algorithm) ในการประมวลผลผลลัพธ์ค าตอบที่ได้จากการค้นหาค าตอบที่
เช่ือมโยงกับค าถามภาษาไทยแบบเชิงความหมายจากค าหลักของค าถามและค าตอบ ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถท างานโดยการค้นหา
ค าถามและสามารถหาประโยคค าตอบที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

สุรยศ และ นวลวรรณ (2552) ศึกษาเรื่อง การท าเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะยากจนโดยใช้กฎการจ าแนก
ประเภทเชิงความสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะยากจน ใช้ชุดข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปีพ.ศ. 2547 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกฎการจ าแนกประเภทเชิงความสัมพันธ์ (Class Association Rule)
แบ่งกลุ่มข้อมูลทีศ่ึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายรายบุคคลน้อยกว่าเส้นความยากจน โดยจะถือว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีความยากจน
และแบ่งกลุ่มของแอททริบิวท์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของรายได้จากครัวเรือน กลุ่มค่าใช้จ่ายในการอุปโภค และกลุ่มค่าใช้จ่ายในการ

Confidence (LHS=>RHS) = 
                 

            
 

Lift (LHS=>RHS) = 
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บริโภค ผลการทดลองพบว่า การใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกฎการจ าแนกประเภทเชิงความสัมพันธ์สามารถที่หาปัจจัยที่ส่งผลถึง
ประชากรที่มีภาวะยากจนได้ สามารถน าปัจจัยที่ได้จากการทดลองไปก าหนดเป็นนโยบายเพื่อช่วยลดภาวะยากจนได้ 

สุวิจักขณ์ ธรธนัส และ สายัณห์(2559) ศึกษาเรื่อง การหาความสัมพันธ์การปรับเพิ่มขึ้นหรือการปรับลดลงของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ราคาทองค าโลก และราคาน้ ามันดิบโลกด้วยเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลโดยหาความสัมพันธ์ว่าการปรับเพิ่มขึ้นหรือการปรับลดลงของดัชนีทุกตลาดหลักทรัพย์ ราคาทองค าโลก และราคาน้ ามันดิบ
โลก เมื่อปิดการซื้อขายในแต่ละวันว่าจะมีความสัมพันธ์กันในบทความได้ใช้ขั้นตอนวิธีการที่เรียกว่า อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (FP-Growth 
Algorithm) ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลจากการท าวิจัยพบว่าสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 71 กฎความสัมพันธ ์

อุไรวรรณ(2558) ศึกษาเรื่อง ระบบแนะน าข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟพี-
กโรธ (FP-Growth Algorithm) บทความนี้น าเสนอระบบแนะน าข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลโดยประยุกต์ใช้
เทคนิคเอฟพ-ีกโรธ เพื่อใช้แก้ปัญหาการจัดหลักสูตรที่มีรายวิชาไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพผลลัพธ์ที่ได้เป็นกฏความสัมพันธ์ 8กฏ
ของผลการเรียนในแต่รายวิชาชีพจ านวน 16 รายวิชาทีส่อดคล้องกับอาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตร 

จากงานวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าในยุคปัจจุบันนีม้ีการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆหลาย
ด้านทางคณะผู้วิจัยเลือกแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกระบวนการที่ใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) และใช้
เทคนิคหากฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้สินตามวัตถุประสงคก์ารกูย้มืโดย
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2556 โดยเลือกใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและสถานะการมีหนี้ของครัวเรือน 

 

2. วิธีการศึกษา 
กระบวนการท าการทดลองการวิจยัมีอยู่ 4กระบวนการดังภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการด าเนินการวิจยั 

 
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการด าเนินการวิจัย 

 

1. การค้นคว้าและศึกษาโครงการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Household Socio - Economic Survey 
Understanding) ค้นคว้าและศึกษาโครงการวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อมูลและภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษากระบวนการ
ท าโครงการวิจัยและศึกษาหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลดังกล่าวการศึกษาและการท าความเข้าใจข้อมูลโครงการส ารวจส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 2556 (Data Understanding) การศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูล เช่น ช่ือตัวแปร ความหมายของตัวแปร ค่าที่
จัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งท าการจัดเก็บข้อมูลจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2556 

2. การเตรียมข้อมูลและการท าข้อมูลให้สมบูรณ์ (Data Preprocessing & Data Cleaning) ท าการรวบรวมข้อมูลจากโครงการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ระยะเวลา 1 ปี(ประจ าปี พ.ศ. 2556) มาจัดเก็บใน Microsoft Office Excel 
และคัดเลือกข้อมูลแต่ละคอลัมน์ที่ต้องการน ามาจัดท าโครงการวิจัย จึงจัดการลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และแปลงข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูล หลังจากทีล่บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในโครงการวิจัยนี้จ านวนทั้งหมด 42,589 รายการ 
โดยการใช้งานซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เทคนิคในการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) เป็นเทคนิคที่
นิยมใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล ซึ่งจะแบ่งกลุ่มออกเป็นจ านวน Kคลัสเตอร์ จ านวนกลุ่มที่เหมาะสมในการจัดกลุ่มตั้งแต่ 2-5 กลุ่ม ตามที่ผู้ใช้งาน
ก าหนดจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมในโครงการวิจัยนี้คือ จ านวน 5 กลุ่ม โดยใช้การวัดระยะห่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับจุดศูนย์กลาง (centroid) 
ของแต่ละคลัสเตอร์ จุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์คือค่าเฉลี่ยของแต่ละแอตทริบิวต์ของข้อมูลที่อยู่ในคลัสเตอร์ ต่อมาจึงใช้เทคนิคหากฎ
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ความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยวิธีเอฟพี-กโรธ (FP-Growth) ค้นหาความสัมพันธ์จากข้อมูลเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้สินจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การกู้ยืม เพื่อใช้ในการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล 

4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัย 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     เมื่อท าการเตรียมข้อมูลและการท าข้อมูลให้สมบูรณ์อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถน าไปประมวลผลข้อมูลในขั้นตอน 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) จากผลการศึกษาสามารถน าข้อมูลไปประมวลผลจ านวน 42,589 รายการ ข้อมูล
เหล่านี้จะถูกน าไปแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน(K-Means)ตัวแปรที่น ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มประกอบด้วย 3 ตัวแปรหลักคือรายได้ทั้งสิ้น
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนสถานะการมีหนี้สินของครัวเรือน น าไปผ่านกระบวนการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) โดยจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมที่ผู้ใช้งานก าหนด คือ 5 กลุ่ม จะแสดงจ านวนข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีเค-มีน(K-
Means) ดังภาพที่ 5 และแสดงค่าจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5แสดงจ านวนข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) 

 

จากภาพที่ 5 แสดงจ านวนข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) จะพบว่าการแบ่งกลุ่ม Cluster 0 มีจ านวนข้อมูล 2ครัวเรือน 
การแบ่งกลุ่ม Cluster 1มีจ านวนข้อมูล 34,153 ครัวเรือน การแบ่งกลุ่ม Cluster 2มีจ านวนข้อมูล 31 ครัวเรือน การแบ่งกลุ่ม Cluster 3มี
จ านวนข้อมูล 7694 ครัวเรือนและการแบ่งกลุ่ม Cluster 4มีจ านวนข้อมูล 709 ครัวเรือน 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงค่าจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ 

 

จากภาพที่ 6แสดงค่าจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ จะพบว่า Cluster 0 มีค่าจุดศูนย์กลางของข้อมูลรายได้(AverageIncome) 
เท่ากับ 7,747,904.500 บาทและมีค่าจุดศูนย์กลางของข้อมูลค่าใช้จ่าย (AverageExpenditures) เท่ากับ 172,054 บาท และ Cluster 1มีค่าจุด
ศูนย์กลางของข้อมูลรายได้ (AverageIncome) เท่ากับ 15,424.964 บาทและมีค่าจุดศูนย์กลางของข้อมูลค่าใช้จ่าย(AverageExpenditures) 
เท่ากับ 13,355.100 บาท ซึง่เป็นกลุ่มที่มีรายได้กับค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและมียอดจ านวนผู้ติดหนี้สินสูงที่สุดด้วย หลังจากนั้นก็จะน ากลุ่มนี้ไปหา
กฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth) 

2. การหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยวิธีเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth) สนใจเฉพาะข้อมูล Cluster 1ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้
กับค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและมียอดจ านวนผู้ติดหนี้สินสูงที่สุดของตัวแปรข้อมูลครัวเรือนที่มีหนี้สินจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม คือ การ
กู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดิน(Purchase house and/or land) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษา (Education) การกู้ยืมเพื่อใช้จ่าย
อุปโภคบริโภค (Household consumption) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าธุรกิจ (Business) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าเกษตร (Farm business) และ
การกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงคใ์นด้านอื่นๆ (Others) ประเภทหนี้ในระบบ ผลการวิจัยพบว่าค่าสนับสนุน (Support) ของครัวเรือนประเภทหนี้สินใน
ระบบ ดังภาพที่ 7 แสดงค่าสนับสนุน (Support) ของครัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบ 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงค่าสนับสนุน (Support) ของครัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบ 
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จากภาพที่ 7 การแสดงค่าสนับสนุน (Support) จะพบว่าจ านวนครัวเรือนที่มีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคมี
ค่าสนับสนุนสูงสุด 0.578 หรือมีครัวเรือนถึง 57.8 % ทีร่องลงมาคือจ านวนครัวเรือนที่มวีัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการท าเกษตรมีค่า
สนับสนุน 0.358 หรือมีครัวเรือนถึง 35.8 % ส่วนจ านวนครัวเรือนที่มีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคและมีวัตถุประสงค์
การกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการท าเกษตรพร้อมกันทั้งสองวัตถุประสงค์ มีค่าสนับสนุน 0.132 หรือมีครัวเรือนถึง 13.2 % เป็นต้น 

เมื่อได้ค่าสนับสนุน (Support) แล้วต่อไปจะเป็นการหาค่าความเช่ือมั่น (Confidence) คือค่าที่แสดงความเช่ือมั่นของกฎ
ความสัมพันธ์ของรูปแบบในด้านซ้ายของกฎ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง [0-1] ถ้าค่าใกล้ 1 หมายถึงมีความเช่ือมั่นในกฎความสัมพันธ์มาก และค่า
สหสัมพันธ์ (Lift) คือค่าที่บ่งบอกว่ากฎมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยถ้าค่าสหสัมพันธ(์Lift) มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า กฎไม่ความสัมพันธ์กัน
หรือขึ้นต่อกัน (Independent) แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 1 มากๆ แสดงว่ากฎทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมากด้วยเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงค่าความเชื่อม่ัน (Confidence) และค่าสหสัมพันธ์ (Lift) ของครัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบ 

 

จากภาพที่ 8 การแสดงค่าความเช่ือมั่น (Confidence) และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) จะพบว่าจะอธิบายกฎหรือสมมุติฐานต่างๆ ที่ได้จาก
การประมวลข้อมูลโดยจะสร้างกฎหรือสมมุติฐานจ านวน 26 กฎ ตัวอย่างเช่น 

1. [Business,Purchase house and/or land, Others] --> [Household consumption] (Confidence: 1.0) กฎหรือสมมุติฐาน 
(Rule & Premises) ถ้าครัวเรือนมีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ประกอบธุรกิจ กู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดินและกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ใน
ด้านอื่น ๆ  ถ้าครัวเรือนมีการกู้ยืมทั้ง3 วัตถุประสงค์นี้ แสดงว่า ครัวเรือนจะมีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคด้วยโดยมีค่าความเช่ือมั่น 
(Confidence) อยู่ที่ 1.0 และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) 1.729 

2. [Business, Education, Others] --> [Farm business] (Confidence: 1.0) กฎหรือสมมุติฐาน (Rule & Premises) ถ้าครัวเรือนมีการกู้ยืม
เพื่อน าไปใช้ในการท าธุรกิจ กู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา และกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านอื่น ๆ  ถ้าครัวเรือนมีการกู้ยืมทั้ง 3 วัตถุประสงค์นี้ แสดง
ว่า ครัวเรือนจะมีการกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าเกษตรด้วยโดยมีค่าความเช่ือมั่น (Confidence) อยู่ที่ 1.0 และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) 2.793 

3. [Household consumption,Business, Others] --> [Purchase house and/or land] (Confidence: 0.833) กฎหรือสมมุติฐาน 
(Rule & Premises) ถ้าครัวเรือนมีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายอุปโภคบริโภค กู้ยืมเพื่อใช้ในการท าธุรกิจและกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านอื่น ๆ  ถ้า
ครัวเรือนมีการกู้ยืมทั้ง 3 วัตถุประสงค์นี้ แสดงว่า ครัวเรือนจะมีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดินด้วยโดยมีค่าความเช่ือมั่น 
(Confidence) อยู่ที่ 0.833 และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) 1.383 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ได้จากผลจากการวิจัยที่ได้กฎหรือสมมุติฐานออกมาจากการวิจัย โดยสามารถสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ออกมาได้ทั้งหมด 26 กฎ และสามารถแสดงกฎความสัมพันธ์และค่าความเช่ือมั่นในรูปแบบกราฟ ดังภาพที่ 9แสดงกฎความสัมพันธ์
และค่าความเช่ือมั่นในรูปแบบกราฟ ของครัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบ 

 
ภาพที่ 9 แสดงกฎความสัมพันธ์และค่าความเชื่อม่ันในรูปแบบกราฟ ของครัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบ 

จากภาพท่ี 9 จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบกราฟซึ่งในแต่ละวัตถุประสงค์การกู้ยืมจะมีความสัมพันธ์กันแต่ละ
วัตถุประสงค์และจะแสดงให้เห็นค่าความเช่ือมั่นและค่าสหสัมพันธ์ 
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4. สรุปผล 
โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการที่ใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเค-มีน(K-Means) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและสถานะการมีหนี้สินของครัวเรือน หลังจากนั้นจึงใช้
เทคนิคหากฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีเอฟพี-กโรธ (FP-Growth) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้สินโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์การ
กู้ยืม ท าการจัดเก็บข้อมูลจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2556 เพื่อหากฎความสัมพันธ์
ของวัตถุประสงค์การกู้ยืมของกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้และรายจ่ายน้อยที่สุดการน ากระบวนการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลจะท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนส าหรับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการหาแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ ต่อไป 

ส าหรับโครงการวิจัยนี้ใช้วิธีการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเค-มีน (K-Means Clustering)ในการแบ่งกลุ่ม
รายได้กับรายจ่ายของครัวเรือนออกมาเป็นจ านวน 5 กลุ่ม เมื่อได้ข้อมูลจากการแบ่งกลุ่มแล้วก็จะเลือกกลุ่มของครัวเรือนที่มีรายได้กับรายจ่าย
น้อยที่สุดหรือจุดศูนย์กลางจากการแบ่งกลุ่มของกลุ่มที่น้อยที่สุด หลังจากนั้นจะน าไปหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้เทคนิคหากฎ
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีเอฟพ-ีกโรธ (FP-Growth) ว่ามีประเภทหนี้สินในระบบ คือ การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เช่น 
การกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดิน (Purchase House and/or land) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษา (Education) การกู้ยืมเพื่อใช้จ่าย
อุปโภคบริโภค (Household consumption) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าธุรกิจ (Business) การกู้ยืมเพื่อใช้ในการท าเกษตร (Farm Business) และ
การกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ (Others) ว่ามีกฎความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของครัวเรือนที่มีรายได้กับรายจ่ายน้อย
ที่สุด เป็นกลุ่มที่มีหนี้สินมากที่สุด และสามารถหากฎความสัมพันธค์รัวเรือนประเภทหนี้สินในระบบได้ทั้งสิ้น 26 กฎความสัมพันธ์ เช่น ครัวเรือน
กู้ยืมเพือ่วัตถุประสงค์น ามาใช้ในการท าธุรกิจ กู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดินและกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ  ถ้าครัวเรือนมีการ
กู้ยืมทั้ง3 วัตถุประสงค์นี้ แสดงว่า ครัวเรือนจะมีการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคด้วย โดยมีค่าความเช่ือมั่น(Confidence) อยู่ที่ 1และมี
ค่าสหสัมพันธ์ (Lift) 1.729 เป็นต้น 

แนวทางวิจัยในอนาคตอาจจะต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการอื่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือหา
วิธีการหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจจะต้องขอ้มูลมากกว่าหนึ่งปีมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึง
การหาปัจจัยที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืมมากขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
        งานวิจัยครั้งนี้ จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก คือ แอพพลิเคช่ันที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการค้นหาหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจากเดิม การค้นหาหน่วยงานของรัฐ จะ
ค้นหาจากทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีปัญหาในด้านความไม่สะดวกในการค้นหาเส้นทางและการค้นหาข้อมูลของหน่วยงาน เพราะเว็บไซต์ส่วนมาก
จะต้องเปิดจากโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(PC) ซึ่งการพกพาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะให้ความสะดวกสบายมากกว่า  
ผู้พัฒนาจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
สะดวกในการค้นหาเส้นทางและค้นหาข้อมูลหน่วยงานของรัฐแก่ผู้ใช้  ในแอพพลิเคช่ันจะสามารดูขอมูลหน่วยงานของรัฐในจังหวัดพิษณุโลก 
บอกประเภทของหน่วยงานรวมถึงมีรูปภาพของหน่วยงานประกอบเพื่อความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แอพพลิเคช่ันนี้ยังบอกเส้นทางและ
พิกัดที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจนท าให้สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก  จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้
แอพพลิเคช่ัน โดยแบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ และกลุ่มผู้ใช้ จ านวน 100 คน โดย
ใช้มาตรวัด แบบประเมิน 4 ระดับ พบว่าผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ ทั้ง 3 ท่าน ผลที่ได้คือ มีความความพึงพอใจในด้านหน้าจอ
ของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี ด้านการท างานของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดี และในด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคช่ันอยู่ใน
ระดับดี และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ผลที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านของหน้าจอของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านการท างานของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดีมาก และในด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้แอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดี 
ค ำส ำคัญ : แอพพลิเคชั่น ระบบแอนดรอยด์ หน่วยงานของรัฐ 
 

Abstract 
This research aimed to Development of Application for Search a Government Sector via Android System: A Case 

Study in Phitsanulok Province. This application designed to solve the problems of search a Government Sector. A problem to 
find directions and information agency is most websites will be open from notebook or desktop computer (PC), which the 
portable of Mobile Phones and Tablet are more comfortable. The developer has an idea to develop an application for state 
agencies to find the operating system Android. Up to meet the ease of searching for information and search directions  of users. 
The details of the application functionality. More information can public authorities in Phitsanulok. Said the agency, including a 
photo of the assembly to be accurate and clearer. The app also offers directions and coordinates the establishment of public 
authorities clearly makes it convenient to travel a lot. By testing this application. The segmented into two groups is 3 application 
experts and 100 people. There are four levels of assessment found that the three experts were satisfied with the performance 
of the application functionality level was an good level. Design screen apps option level was an good level. And the overall 
satisfaction of the application functionality was an good level. And results from a sample of 100 people, the result is satisfaction 
in the performance of the application functionality was an very good level. Design screen was very good and the satisfaction of 
application functionality was an good level. 
Keywords: Application, Android, Government sector 
 

1. บทน ำ 
        ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีถือเป็นส่วนส าคัญของชีวิตยุคปัจจุบัน ไม่ว่าไปทางไหนมักจะพบเห็นคนใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อความสะดวกสบาย
ในชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ คอมพิวเตอร์ คงปฏิเสธไม่ได้ถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อประกอบกับการศึกษาหาความรู้ สื่อมัลติมิเดีย  
รูปภาพ บทความ ถือเป็นสิ่งส าคัญของการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น การแพร่หลายของอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้งานผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บแล็ต เพราะอุปกรณ์ประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือ เล็ก เบา ใช้งานได้เร็วและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป ณ ที่ไหนผู้ใช้ก็สามารถรับข่าวสารได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพราะการที่เราได้เข้าถึงข้อมูลที่สดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นถึงเส้นทางใหม่ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพือ่ใหผู้ร้บัสาร
ได้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงและข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับมีความสะดวกสบาย  จึงมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ส าหรับผู้ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อความสะดวกสบาย และที่ส าคัญคือเช่ือถือได้ 
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        ดังนั้นผู้ศึกษาได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาแอพพลิเคช่ันค้นหาหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และบอกรายละเอียดของหน่วยงาน 
บอกเส้นทางการเดินทางให้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และให้สะดวกสบายของผู้ที่ต้องการใช้บริการหน่วยงานของรัฐในจังหวัดพิษณุโลก 
1.1 วัตถุประสงค ์
        1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
        2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก 
1.2 วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) ได้วิจัยเรื่องแนวโน้มการใช้โมบายแอพพลิเคช่ันโดยแนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่างๆ ที่แข่งขันกันเพื่อชิง ความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน Mobile 
Application และดัวยแอพพลิเคช่ันที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นท าให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง
กิจกรรมใน ชีวิตประจ าวันด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ท า ให้บริษัทช้ันน า ด้าน โทรศัพท์มือถือหลายแห่งหันมาให้
ความส าคญั กับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มอถือโดยเช่ือ ว่า จะมีอัตราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด 

กิตติยา วงศ์นรเศรษฐ์  (2556) อธิบายไว้ว่า แอปพลิเคช่ันในปัจจุบันนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อมาสนองความต้องกาของมนุษย์ 
ในทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีระบบที่ใช้ทางานหลากหลาย เช่น ios, Windows Mobile, Android และBlackBerry OS ดังนั้น
แอปพลิเคช่ันจึงถูกเขียนและพัฒนาลงในสมาร์ทโฟน Mobile Application, Tablet เหมาะส าหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในกาเข้าถึงกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงขยายการให้บริการผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา การประยุกต์ใช้ เช่น แอปพลิเคช่ันสาหรับการท่องเที่ยวแอปพลิเคช่ัน
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ แอปพลิเคช่ันสาหรับภัตตาคาร แอปพลิเคช่ันสาหรับการขายสินค้า แอปพลิเคช่ันสาหรับการศึกษา แอปพลิเคช่ันเพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น Application จึงเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ และใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
ปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันอย่างต่อเนื่องจึงทาให้แอปพลิเคช่ันมีอิทธิพลกับชีวิตคนในปัจจุบันมาก แนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคช่ันจึง
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ธุรกิจในอนาคตกาลังเคลื่อนเข้าสู่นวัตกรรมบนอุปกรณ์ Smart Device อุปกรณ์โมบาย จะมีอัตราถึง 1 ใน 4 จากช่องทางการ
เข้าถึงทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น 
 

2. วธิีกำรทดลอง 
2.1 ขั้นกำรศึกษำพัฒนำงำนวิจัย 
        2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแอพพลิเคช่ัน ศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสูตร
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและองค์ประกอบในการสร้างแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อให้ใช้เครื่องมือใน
การสร้างและพัฒนาที่เหมาะสม 
        2.1.2 ก าหนดข้อมูลที่ใช้ และค้นหาข้อมลูหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก ่
         (1).สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก             (7).ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
        (2).ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6              (8).ทีท่ าการไปรษณียจ์ังหวัดพิษณุโลก 
        (3).สถานสงเคราะห์วังทอง                         (9).เรือนจ ากลางจังหวัดพิษณุโลก 
        (4).สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณโุลก 
        (5).ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก                       (10).ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 
        (6).เทศบาลนครพิษณุโลกจงัหวัดพิษณุโลก 
เพื่อท่ีศึกษารวบรวมข้อมลูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
       2.1.3 ศึกษาและก าหนดวิธีการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ การเขียนโปรแกรม การแบบออกแบบ 
 
2.2 แสดงภำพสถำปัตยกรรมกำรท ำงำนของระบบ 

 
ภำพที่ 1 ภำพรวมของระบบ 
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ผู้ดูแลระบบจะท าการป้อนข้อมูลลงในระบบงาน จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล MySQL (Database) ดาต้าเบสที่ใช้ 
ส าหรับเก็บข้อมูลหน่วยงานของรัฐ และเก็บข้อมูลเส้นทางไปหน่วยงานของรัฐ โดยน ามาจาก (Google Map) จากนั้นข้อมูลก็จะถูกบันทึกและ
ประมวลผล ขั้นตอนสุดท้ายคือการแสดงผล หลังจากที่ผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูลลงในระบบงานผ่านโปรแกรม (Adobe Dreamweaver CS6) ไปเก็บไว้
ในฐานข้อมูล MySQL (Database) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ได้ท าการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นข้อมูลก็จะถูกแสดงผลออกมาในมือถือ
สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังภาพที ่1. แสดงการท างานของระบบ 
 

2.3 แผนภำพกำรท ำงำนของระบบ (Data Flow Diagrams) 
        แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเขา้มาในระบบ เพื่อแสดงวิธีการไหลของข้อมูลจากกระบวนการ
หนึ่งไปอีกกระบวนการหนึ่ง 
        2.3.1 Context Diagram (DFD Level 0) แผนภำพกำรไหลของข้อมูลระดับสูงสุด 

 
ภำพที่ 1: Context Diagram (DFD Level 0) 

 

2.3.2 Data flow diagram (Level 1) แผนภำพกระแสข้อมูล 

  
ภำพที่2: Data flow diagram (Level 1) 
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2.3 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
        ผู้พัฒนาได้ท าการแบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันจ านวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง และผู้ใช้
แอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 100 คน หลังจากที่พัฒนา
แอพพลิเคช่ันและท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของแอพพลิเคช่ัน โดยสามารถที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีส่วนประกอบเป็นภาพส าหรับตัวอย่างหน้าจอภาพแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 
 

 
ภำพที่ 1: ภำพแสดงหน้ำจอแรกของแอพพลิเคชั่น 

 

 
ภำพที่ 2: แสดงหน้ำจอค้นหำของหน่วยงำน 

 

 
ภำพที่ 3: แสดงหน้ำจอข้อมูลโดยรวมของหน่วยงำน 
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ภำพที่ 4: ภำพแสดงหน้ำจอข้อมูลที่อยู่ของหน่วยงำน 

 

 
ภำพที่ 5: ภำพแสดงหน้ำจอข้อมูลที่ติดต่อของหน่วยงำน 

 

 
ภำพที่ 6: ภำพแสดงหน้ำจอแผนที่ของหน่วยงำน 

 

5. ผลกำรทดลอง 
        ผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ ทั้ง 3 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ง 100 คน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป โดยมีการแบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น โดยมีการแบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) และผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบ ได้ผลดังนี ้
 
 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
 

424 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เชี่ยวชำญด้ำนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ทั้ง 3 ท่ำน 
 

รำยกำรประเมิน  
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนหน้ำจอของแอพพลิเคช่ัน 
1 ขนาดของตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน 3.33 0.58 ดีมาก 
2 รูปแบบของแอพพลิเคชั่น สบายตา 3.66 0.58 ดีมาก 
3 มีความเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน 3 1.00 ดีมาก 
4 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 3 1.00 ดีมาก 
5 การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูดความสนใจ 2.66 0.58 ดี 

รวม 3.13 0.23 ดีมาก 
ด้ำนหน้ำจอของแอพพลิเคช่ัน 
1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 2.66 0.58 ดี 
2 มีการตอบสนองที่รวดเร็ว 2.33 1.15 ดี 
3 ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 3 1.00 ดีมาก 

รวม 2.66 0.67 ดี 
ด้ำนควำมพึงพอใจภำพรวมกำรใช้แอพพลิเคช่ัน 
1  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนนี้ สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อยเพียงใด 3.33 0.58 ดีมาก 
2  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ ได้พัฒนาข้ึนมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  3.66 0.58 ดีมาก 
3 ในภาพรวมของแอพพลิเคชั่น ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับระบบงานนี้ 3 1.00 ดีมาก 

รวม 3.33 0.33 ดีมาก 
 

จากตารางที ่1 ผลการประเมินความพึงพอใจใน 4 ระดับ จากผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ ทั้ง 3 ท่าน ผลที่ได้คือ ความพึง
พอใจในด้านของด้านหน้าจอของแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับดีมาก (ค่ำเฉลี่ย= 3.13 S.D. = 0.23) ด้านการท างานของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดี 
(ค่ำเฉลี่ย= 2.66 S.D. = 0.67) และในด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก (ค่ำเฉลี่ย= 3.33 S.D. = 0.33) 
 

ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 18-35 ปี จ ำนวน 100 คน 
 

รำยกำรประเมิน 
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนหน้ำจอของแอพพลิเคช่ัน 
1 ขนาดของตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน 2.95 0.89 ดี 
2 รูปแบบของแอพพลิเคชั่น สบายตา 2.6 0.94 ดี 
3 มีความเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน 2.85 0.88 ดีมาก 
4 การใช้งานเมนูต่างๆบนหน้าจอ 3.45 0.69 ดีมาก 
5 การออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่น ที่ดึงดูดความสนใจ 3.5 0.69 ดีมาก 

รวม 3.07 0.47 ดีมาก 
ด้ำนกำรท ำงำนของแอพพลิเคช่ัน 
1 แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 3.1 0.91 ดีมาก 
2 มีการตอบสนองที่รวดเร็ว 3 0.92 ดีมาก 
3 ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 2.8 1.06 ดีมาก 

รวม 2.96 0.61 ดีมาก 
ด้ำนควำมพึงพอใจภำพรวมกำรใช้แอพพลิเคช่ัน 
1  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาข้ึนนี้ สามารถน าไปใช้ได้จริง มากน้อยเพียงใด 3 0.86 ดีมาก 
2  ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่น ที่ได้พัฒนาข้ึนมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  3 0.92 ดีมาก 
3 ในภาพรวมของแอพพลิเคชั่น ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับระบบงานนี้ 2.8 1.06 ดี 

รวม 2.93 0.60 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจใน 4 ระดับ จากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี จ านวน 100 คน ผลที่ได้คือ 
ความพึงพอใจในด้านของหน้าจอของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก ( X = 3.07 S.D. = 0.47) ด้านการท างานของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก 
( X = 2.96 S.D. = 0.61) และในด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( X = 2.93 S.D. = 0.60) 
 

6. อภิปรำยผล 
        จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ ทั้ง 3 ท่าน ผลที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านของหน้าจอของ
แอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก ด้านการท างานของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดี และในด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี จ านวน 100 คน ผลที่ได้คือ ความพึงพอใจในด้านของหน้าจอของ
แอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดี ด้านการท างานของแอพพลิเคช่ัน อยู่ในระดับดีมาก และในด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมามีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานได้สะดวก สามารถแสดงข้อมูลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามผลของการ
สืบค้นได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแอพพลิเคช่ันนี้สามารถใช้เป็นช่องทางในการค้นหาเส้นทางและข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว 
สามารถเป็นทางเลือกได้อีกทางหนึ่งส าหรับผู้ใช้ 
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7. สรุปผล 
จากผู้ที่ใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีความ

พึงพอใจในการต่อการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและผู้ใช้งานแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์ รับรู้
ข้อมูลหน่วยงานรวมถึงเส้นทางการเดินทางมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี 
จ านวน 100 คน พบว่าระดับความพึงพอใจของการใช้งานของโปรแกรม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมาใช้งาน
ได้สะดวก สามารถแสดงข้อมูลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามผลของการสืบค้นได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแอพพลิเคช่ันนี้สามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการค้นหาเส้นทางและข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเปน็ทางเลือกได้อีกทางหนึ่งส าหรับผู้ใช้ 
 

8. กิตตกิรรมประกำศ 
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วิธีการตรวจสอบการปนเปือ้นของจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร 
Rapid Method for Determining of Microorganism Contamination in Herbal Medicine 
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บทคัดยอ่ 
การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์โดยเฉพาะเช้ือก่อโรคที่ส าคัญในสมุนไพรด้วยวิธี PCR เปรียบเทียบกับวิธีทางจุลชีววิทยา โดยใช้

ตัวอย่างยาสมุนไพรทีผ่ลติและจ าหน่ายในเขตภาคตะวันออกจ านวน 52 ตัวอย่าง จากการตรวจด้วยอาหารเฉพาะด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเช้ือทางจุล
ชีววิทยา พบว่า ยาสมุนไพรประเภทแคปซูล ยาอดัเมด็และวัตถุดิบที่ใช้ท ายาสมุนไพร มีการปนเปื้อน Salmonella spp. และ Aspergillus spp. 
จ านวนตั้งแต่ 3.6 - 5.1 log cfu/g และ 2.0 - 3.5 log cfu/g ตามล าดับ ส่วนยาผงพบเฉพาะ Aspergillus spp. ส่วนยาลูกกลอนและยาน้ าไม่พบ
การปนเปื้อนของเช้ือก่อโรคสองชนิดนี้เลย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปนเปือ้นของจุลินทรีย์ทั่วไปที่ไม่ก่อโรค เช่น แบคทีเรียใช้อากาศ ยีสต์และ
เช้ือรา ส่วนผลการตรวจด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเ์มอร์ที่จ าเพาะต่อยีนที่เกี่ยวข้องกับเช้ือก่อโรค ยืนยันได้ว่า Salmonella spp. และ 
Aspergillus spp. ที่พบในตัวอย่างยาสมุนไพรนั้นไม่ใช่สายพันธุ์ท่ีก่อโรคร้ายแรง ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นแนวทางในการใช้เทคนิค PCR ตรวจการ
ปนเปื้อนจุลินทรยี์ก่อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจ าแนกชนิดของจุลินทรียไ์ด้ดีกว่าวิธีทางจลุชีววิทยา  
ค าส าคัญ:  ยาสมุนไพร  การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์  เช้ือก่อโรค   
 

Abstract 
 Polymerase chain reaction (PCR) assays based on genes specific for the genus Salmonella and the genus 
Aspergillus spp. were developed to screen for species of both genera in herbal medicines from retail and production 
premises in eastern Thailand.  All 52 samples tested were also examined by traditional microbiology techniques using 
selective media for pathogenic strains. Using these methods, Salmonella and Aspergillus species were detected in capsules, 
compressed tablets and dried herbs at the levels of 3.6 - 5.1 log cfu/g and 2.0 - 3.5 log cfu/g , respectively. However, none 
of the species detected were severe pathogens. In herbal drug powders, only Aspergillus species were found, while anti-
cough syrups or soft tablets contained no contaminants of either genus. Since the PCR assay methods gave the same 
results as traditional methods but in much less time, PCR can be considered a valuable tool for rapid and effective 
detection of microorganisms that may contaminate herbal medicines.  
Keywords:  Herbal medicines, microorganism contamination, Pathogen 
 

1. บทน า 
ยาสมุนไพรนับเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นที่มีการน าสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่าง ๆ  เป็นการสร้างงาน

และรายได้แก่ชุมชน แต่ทั้งนี้การผลิตและแปรรูปสมุนไพรจัดเป็นยาสมุนไพรที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนให้เป็นยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ดังนั้นคุณภาพของยาสมุนไพรจึงเป็นเรื่องส าคัญซึ่งในต ารับยามาตรฐานยาสมุนไพรไทยก าหนดไว้ว่ายาสมุนไพรจะต้องไม่มีการ
ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค คือ ต้องไม่มีการปนเปื้อน Staphylococcus aureus ต่อยา 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตร Clostridium sp. 
และ Salmonella sp. ต่อยา 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร (Subcommittee on the Establishment of the Thai Herbal Pharmacopoeia, 
2000) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ส ารวจและวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพร ผงสมุนไพร ยาแคปซูลสมุนไพรและชาชง
สมุนไพร ในโครงการคุณภาพสมุนไพรไทยตั้งแต่ปี 2545 - 2551 จ านวน 1,904 ตัวอย่าง พบสมุนไพรที่มีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์เกินเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 996 ตัวอย่างหรือร้อยละ 52.3 ยาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทยมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์หลายกลุ่ม บางกลุ่มไม่เป็นอันตราย 
เช่น Escherichia coli แต่บางกลุ่มเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคทั้ง Salmonella sp., Clostridium sp. และ Staphylococcus aureus   พบการปนเปื้อน
ได้ตั้งแต่วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการเก็บรักษายาสมุนไพร (Liang, et al., 2004)  การตรวจสอบจุลินทรีย์ในตัวอย่างยาสมุนไพรโดยใช้
วิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือทางจุลชีววิทยานั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้แต่ต้องใช้เวลาอย่างต่ า 3-10 วัน สามารถแสดงผลได้เฉพาะชนิด
จุลินทรีย์ตามอาหารที่เพาะเลี้ยงเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถจ าแนกสายพันธุ์ได้ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ต้องมีการใช้เทคนิคอื่นร่วมในการ
ตรวจสอบ ด้วยข้อจ ากัดจากวิธีทางจุลชีววิทยานี้ จึงควรมีวิธีอ่ืนที่ช่วยในการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น การประยุกต์เทคนิคทาง
อณูพันธุศาสตร์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารพิษที่มาจากจุลินทรีย์ในอาหาร เช่น การใช้เทคนิค multiplex-PCR ตรวจสอบ
แบคทีเรียที่ผลิต histamine, tyramine และ putrescine  วิธีนี้เป็นวิธีที่จ าเพาะมากสามารถตรวจแยกได้เฉพาะแบคทีเรียกลุ่มที่ต้องการเท่านั้น (de 
las Rivas et al. 2005) การตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในนมและผลิตภัณฑ์จากนมด้วยวิธี PCR พบว่าวิธีนี้ท าได้รวดเร็ว จนสามารถวางแผน
ควบคุมและติดตามการผลิตที่มีคุณภาพได้ (Tilsala-Timisjärvi and Alatossava 2004) การตรวจหาเช้ือรากลุ่มที่ผลิต mycotoxin ในอาหาร ซึ่งถ้าใช้
เทคนิคทางจุลชีววิทยาต้องใช้เวลา ส่วนการตรวจสอบสารพิษในอาหารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี่นั้นต้องการเครื่องมือที่จ าเพาะและผู้เช่ียวชาญ ส่วน
การตรวจสอบด้วยเทคนิคอิมูโนวิทยานั้นมีปัญหาด้านความไว (sensitivity) ในการตรวจเมื่อทดลองใช้เทคนิค PCR, multiplex PCR และ real-time PCR 
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พบว่ามีความจ าเพาะและความไวสูง แต่ยังมีปัญหาเรื่อง false positive (Hayat et al. 2012) จากรายงานที่ผ่านมาจึงเป็นการยืนยันว่า เทคนิคทาง
อณูพันธุศาสตร์สามารถประยุกต์ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย ไวรัส หรือ เช้ือราที่ปะปนอยู่ในสิ่งที่ต้องการตรวจสอบได้  
การศึกษาครั้งนี้จึงตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ตัวอย่างยาสมุนไพรที่ผลิตและจ าหน่ายในเขตภาคตะวันออกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเช้ือที่จ าเพาะทางจุลชีววิทยาเปรียบเทียบกับวิธีทางอณูพันธุศาสตร์ โดยออกแบบไพร์เมอร์ที่มีความจ าเพาะกับจุลินทรีย์โดยแบ่งเป็น
แบคทีเรียกลุ่มก่อโรคกับเช้ือราที่มักปะปนในยาสมุนไพรและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชิงคุณภาพของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนแต่ละชนิดด้วยวิธี PCR  

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและใช้เป็น
แนวทางในการควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานแก่ผู้ผลิตยาสมุนไพร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป 

 

2. วิธกีารทดลอง 
2.1 การเก็บตัวอย่างยาสมุนไพร 
ตัวอย่างเป็นยาแผนโบราณจากแหล่งผลิตยาสมุนไพร 3 จังหวัดในเขตภาคตะวันออก คือ ชลบุรี  21 ตัวอย่าง ฉะเชิงเทรา  8 

ตัวอย่างและจันทบุรี 23 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555  การเก็บตัวอย่างยาสมุนไพรจะสุ่มเก็บจาก
ร้านและแผงจ าหน่าย  บรรจุตัวอย่างยาสมุนไพรในซองพลาสติกที่ปิดมิดเขียนรายละเอียดของยาสมุนไพร เช่น ช่ือยา วันที่เก็บและช่ือร้าน  ใส่
ลงในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันเช้ือจุลินทรีย์จากภายนอกเข้าไปปนเปื้อน หลังจากนั้นน าไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 °C จนกว่า
จะมีการทดสอบขั้นต่อไป 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างยาสมุนไพร 

จังหวดั จ านวนของรูปแบบยาสมุนไพร 
แคปซูล ยาผง ยาอัดเมด็ ยาลูกกลอน วัตถุดบิ ยาน  า รวม 

ชลบุร ี 5 5 5 2 4 0 21 
จันทบุร ี 15 2 0 4 1 1 23 
ฉะเชิงเทรา 2 1 3 0 1 1 8 

รวม 22 8 8 6 6 2 52 
 

2.2 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา 
การตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp., Aspergillus spp. เช้ือราชนิดอื่น  ๆและยีสต์ด้วยอาหารคัดเลือก โดยช่ังตัวอย่างยาสมุนไพร 5 

กรัม ใส่ลงในสารละลาย 0.01% Tween  80  ปริมาตร 45 มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว เขย่าที่ความเร็ว 180 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นเจือจางตัวอย่างเป็นล าดับขั้น ตั้งแต่ 1-106 เท่า ระดับละ 3 ซ้ า เพื่อเลือกระดับความเจือจางที่สามารถนับโคโลนีได้หรือเห็นสัณฐาน
ชัดเจน ทดสอบโดยวิธีการเกลี่ยจานเพาะเช้ือ ส าหรับวิเคราะห์ Salmonella spp.  ใช้อาหาร Bismuth  sulfite  agar บ่มที่อุณหภูมิ 35 °C เป็น
เวลา 48 ช่ัวโมง ส่วนการวิเคราะห์ Aspergillus spp. เช้ือราชนิดอื่น ๆ  และยีสต์ ใช้อาหาร Sabouraud  4%  dextrose agar บ่มที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 1 สัปดาห์  ศึกษาลักษณะโคโลนีและสัณฐานวิทยา 

2.3 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนด้วยวิธี PCR 
2.3.1  การสกัด DNA จากตัวอย่าง  

เตรียมตัวอย่างโดยใช้ยาสมุนไพร 5 กรัม ใสล่งในสารละลาย 0.01% Tween 80 ปริมาตร 45 มิลลิลติร  ทีผ่่านการฆ่า
เช้ือแล้ว น าไปเขย่าที่ความเร็ว 180 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  แลว้เก็บสารละลาย 1 มิลลลิิตรเพื่อสกัด DNA จากตัวอย่างด้วยวิธี hot 
phenol ที่ดัดแปลงจาก Belcher and Young (1998)  ละลายตะกอนด้วย TE buffer วัดความเข้มข้นของ DNA ที่ได ้

2.3.2  การตรวจวิเคราะห์ด้วยปฏิกิริยา PCR 
2.3.2.1 การออกแบบไพร์เมอร์ (Primer) 

ออกแบบไพร์เมอร์โดยโปรแกรม Primer 3 (version 0.4.0)  โดยเลือกยีนทีเ่ป็นรหสัของ hypothetical protein เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคของ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi และยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง aflatoxin biosynthesis ของ Aspergillus 
flavus  ไดไ้พร์เมอร์ 4 คู่  ทดลองเปรียบเทียบกับไพร์เมอร์ที่มาจากยีน ITS 2 ที่มีรายงานแล้วว่าทดสอบสายพันธุ์  Aspergillus flavus  และ 
Aspergillus parasiticus ได ้(Sardiñas et al. 2011) รายละเอยีดดังตารางที ่2   

2.3.2.2 ความเข้มขน้ของสารและปฏิกิริยา PCR 
เตรียม DNA และท าปฏิกิริยา PCR  โดยใช้เอนไซม์ Platinum@TaqDNA Polymerase (Invitrogen) โดยความเข้มข้นและปริมาณที่ใช้ให้

เหมาะสมตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะน า อุณหภูมสิ าหรับปฏิกริิยา PCR  ไพร์เมอร์  Flavus 1,2 และ Salmo 3,4 เริ่มที่ 94 °C เวลา 5 นาที จากนั้นท า
ปฏิกิริยาเป็นวงรอบจ านวน 30 รอบ เริ่มที่ 94 °C เวลา 30 วินาท,ี 50 °C เวลา 45 วินาท ีและ 72 °C เวลา 1 นาที สุดท้ายเป็น 72 °C เวลา 7 นาท ี

อุณหภูมสิ าหรับไพร์เมอร์ FLAVIQ1 และ FLAQ2  เริ่มที่ 94°C เวลา 5 นาที จากนั้นท าปฏิกิริยาเป็นวงรอบจ านวน 25 รอบ เริ่มที ่
94°C เวลา 30 วินาท,ี 60°C เวลา 20 วินาท ีและ  72°C เวลา 35 วินาที สุดท้ายเป็น  72 °C เวลา 3 นาที ส่วนอุณหภมูิส าหรับไพร์เมอร์ FLAVIQ1 
และ  PARQ2 แตกต่างช่วงปฏิกิริยาเป็นวงรอบ โดยใช้ annealing  69.3°C เวลา 30 วินาท ีและ extension  72°C เวลา 30 วินาท ี

ตรวจสอบ PCR product ด้วยเจล 1.0% agarose gel ใน TBE buffer แล้วน าแผ่นเจลมาย้อมด้วย Ethidium bromideแลว้
สังเกตแถบ DNA ภายใตร้ังสีอลุตรา้ไวโอเลต บันทึกภาพ 
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ตารางที่ 2 ไพร์เมอร์ที่ใช้ในการทดลองตรวจสอบเชื อก่อโรค 
ชื่อไพร์เมอร ์ Forward primer (5'->3') Reverse primer  (5'->3') 
Flavus 1 TCGATTCCGGAAAATGTCTC ACGCCATTGGTACGAGTTTC 
Flavus 2 GGGAACTATGCTGACGGTGT CGTCGAGGACCTCTTACTGC 
Salmo 3 CCGCTTTCCACACTTCGCCG CCCGGCTGCGGAATACAGCC 
Salmo 4 ACACTTCGCCGCGATCGACA TCACCCCCTCCTGCGCCAAT 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
3.1 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา 
การตรวจสอบการปนเปื้อนของเช้ือก่อโรค 2 ชนิดในยาสมุนไพรจ านวน 52 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างยาสมุนไพรประเภทแคปซูลและวัตถุดิบ

มีการปนเปื้อน Salmonella spp. และ Aspergillus spp. มากที่สุด รองลงมาคือยาอัดเม็ดและยาผง ส่วนยาลูกกลอนและยาน้ าไม่พบการปนเปื้อนของ
เช้ือทั้งสองชนิด โดยตัวอย่างยาสมุนไพร 6 ตัวอย่าง ที่มีการปนเปื้อน Salmonella spp. พบว่า ยาถอนพิษที่เก็บจากร้านขายยาในจังหวัดชลบุรีมีการ
ปนเปื้อนมากที่สุดถึง 5.1 log cfu/g ส่วนตัวอย่างอื่นที่เป็นวัตถุดิบ ยาผง และยาแคปซูล เช่น ใบมะรุมแห้ง,ยาต้มมะเร็ง , กวาวเครือแดง, สมุนไพรระดู
ขาว และชาชงสมุนไพร 4 รส มีการปนเปื้อน 3.8 - 3.6 log cfu/g  และมีตัวอย่างยาสมุนไพร 10 ตัวอย่างที่พบการปนเปื้อน Aspergillus spp. ได้แก่ ใบ
มะรุมแห้งจากร้านสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการปนเปื้อนมากที่สุด 3.5 log cfu/g   ส่วนตัวอย่างอื่น เช่น ยาแก้ซาง,ยาหอม, อบเชย, รากสามสิบ
เช่ือม,ยาถอนพิษ และฟ้าทะลายโจร มีการปนเปื้อน 2.0 - 3.1 log cfu/g  (ตารางที่ 3) โดย Aspergillus spp. ที่พบในตัวอย่างยาสมุนไพรจะมีลักษณะเส้น
ใยสีขาวและสปอร์มีสีเขียว ด า เทา และน้ าตาล (ภาพที่ 1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบสปอร์แบบไม่อาศัยเพศแบบโคนิดิโอสปอร์ (conidiospore) มี
หลายรูปร่างที่ตรวจสอบได้  

นอกจากนี้พบว่าตัวอย่างยาสมุนไพรทั้งหมดที่น ามาตรวจวิเคราะห์มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่ไม่ก่อโรค เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และ
เช้ือรา พบการปนเปื้อนแบคทีเรียใช้อากาศในทุกตัวอย่างของยาสมุนไพรตั้งแต่  2.3 log cfu/g จนถึง 4.5 log cfu/g  ซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบมี
โคโลนีสีขาว น้ าตาล และเหลือง ขนาดของโคโลนีมีตั้งแต่เล็กมากจนถึงขนาดใหญ่หลายมิลลิเมตร รูปร่างโคโลนีมหีลายแบบ เช่น โคโลนีมีขนาดเล็ก
มากแต่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (punctiform) โคโลนีมลีักษณะกลม (circular) และโคโลนไีม่แน่นอน (irregular) พื้นผิวโคโลนีมีทั้งเรยีบเป็น
มันวาว ขรุขระ และเป็นเมือกเยิ้ม เนื้อโคโลนีมีลักษณะคล้ายเนยเหลว หนืดเป็นยางเหนียวและบางโคโลนีมีความแห้งมาก เมื่อศึกษาทางสัณฐาน
วิทยาพบว่ามีทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รูปร่างท่อนสั้น ท่อนยาวและกลมและบางชนดิสามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้ ยาสมุนไพรจ านวน 
10 ตัวอย่างมีการปนเปื้อนยีสต์ตั้งแต่ 2.5 log cfu/g จนถึง 4.5 log cfu/g ยีสตส์่วนใหญ่ที่พบมีโคโลนีสีขาว ครีม และเหลือง ขนาดของโคโลนีเล็ก 
รูปร่างกลม และพื้นผิวโคโลนีเรียบ ลักษณะทางสัณฐานวิทยามีรูปร่างเป็นรูปไข่ ทรงกระบอก และท่อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ส่วนการปนเปื้อนเช้ือรา
ชนิดอื่น  ๆพบตั้งแต่ 2.0 log - 2.8 log cfu/g  เช้ือราส่วนใหญ่ที่พบมีเส้นใยสีขาวฟู และเส้นใยสีขาวละเอียด  ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาพบสปอร์
แบบไม่อาศัยเพศหลายแบบ เช่น บลาสโตสปอร์ (blastospore) แคลมิโดสปอร์ (chlamydospore) โคนิดิโอสปอร ์(conidiospore) และอาร์โธสปอร ์
(arthrospore) ส่วนเส้นใยเป็นแบบมีผนังกั้น 
 

ตารางที ่3 ตัวอย่างยาสมุนไพรที่ปนเปื้อน Salmonella spp. และ Aspergillus spp. 
รูปแบบยาสมุนไพร ชื่อยาสมุนไพร จังหวัด จ านวนจุลนิทรยี์ก่อโรคท่ีพบ 

Salmonella   spp.(log cfu/g) Aspergillus  spp. (log cfu/g) 
วัตถุดิบ ใบมะรมุแห้ง ฉะเชงิเทรา 3.8±0.1 3.5±.02 
ยาอัดเมด็ ยาแก้ซาง ฉะเชงิเทรา - 3.1±0.1 

ยาผง ยาหอม ชลบุร ี - 3.1±0.1 
ยาอัดเมด็ ยาถอนพิษ ชลบุร ี - 2.6±0.0 
ยาอัดเมด็ ยาถอนพิษ ชลบุร ี 5.1±0.1 - 
ยาอัดเมด็ ยาบ ารุงเลอืด ชลบุร ี - 2.4±0.1 
แคปซูล อบเชย ชลบุร ี - 2.5±0.2 
แคปซูล ฟ้าทะลายโจร จันทบุร ี - 2.0±0.0 
แคปซูล กวาวเครอืแดง จันทบุร ี 3.6±0.2 - 
แคปซูล สมนุไพรระดขูาว จันทบุร ี 3.6±0.05 - 
แคปซูล บอระเพด็ จันทบุร ี - 2.2±0.2 
ยาผง ยาหอม จันทบุร ี - 3.0±0.0 

วัตถุดิบ รากสามสิบเชื่อม ชลบุร ี - 2.5±0.1 
วัตถุดิบ ชาชงสมนุไพร 4 รส ชลบุร ี 3.6±0.06 - 
วัตถุดิบ ยาต้มมะเร็ง ชลบุร ี 3.8±0.2 - 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของ Aspergillus spp. ที่พบในตัวอย่างยาสมุนไพร 

ก. ลักษณะโคโลนีที่พบในใบมะรุมแห้ง     ข. ลักษณะโคโลนี ที่พบในยาถอนพิษ   ค. ลักษณะโคโลนี ที่พบในฟ้าทะลายโจร  ง. ลักษณะโคโลนี ที่พบในยาหอม  
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การวิเคราะห์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาในตัวอย่างยาสมุนไพร จ านวน 52 ตัวอย่าง ที่พบว่ามีตัวอย่างยา
สมุนไพร 6 ตัวอย่าง ที่มีการปนเปื้อน Salmonella spp. ตั้งแต่ 3.6 log cfu/g จนถึง 5.1 log cfu/g นีไ้ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ต ารับยาสมุนไพร
ของเภสัชต ารับสมุนไพรไทยฉบับที่ 2 ปี 2000 ก าหนดไว้ว่าในตัวอย่างยาสมุนไพร 10 กรัม หรือ 10 มิลลิกรัม ต้องปราศจากแบคทีเรีย 
Salmonella spp. ลักษณะตัวอย่างในเขตภาคตะวันออกที่พบมีการปนเปื้อนเช่นเดียวกับรายงานของบังอรและคณะ (2550) ว่ายาแผนโบราณที่
ผลิตใน 5 อ าเภอ ของจังหวัดขอนแก่น จ านวน 68 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อน Salmonella sp. ในตัวอย่างยาน้ า 2 ตัวอย่าง และจากรายงานของ 
Chomnawang et al. (2003) พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ขึ้นทะเบียนต ารับยาที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย จ านวน 57 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อน 
Salmonella spp. 12 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบ Salmonella spp. ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายประเทศทั่วโลก เช่น ไนจีเรียมีรายงาน
พบการปนเปื้อน Salmonella typhi ในยาสมุนไพร (Abba et al., 2009) ญี่ปุ่นพบการปนเปื้อน Salmonella spp. ในพริกไทยด าและพริกแดง 
(Hara-Kudo et al., 2006) และสหราชอาณาจักรพบการปนเปื้อน Salmonella spp. ในเครื่องเทศ สมุนไพร และวัตถุดิบที่น ามาผลิตยาสมุนไพร 
(Sagoo et al., 2009; Elviss et al. 2009)  Salmonella spp. เป็นแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในล าไส้ของสัตว์ เช่น นกและหนู ซึ่งกระบวนการผลิต
โดยน าช้ินส่วนมาล้างและตากแห้งท าให้มีโอกาสปนเปื้อนสูง โดยสัตว์เหล่านี้เป็นพาหะในการน าเช้ือโรคมาสู่ผลิตภัณฑ์ได้ (อารีรัตน์และคณะ, 
2548) แบคทีเรียชนิดนี้สามารถอยู่รอดได้เป็นสัปดาห์หรือเดือนแม้กระทั่งเป็นปี ในบรรยากาศแห้ง และก่อให้เกิดอาการท้องอย่างรุนแรงพร้อม
กับมีอาการอาเจียนร่วมด้วย ในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า Salmonella  spp. เพียงเล็กน้อยอาจท าให้เกิดอาการท้องร่วงได้ ดังนั้นพืชที่น ามาผลิตยา
สมุนไพรควรปราศจากแบคทีเรียชนิดนี้ อย่างไรก็ตามการต้มให้เดือดสามารถท าลายแบคทีเรียชนิดนี้ได้ ยาสมุนไพร 10 ตัวอย่างในการทดลองนี้
พบการปนเปื้อน  Aspergillus  spp. ตั้งแต่ 2.0 log cfu/g จนถึง 3.5 log cfu/g การปนเปื้อนของราชนิดนี้พบในรายงานก่อนหน้ามีการปนเปื้อน 
Aspergillus  spp. ในพริกไทยด า จ านวน 104 -105 cfu/g (Rizzo at el., 2004) และในชาสมุนไพร มีจ านวน 102 - 5.5 x104 cfu/g (Tournas and 
Katsoudas, 2008)  เช้ือราชนิดนี้มักจะพบปนเปื้อนในวัตถุดิบที่น ามาผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเสมอ (Stevic  ́ et al., 2012; 
Gautam and Bhadauria, 2009) เนื่องจากเป็นเช้ือราที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไป เช่น ดิน น้ า อากาศ ธัญพืช หญ้าฟาง และช้ินส่วนต่างๆ  ของ
พืช สปอร์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน การปนเปื้อนเช้ือราสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างท าความสะอาดช้ินส่วนของพืช การตากแห้ง การ
บด การบรรจุ และการเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไว้ในที่ช้ืนเป็นระยะเวลานาน (Khan et al., 2006; Stevic  ́et al., 2012) Aspergillus 
spp. ที่พบได้บ่อยในยาสมุนไพร ได้แก่ A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. parasiticus, A. ochraceus, A. glaucus และ A. candidus 
(Wójcik-Stopczynska et al., 2009; Alwakeel, 2008; Bugno et al., 2006) เช้ือราเหล่านี้สามารถสร้างสารพิษได้หลายชนิด เช่น aflatoxin, 
citrinine และ Ochratoxins (Gautam and Bhadauria, 2009; Riba et al., 2008; Bugno et al., 2006) จากรายงานพบว่าการปนเปื้อนเช้ือราท า
ให้สมุนไพรเสื่อมคุณภาพและสารพิษเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากสารพิษ aflatoxin ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้
เกิดตับอักเสบและก่อให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ (Lewis et al., 2005; Shephard, 2004; Roy, 2003) 

นอกจากนีก้ารพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ชนิดอื่น  ๆเช่น แบคทีเรีย ยีสต์และเช้ือรานั้นเมื่อพิจารณาตามต ารับยาสมุนไพรทีก่ าหนดว่า
สมุนไพรส าหรับรับประทานที่ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ก่อนรับประทาน ในสมุนไพร 1 กรัมมีแบคทีเรียใช้อากาศได้ไม่เกิน 5.0 x 105 

cfu/g  ยีสต์และเช้ือราได้ไม่เกิน 5.0 x 103 cfu/g (Subcommittee on the Establishment of the Thai Herbal Pharmacopoeia, 2000) 
ดังนั้นทุกตัวอย่างของยาสมุนไพรมีการปนเปื้อนแบคทีเรียใช้อากาศแต่ปริมาณของแบคทีเรียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ต ารับยาสมุนไพรก าหนดไว้  
จากรายงานทีผ่่านมาส ารวจพบว่าสมุนไพรมีการปนเปื้อนแบคทีเรียใช้อากาศตั้งแต่ 10 จนถึง 1.8 x 108 cfu/g (บังอรและคณะ, 2550;  Alwakeel, 
2008; Abba et al., 2009) การปนเปื้อนยีสต์ตั้งแต่ 100 จนถึง 5.8 x 105  cfu/g (Tournas and Katsoudas, 2008; Abou Donia, 2008) และการ
ปนเปื้อนเช้ือราตั้งแต่ 20 จนถึง 105 cfu/g (Bugno et al., 2006; Alwakeel, 2008; Abou Donia, 2008)  

3.2 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ด้วยวิธี PCR 
วิธีการสกัด DNA จากสารละลายของยาสมุนไพรผ่านการบ่มมา 3 ช่ัวโมงนั้น เป็นวิธีการเพิ่มโอกาสให้จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนแยกออกมา

จากตัวอย่างยาที่เป็นของแข็ง ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างที่เช่ือถือได้ ดังนั้นการทดลองสกัด DNA จากสารละลายจึงเป็นการสกัด DNA เฉพาะ
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน โดยลดการปะปนจาก DNA ของส่วนประกอบอื่นในยาสมุนไพร ซึ่งผลการทดลองพบว่าได้ DNA จากทุกตัวอย่างมีปริมาณ
เพียงพอต่อการท าปฏิกิริยาในขั้นตอนต่อไป พบการปะปนของสารที่เป็นอนุพันธ์ของ Phenolic compound ในสารละลาย DNA ในบางตัวอย่าง 
แต่ไม่ได้เป็นปัญหาหรือขัดขวางการท างานเลย 

การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในยาสมุนไพรโดยใช้วิธี PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ Sal 3 และ Sal 4  โดยใช้ DNA ที่สกัดจาก 
Salmonella spp. ทีเ่พาะเลี้ยงในอาหารเหลวเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อให้เป็นตัวควบคุมแบบ Positive control  โดย Salmonella spp นี้ได้มา
จากการแยกเช้ือจากยาสมุนไพรให้บริสุทธิ์ ปรากฏว่าได้ PCR product ขนาดประมาณ 700 และ 500 bp จากไพร์เมอร์ Sal 3 และ Sal4 
ตามล าดับ (ภาพที่ 2) ซึ่งผลการทดลองของไพร์เมอร์ Sal 4 แตกต่างกับความยาวของช่วงยีนที่ออกแบบไว้ที่ 955 bp ส่วนไพร์เมอร์ Sal 3 
ใกล้เคียงกับความยาวของช่วงยีนที่ออกแบบไว้ท่ี 709 bp ส่วนการทดสอบ DNA ที่สกัดจากยาสมุนไพรทั้งหมดโดยใช้วิธี PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ Sal 
3 และ Sal 4 ปรากฏว่าไม่พบ PCR product เลย แม้แต่ตัวอย่างที่ตรวจพบ Salmonella spp. ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบเช้ือราที่
ปนเปื้อนในยาสมุนไพรโดยใช้วิธี PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ Flavus 1 และ Flavus 1 ใช้ DNA ที่สกัดจากเส้นใยของ Aspergillus spp. ที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารแข็งเป็นเวลา 3-4 วัน เพื่อให้เป็นตัวควบคุมแบบPositive control  โดย Aspergillus spp ได้มาจากการแยกเช้ือให้บริสุทธิ์ ปรากฏว่าไม่ได้ 
PCR product เลย ไม่ว่าจะปรับสภาวะด้วยการเปลี่ยนปริมาณ MgCl2 หรือเปลี่ยนอุณหภูมิในช่วง Annealing ความทวนสอบวิธีตรวจสอบเช้ือรา
ที่ปนเปื้อนโดยใช้ไพร์เมอร์สองคู่ (FLAVIQ1/FLAQ2 และ FLAVIQ1/PARQ2) ที่มีผลมาจากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาแล้ว เมื่อทดลองน าDNA 
ตัวอย่างที่ตรวจพบ Aspergillus spp. ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยามาทดลองด้วยไพร์เมอร์ที่จ าเพาะทั้งสี่คู่ก็ไม่ปรากฏ PCR product ไม่ว่าจะปรับ
สภาวะด้วยการเปลี่ยนปริมาณสารในบัพเฟอร์หรือเปลี่ยนอุณหภูมิในทุกช่วงของปฏิกิริยา 
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ภาพที่ 2 แถบดเีอ็นเอที่ไดจ้ากการเพิ่มปริมาณด้วยไพร์เมอรท์ี่จ าเพาะกับยีนของ Salmonella 

M คือ 100 bp DNA marker และ 1 คือ PCR product 
ก. แถบดเีอ็นเอทีไ่ด้จากการเพิม่ปริมาณด้วยไพรเ์มอร ์Sal 3 ข. แถบดเีอ็นเอที่ได้จากการเพิม่ปริมาณด้วยไพรเ์มอร ์Sal 4 
 

การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในยาสมุนไพรโดยใช้วิธี PCR โดยเลือกเพิ่มปริมาณ DNA บริเวณยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคใน
มนุษย์ โดยใช้ล าดับยีนอ้างอิงจากรหัสพันธุกรรมของ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi เป็นการตรวจที่ให้ความจ าเพาะ
สูงมาก ถ้า Salmonella spp. ที่พบปะปนไม่ใช่สายพันธุ์ Typhi แล้วจะไม่มีโอกาสที่จะได้แถบ DNA หรือ PCR product ที่ต้องการ ซึ่งผลการ
ทดลองพบว่าไม่พบแถบ DNA ที่ต้องการจากตัวอย่างยาสมุนไพร จึงประเมินได้ว่า Salmonella spp.  ที่ตรวจพบว่าปะปนอยู่ในยาสมุนไพรไม่ใช่
สายพันธุ์ Typhi ที่ก่อโรครุนแรง เช่นเดียวกับการตรวจสอบ Aspergillus ที่ปนเปื้อน การออกแบบไพร์เมอร์เลือกใช้ยีนที่เป็นตัวควบคุมการสร้าง 
Aflatoxin จาก Aspergillus flavus ซึ่งเป็นช่วงที่มีความจ าเพาะสูงมาก ซึ่งผลการทดลองพบว่าไม่พบแถบ DNA ที่ต้องการเช่นเดียวกัน จึงคาดว่า
กลุ่มเช้ือราที่ปะปนไม่ใช่ Aspergillus flavus แน่นอน  

การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในยาสมุนไพรเนื่องจากจุลินทรีย์เหล่านี้พบได้ตามส่วนต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะในส่วนรากหรือเหง้าของพืช
จะมีโอกาสปนเปื้อนเช้ือราและแบคทีเรียสร้างเอนโดสปอร์ในดินได้มากกว่าส่วนอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันยาสมุนไพรที่ได้จากดอกและใบที่มีพื้นผิว
กว้างจะพบปริมาณจุลินทรีย์ได้สูงเช่นกัน นอกจากนี้การปนเปื้อนของจุลินทรีย์จะมากหรือน้อยยังขึ้นกับกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การตากแห้ง การบรรจุ และการเก็บรักษา (Liang et al., 2004) ดังนั้นในกระบวนการผลิตควรท าภายใต้มาตรฐาน GMP 
และ HACCP เพื่อให้ยาสมุนไพรมีความปลอดภัย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด แม้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
ประเภทปราศจากเช้ือ แต่จ าเป็นต้องก าหนดปริมาณจุลินทรีย์ที่ยอมรับให้มีได้หรือต้องไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรค นอกจากนี้ด้านกระบวนการผลิตถ้า
ไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี เช่น ความสะอาดของพนักงาน การท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ การเลือกวัตถุดิบที่น ามาผลิตยา
สมุนไพร และความสะอาดของสถานที่ผลิต อาจส่งผลให้มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพของ
ยาสมุนไพรและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และยังแสดงถึงมาตรฐานในการผลิตยาสมุนไพรอีกด้วย 

 

4. สรุปผล 
การตรวจสอบตัวอย่างยาสมุนไพรเขตภาคตะวันออกจ านวน 52 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างยาสมุนไพรประเภทแคปซูลและวัตถุดิบมีการ

ปนเปื้อน Salmonella spp. และ Aspergillus spp. มากที่สุด คือประเภทละ 5 ตัวอย่าง รองลงมาคือยาอัดเม็ดและยาผงประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
ส่วนยาลูกกลอนและยาน้ าไม่พบการปนเปื้อน โดยตัวอย่างยาสมุนไพร 6 ตัวอย่างมีการปนเปื้อน Salmonella spp. ตั้งแต่ 3.6 - 5.1 log cfu/g 
การปนเปื้อน Aspergillus  spp. พบในตัวอย่างยาสมุนไพร 10 ตัวอย่าง ตั้งแต่ 2.0 - 3.5 log cfu/g  แต่การปนเปื้อนเช้ือทั้งสองชนิดนี้มีการตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี PCR แล้วว่าไม่ใช่สายพันธุ์ท่ีก่อโรครุนแรง 

 

5. กติติกรรมประกาศ  
โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร 
Determination of Antimicrobial Activity in Herbal products and Herbal Medicines 
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บทคัดย่อ 
การตรวจสอบฤทธิต์้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรที่ผลิตจ าหน่ายในเขตภาคตะวันออกจ านวน86 ตัวอย่างตรวจ

การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ยีสต์ และเช้ือราที่เป็นตัวแทนเช้ือก่อโรคตามกลุ่มอาการ ด้วยวิธี disc diffusion technique และ poisoned 
food technique พบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง Escherichiacoli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa,Streptococcus pyogenes,Streptococcus mutans, Propionibacterium acnes และTrichophytonmentagrophytes เท่ากับ
5.5,11.59,17.24, 9.09, 33.33, 4.76 และ 21.05 % ตามล าดับ ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของSalmonella 
spp.และ Candida albicansได้นั้นไม่ตรงกับกลุ่มอาการตามสรรพคุณที่อ้าง ไม่พบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง
เช้ือก่อโรคครบทุกชนิดตามกลุ่มอาการเลยนอกจากนี้ยังพบว่ามี 69 ตัวอย่างที่ไม่สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคตามกลุ่มอาการ การศึกษานี้จึง
ช้ีให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์ไม่ตรงตามสรรพคุณ  ดังนั้นควรตรวจสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยา
สมุนไพรก่อนและไม่สามารถอ้างสรรพคุณตามสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาสมุนไพร 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ยาสมุนไพร  ฤทธิ์ต้านจุลชีพ  
 

Abstract 
Antimicrobial activities were determined in herbal products and herbal medicines from retail and production premises in 

eastern Thailand. All 86 samples tested were group based on antimicrobial indications. Each group also examined by microbiology 
techniques using disc diffusion technique and poisoned food technique for pathogenic bacteria, yeast and fungi strains. Using these 
methods, percentage of samples exhibiting antibacterial activities against Escherichiacoli,Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutansand Propionibacterium acnes were5.5, 11.59, 17.24, 9.09, 33.33 and 
4.76respectively. Antifungal activity against Trichophytonmentagrophytes was found to be 21.05%. No antimicrobial activities from the 
selected group that indication claim activities against Salmonella spp. andCandida albicans. The 69 samples have shown no 
antimicrobial activities as indication claim. 
Keywords: herbal products, herbal medicines, antimicrobial activity 
 

1. บทน า 
การส ารวจตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมนุไพร พบวา่มกีารผลติและจ าหนา่ยกนัอยา่ง

แพร่หลาย โดยผู้ประกอบการมีหลายระดับตั้งแต่กลุ่มชุมชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  โดย
ผู้ประกอบการที่ผลิตสมุนไพรได้มาตรฐานต้องมีฉลากระบุช่ือยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ เลขทะเบียนต ารับยา รุ่นที่ผลิต วันเดือนปีและ
สถานที่ผลิตที่ชัดเจน  แต่พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่มีการอ้างสรรพคุณตามวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่มี
การตรวจสอบสารออกฤทธิ์อย่างชัดเจนว่ามีอยู่เท่าไรหรือยังคงเหลือเท่าไรหลังจากแปรรูปแล้ว จึงท าให้การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ได้ผล
ตามที่คาดหวัง ท าให้ผู้บริโภคอาจเสื่อมความนิยมได้ สารออกฤทธิ์ต้านจุลชีพที่พบในพืชสมุนไพรเป็นสารเคมีที่พืชผลิตขึ้นเช่นessential 
oils, Flavonoids, Alkaloids และ naphtoquinones (Alma and Mavi, 2003; Machado and Pinto, 2003; Klausmeyer and Chmurny, 
2004; Sohn and Son, 2004)ซึ่งกลุ่มสารที่น ามาใช้รักษาโรคมากที่สุดได้แก่กลุ่มสาร Alkaloids และ Glycosidesโดยสรรพคุณของพืชสมุนไพร
ที่ใช้รักษาโรคต่างขึ้นอยู่กับการออกฤทธิ์ของสารเคมีที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรนั้น บางครั้งการออกฤทธิส์มุนไพรอาจมาจากสารเคมีหลายตัวช่วย
เสริมฤทธิ์กัน(Ríos and Recio, 2005)ส่วนการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในปจจจุบันมักมีการสกัดสารออกฤทธิ์ออกมาด้วยตัวสกัดที่
เหมาะสมแล้วน าสารสกัดมาใส่และจ าหน่ายในรูปแคปซูลยาผง ครีมหรือสารละลาย แต่อย่างไรก็ตามสารเคมีที่มาจากพืชเหลา่นีม้คีณุสมบตัิ
ในการละลายและความคงตัวที่แตกต่างกันจึงมีรายงานเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพหรือการลดคุณภาพของสารออกฤทธิเ์มือ่สารนัน้อยูใ่นสภาวะ
ที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลต่อประสิทธิภาพของฤทธิ์ต้านจุลชีพในสารสกัดของกระเทียม(Srinivasan et al., 
2009)หรือการสกัดสารต้านจุลชีพในสมุนไพรไทยจ านวน 10 วงศ์ 20 ชนิดด้วยสารสกัดและตัวท าละลายที่แตกต่างกัน พบว่าผลการต้านจุล
ชีพที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าสกัดมาจากพืชต้นเดียวกัน (ปจทมาวดีและคณะ, 2545) หรือการสารออกฤทธิ์บางตัวเมื่อถูกแยกจากสารสกัดท าให้
เสียสภาพการต้านจุลชีพได้ (Hughes and Lawson, 1991) จากรายงานที่กล่าวข้างต้นนี้แสดงว่าสารต้านจุลชีพที่สกัดมาจากพืชนั้นอาจมี
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ตามสภาวะความเป็นกรดด่าง การเก็บรักษา วิธีการสกัดหรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดังนั้นการศึกษานี้เป็น
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ตรวจสอบสารออกฤทธิ์ต้านจุลชีพของในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยเก็บ
ตัวอย่างสมุนไพรที่จ าหน่ายเขตภาคตะวันออก เพื่อเป็นข้อมูลด้านคุณภาพของสมุนไพรที่ผลิตและจ าหน่ายในท้องถิ่นและเป็นแนวทางใน
การใช้และควบคมุการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานยาสมุนไพรไทยต่อไป 

 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นยาแผนโบราณจากแหล่งผลิตสมุนไพรในเขตภาคตะวันออก โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนเมษายน 
2556 - มิถุนายน 2557 รวมทั้งสิ้น 86 ตัวอย่าง ได้จาก 6 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรีและตราด การเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรเก็บในสถานที่ต่างๆ เลือกเก็บสมุนไพรตามสรรพคุณที่ระบุในฉลากหรือผู้ขายแนะน า บรรจุตัวอย่างในซอง
พลาสติกและใส่ลงในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันเช้ือจุลินทรีย์จากภายนอกเข้าไปปนเปื้อน หลังจากนั้นน าไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส จนกว่าจะมีการทดสอบขั้นต่อไป 

2.2 การจ าแนกและเตรียมสมุนไพรส าหรรับการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ 
ก่อนการทดลองได้จ าแนกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรทั้งหมดตามสรรพคุณ จัดกลุ่มเพื่อทดสอบเช้ือกอ่โรคตาม

สรรพคุณที่มีระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ วิธีการดัดแปลงจากอารีรัตน์ และคณะ (2545) และสุมนต์ทิพย์คงตันจันทร์ฟจก(2545) ดังนี ้
2.2.1 ตัวอย่างสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการแก้ท้องร่วง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ น ามาทดสอบกับเช้ือก่อโรค Escherichia coli, 

Salmonella spp., Staphylococcus aureusและ Pseudomonas aeruginosa 
2.2.2 ตัวอย่างสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการแก้ไอ เจ็บคอ ร้อนใน แผลในปากและไซนัส ทดสอบกับเช้ือก่อโรค 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes และ Candida albicans 
2.2.3 ตัวอย่างสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการแก้แผลพุพอง เป็นหนอง ฝีและแผลเรื้อรังตกสะเก็ด ทดสอบกับเช้ือก่อโรค 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosaและ Candida albicans 
2.2.4 ตัวอย่างสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการแก้ปวดฟจน เหงือกอักเสบและลดกลิ่นปาก ทดสอบกับเช้ือก่อโรค Streptococcus 

mutans และ Candida albicans 
2.2.5 ตัวอย่างสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการแก้คัน สิว ฝ้า กระและระงับกลิ่นกาย  ทดสอบกับเช้ือก่อโรค Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Propionibacterium acnes, Candida albicansและ Trichophytonmentagrophytes 
2.2.6 ตัวอย่างสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการแก้คันในร่มผ้า ระดูขาวและมุตกิดทดสอบกับเช้ือก่อโรค Staphylococcus 

aureus, Candida albicansและ Trichophytonmentagrophytes 
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณยาสมุนไพรตามที่ผู้ผลิตแนะน าให้ใช้พบว่าปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้งแตกต่างกันตามลักษณะของยาสมนุไพร 

เช่น ยาชงให้ชงเป็นชาแล้วดื่มแทนน้ า ยาเม็ดให้ใช้ครั้งละ 4 เม็ดต่อมื้ออาหาร หรือยาน้ าที่ใช้เป็นยาแก้ไอสามารถจิบได้ตลอดที่ต้องการ ซึ่ง
ปริมาณยาแต่ละชนิดที่ผู้ผลิตก าหนดให้ใช้ควรจะสัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์แต่เนื่องจากตัวอย่างมีความหลากหลายมากดังนั้นในการทดลองนี้จงึ
ทดสอบฤทธิ์ในสองกลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรเจือจางตามแบบวิธีการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพร ดัดแปลงวิธีจาก
Ahmet et al. (2009) โดยเตรียมตัวอย่างยาสมุนไพรเจือจาง 10 เท่า ในน้ ากลั่นฆ่าเช้ือ น าไปเขย่าที่ความเร็ว 180 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 3 
ช่ัวโมง ปจ่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที กรองส่วนใสด้วยกระดาษกรองขนาด 0.2 ไมโครเมตร เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
จนกว่ามีการทดสอบขั้นต่อไป 

กลุ่มที่ 2ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรอย่างเข้มข้นตามแบบที่เก็บตัวอย่างหรือแบบที่ผู้บริโภคใช้จริงการเตรียม
ตัวอย่างส าหรับทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของยาสมุนไพรตามค าแนะน าของผู้ผลิตหรือที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ 

2.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและยีสต์ของสมุนไพรด้วยวิธี disc diffusion technique 
วิธีการทดสอบดัดแปลงจากAhmet et al. (2009)เลี้ยงเช้ือก่อโรคในอาหารเฉพาะเพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์ ดังนี้E.coli, 

Salmonella sp., S.aureusและ P.aeruginosaเลี้ยงในอาหาร nutrient broth(NB) เช้ือก่อโรคS. pyogenes, S.mutansและ P. acnesเลี้ยง
ในอาหาร brain heart infusion broth(BHI) และ C.albicansเลี้ยงในอาหาร Sabouraud4% dextrosebrothน าไปเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบ
ต่อนาทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมงหรือให้ได้ปริมาณเซลล์จุลินทรีย์ประมาณ 108เซลล์/มล.ป้าย (swab) เช้ือก่อโรคลงบน
อาหารตามชนิดที่กล่าวแล้วข้างต้นลงในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ หยดตัวอย่างสมุนไพรที่ต้องการทดสอบปริมาตร20 ไมโครลิตรหรือป้ายครีมลง
บนเปเปอร์ดิสก์ท่ีปราศจากเช้ือน ามาวางบนอาหารที่ป้ายด้วยเช้ือก่อโรคแล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ส าหรับ P. 
acnes บ่มในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ตรวจผลโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่ยับยั้งจุลินทรีย์(inhibition zone) ที่เกิดขึ้นบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือการทดลองนี้ใช้ยาปฎิชีวนะ ชนิด Norfloxacin, Amoxycillinและ Fluconazoleเป็นชุดควบคุมการทดลองแบบบวก (positive 
control) โดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่ยับยั้งจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่มากที่สุดเป็นการยับยั้งเช้ือก่อโรคด้วยยาปฏิชีวนะ 1 เท่า น าผล
การยับยั้งของตัวอย่างสมุนไพรเทียบกับผลการยับยั้งของยาปฏิชีวนะต่อเช้ือก่อโรคนั้นๆ และน้ ากลั่นฆ่าเช้ือเป็นชุดควบคุมการทดลองแบบลบ
(negative control) แต่ละการทดลองนั้นทดลองชุดละ 3 ซ้ า 
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2.4 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราของสมุนไพรด้วยวิธี poisoned food technique 
วิธีการทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือรา T. mentagrophytesดัดแปลงจาก Ajay และคณะ (2010) และปราณีและคณะ (2557) โดยผสม

ตัวอย่างสมุนไพรลงในอาหาร Sabouraud 4% dextroseagar เจือจาง 50 เท่าเทอาหารที่ผสมตัวอย่างสมุนไพรลงในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ เจาะเส้น
ใยของเช้ือราที่เพาะเลี้ยงในอาหาร Sabouraud 4% dextroseagar ที่มีอายุ 1 สัปดาห์ ด้วย cork borer มาวางลงบนผิวหน้าอาหาร บ่มที่
อุณหภูมิห้อง ตรวจผลโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเช้ือราในชุดทดลองในวันเดียวกับที่เช้ือราในชุดควบคุมการทดลองแบบลบเจริญ
เต็มจานเพาะเช้ือ การทดลองนี้ใช้ยาฆ่าเช้ือราเป็นชุดควบคุมการทดลองแบบบวกและน้ ากลั่นปราศจากเช้ือเป็นชุดควบคุมการทดลองแบบลบโดย
แต่ละการทดลองนั้นทดลองชุดละ3 ซ้ า 

การค านวณหาค่าร้อยละของการยับยั้งการเจริญโดยใช้สูตรดังนี้ 
 ร้อยละของการยับยั้งการเจริญ = 100 – ( 2r/2R × 100)  

 r = รัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเช้ือราในชุดทดสอบ 
R = รัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเช้ือราในชุดควบคุมการทดลองแบบลบ 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
3.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและยีสต์ของสมุนไพรด้วยวิธี disc diffusion technique 

การทดสอบฤทธิ์ต้านกลุ่มแบคทีเรียและยีสต์ของสมุนไพรทั้งหมด 86 ตัวอย่าง โดยกลุ่มแรกเจือจางตัวอย่างสมุนไพรก่อน
ทดสอบ เช้ือที่ใช้ทดสอบเป็นเช้ือก่อโรคชนิดที่เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายตามสรรพคุณที่มีระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร 
พบว่ามีตัวอย่างสมุนไพรเพียง 2 ตัวอย่างที่สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคได้ คือ ยาธาตุเด็กสามารถยับยั้งการเจริญของ S.aureus และ S.pyogenes 
ได้ 0.29 เท่า และ 0.72 เท่า ตามล าดับ และแป้งระงับกลิ่นกายธรรมชาติสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli, Salmonella spp. และ 
C.albicans ได้0.38เท่า, 0.43เท่า และ 0.41เท่า ตามล าดับ (ตารางที่ 1)ผลการทดลองของยาธาตุเด็กพบว่าฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียกับสรรพคุณ
และวิธีการใช้มีความสอดคล้องกัน คือ ยาที่ระบุไว้คือให้ผสมยาครั้งละหนึ่งซองกับน้ าต้มสุก ซึ่งเป็นวิธีที่เจือจางยาก่อนใช้และยาที่เจือจางนี้
แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือก่อโรคตามสรรพคุณได้ โดยเฉพาะ S.aureus เป็นเช้ือที่มีความส าคัญมากในทางการแพทย์เพราะเป็นเช้ือส าคญัทีท่ า
ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและเป็นเช้ือที่มักดื้อยาปฎิชีวนะ (Hammad and Watanabe,2012)ส่วนแป้งระงับกลิ่นกายพบว่าเมื่อน ามาเจือจาง 
ส่วนที่เป็นแป้งตกตะกอน ไม่ละลายน้ า แต่ส่วนผสมอื่นที่เป็นสมุนไพรอาจจะละลายน้ าออกมาท าให้มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและยีสต์ได้ การเจือ
จางไปถึงสิบเท่าแต่สมุนไพรยังมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์อยู่ แสดงให้เห็นว่าปริมาณและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ท่ีใส่เข้าไปในแป้งนี้ค่อนข้างมาก 
ท าให้ฤทธิ์และสรรพคุณสอดคล้องกัน 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิต์้านแบคทเีรียและยีสต์ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรที่ถูกเจือจาง 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร บริเวณยับยั้งเช้ือก่อโรค (เซนติเมตร) 

E. coli Salmonella sp. S.aureus S. pyogenes C.albicans 
ยาธาตุเด็ก - - 1.3±0.06 3.5±0.00 nt 
แป้งระงับกลิ่นกายธรรมชาติ 1.2±0.20 1.3±0.21 - nt 1.2±0.06 
Norfloxacin 3.2±0.07 3.0±0.32 nt nt nt 
Amoxycillin nt nt 4.5±0.10 4.8±0.40 nt 
Fluconazole nt nt nt nt 2.9±0.13 
หรมายเหรต:ุ nt ไม่ท าการทดสอบเนื่องจากสรรพคุณไม่ระบุในการยับยั้งเช้ือกอ่โรคชนิดนั้นๆ  
 

ตัวอย่างสมุนไพรอีก 84 ชนิดที่ไม่สามารถยับยังเช้ือก่อโรคตามสรรพคุณที่ระบุได้ เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนใหญ่สมุนไพรที่ผสมใน
ยาแผนโบราณเหล่านี้มักอยู่ในรูปสมุนไพรแห้งที่บดแล้วน ามาผสมกัน โดยไม่มีการสกัดสารออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์จึงมีผสมในอัตราส่วนที่น้อยอยู่
แล้ว เมื่อเจือจางตัวอย่างสมุนไพรนั้นจึงเป็นการไปเจือจางฤทธิ์ของสมุนไพรที่อยู่ในยาอีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาวิธีใช้ของยาสมุนไพร
เหล่านี้ พบว่ามีการแนะน าให้ใช้ในปริมาณมากหรือใช้ตามทีต่้องการ จึงเป็นการช้ีว่ายาเหล่านี้จะออกฤทธิ์ได้ตามสรรพคุณที่อ้างเมื่อใช้ในปริมาณ
มากหรือในสภาพยาที่มีความเข้มข้น  

กลุ่มที่ 2 การทดลองใช้ตัวอย่างสมุนไพรเข้มข้นพบว่ามีตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 17 ตัวอย่างที่สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคได้ทั้งตาม
สรรพคุณที่ระบุและมีความสามารถในการยับยั้งเช้ือก่อโรคที่ต่างไปจากสรรพคุณได้ ตามตารางที่ 2 โดยแบคทีเรียและยีสต์ที่ถูกยับยั้งด้วยผลิค
ภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร มีดังนี้ E. coli ปกติแล้วแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายเพราะเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดิน
อาหารของคน จะมีบางสายพันธุ์ท่ีก่อให้เกิดอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษได้ (Mora and Herrrera,2011) เมื่อทดสอบกับยาสมุนไพรพบว่าตัวอย่าง
สมุนไพรที่สามารถยับยั้ง E. coli มีจ านวน 7 ตัวอย่างเจลทาสิวสกัดจากสมุนไพร, ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลและเจลทาสิวสมุนไพรมีการยับยั้งได้ดี
ที่สุด คือ0.78เท่า, 0.75เท่า และ 0.72เท่าตามล าดับ สมุนไพร 17 ตัวอย่างที่มีกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้อาการท้องเสียไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้  มี
เพียงฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลเป็นตัวอย่างเดียวที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับแก้อาการท้องเสียและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ หรือคิดเป็น 5.55% ของ
สมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ ส่วนอีก 6 ตัวอย่าง เป็นสมุนไพรที่ใช้ภายนอก ถึงแม้ว่าสรรพคุณที่อ้างไม่เกี่ยวข้องกับ E.coli แต่
สรรพคุณในการยับยัง้เช้ือจุลินทรีย์รวมทั้งสภาพ pH ของโลช่ันเจลและน้ าชีวภาพมีสภาพเป็นกรดท าให้ยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ 

Salmonellaspp. เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดมักพบว่าติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร  ท าให้ท้องเสีย บิด
และไทฟอยด์ (de Souza Sant'Ana,2012) ตัวอย่างสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง Salmonella spp.  มีจ านวน 7 ตัวอย่างเจลทาสิวสมุนไพร
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และเจลทาสิวสกัดจากสมุนไพร มีการยับยั้งได้ดีที่สุด คือ 0.77 เท่า สมุนไพร 7 ตัวอย่างนี้ไม่มีการอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้ง
แบคทีเรียชนดินี้เลย เช่น บอระเพ็ดชนิดแคปซูลเป็นยาสมุนไพรที่อ้างสรรพคุณเกี่ยวกับแก้ไข้ ร้อนใน แต่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกลุ่มที่ไม่ได้
อ้างไว้ ซึ่งฤทธิ์นี้อาจมาจากตัวยาอื่นๆ ที่ผสมรวมอยู่ในแคปซูลสมุนไพร 18 ตัวอย่างที่มีกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้อาการท้องเสียไม่มีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียนี้ หรือคิดเป็น 0% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ 

S.aureus แบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุส าคัญในการเกิดหลายโรค เช่น การติดเช้ือในผิวหนังและเนื้อเยื่อ ไข้ ปอดบวม การ
ติดเช้ือในกระแสเลือด กระดูกและข้อต่อต่างๆ และอาหารเป็นพิษ (Hammad and Watanabe, 2012) ดังนั้นการทดลองนี้จึงใช้แบคทีเรียนี้
เป็นตัวแทนในกลุ่มอาการ พบว่าตัวอย่างสมุนไพรที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย S.aureus มีจ านวน 8 ตัวอย่าง เจลทาสิวสมุนไพร, ยาแก้ไอผสม
มะขามป้อมและยาทารักษาแผลกลายมีการยับยั้งดีที่สุด คือ0.73เท่า, 0.56 เท่า และ 0.49เท่าตามล าดับสมุนไพรทั้งแปดตัวอย่างนี้มีการอ้าง
สรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้โดยกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้อาการท้องเสียสมุนไพร 17 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียนี้ มีเพียงยาธาตุเด็กเป็นตัวอย่างเดียวที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับแก้อาการท้องเสียและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ หรือคิดเป็น 5.55% 
ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ กลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้ไอ เจ็บคอสมุนไพร 20 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้ มีเพียง
สองตัวอย่าง คือ ยาจิบแก้ไอและยาแก้ไอผสมมะขามป้อมที่มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ หรือคิดเป็น 9.09% ของสมุนไพร
ตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ  กลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้แผลพุพอง หนอง ฝีสมุนไพร 7 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้ มีเพียงยาทา
รักษาแผลกลายเปน็ตัวอย่างเดียวที่มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ หรือคิดเป็น 12.5% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตาม
สรรพคุณ และกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้คัน สิว ฝ้า กระสมุนไพร 17 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้  มีเพียงสมุนไพร 4 ตัวอย่างคือ เจล
ทาสิวสมุนไพร, โรลออนระงับกลิ่นกาย โลช่ันมะเฟืองและน้ าชีวภาพมะเฟืองเป็นตัวอย่างที่มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ หรือ
คิดเป็น 19.04% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ เมื่อรวมทุกกลุ่มอาการทั้งสี่ สมุนไพรยับยั้งได้ 8 ตัวอย่าง หรือ คิดเป็น 
11.59% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ 

 

ตารางท่ี 2 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรเข้มข้น 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยา

สมุนไพร 

บริเวณยับยั้งเช้ือก่อโรค (เซนติเมตร) 

E. coli Salmonella 
sp. 

S. 
aureus 

P. 
aeruginosa 

S. 
pyogenes 

S. 
mutans 

P. 
acnes C.albicans 

ยาธาตุเด็ก - - 1.4±0.02 - 3.5±0.02 nt nt nt 
ยาทารักษาแผลกลาย nt nt 2.2±0.40 0.9±0.06 nt nt nt - 
ยาจิบแก้ไอ nt nt 0.9±0.06 - - nt nt - 
โลชั่นมะเฟือง 1.2±0.23 1.0±0.14 1.5±0.06 1.4±0.06 nt nt - - 
ยาสีฟจนสมุนไพร nt nt nt nt nt 2.5±0.21 nt 2.3±0.29 
บอระเพ็ดชนิดแคปซูล - 1.3±0.51 - - - nt nt - 
ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล 2.4±0.21 - - - - nt nt nt 
ยาแก้ไอมะขามป้อม nt nt 2.5±0.06* nt 1.0±0.15 nt nt - 
โรลออนระงับกลิ่นกาย 0.9±0.00 1.0±0.00 1.6±0.00 nt nt nt nt 1.0±0.06 
เจลทาสิวสมุนไพร 2.3±0.29 2.3±0.20 3.3±0.21 1.0±0.06 nt nt - 1.5±0.06 
เจลทาสิวสกัดฯ 2.5±0.00 2.3±0.17 - 1.0±0.06 nt nt - 0.9±0.00 
น้ าชีวภาพมะเฟือง 1.2±0.00 1.1±0.06 1.1±0.06 1.2±0.06 nt nt - - 
ฟ้าทะลายโจรชนิดเม็ด - - - - 1.2±0.12 nt nt nt 
บอระเพ็ดชนิดเม็ด - - - - 1.1±0.12 nt nt nt 
ยาเขียว 3 ฤดู nt nt - nt 1.1±1.0 nt nt nt 
Norfloxacin 3.2±0.07 3.0±0.32 nt 3.0±0.20 nt nt nt nt 
Amoxycillin nt nt 4.5±0.10 nt 4.8±0.40 4.0±0.10 4.2±0.18 nt 
Fluconazole nt nt nt nt nt nt nt 2.9±0.13 

หมายเหตุ   –  ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรค  
              *  ยับยั้งได้บางส่วน (เชื้อก่อโรคสามารถเจริญบริเวณที่ถูกยับยั้ง) 

       nt ไม่ท าการทดสอบเนื่องจากสรรพคุณไม่ระบุในการยับยั้งเชื้อก่อโรคชนิดนั้นๆ 
 

P.aeruginosa แบคทีเรียชนิดนี้เป็นเช้ือประเภทฉวยโอกาสปะปนในสภาพแวดล้อมมักติดเช้ือในคนที่มีร่างกายอ่อนแอจึงพบการติดเช้ือ
ได้ง่ายในผู้ป่วยตามโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยจากแผลไฟไหม้ ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือผู้ป่วยที่มีการให้ยาทางเส้นเลือดเป็นสาเหตุใน
โรคติดเช้ือในผิวหนัง กระแสเลือด ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหารได้ (Jeong and Yoon, 2014)  ใช้แบคทีเรียชนิดนี้เป็นตัวแทนโรค
ผิวหนัง พบว่าตัวอย่างสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง P. aeruginosa มีจ านวน 5 ตัวอย่าง โดยโลช่ันมะเฟืองและน้ าชีวภาพมะเฟืองมีการยับยั้งได้ดีที่สุด 
0.47 เท่า และ 0.40 เท่า ตัวอย่างทั้งห้านี้มีการอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ กลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้แผลพุพอง 
หนอง ฝีสมุนไพร 7 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้  มีเพียงยาทารักษาแผลกลายเป็นตัวอย่างเดียวที่มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ 
หรือคิดเป็น 12.5% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ และกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้คัน สิว ฝ้า กระสมุนไพร 17 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียนี้ มีเพียงสี่ตัวอย่างคือ เจลทาสิวสมุนไพร, เจลทาสิวสกัดจากสมุนไพร, โลช่ันมะเฟืองและน้ าชีวภาพมะเฟือง เป็นตัวอย่างที่มี
สรรพคุณและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้หรือคิดเป็น 19.04% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ เมื่อรวมทุกกลุ่มอาการทั้งสอง ยา
สมุนไพรยับยั้งได้ 5 ตัวอย่าง หรือ คิดเป็น 17.24% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ 

S.pyogenes เป็นแบคทีเรียที่พบบ่อยที่ติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ท าให้เจ็บคอและมีไข้ (Chang and Shen,2011) ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและยาสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง S. Pyogenes มีจ านวน 5 ตัวอย่าง โดยยาธาตุเด็กมีการยับยั้งดีที่สุด คือ 0.73เท่า ตัวอย่างทั้งสี่ ยกเว้นยา
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ธาตุเด็กนี้มีการอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้กลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้ไอ เจ็บคอสมุนไพร 20 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียนี้ มีเพียงสองตัวอย่าง คือ ยาเขียวสามฤดูและยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ที่มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดนี้ หรือคิดเป็น 9.09% 
ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณ อย่างไรก็ตามฟ้าทะลายโจรและบอระเพ็ดมีสรรพคุณเกี่ยวกับแก้ไอและเจ็บคอด้วย จึงเป็นการแสดง
ฤทธิ์ตามสรรพคุณ 

S.mutans เป็นแบคทีเรียที่พบบ่อยในช่องปาก เป็นสาเหตุของโรคฟจนผุ และกลิ่นปาก  (Metwalli and Khan, 2013) ตัวอย่างยา
สมุนไพรที่สามารถยับยั้ง S.mutansมีจ านวน 2 ตัวอย่าง โดยยาสีฟจนสมุนไพรมีการยับยั้งได้ดีที่สุด 0.60 เท่า  ตัวอย่างทั้งสองนี้มีการอ้างสรรพคุณ
ที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ หรือคิดเป็น 33.33% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณจากกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับการแก้
ปวดฟจน เหงือกอักเสบ ส่วนสมุนไพรอีก 4 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้  

P. acnes เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามผิวหนัง งานวิจัยยืนยันว่ามีส่วนร่วมในการสร้างคอมิโดนหรือต่อมไขมันอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักการเกิดสิว (Burkhart and Burkhart, 1999) ตัวอย่างสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง P. Acnes มีจ านวน 1 ตัวอย่าง คือ เจลทาสิวสมุนไพร โดยมี
บริเวณยับยั้งคือ 0.36 เท่า โดยตัวอย่างนี้มีการอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ หรือคิดเป็น 4.76% ของสมุนไพรตัวอย่าง
ที่มีฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณจากกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับการแก้คัน สิว ฝ้า กระส่วนสมุนไพรอีก 20 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนี้  

C.albicans  เป็นยีสต์ที่ท าให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรง ตกขาว และมีการอักเสบบริเวณช่องคลอด (Cassone, 2014)  ตัวอย่างสมุนไพร
ที่สามารถยับยั้ง C.albicans มีจ านวน 5 ตัวอย่าง โดยยาสีฟจนสมุนไพรมีการยับยั้งดีที่สุดคือ0.79 เท่า ตัวอย่างทั้งห้านี้ไม่มีการอ้างสรรพคุณที่
เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ เป็นการยับยั้งตามฤทธิ์ที่มีของยาสมุนไพรนั้น  ๆส่วนกลุ่มสมุนไพรที่เกี่ยวข้องจ านวน 9 ตัวอย่างไม่แสดง
ฤทธิ์ตามสรรพคุณที่อ้างได้เลย 

T.mentagrophytes เป็นเช้ือราต้นเหตุของโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อนเช้ือราในเล็บ (Woodfolk,2005) ตัวอย่างสมุนไพรที่น ามาทดสอบ
ฤทธิ์ต้านเช้ือรา T.mentagrophytes จ านวน 30ตัวอย่าง พบว่าไม่มีตัวอย่างยาสมุนไพรที่เจือจางสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได้ แต่เมื่อใช้
ตัวอย่างยาสมุนไพรที่เข้มข้น พบว่ามีจ านวน 16 ตัวอย่าง ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได้ โดยมีร้อยละของการยับยั้งคือ 21.7–37.3  ดังตาราง
ที่ 3โดยกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้คันในร่มผ้า ระดูขาว และมุตกิตเป็นตัวอย่างที่มีฤทธิ์ต้านเช้ือราตัวนี้ มีเพียงหนึ่งตัวอย่าง คือ สมุนไพรระดูขาวที่
ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราได้  ส่วนกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้คัน สิว ฝ้า กระสมุนไพร 20 ตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ต้านเช้ือราตัวนี้ มีเพียงหนึ่ง
ตัวอย่าง คือ โรลออนระงับกลิ่นกาย เป็นตัวอย่างที่มีสรรพคุณและมีร้อยละของการยับยั้งการเจริญของเช้ือราได้สูงที่สุด คือ 37 ซึ่งจ านวนตัวอย่าง
ยาสมุนไพรจากสองกลุ่มอาการสามารถแสดงออกได้ตามสรรพคุณจ านวน 8 ตัวอย่าง หรือ 21.05% และกลุ่มสรรพคุณเกี่ยวกับแก้แผลพุพอง หนอง 
ฝีสมุนไพร 8 ตัวอย่างไม่มีการอ้างฤทธิ์ต้านเช้ือรานี้ แต่กลุ่มอาการของโรคเกี่ยวข้องหรือเช้ือราตัวนี้สามารถเข้าร่วมได้ จึงได้ทดสอบ พบว่าสมุนไพร
ทั้ง 8ตัวอย่าง มีฤทธิ์ต้านเช้ือราชนิดนี้ หรือคิดเป็น 100% ของสมุนไพรตัวอย่างที่มีฤทธิ์ 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา T.mentagrophytesของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยา
สมุนไพรเข้มข้น 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร ร้อยละของฤทธิ์ต้านเช้ือรา 
ยาเทพรังสิต 25.3±1.20 
ยาเม็ดประดง 32.5±10.5 
ยาประดง 108 28.9±11.49 
ยาประดง 22.1±0.70 
น้ าเหลืองเสีย 25.3±2.41 
ยาต้ม 26.5±5.25 
ยาทารักษาแผลกลาย 26.9±1.84 
น้ ามันยาสมุนไพร 22.9±2.09 
ยามุตกิด 23.7±0.70 
สมุนไพรรักษามดลูก 27.3±1.84 
ยามุตกิตระดูขาว 23.5±2.56 
ยารักษาตกขาว 26.1±3.48 
สมุนไพรรักษามดลูก 21.7±2.41 
สมุนไพรทองเนื้องาม 24.9±3.48 
ยารักษาระดูขาว 29.7±11.83 
โรลออนระงับกลิ่นกาย 37.3±0.00 

 

จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรทั้งหมด 86 ตัวอย่าง สามารถยับยั้งแบคทีเรียและยสีต์
ได้ 17 ตัวอย่าง หรือ 19.76 % จากการอ้างสรรพคุณต้านแบคทีเรียและยีสต์กลุ่มนี้ แต่เมื่อวิเคราะห์ยาตามกลุ่มอาการโรค พบว่าไม่มียาตัว
ไหนที่มีฤทธิ์ต้านเช้ือก่อโรคได้ครบทุกชนิดตามสรรพคุณที่อ้าง ตัวอย่างเช่น ยาธาตุเด็ก มีสรรพคุณตามที่อ้างไว้ คือ แก้ถ่ายท้องเป็นบิดมูก
เลือด ซึ่งการถ่ายท้องบิดนั้น เป็นอาการที่อาจเกิดจากเช้ือก่อโรคได้ 4 ชนิด แต่ผลการทดสอบพบว่าไม่สามารถยับยั้งการเจริญ ของ 
Salmonella spp. และE. coli ได้ แต่ยับยั้ง S.aureus และ S.pyrogenes ได้ จึงช้ีให้เห็นว่าสมุนไพรในกลุ่มนี้ เมื่อผู้บริโภคใช้อาจได้ผล ถ้า
เช้ือก่อโรคเป็นชนิดตรงกับที่สมุนไพรสามารถยับยั้งได้ หรืออาจไม่ได้ผลเลยถ้าเช้ือก่อโรคเป็นคนละชนิดกัน ส่วนตัวอย่างอีก 69 ตัวอย่างที่มี
การอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับการต้านแบคทีเรียและยีสต์แต่ไม่สามารถตรวจสอบการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ได้เลย อาจเป็นไปได้ว่า
การอ้างสรรพคุณอ้างตามสมุนไพรที่เป็นส่วนผสม โดยสารออกฤทธิ์ท่ีอยู่ในตัวยาอาจน้อยเกินไปจึงไม่แสดงฤทธิ์ได้ตามสรรพคุณ 
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ส่วนฤทธิ์ต้านเช้ือรา พบว่ากลุ่มยาที่เกี่ยวข้องกับการแก้คันในร่มผ้า ระดูขาว และมุตกิด จ านวน 8 ตัวอย่างจากทั้งหมด 9 
ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 88.88% สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ ส่วนกลุ่มยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแผลผุพอง เป็นหนองฝีและแผล
เรื้อรังทุกตัวอย่างสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสรรพคุณของยาในกลุ่มนี้ว่าจะไม่มีการตดิเช้ือราซ้ าในแผล และท า
ให้แผลหายเร็วขึ้น 

การทดลองครั้งนี้ พบว่าฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ของตัวอย่างสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่ตรงตามสรรพคุณที่อ้างไว้ โดยสรรพคุณของ
ตัวอย่างสมุนไพรที่ศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมหรือสรรพคุณที่เกิดจากผลข้างเคียง ท าใหก้ารระบถุงึสารออก
ฤทธิ์ต่ออาการที่รักษาท าได้ยาก เช่น ยาถอนพิษมีการระบุสรรพคุณที่หลากหลาย เช่น แก้ไข้หวัด ตัวร้อน อีสุกอีใส เจ็บคอ ถอนพิษไข้ เป็น
ไข้ทับระดู แพ้อาหาร แพ้สารเคมี ฝุ่นและแก้แมลงกัดต่อย ยาชนิดนี้ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเช้ือก่อโรคที่ใช้ทดสอบ แต่เป็นยาที่ผู้บริโภคในแถบ
ภาคตะวันออกนิยมบริโภคมาก จึงช้ีให้เห็นว่าการทดสอบในครั้งนี้อาจเลือกเช้ือก่อโรคไม่ตรงกับฤทธิ์ของยา หรือ ยาอาจมฤีทธิใ์นการสง่เสรมิ
สุขภาพให้ผู้บริโภคเกิดภูมิต้านทานเอง อย่างไรก็ตามการผลิตยาสมุนไพรแต่ละชนิดควรผลิตตามมาตรฐานยาสมุนไพร (นันทนา, 2547) และ
ควรมีการควบคุมการผลิตและคุณภาพของยาว่ามีสารออกฤทธิ์ตรงตามสรรพคุณที่ระบุหรือไม่ 

 

4. สรุปผล 
การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ต้านจุลชีพของในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรทั้งหมด 86 ตัวอย่างที่อ้างสรรพคุณที่

เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ พบ 17 ตัวอย่างที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและยีสต์ และ 16 ตัวอย่างที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือรา แต่ไม่มีตัวอย่างใดเลยที่สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคทุกชนิดตามกลุ่มอาการที่อ้าง และอีก 69 ตัวอย่างไม่แสดงฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์ ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าการอ้างสรรพคุณกับฤทธิ์ของยาสมุนไพรไม่สอดคล้องกัน  ซึ่งอาจเกิดจากสรรพคุณในยาสมุนไพรแต่ละ
ชนิดเป็นการอ้างฤทธิ์ที่หลากหลาย หรือออกฤทธิ์ได้กับหลายระบบในร่างกาย หรือออกฤทธิ์ได้กับจุลินทรีย์หลายชนิด ท าให้การทดลองไม่
สามารถเจาะจงเช้ือก่อโรคที่เฉพาะได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ายาสมุนไพรที่เก็บตัวอย่างมาส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์ตาม
สรรพคุณ จึงเป็นการช้ีให้เห็นว่าฤทธิ์ของยาสมุนไพรไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมหลัก ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยา
สมุนไพรได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิตควรทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรก่อน ไม่ควรใช้สรรพคุณทั้งหมดของ
สมุนไพรที่เป็นส่วนผสมหลัก และการอ้างสรรพคุณควรอธิบายให้ชัดเจน และมีข้อบ่งช้ีการใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่แน่นอนจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของน ้าตาลและไทเดียซูรอน (Thidiazuron; TDZ) ต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในกล้วยไม้ช้างพลาย โดยเพาะเมล็ดกล้วยไม้
ช้างพลายในอาหารสูตร Vacin and Went  (VW) ดัดแปลงที่เติมน ้ามะพร้าว 150 ml/l และกล้วยหอมบด 100 g/l ที่เติมปริมาณน ้าตาลทราย
ต่างกันคือ 10 g/l และ 20 g/l ผลปรากฏว่าโปรโตคอร์มกล้วยไม้ช้างพลายงอกได้บนอาหารทั งสองสูตร แต่โปรโตคอร์มที่เจริญในอาหารที่มี
น ้าตาล 20 g/l โตช้าและมีสีเหลืองอย่างชัดเจน จึงใช้โปรโตคอร์มที่งอกในอาหารสูตรที่มีน ้าตาล 10 g/l มาศึกษาผลร่วมของน ้าตาลและ TDZ 
โดยเลี ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ช้างพลายในอาหารสูตร MS ที่เติมน ้าตาลทราย 5, 10, และ 20 g/l ร่วมกับไทเดียซูรอน  0, 3, และ 6 mg/l เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ ผลปรากฏวา่ โปรโตคอร์มจะพัฒนาไปเป็นยอดได้ดีในอาหารที่มีน ้าตาลต่้า เมื่อมีน ้าตาลสูงขึ น จะมีแนวโน้มเกิดแคลลัสมากขึ น โดย
อาหารสูตรที่ท้าให้เกิดยอดมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 8 คือ อาหารสูตร MS ที่มีน ้าตาล 5 g/l และไม่เติม TDZ เกิดยอดเฉลี่ย 2.1 ยอดต่อต้น 
ค้ำส้ำคัญ: กล้วยไม้สกุลช้าง  ไซโทไคนิน  ไทเดียซูรอน  

Abstract 
 The effect of sugar and thidiazuron (TDZ) on plant regeneration in Rhynchostylis  gigantia. Seeds of R.  
gigantia were cultured in modified VW agar containing 150 ml/l coconut water and 100 g/l banana and 
different sugar content (10 and 20 g/l sucrose). The result showed that seeds of R. gigantia could germinate in 
both media. However, protocorm growing in media containing 20 g/l sucrose were chlorosis and slow growth. 
The protocrom growing in media containing 10 g/l sucrose were transferred to MS media containing 5, 10, and 
20 g/l sucrose in combination with 0, 3, 6 mg/l TDZ for 8 weeks. Protocorms were developed to shoot in low 
sugar MS media and were trend to be callus in high sugar MS media. The highest shoots (2.1 shoots/explant) 
on 8 weeks were found in MS media + 5 g/l sucrose and without TDZ. 
Keywords:  Rhynchostylis, Cytokinin, Thidiazuron 
 

1. บทน้ำ 
กล้วยไม้เป็นไม้ตัดดอกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีสีสันสวยงาม สามารถน้ามาใช้

ประโยชน์ในงานต่างๆได้มาก เช่น ปักแจกัน จัดกระเช้าดอกไม้ ท้าช่อดอกไม้ ท้าของช้าร่วยในงานมงคลต่างๆ และมีอายุการใช้งานได้นาน 
กล้วยไม้ช้างพลาย (Rhynchostylis gigantia (Lindl.) Ridl.) เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งทีจ่ัดอยู่ในสกุล  Rhynchostylis Bl. เป็นกล้วยไม้ประเภทไม่
แตกกอ (Monopodial) ที่มีการเจริญเติบโตขึ นไปทางส่วนยอด มีล้าต้นทรงเตี๊ย แข็งแรง ใบแข็งหนาอวบน ้า บางชนิดใบเล็กยาว เส้นกลางใบ
เป็นร่องยาว ปลายใบเว้าหรือเป็นฟันแหลมไม่เท่ากัน ช่อดอกตั งโค้งหรือห้อย  ช่อดอกแบบกระจะ (Receme) ออกที่ข้างล้าต้น และเป็นหนึ่ง
ในกล้วยไม้ที่นิยมใช้เป็นไม้ประดับ 

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มปริมาณกล้วยไม้ให้ทันต่อความตอ้งการของตลาด การ
ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มจ้านวนกล้วยไม้ที่เพาะเลี ยงได้ดี เช่น การใช้เบนซิลอะดินีน (N6–benzyladenin; BA) 
เข้มข้น 3 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับไทเดียซูรอน (thidiazuron; TDZ) เข้มข้น 3 ไมโครโมลาร์ ในสูตรอาหาร MS (Murashige and Skoog, 1962) 
สามารถเร่งการพัฒนาตายอด ของกล้วยไม้ช้างแดงได้ในหลอดทดลอง (Rittirat et al., 2011) การเลี ยงโปรโตคอร์มของ Rynchostylis retusa 
ในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA 0.2 – 0.5 µM ร่วมกับ BA 6.0 µM และ ผงถ่านกัมมันต์ 1 g/l เกิดยอดที่สูงกว่ายอดที่ได้จากโปรโตคอร์มที่เลี ยง
ในอาหารที่เติม BA 2.0 – 6.0 µM เพียงอย่างเดียว (Thomas and Micheal, 2007) นอกจากนั น ปริมาณและชนิดของแหล่งคาร์บอนในอาหาร
ยังมีผลต่อการเจริญและพัฒนาการของกล้วยไม้หลายชนิด เช่น อาหารสูตร VW ที่เติมน ้าตาล 20 g/l ร่วมกับธาตุอาหารรองของอาหารสูตร 
MS ท้าให้โปรโตคอร์มของออนซิเดียมใบพายเกิดรากได้มากและมีขนาดใหญ่มากกว่าอาหารสูตร VW ที่ใส่น ้าตาล 10 g/l ร่วมกับธาตุอาหาร
รองของอาหารสูตร MS  (บุญสนองและวิชุกร, 2554) ในการศึกษานี  จึงศึกษาผลของน ้าตาลร่วมกับ TDZ ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชกลุ่มไซโทไคนินต่อการเพิ่มจ้านวนกล้วยไม้ช้างพลายในหลอดทดลอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตกล้วยไม้ต่อไป 
 

2. วิธีกำรทดลอง 
ตอนที่ 1 ผลของน ้ำตำลต่อกำรงอกของเมล็ดกล้วยไม้ช้ำงพลำย 
น้าฝักแก่ของกล้วยไม้ช้างพลายมาเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อในอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมน ้ามะพร้าว 150 ml/l 

และกล้วยหอมบด 100 g/l (ครรชิต, 2541) ที่เติมปริมาณน ้าตาลซูโครสต่างกันคือ 10 g/l และ 20 g/l เป็นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกการ
งอกของเมล็ดและลักษณะของโปรโตคอร์มที่ได้  
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ตอนที่ 2 ผลของน ้ำตำลและไทเดียซูรอนต่อกำรเกิดยอดและแคลลัสของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ช้ำงพลำย 
ใช้โปรโตคอร์มของกล้วยไม้ช้างพลายที่ได้จากการเพาะเมล็ดในอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมน ้ามะพร้าว 150 ml/l และกล้วย

หอมบด 100 g/l ที่เติมน ้าตาลทราย 10 g/l อายุ 2 เดือน น้ามาเลี ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมน ้าตาลซูโครส 5, 10, และ 20 g/l ร่วมกับไทเดียซู
รอน  0, 3, และ 6 mg/l วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2 ปัจจัย 3x3 โดยใน 1 ขวดมีโปรโตคอร์ม 3 ต้น ทรีทเมนต์ละ 25 ขวด 
เพาะเลี ยงในห้องปลอดเชื อ ที่อุณหภูมิ 25 - 27 องศาเซลเซียส โดยให้แสง 24 ช่ัวโมง สังเกตและบันทึกผลการเกิดยอดและแคลลัสใน
สัปดาห์ที่ 4 และ 8 ค้านวณร้อยละการเกิดยอด จ้านวนยอดเฉลี่ยต่อต้น และร้อยละการเกิดแคลลัสวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของ
ค่าเฉลี่ยด้วย Two-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD test ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

3. ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผล  
การเจริญของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ช้างพลายในอาหารสูตร VW ที่เติมน ้ามะพร้าว 150 ml/l และกล้วยหอมบด 100 g/l 

และมีน ้าตาลซูโครส 20 g/l โปรโตคอร์มส่วนใหญ่มีสีเหลืองและจะเติบโตได้ช้ากว่าอาหารสูตรที่มีน ้าตาลซูโครส 10 g/l อย่าง
ชัดเจน ดังนั น จึงเลือกโปรโตคอร์มที่เพาะในอาหารสูตรอาหารสูตร VW ที่เติมน ้ามะพร้าว 150 ml/l และกล้วยหอมบด 100 g/l 
และมีน ้าตาลซูโครส 10 g/l มาศึกษาผลของน ้าตาลซูโครสร่วมกับ TDZ ต่อไป 

 

ตำรำงท่ี 1 ร้อยละกำรเกิดยอดของกล้วยไม้ช้ำงพลำยที่เพำะเลี ยงในอำหำรสูตร MS ที่เติมน ้ำตำลและ TDZ 
ปริมำณต่ำงๆ กัน เป็นเวลำ 8 สัปดำห ์
TDZ (mg/l)    น ้าตาล (g/l) 

5 10 20 
0 58.33 ± 28.36 Aa 46.66 ± 31.34 Aa 20.00 ±22.68 Ab 
3 46.66 ± 34.88 ABa 16.66 ± 22.94 Bb 6.67 ±13.68 Ab 
6 18.33 ± 35.00 Bab 33.33 ± 28.61 Aa 15.00 ± 22.88 Ab 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกนัแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ที่มนี ้าตาลเท่ากันแต่ได้ TDZ ต่างกนั  
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตา่งกนัแสดงความแตกต่างอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิตริะหว่างทรทีเมนตท์ี่ได้ TDZ เท่ากนัแตม่ีน ้าตาลต่างกัน 

 

ปริมาณน ้าตาลซูโครสในอาหารส่งผลต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ช้างพลายอย่างชัดเจน โดยในอาหารที่ไม่มี TDZ นั น 
ร้อยละการเกิดยอดสูงสุดคือร้อยละ 58 พบในอาหารสูตรที่มีน ้าตาลซูโครส 5 g/l และร้อยละการเกิดยอดจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ใน
อาหารที่มีน ้าตาลซูโครส 20 g/l การเติม TDZ 3 mg/l ยังให้ผลในท้านองเดียวกัน มีเพียงการเติม TDZ 6 mg/l  ในอาหารที่มีน ้าตาลทราย 
10 g/l จึงท้าให้ร้อยละการเกิดยอดสูงกว่า อาหารที่มีน ้าตาลซูโครส 5 g/l ร่วมกับ TDZ 6 mg/l แต่ก็ยังไม่แตกต่างจากร้อยละการเกิดยอด
ของโปรโตคอร์มในอาหารที่มีน ้าตาลซูโครส 10 g/l โดยไม่เติม TDZ (ตารางที่ 1) และจ้านวนยอดเฉลี่ยต่อชิ นก็ลดลงเมื่อปริมาณน ้าตาล
ซูโครสในอาหารสูงขึ นด้วย เฉพาะอาหารที่มี TDZ 6 mg/l  และน ้าตาลทราย 10 g/l ที่มีจ้านวนยอดเฉลี่ยต่อชิ นสูงกว่าอาหารที่มี TDZ 
เท่ากัน แต่มีน ้าตาล 5 หรือ 20 g/l (ตารางที่ 2) ในขณะที่ร้อยละการเกิดแคลลัสของโปรโตคอร์มสูงขึ นเมื่อปริมาณน ้าตาลในอาหารสูงขึ น ใน
อาหารที่ไม่มี TDZ และร้อยละการเกิดแคลลัสต่้าลงเมื่อเติม TDZ 6 mg/l (ตารางที่ 3) 
 

ตำรำงท่ี 2 จ้ำนวนยอดเฉลี่ยต่อชิ นของกล้วยไม้ช้ำงพลำยที่เพำะเลี ยงในอำหำรสูตร MS ที่เติมน ้ำตำลและ 
TDZ ปริมำณต่ำงๆ กัน เป็นเวลำ 8 สัปดำห์ 

TDZ (mg/l)    น ้าตาล (g/l) 
5 10 20 

0 2.12±1.23 Aa 1.62 ±1.03 Aab 1.28 ±1.67 Ab 
3 1.53±0.97 ABa 0.68 ± 0.89 Bb 0.40 ± 0.82 Bb 
6 0.49±0.88 Bb 1.30 ± 1.00 ABa 0.62 ±1.01 Bab 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกนัแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ที่มนี ้าตาลเท่ากันแต่ได้ TDZ ต่างกนั  
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตา่งกนัแสดงความแตกต่างอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิตริะหว่างทรทีเมนตท์ี่ได้ TDZ เท่ากนัแตม่ีน ้าตาลต่างกัน 

 

ตำรำงท่ี 3 ร้อยละกำรเกิดแคลลัสของกล้วยไม้ช้ำงพลำยที่เพำะเลี ยงในอำหำรสูตร MS ที่เติมน ้ำตำลและ TDZ 
ปริมำณต่ำงๆ กัน เป็นเวลำ 8 สัปดำห ์

TDZ (mg/l)    น ้าตาล (g/l) 
5 10 20 

0 0±0  21.66±24.84 Ba 35.00 ± 27.52 Aa 
3 25.00 ±28.36 Ab 46.66 ± 31.34 Aa 18.33±31.48 Bb 
6 6.67±17.44 Ba 11.66±24.84 Ba 6.67±17.44 Ba 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกนัแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ที่มนี ้าตาลเท่ากันแต่ได้ TDZ ต่างกนั  
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตา่งกนัแสดงความแตกต่างอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิตริะหว่างทรทีเมนตท์ี่ได้ TDZ เท่ากนัแตม่ีน ้าตาลต่างกัน 

 

 TDZ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่สามารถชักน้าให้เกิดยอดจ้านวนมากในกล้วยไม้หลายชนิด เช่น จากปลายยอดของ Vanda 
coerulea (Malabadi et al., 2004) จากปล้องของ Rhyncostylis gigantea เมื่อใช้ร่วมกับ BA (Le et al., 1999) และจากต้นอ่อนที่ได้จากการ
เพาะเมล็ดของ Rhyncostylis retusa เมื่อใช้ร่วมกับ activated carbon (Thomas and Michael, 2007) แต่ในกล้วยไม้ช้างพลายพบว่า ผล
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ของการเพิ่มระดับความเข้มข้นของ TDZ ในอาหารนั นขึ นกับระดับน ้าตาลซูโครสในอาหารด้วย ถ้ามีน ้าตาลซูโครสต่้า การเพิ่ม TDZ ท้าให้ร้อย
ละการเกิดยอดลดลง แต่ถ้ามีน ้าตาลซูโครส 20 g/l การเพิ่ม TDZ ไม่มีผลต่อร้อยละการเกิดยอดเลย  

การใช้น ้าตาลซูโครสปริมาณสูงกว่าระดับปกติของสูตรอาหารนี เคยมีรายงานว่าให้ผลดีในการชักน้ายอดในกล้วยไม้สกุลช้าง การใช้
น ้าตาลซูโครส 20 g/l ในอาหารสูตร ½ MS นี  (ระดับปกติในอาหาร½ MS คือ 15 g/l) เคยมีรายงานว่าเป็นปริมาณน ้าตาลที่เหมาะสมในการชัก
น้ายอดจากส่วนข้อของ Rhynchostylis  retusa (Sinha and Jahan, 2012) แต่ในการศึกษานี  การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อกล้วยไม้ช้างพลายไม่ว่า
จะเป็นการเพาะเมล็ดหรือการเลี ยงโปรโตคอร์มล้วนต้องใช้น ้าตาลต่้ากว่าสูตรอาหารปกติทั งสิ น โดยเฉพาะการเพาะเลี ยงโปรโตคอร์มที่เกิดยอด
ได้ดีนั นใช้น ้าตาลเพียงร้อยละ 16.7 ของสูตรปกติเท่านั น การใช้น ้าตาลระดับต่้าแล้วส่งผลดีต่อการเกิดยอดนั นเคยมีรายงานในบอนสี โดยการ
เพาะเลี ยงยอดบอนในอาหารสูตร MS ที่เติมน ้าตาล 30 – 80 g/l ท้าให้ยอดบอนเกิดยอดต่อชิ นและออกรากได้ดีกว่าในอาหารสูตร MS ที่เติม
น ้าตาล 100 – 120 g/l ซึ่งในอาหารดังกล่าว บอนจะสร้างหัวและไม่สร้างราก (กัญญาณัฐ และคณะ, 2554) เป็นไปได้ว่าการได้รับน ้าตาลใน
ปริมาณต่้า ท้าให้เนื อเยื่อพืชจ้าเป็นต้องสร้างใบเพื่อสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างกลูโคสเอง ร้อยละการเกิดยอดจึงสูงขึ น อย่างไรก็ตาม ยอดที่
ได้จากกล้วยไม้ช้างพลายในอาหารทุกสูตรไม่ออกรากภายใน 8 สัปดาห์ ยอดที่ได้มีขนาดเล็ก และจ้าเป็นต้องชักน้าให้เกิดรากต่อไป (ภาพที่ 1)  
 

 
ภำพที่ 1 กำรเกิดยอดจ้ำนวนมำกและแคลลัสของกล้วยไม้ช้ำงพลำยในอำหำรสูตร MS ที่เติมน ้ำตำลและ TDZ 

ปริมำณต่ำงๆกันคือ น ้ำตำล 5, 10 และ 20 g/l (A-C) TDZ 3 mg/l ร่วมกับ น ้ำตำล 5, 10 และ 20 
g/l (D-F)  TDZ 6 mg/l และ ร่วมกับ น ้ำตำล 5, 10 และ 20 g/l (G-I) เป็นเวลำ 8 สัปดำห์ 

 

4. สรุปผล 
ปริมาณน ้าตาลซูโครสเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาของเนื อเยื่อกล้วยไม้ช้างพลาย โดยปริมาณน ้าตาลซูโครสร้อย

ละ 50 ของสูตร VW ปกติ ท้าให้โปรโตคอร์มงอกและเจริญได้เร็ว และปริมาณน ้าตาลร้อยละ 16.7 ของสูตร MS ปกติท้าให้โปรโต
คอร์มเกิดยอดได้ดี ดังนั น ในการเพิ่มจ้านวนกล้วยไม้ช้างพลายให้ประสบผลส้าเร็จ ควรใช้ปริมาณน ้าตาลซูโครสในปริมาณต่้า 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของสังกะสีและไกลโฟเสทท่ีปนเปื้อนร่วมกันในดินต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นกล้าผักข้ีหูดและผักบุ้ง โดย
ผสมไกลโฟเสทและ ZnSO4.7H2O ลงในดิน ให้ได้ความเข้มข้นของไกลโฟเสต 0 50.7 และ 507.3 mg/kg ร่วมกับความเข้มข้นของ
สังกะสี 0, 6.5 และ 654 mg/kg เพาะเมล็ดผักขี้หูดและผักบุ้งลงในดินเป็นเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่า การปนเปื้อนร่วมกัน
ของไกลโฟเสทและสังกะสีในระดับที่ศึกษา ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์บีในใบของพืชทั้งสองชนิด แต่มี
แนวโน้มเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบเล็กน้อย ไม่พบการเสริมฤทธิ์ระหว่างสังกะสีและไกลโฟเสท   
ค าส าคัญ:  ไกลโฟเสท  ผักขี้หูด  ผักบุ้ง  สังกะสี   

Abstract 
 The effect of zinc and glyphosate co-contaminated soil on chlorophyll content in leaves of Ipomoea aquatica and 
Raphanus sativus var. caudatus seedling were studied. Glyphosate and ZnSO4.7H2O were spiked to soil as concentration 0, 
50.7, 507.3 mg/kg glyphosate in combination with 0, 6.5, 654 mg/kg Zn2+. Seeds of Ipomoea aquatica and Raphanus sativus 
var. caudatus were sawn to soil in each treatment and let to germinate for 10 days. The result showed that co-contamination 
between glyphosate and zinc in these level did not affect to growth and chlorophyll b content in leaves of both plants but 
showed trend to increase chlorophyll a content. The synergistic phytotoxicity between glyphosate and zinc did not found. 
Keywords:  Glyphosate  Zinc  Ipomoea aquatic  Raphanus sativus var. caudatus 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ีพื้นทีเ่กษตรกรรม การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะไกลโฟ

เสท (glyphosate) เป็นสารเคมีที่มีปริมาณการใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวนมากในแต่ละปี (พรชัย, 2541) การนําสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมาใช้นั้นมีเพียงส่วนน้อยที่มีผลโดยตรงกับศัตรูพืชสารส่วนมากจะกระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมตกค้างในดินและปนเปื้อนในอาหารได้ 
(Myers et al., 2016) และยังมีรายงานว่าไกลโฟเสทที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อพืชปลูก เช่น ไกลโฟเสทที่ตกค้างในหญ้าขนซึ่งนํามาใช้
ทําปุ๋ยพืชสดลดการเจริญของแตงกวาในระยะต้นกล้า (วราภรณ์ และคณะ, 2555) แร่สังกะสีเป็นแหล่งแร่ที่พบในประเทศไทย  สังกะสีตาม
ธรรมชาติพบในรูปแร่เฮมิเมอร์ไฟต์ (Zn4(Si2O7)(OH)2(H2O) แร่สมิทซอไนต์  (ZnCO3)  และแร่ซิงไคต์ (ZnO)  รูปแบบที่พบมากทีส่ดุคอืแรส่
ฟาเลอไรต์  (ZnS)  โดยสังกะสีจะพบร่วมกับโลหะหนักตัวอื่นๆด้วย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสีเป็นธาตุโลหะหนักชนิดหนึ่งที่มีความเป็น
พิษสูง หากเกิดการปนเปื้อนในพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งน้ําจะสามารถถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารและเกิดการสะสมในพชืและสตัวจ์นเปน็
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้ บริเวณตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการทําเหมืองสังกะสี
บริเวณยอดเขาซึ่งเป็นต้นน้ําของระบบชลประทานห้วยแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทําให้มีโลหะหนักทั้งสังกะสีและโลหะที่พบ
ร่วมกับสังกะสีปนเปื้อนไปกับกระแสน้ําในลําห้วยจนถึงบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม การวิเคราะห์ตะกอนท้องน้ําพบว่า ลําธารสว่นทีผ่า่นเหมอืง
แร่จะมีปริมาณสังกะสีอยู่จํานวนมาก ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ดังกล่าว 

ทั้งสังกะสีและไกลโฟเซตต่างมีรายงานว่าเป็นพิษต่อพืช โดยสังกะสีที่มากเกินไปจะรบกวนการนําธาตุอื่นๆเข้าสู่พืช และทําให้เม
ทาบอลิซึมของพืชผิดปกติ (Gu et al., 2012) แต่ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างสังกะสีและไกลโฟเสทยังไม่มีรายงาน แม้จะมีโอกาสปนเปื้อน
ร่วมกัน ดังนั้น จึงได้ศึกษาความเป็นพิษร่วมกันของสังกะสีและไกลโฟเสทต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์ของพืชผักสองชนิดคือ
ผักขี้หูดและผักบุ้งในระยะต้นกล้า ทั้งนี้เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของสารกําจัดวัชพืชหลายชนิด
รวมทั้งไกลโฟเสท (Yanniccari et al., 2012) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

2. วิธีการทดลอง 
เก็บตัวอย่างดินที่ไม่มีประวัติการปนเปื้อนสารกําจัดวัชพืชจากตําบลพุนกยูง อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งดินมีคุณสมบัติ

ดังนี้ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) 242.16 mg/kg อินทรียวัตถุ (Organic matter) 5.46g/100g ไนโตรเจนทั้งหมด 
(Total Nitrogen) <0.50g/100g และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium) 717.708 mg/kg ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทรายแป้งที่มีทราย (Sand) 17.17% ทรายแป้ง (Silt) 37.56% ดินเหนียว (Clay) 45.27% และความเป็นกรดด่าง (pH) 6.33  
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นําดินมาผสมกับสารละลายไกลโฟเซต (ไกลโฟเซต 48 มีสารออกฤทธิ์ 36% w/v; บริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด กรุงเทพฯ) 
และสารละลาย ZnSO4.7H2O วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 3x3 โดยปัจจัยที่ 1 คือความเข้มข้นของไกลโฟเสต 3 ระดับ คือ 0, 
50.7 และ 507.3 mg/kg ปัจจัยที่ 2 คือ ความเข้มข้นของสารละลาย ZnSO4·7H2O มี 3 ระดับ คือ 0, 6.5 และ 654 mg/kg นําเมล็ดพันธุผ์ัก
ขี้หูด (บริษัทฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืชจํากัด) และผักบุ้งจีนพันธุ์เรียวไผ่ (บริษัทเจียไต๋ จํากัด) แช่ ในน้ํากลั่นเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง แล้วจึงนําไปเพาะบน
จานแก้วที่มีดินที่ผสมไกลโฟเสตและสังกะสี จานละ 10 เมล็ด จํานวน 3 จานต่อทรีทเมนต์ รดน้ําทุกวัน เมื่อต้นกล้าอายุครบ 10 วัน เก็บใบ
พืชมาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ตามวิธีของ Huang et al. (2004)  โดยนําตัวอย่างใบพืช 0.2g 
มาตัดให้มีขนาดเล็ก แล้วแช่ในอะซีโตนความเข้มข้น 80% ในที่มืด อุณหภูมิ 4˚C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนํามาวัดค่าดูดกลืนแสงด้วย
เครื่องวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร แล้วคํานวณปริมาณคลอโรฟิลล์แต่ละชนิด ในหน่วย mg/ml  

จากสูตร [คลอโรฟิลล์เอ] = [12.7 × A663] – [2.69 × A645]; [คลอโรฟิลล์บ]ี = [22.9 × A645] – [4.68 × A663]; [คลอโรฟิลล์
ทั้งหมด] = [8.02 × A663] + [20.2 × A645]  

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ Two way Anova และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD’s test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
ผลการทดลองเพาะเมล็ดผักขี้หูดและผักบุ้งในดินที่ปนเปื้อนไกลโฟเสทร่วมกับสังกะสีที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าทั้งต้นกล้าของ

ผักขี้หูดและผักบุ้งสามารถเจริญในดินที่ปนเปื้อนไกลโฟเสทได้ทุกระดับความเข้มข้น โดยความยาวและน้ําหนักแห้งของต้นกล้าทั้งสองชนิด
ไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนไกลโฟเสทและสังกะสีในดิน (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ต้นกล้ามีลักษณะปกติ ไม่มีต้นที่แสดงอาการเหลือง 
(ภาพที่ 1) ต้นกล้าผักขี้หูดที่ปลูกลงในดินที่ปนเปื้อนสังกะสีเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับไกลโฟเสท 50.7 mg/kg มีแนวโน้มที่ระดับ
คลอโรฟิลล์เอในใบสูงขึ้น แต่ไม่มีผลเมื่อปลูกในดินที่ปนเปื้อนสังกะสีร่วมกับไกลโฟเสท 507.3 mg/kg (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม
นี้ไม่พบในการตอบสนองต่อการปนเปื้อนสังกะสีและไกลโฟเสทของปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบผักบุ้ง ผักบุ้งที่เจริญในดินที่ปนเปื้อนไกลโฟ
เสทอย่างเดียวหรือร่วมกับสังกะสี 6.5 mg/kg ไม่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอ แต่เมื่อปนเปื้อนร่วมกับสังกะสี 654 mg/kg นั้น การ
ปนเปื้อนร่วมกันระหว่างไกลโฟเสท 507.3 mg/kg และสังกะสี 654 mg/kg ทําให้ระดับคลอโรฟิลล์เอในใบผักบุ้งสูงกว่าต้นที่เจริญในดิน
ปนเปื้อนสังกะสีอย่างเดียว หรือร่วมกับไกลโฟเสท 50.7 mg/kg (ตารางที่ 2) การเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบของพืชที่เจริญใน
ดินปนเปือ้นไกลโฟเสท เคยมีรายงานเช่นกันในต้นกล้าแตงกวาที่เจริญในดินที่ผสมหญ้าขนที่ฉีดพ่นด้วยไกลโฟเสท (วราภรณ์ และคณะ, 2555) 
ในขณะที่ปริมาณคลอโรฟิลล์บีในใบของพืชทั้งสองชนิดไม่ได้รับผลกระทบจากไกลโฟเสทและสังกะสีที่ปนเปื้อนในดิน (ตารางที่ 3 และ 4) 
 แม้ว่าปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบีจะมีรายงานว่าไวต่อการปนเปื้อนของสารมลพิษ เช่น ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบีในใบกระเจี๊ยบที่เจริญ
ในดินปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออรีนต่ํากว่าต้นที่เจริญในดินไม่ปนเปื้อน (ขนิษฐา และวราภรณ์, 2556) แต่ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งสองชนิดไม่ได้
ลดลงอย่างชัดเจนในใบพืชทั้งสองชนิดที่เจริญในดินปนเปื้อนไกลโฟเสทและสังกะสี ซึ่งอาจเป็นเพราะระดับความเข้มข้นของทั้งไกลโฟเสทและสังกะสี
นั้นต่ํากว่าระดับที่เป็นพิษของพืชทั้งสองชนิดนี้ นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า การฉีดพ่นไกลโฟเสทให้ Lolium perenne โดยตรงทําให้ระดับคลอโรฟิลล์
ลดลงอย่างชัดเจนเฉพาะในสายพันธุ์ท่ีไม่ทนทานเท่านั้น ในขณะที่ส่งผลต่อการปิดเปิดปากใบทั้งในสายพันธุ์ที่ทนและไม่ทนต่อไกลโฟเสท (Yanniccari 
et al., 2012)  ความเข้มข้นของสังกะสีที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับที่มีรายงานว่ายับยั้งการเจริญของต้นกล้า Arabidopsis thaliana 
ถึงร้อยละ 70 เมื่อแช่เมล็ดในสารละลาย Zn2+ 10 mM (Li et al., 2005) แต่กลับไม่ลดการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์ในพืชทดสอบ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะความสามารถในการเข้าสู่พืชของสังกะสีในดินต่ํากว่าในสารละลาย ทําให้ไม่พบความเป็นพิษของสังกะสีในการทดลองนี้ 

 

  
ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นผักขี้หูด (ซ้าย) และต้นกล้าผักบุ้ง (ขวา) ที่เจริญในดินปนเปื้อนสังกะสี 0 0.1 และ 10 mmol/kg 

(0, 6.5 และ 654 mg/kg) ร่วมกับไกลโฟเซต 0 0.3 และ 3 mmol/kg (0 50.7 และ 507.3 mg/kg) เป็นเวลา 10 วัน 
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ตารางที่ 1 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบต้นกล้าผักขี้หูดทีเ่จริญในดินปนเปื้อนสังกะสีร่วมกับไกลโฟเซตความเข้มข้นต่างๆ 
กันเป็นเวลา 10 วัน  

ไกลโฟเซต (mg/kg) ZnSO4·7H2O (mg/kg) 
0 6.5  654 

0 18.5 ± 4.4Ba 19.9 ± 2.9Ba 23.6 ± 1.0Aa 
50.7  20.4 ± 1.3Ba 25.3 ± 1.4Aa 17.4 ± 0.7Ba 
507.3 20.0 ± 2.6Aa 20.2 ± 0.9Aa 16.8 ± 0.6Aa 
หมายเหตุ:    อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ที่มีไกลโฟเสทเท่ากันแต่ได้สังกะสีต่างกัน  

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ที่ได้สังกะสีเท่ากันแต่ได้ไกลโฟเสทต่างกัน 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบต้นกลา้ผักบุ้งที่เจริญในดินปนเปื้อนสังกะสีร่วมกับไกลโฟเซตความเข้มข้นต่างๆ 
กันเป็นเวลา 10 วัน  

ไกลโฟเซต (mg/kg) ZnSO4·7H2O (mg/kg) 
0 6.5  654 

0 14.3 ± 12.5Aa 12.9 ± 5.9Aa 18.5 ± 9.1Aab 
50.7  11.5 ± 3.7Aa 14.2 ± 3.9Aa 14.3 ± 0.7Ab 
507.3 17.5 ± 2.1Aa 16.8 ± 2.1Aa 22.9 ± 2.3Aa 
หมายเหตุ:    อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ที่มีไกลโฟเสทเท่ากันแต่ได้สังกะสีต่างกัน  

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ที่ได้สังกะสีเท่ากันแต่ได้ไกลโฟเสทต่างกัน 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณคลอโรฟิลล์บีในใบต้นกล้าผักขี้หูดที่เจริญในดินปนเปื้อนสังกะสีร่วมกับไกลโฟเซตความเข้มข้นต่างๆ 
กันเป็นเวลา 10 วัน  

ไกลโฟเซต (mg/kg) ZnSO4·7H2O (mg/kg) 
0 6.5  654 

0 9.2 ± 4.2 10.1 ± 2.9 11.8 ± 1.2 
50.7  7.8 ± 1.6 12.2 ± 0.7 8.6 ± 0.5 
507.3 9.2 ± 2.6 9.8 ± 5.5 11.3 ± 0.9 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณคลอโรฟิลล์บีในใบต้นกล้าผักบุ้งที่เจริญในดินปนเปื้อนสังกะสีร่วมกับไกลโฟเซตความเข้มข้นต่างๆ 
กันเป็นเวลา 10 วัน  

ไกลโฟเซต (mg/kg) ZnSO4·7H2O (mg/kg) 
0 6.5  654 

0 5.9 ± 6.3 5.3 ± 5.5 7.5 ± 8.2 
50.7  4.9 ± 3.1 6.0 ± 3.4 6.6 ± 9.8 
507.3 7.2 ± 1.9 7.2 ± 2.0 9.2 ± 2.3 
 

4. สรุป 
การปนเปื้อนสังกะสีและไกลโฟเสทในระดับที่ศึกษานี้ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของผักขี้หูดและ

ผักบุ้ง อีกทั้งไม่พบการเสริมฤทธิ์กันระหว่างสังกะสีและไกลโฟเสท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสังกะสีที่มาจากแหล่งแร่มักปนเปื้อนร่วมกับ
แคดเมียม ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแคดเมียม สังกะสีและไกลโฟเสทจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป  
 

5. เอกสารอ้างอิง  
ขนิษฐา สมตระกูล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2556. ผลของแอนทราซีนและฟลูออรีนต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกเพียงชนิด

เดียวและปลูกร่วมกับข้าวโพดและถั่วพู. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 15 (2): 1-8. 
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.์ 2540. วัชพืชศาสตร์. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ลินคอรน์. 585 น. 
วราภรณ์ ฉุยฉาย นันทพร ธรรมทลู และขนิษฐา สมตระกูล. 2555. ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและเศษซากพืชต่อการเจริญ

ระยะต้นกล้าของแตงกวา. วารสารวจิยัและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 30 (1): 25-32. 
Gu, H., Zhan, S., Wang, S., Tang, Y., Chaney, R.L., Fang, X., Cai, X., and Qiu, R. 2012. Silicon-mediated amelioration of zinc 

toxicity in rice (Oryza sativa L.) seedlings. Plant and Soil. 350: 193 – 204. 
Huang, X., El-Alawi, Y., Penrose, D.M., Glick, B.R., and Greenberg, B.M. 2004. Response of Three Grass Species to Creosote 

during Phytoremediation. Environmental Pollution. 130: 453-363. 
Li, W., Khan, M.A., Yamaguchi, S., and Kamiya, Y. 2005. Effects of heavy metals on seed germination and early seedling 

growth of Arabidopsis thaliana. Plant Growth Regulation. 46: 45-50. 
Myers, J.P., Antoniou, M.N., Blumberg, B., Carroll, L., Colborn, T., Everett, L.G., Hansen, M., Lanphear, B.P., Mesnage, R., Vandenberg, L.N., 

vom Saal, F.S., Welshons, W.V., and Benbrook, C.M. 2016. Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks 
associated with exposures: a consensus statement. Environmental Health. 15:19 Doi: 10.1186/s12940-016-0117-0. 

Yanniccari, M., Tambussi, E., Istilart, C., and Castro, A.M. 2012. Glyphosate effects on gas exchang and chlorophyll fluorescene response of 
two Lolium perenne L. biotypes with differential herbicide sensitivity. Plant Physiology and Biochemistry. 57: 210 -217. 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

 445 

ผลของน ้ำมันเครื่องต่อกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำถั่วพุ่มและถั่วด้ำเมื่อปนเปื้อนในดินต่ำงชนิดกัน 
Effect of Engine Oil on Seedling Growth of Cowpea and Blackbean in Different Soil Type 
 

สจีรัตน์ ภูษำทอง1 ขนิษฐำ สมตระกูล2 และ วรำภรณ์ ฉุยฉำย1* 
Sajeerat Phusathong Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai 

1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ อ. เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
2ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 

*e-mail:chouychai@yahoo.com  โทร. 089-2184478 
 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของน ้ามันเครื่องที่ใช้แล้วและชนิดของดินที่ปนเปื้อนต่อการเจริญของต้นกล้าพืชตระกูลถั่ว 2 ชนิดคือถั่วพุ่มและถั่วด้า ดิน
ที่ใช้มี 2 ชนิดคือดินพุนกยูงจากจังหวัดนครสวรรค์ พีเอช 5.33 มอีินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกับดินตราดจากจังหวัดตราด พี
เอช 5.9 มอีินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่้า โดยผสมน ้ามันเครื่องลงในดินให้มีความเข้มข้นร้อยละ 0 1 2 และ 3 น ้าหนักโดยน ้าหนัก 
เพาะเมล็ดถั่วทั งสองชนิดลงในดินเป็นเวลา 10 วัน ผลปรากฏว่า น ้ามันเครื่องในดินลดความยาวล้าต้นและน ้าหนักสดของถั่วพุ่มและถั่วด้า
เฉพาะที่เจริญในดินพุนกยูง แต่ไม่มีผลในดินตราด น ้ามันเครื่องที่ปนเปื้อนในดินมีแนวโน้มลดความยาวรากและเพิ่มน ้าหนักแห้งของราก โดย
ความเป็นพิษของน ้ามันเครื่องที่ปนเปื้อนในดินพุนกยูงต่อรากสูงกว่าในดินตราดอย่างชัดเจน ดังนั น ลักษณะของเนื อดินและระดับธาตุอาหาร
ในดินจึงเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาในการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน ้ามันด้วยพืช     
ค้ำส้ำคัญ:  น ้ามันเครื่อง,  พืชตระกูลถั่ว,  ความเป็นพิษต่อพืช     
 

Abstract 
 The effects of used engine oil contamination in different soil type on growth of 2 legume seedling, cow pea 
and balck bean, were studied.  Two soil type used in this study were Phunokyung Soil, collected from Nakhonsawan 
province, which were pH 5.33, high organic matter, phosphorus and potassium, and Trat soil, collected from Trat 
province, which were pH 5.9, Low organic matter, phosphorus and potassium. Engine oil was spike to soil as 0, 1, 2 and 
3% (w/w). The result showed that engine oil contaminant in soil decreased shoot length and shoot fresh weight of 
cowpea and black bean seedling growing in Phunokyung soil but there were no effect in Trat soil. Engine oil contaminant 
in soil also decreased root soil and increased root dried weight. Engine oil toxicity to root in Phunokyung soil was higher 
than that in Trat soil. With these results, soil texture and nutrient level in soil are important factors that should be 
examined in phytoremediation of oil-contaminant soil.     
Keywords:  Engine oil, Legume, phytotoxicity 
 

1. บทน้ำ 
การปนเปื้อนน ้ามันปิโตรเลียมในดินเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ แหล่งที่มาของการปนเปื้อนได้แก่ การใช้น ้ามันเชื อเพลิงจาก

เครื่องยนต์ การรั่วไหลจากแท่นขุดเจาะน ้ามันดิบกลางทะเล อุบัติเหตุเรือบรรทุกน ้ามันอับปาง ซึ่งสารมลพิษที่ส้าคัญในน ้ามันปิโตรเลียมคือ
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือพีเอเอช (Polycyclic aromatic hydrocarbons; PAHs) (Xu et al., 2009) การใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดการปนเปื้อนน ้ามันปิโตรเลียมในพื นที่ทางเกษตรด้วย 

การใช้พืชฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนน ้ามันปิโตรเลียมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการก้าจัดน ้ามันปิโตรเลียม เนื่องจากพืชสามารถกระตุ้น
การท้างานของจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆที่พบในน ้ามันปิโตรเลียมได้ดี รวมทั งพีเอเอชด้วย พืชวงศ์ถั่วเป็นพืช
กลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนน ้ามันปิโตรเลียมและพีเอเอช เนื่องจากอยู่ร่วมกับไรโซเบียมแบบซิมไบโอซิสท้าให้สามารถตรึง
ไนโตรเจนจากบรรยากาศมาใช้ได้ (Kirk et al., 2002) อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะบางประการของดินส่งผลต่อการเจริญของพืชตระกูลถั่วใน
ดินที่ปนเปื้อนน ้ามันปิโตรเลียมได้ เช่น ถั่วลิสงเจริญในดินกรด pH 3.3 ที่ปนเปื้อนน ้ามันเครื่องได้น้อยกว่าข้าวโพด แม้ว่าจะเจริญเติบโตใน
ดินกรดที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนหรือไพรีนได้ใกล้เคียงกัน (Chouychai et al., 2007) ดังนั น จึงได้ศึกษาผลของการปนเปื้อนน ้ามันเครื่องที่ใช้
แล้วในดินที่มีคุณลักษณะต่างกันคือมีระดับธาตุอาหารต่างกัน และลักษณะเนื อดินต่างกัน ต่อการเจริญของต้นกล้าพืชตระกูลถั่วเพื่อ
ประเมินผลของคุณลักษณะของดินร่วมกับความเป็นพิษของน ้ามันปิโตรเลียมต่อพืช ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื นฐานส้าหรับการคัดเลือกพืชเพื่อใช้
ในการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน ้ามันปิโตรเลียมต่อไป 

 

2. วิธีกำรทดลอง 
ดินที่ใช้ในการทดลองนี มี 2 ชนิด คือ ดินพุนกยูง เก็บตัวอย่างมาจากต้าบลพุนกยูง อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์

คุณสมบัติของดินที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งดินมีคุณสมบัติดังนี  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) 
242.16 mg/kg อินทรียวัตถุ (Organic matter) 5.46g/100g ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen) <0.50g/100g และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ (Exchangeable Potassium) 717.708 mg/kg ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายแป้งที่มีทราย (Sand) 17.17% ทรายแป้ง (Silt) 37.56% 
ดินเหนียว (Clay) 45.27% และความเป็นกรดด่าง (pH) 6.33 ดินอีกชนิดหนึ่งคือดินตราด เก็บตัวอย่างมาจากต้าบลแสนตุ้ง อ้าเภอเขาสมิง 
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จังหวัดตราด ซึ่งดินมีคุณสมบัติดังนี  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) 5.41 mg/kg อินทรียวัตถุ (Organic matter) 
3.15g/100g ไนโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen) <0.50g/100g และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium) 27.72 mg/kg 
ดินมีลักษณะเป็นดินทรายที่มีทราย (Sand) 70.08% ทรายแป้ง (Silt) 10.45% ดินเหนียว (Clay) 19.47% และความเป็นกรดด่าง (pH) 5.9 

การทดสอบความเป็นพิษต่อพืชใช้ตามวิธีของ Kirk et al. (2002) โดยช่ังน ้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว ละลายด้วยอะซีโตน จากนั นจึงเติมลงใน
ดินให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายในดินเป็น 1, 2, 3 % (w/w) ความเข้มข้นสูงสุดที่เลือกใช้เป็นความเข้มข้นที่มีรายงานว่าเป็นค่าสูงสุดที่ดินสามารถ
ดูดซับน ้ามันไว้ได้ (Kirk et al., 2002)  ดินที่เติมเฉพาะอะซิโตน ใช้เป็นชุดควบคุมที่ 0 mg/kg ผึ่งดินไว้ 24 ช่ัวโมงเพื่อให้อะซิโตนระเหยไปให้หมด
ก่อนใช้ แช่เมล็ดถั่วพุ่มและถั่วด้า (เมล็ดพันธุ์ทางการค้าที่จ้าหน่ายในจังหวัดนครสวรรค)์ ในน ้า เป็นเวลา 3 ช่ัวโมงแล้วจึงน้าไปเพาะบนจานแก้วที่
มีดินที่ผสมน ้ามันเครื่องไว้ จานละ 50 g โดยเพาะเมล็ดจานละ 7 เมล็ด ท้าทั งหมด 3 ซ ้าเมื่อครบ 10 วัน น้าต้นกล้าทั งหมดที่งอกมาวัดความยาว
ของราก น ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งของยอดและราก ทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย Two-way ANOVA และ LSD’s test 

 

 
สัญลกัษณ ์อกัษรภาษาอังกฤษตา่งกนัแสดงความแตกต่างทางสถิตริะหวา่งตน้กล้าทีเ่จรญิในดนิชนิดเดียวกันที่ปนเป้ือนน ้ามนัเครื่องความเขม้ขน้ต่างกนั 

ภำพที่ 1 ควำมยำวล้ำตน้ น ำ้หนักสดของต้น และน ำ้หนักแห้งของต้นถั่วพุ่ม (ซ้ำย) และถัว่ด้ำ (ขวำ) ที่เจริญในดนิ
ต่ำงชนิดกนัที่ปนเปื้อนน ้ำมันเครื่องใช้แล้วร้อยละ 0 1 2 และ 3 (w/w) เป็นเวลำ 10 วัน  

 

3. ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผล 
การปนเปื้อนน ้ามันเครื่องใช้แล้วในดินส่งผลต่อความยาวล้าต้นและน ้าหนักสดของต้นถั่วทั งสองชนิดแต่ไม่มีผลต่อน ้าหนักแห้ง 

และชนิดของดินมีผลต่อความเป็นพิษของน ้ามันเครื่องต่อถั่วด้วย การปนเปื้อนน ้ามันเครื่องตั งแต่ร้อยละ 1 ขึ นไปในดินพุนกยูงท้าให้ความ
ยาวล้าต้นและน ้าหนักสดของต้นถั่วพุ่มลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่เจริญในดินพุนกยูงที่ไม่ปนเปื้อน ในขณะที่
ถั่วพุ่มที่เจริญในดินตราดที่ปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนน ้ามันนั นไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างความยาวล้าต้นและน ้าหนักสดของต้น 
แนวโน้มนี พบในถั่วด้าเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 1) การปนเปื้อนน ้ามันเครื่องในดินต่างชนิดกันแสดงความเป็นพิษต่อการเจริญของรากถั่วต่างกัน
อย่างชัดเจน ในถั่วพุ่ม ความยาวรากของถั่วพุ่มลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในดินที่ปนเปื้อนน ้ามันเครื่องทั งสองชนิด และยังพบความ
แตกต่างทางสถิติระหว่างความยาวรากของถั่วพุ่มที่เจริญในดินต่างชนิดกันแต่ปนเปื้อนน ้ามันเครื่องความเข้มข้นเท่ากัน ในขณะทีน่ า้หนกัสด
ของรากถั่วพุ่มที่เจริญในดินพุนกยูงที่ปนเปื้อนน ้ามันนั น มีเฉพาะที่ความเข้มข้นร้อยละ 2 เท่านั น ที่ต่างจากดินไม่ปนเปื้อนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างน ้าหนักสดของรากถั่วพุ่มที่เจริญในดินพุนกยูงที่ปนเปื้อนน ้ามัน ส่วนในดินตราดที่
ปนเปื้อนน ้ามันเครื่องนั น ที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 ท้าให้น ้าหนักสดของรากถั่วพุ่มมากกว่าทรีทเมนต์อื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2) 
ในขณะที่ถ่ัวด้านั น การปนเปื้อนน ้ามันเครื่องไม่ได้ท้าให้ความยาวรากต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่พบความแตกต่างระหว่างความ
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ยาวรากของถั่วด้าที่เจริญในดินต่างชนิดกันที่ปนเปื้อนน ้ามันเครื่องเท่ากัน โดยไม่มีผลใดๆ ต่อน ้าหนักสด อย่างไรก็ตาม การปนเปื้อน
น ้ามันเครื่องในดินท้าให้น ้าหนักแห้งของรากถั่วด้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ น โดยเห็นได้ชัดเจนในดินตราด (ภาพที่ 2) 

ดินทั งสองชนิดที่ใช้ในการทดลองนี มีปริมาณไนโตรเจนในดินต่้าเหมือนกัน แต่ต่างกันในด้านระดับของธาตุอาหารหลัก 
อินทรียวัตถุในดินและลักษณะเนื อดิน โดยดินพุนกยูงมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกว่า มีอินทรียวัตถุสูงกว่า พีเอชสูงกว่าเล็กน้อย เนื อ
ดินต่างกัน โดยดินพุนกยูงเนื อดินส่วนใหญ่เป็นทรายแป้งและอนุภาคดินเหนียว ส่วนดินตราดเนื อดินส่วนใหญ่เป็นทราย ซึ่งลักษณะของดิน
ทั งสองชนิดนี มีผลต่อความเป็นพิษของน ้ามันเครื่องต่อพืชตระกูลถั่ว โดยดินพุนกยูงที่ปนเปื้อนน ้ามันเครื่องแสดงความเป็นพิษต่อพืช
มากกว่าดินตราดที่ปนเปื้อนน ้ามัน ผลของคุณลักษณะของดินที่ส่งผลต่อความเป็นพิษต่อพืชมีรายงานในสารมลพิษที่ละลายน ้าได้ยาก เช่น 
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือพีเอเอช โดยพีเอเอช 100 mg/kg ที่ปนเปื้อนในดินมีอินทรียวัตถุต่้า ท้าให้ความยาวรากของมะเขือ
เทศ ทานตะวัน และ ถั่วแขก ลดลง แต่ความเข้มข้นเท่ากันนี เมื่อปนเปื้อนในดินที่มีอินทรียวัตถุสูง จะไม่เป็นพิษต่อพืชทั งสามชนิด เนื่องจาก
พีเอเอชถูกดูดซับอยู่กับอินทรียวัตถุ จึงเป็นพิษน้อยลง (Maliszewska-Kordybach and Smreczak, 2000) 

อย่างไรก็ตาม ในน ้ามันเครื่องใช้แล้วแม้จะมีพีเอเอชเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย แต่ก็มีส่วนประกอบที่เป็นไฮโดรคารบอนชนิดอื่นๆ 
ที่มีความสามารถในการละลายน ้าต่างกันปนอยู่ด้วย และยังมีโอกาสปนเปื้อนไอออนของโลหะที่เกิดขึ นระหว่างการใช้งาน นอกจากนั น ดินที่
ปนเปื้อนน ้ามันความเข้มข้นสูงจะดูดซับน ้าได้ไม่ดี เมื่อรดน ้าแล้วจะใช้เวลานานกว่าที่น ้าจะซึมลงดินได้หมด ซึ่งลักษณะนี ท้าให้พืชพบกับ
ปัญหาการขาดแคลนน ้าได้ ลักษณะของรากถั่วทั งสองชนิดที่ลดความยาวลงแต่มีน ้าหนักแห้งมากขึ น เป็นลักษณะเดียวกับการตอบสนองต่อ
ความแล้งของรากคือเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางและลดความยาวของราก (Ouvrard et al., 2014) และดินที่มีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าแสดง
ความเป็นพิษต่อพืชมากกว่า จึงเป็นไปได้ว่า ปริมาณธาตุอาหารที่สูงในดินพุนกยูงท้าให้พืชเกิดความเครียดจากการขาดน ้าเนื่องจากแรงดัน
ออสโมติกมากขึ น เมื่อมีแรงกดดันจากการปนเปื้อนน ้ามันเครื่องร่วมด้วย พืชจึงแสดงอาการเป็นพิษมากกว่า 
 

 
สัญลักษณ์ อักษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติระหว่างต้นกล้าที่เจริญในดินชนิดเดียวกันที่ปนเป้ือนน ้ามันเครื่องความเข้มข้นต่างกัน  
เครื่องหมาย *  แสดงความแตกต่างทางสถิติระหว่างต้นกล้าที่เจริญในดินต่างชนิดกันที่ปนเป้ือนน ้ามันเครื่องความเข้มข้นเท่ากัน 
 

ภำพที่ 2 ควำมยำวรำก น ้ำหนักสดของรำก และน ้ำหนักแห้งของรำกถั่วพุ่ม (ซ้ำย) และถั่วด้ำ (ขวำ) ที่เจริญ
ในดินต่ำงชนิดกันที่ปนเปื้อนน ้ำมันเครื่องใช้แล้วร้อยละ 0 1 2 และ 3 (w/w) เป็นเวลำ 10 วัน 
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4. สรุปผล 
การปนเปื้อนน ้ามันเครื่องในดินส่งผลต่อการเจริญของรากถั่วพุ่มและถั่วด้าชัดเจนกว่าในยอด และการปนเปื้อนน ้ามันในดินที่มี

ระดับของอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง เนื อดินเป็นดินร่วน แสดงความเป็นพิษมากกว่าดินที่มีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมต่้า เนื อดินเป็นดินทราย ดังนั น ในการใช้พืชตระกูลถั่วฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนน ้ามัน จ้าเป็นต้องพิจารณาลักษณะของเนื อดินร่วม
ด้วย หากมีลักษณะของดินที่ไม่เหมาะสมกับพืชตระกูลถั่ว อาจต้องเปลี่ยนพืชหรือใช้เทคนิคทางการเกษตรอื่นๆมาช่วยต่อไป   
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บทคัดย่อ 
 แบคทีเรียทนร้อนเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญเนื่องจากความสามารถในการผลิตเอนไซม์ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม 
การศึกษาในครั้งนี้จึงท าการคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างจากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงโดย
สามารถคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนได้ 10สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์สามารถแสดงกิจกรรมของเอนไซม์ที่แตกต่างกันบนอาหารแข็ง skim milk 
อย่างไรก็ตามพบว่าสายพันธุ์ PS53 แสดงบริเวณวงใสรอบโคโลนีสูงสุดที่พีเอช 9.0 และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเมื่อน ามาศึกษาการผลิต
เอนไซม์โปรตีเอสออกสู่ภายนอกเซลล์โดยใช้วิธีการหมักในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวปรากฏว่าสายพันธุ์PS53 สามารถผลิตเอนไซม์ออกสู่ภายนอก
เซลล์ได้ดีที่สุด (163.86ยูนิตต่อมิลลิลิตร) และจากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน16S rDNAของแบคทีเรียสายพันธุ์ PS53 
บ่งช้ีสายพันธุ์ได้เป็นBacillus cereus 
ค้าส้าคัญ:Bacillus sp.  โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่าง  บ่อน้ าร้อน 

Abstract 
Thermotolerant bacteria are group of microorganisms which are important due to the ability of enzymes 

producing for valuable industrial. In this research, the thermotolerantalkaline protease producing bacteria from 
Khaochaisonhotspring,Phatthalungprovince were isolated and studied for protease production. Among ten isolates, each 
isolate exhibited different protease activities on skim milk agar test. The isolate PS53showedthe maximum diameter of 
clear zone after incubation at pH 9.0 and temperature of 50๐C.The ability of extracellular protease production was 
examined by using medium fermentation. The isolate PS53 gave thehighest protease activity(163.86 U/ml).Based on the 
partial 16S rDNA gene sequencing analysis, the isolate PS53 was represented as Bacillus cereus 
Keywords:Bacillus sp.,  thermotolerantalkaline protease,  hotspring 
 

1. บทน้า 
โปรตีเอสเป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่ซับซ้อนและท าหน้าที่ย่อยสลายพันธะเปปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีน (Gupta et al., 2005) โดยเป็น

กลุ่มหนึ่งของเอนไซม์ที่มีการใช้อย่างหลากหลายคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของยอดขายเอนไซม์ทั้งหมด (Gupta et al., 2002) ซึ่งเอนไซม์
กลุ่มนี้ได้น าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการฟอกหนัง อุตสาหกรรมผงซักฟอกอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบดเนื้อ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ นอกจากนั้นยังน ามาใช้ในทางเภสัชกรรม การวินิจฉัยทางการแพทย์ และการสลายตัวของเจลาตินบนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ (Genckal and 
Tokatali, 2006) เอนไซม์โปรตีเอสผลิตได้จากเช้ือรา พืช และสัตว์ ส าหรับการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสในเชิงเศรษฐกิจพบว่ากลุ่มของจุลินทรีย์
เป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุดโดยเฉพาะในกลุ่มของเช้ือแบคทีเรียเนื่องจากสามารถท าการเลี้ยงในปริมาณที่มากได้ในเวลาอันสั้นโดยกระบวนการหมัก 
และยังสามารถให้ผลผลิตที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Gupta et al., 2002) 

บ่อน้ าร้อนเป็นแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจในการแยกเอนไซม์กลุ่มทนร้อนสูง จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ าร้อนไม่เพียงแต่ทนตอ่ความรอ้น
ที่สูงแต่ยังรวมถึงพีเอชและสารประกอบทางเคมีอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบอีกด้วย(Zilda et al., 2012)การศึกษาหลายๆ การศึกษาที่ท าการคัด
แยกจุลินทรีย์จากบ่อน้ าร้อน เช่น การคัดแยกBacillus sp. ทนร้อนจากบ่อน้ าร้อนTarabalo ประเทศอินเดีย(Panda, 2013)การคัดแยก
แบคทีเรียทนร้อนในสภาวะด่างจากบ่อน้ าร้อนZimbabweประเทศซิมบับเว(Wilson &Remigio, 2012) หรือการคัดแยกจุลินทรีย์ทนร้อนจาก
บ่อน้ าร้อนอินโดนีเซีย (Zilda et al., 2012) เป็นต้น การน าเอนไซม์ที่สามารถทนร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ส าหรับการเพิ่มอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาในขณะที่จุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิตจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
สามารถช่วยลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์(Akelet al., 2009) ในส่วนของโปรตีเอสทนสภาวะด่างกไ็ด้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกันเนื่องจากสามารถ
ทนต่ออุณหภูมิสูงค่าพีเอชทีเ่ปลี่ยนแปลงรวมไปถึงสารลดแรงตึงผิวและโลหะที่เป็นพิษในปัจจุบันนี้พบว่าได้มีการน าเอนไซม์ทนอุณหภูมิสูงที่
ผลิตจากเช้ือแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงหลากหลายชนิดมาใช้ในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น Bacillus stearothermophilus, Bacillus pumilus, 
Bacillus subtilis, Bacillusmojaversis, Bacillus sp. JB99, Fervidobacteriumpennivorans, Pyrococcushorikoshii, Thermophilic 
bacillus, Thermos aquaticus, Thermoplasmaacidphilum, Thermusthermophilus และ Thermoanaerobacteryonseiensis 
(Wang et al., 2012) ดังนั้นความสนใจในการหาเอนไซม์ทนอุณหภูมิสูงแหล่งใหม่ๆ จึงได้รับการตอบรับอย่างมากมายเพราะสมบัติดังกล่าวมี
คุณค่าส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Maniet al., 2012) 

การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างจาก
ตัวอย่างตะกอนดินบริเวณบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รวมทั้งบ่งช้ีสายพันธุ์ของเช้ือแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 
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2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 แหล่งของตัวอย่าง 

 ตัวอย่างตะกอนดินของบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 จุด จุดที่ 1 บริเวณตรงกลางบ่อ (อุณหภูมิ 90 
องศาเซลเซียส พีเอช 7.90)จุดที่ 2 บริเวณขอบบ่อด้านใน (อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส พีเอช 7.92) จุดที่ 3 บริเวณบ่อกลางแจ้ง (อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส พีเอช 8.14) จุดที่ 4 บริเวณต้นทางน้ าทิ้ง (อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส พีเอช 8.25) จุดที่ 5 บริเวณทางน้ าทิ้ง (อุณหภูมิ 55 
องศาเซลเซียส พีเอช 8.27) เก็บตัวอย่างในขวดสะอาดที่ผ่านการฆ่าเช้ือเพื่อน ามาท าการคัดแยก ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2.2 การคัดแยกเชื อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างบนอาหารเลี ยงเชื อแข็ง 
 น าตัวอย่างตะกอนดินดินจากแต่ละจุดมาคัดแยกโดยวิธีการ spread ลงบนอาหารเพาะเช้ือชนิดแข็งที่ผสมด้วยskim milk เข้มข้น 
2% (skim milk agar) ปรับพีเอชให้เป็น 9.0 ด้วยสารละละลายบัฟเฟอร์This-HClเข้มข้น0.1 โมลาร์(ตัวอย่างละ 3 ซ้ า) น าจานเพาะเช้ือทั้งหมด
ไปบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เช้ือแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนจะปรากฏวงใสเกิดขึ้นรอบๆ โคโลนี 
และท าการหาค่า relative enzyme activity (REA) จากเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนการย่อยสลาย/เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี (ในหน่วย
มิลลิเมตร) (Jani et al., 2012) 
 2.3 การผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างในอาหารเลี ยงเชื อเหลว 
 ท าการเพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียโดยน าเช้ือตัวอย่างที่คัดแยกได้จากข้อ 2.2 (ตัวอย่างละ 3 ซ้ า) ท าการเลี้ยงในหลอดที่มี nutrient 
broth โดยปรับพีเอชให้เป็น 9.0 ด้วยสารละละลายบัฟเฟอร์ This-HClเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาตร5 มิลลิลิตร น าไปเขย่าในอ่างควบคุม
อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24ช่ัวโมงจากนั้นถ่ายเช้ือ (1 เปอร์เซ็นต์) ลงในขวดรูปชมพู่ที่ประกอบด้วย 0.5 กรัม 
glucose, 0.75 กรัม peptone, 0.5 กรัม KH2PO4, 0.01 กรัม FeSO4.7H2O, 0.5 กรัม MgSO4.7H2O และปรับพีเอชของอาหารเลี้ยงเช้ือให้
เป็น 9.0 ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ Tris-HClเข้มข้น 0.1โมลาร์น ามาบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 80ช่ัวโมง 
(Olajuyigbe and Ajele, 2005) ท าการหมุนเหวี่ยงด้วยเซนตริฟิวจ์ที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส น าส่วนใสที่ได้ไปใช้ในการหากิจกรรมของเอนไซม์ 
 2.4 การตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่าง  

ตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์ ท าตามวิธีที่ได้ดัดแปลงมาจากวิธีการของ Tsuchidaและคณะ (1986) โดยการเติมสารละลาย
สับสเตรตเคซีน2 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายบัฟเฟอร์ Tris-HClเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (พีเอช9.0) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้น
น าตัวอย่างเอนไซม์ที่ปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ (ส่วนใส) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร มาผสมรวมกับสับสเตรต ท าการบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA) เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและน าไปหมุนเหวี่ยงด้วยเซนตริฟิวจ์ที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 นาที น าส่วนใสที่ได้ 1 
มิลลิลิตร เติม sodium bicarbonate (Na2CO3) เข้มข้น 0.44 โมลาร์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และเติม folin phenol reagent ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่นแสง 660 นาโนเมตร แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (control) ซึ่งท าการทดลองเช่นเดียวกันกับชุดทดลองข้างต้นแต่ล าดับการผสมต่างกัน คือชุดควบคุมจะท าการ
เติมสารละลายสับสเตรตเคซีน 2 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายบัฟเฟอร์ Tris-HCI ปริมาตร 1 มิลลิลิตรก่อน แล้วจึงผสมรวม
กับตัวอย่างเอนไซม์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ที่ผ่านการหยุดปฏิกิริยาแล้วด้วยกรดไตรคลอโรอะซิติกเข้มข้น (TCA)น าค่าการดูดกลืนแสง
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมแล้วมาท าการหาค่ากจิกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดอะมิโนไทโรซีน 
1 หน่วยเอนไซม์ (ยูนิต) หมายถึงปริมาณของเอนไซม์ย่อยโปรตีนในสภาวะด่างที่สามารถย่อยเคซีนได้เป็นกรดอะมิโนไทโรซีนปริมาณ 1 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในเวลา 1 นาที ภายใต้สภาวะที่ก าหนด 

2.5 การบ่งชี สายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้เบื องต้น 
การย้อมสีแบคทีเรียที่คัดแยกได้สายพันธุ์ PS53 (สุวณีและมาลัย, 2540) เพื่อให้เห็นรูปร่างลักษณะการเรียงตัวในการจ าแนก

แบคทีเรียออกเป็นกลุ่มๆ ได้ตามลักษณะของการติดสี โดยการย้อมสีแบบแกรม (Gram‘s stain) 
2.6การบ่งชี สายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา 
การบ่งช้ีสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาโดยห้องปฏิบัติการกลางวิจัยไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วน(Partial lengthsequencing) ของต าแหน่ง16S rDNAซึ่งเพิ่มปริมาณของ
ช้ินส่วนยีน 16S rDNA ด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ Universal primers ในช่วง 20F (5’-GAG TTT GAT CCT GGC TTG 
TTA CGA CTT-3’) และ 1500R (5’-GTT ACC TTG TTA CGA CTT-3’) แล้วท าบริสุทธิ์ช้ินส่วนยีนที่เพิ่มจ านวนแล้วด้วย PCR purification kits 
(GenepHlowTM) ตามวิธีการของบริษัท จากนั้นน าช้ินส่วนดีเอ็นเอที่ผ่านการท าบริสุทธิ์ไปวิเคราะห์ด้วย gel electrophoresis และน าไปหา
ล าดับเบสด้วยเครื่อง DNA Sequencer แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบล าดับเบสในฐานข้อมูลของ GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 การคัดแยกเชื อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างบนอาหารเลี ยงเชื อแข็ง 

 การคัดแยกเช้ือแบคทีเรียจากตะกอนดินในบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 จุด ท าการคัดแยกได้
ตัวอย่างดิน 25 ตัวอย่างเมื่อท าการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสโดยวิธีการ spread บนอาหารเพาะเช้ือชนิดแข็ง nutrient 
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agar ผสมกับ skim milk 2 เปอร์เซ็นต์ ที่พีเอช 9.0 และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สามารถคัดแยกเช้ือแบคทีเรียจาก
ตัวอย่างตะกอนดินของบ่อน้ าร้อนเขาชัยสนที่มีความสามารถในการย่อยสลายโปรตีนบนอาหารเลี้ยงเช้ือดังกล่าวโดยปรากฏเป็นวงใสรอบๆ 
โคโลน ี(clear zone) (ภาพที่ 1) ได้ทั้งหมดจ านวน 10 สายพันธุ์ คือ PS41, PS42, PS43, PS44, PS45, PS53, PS54, PS55, PS56 และ PS57 
ซึ่งท าการหาค่า Relative enzyme activity (REA) พบว่ามีค่าเท่ากับ 16.07±0.23, 15.10±0.17, 20.23±0.25, 19.33±0.13, 19.40±0.10, 
21.13±0.21, 17.07±0.15, 16.10±0.20, 15.57±0.15 และ 18.00±0.07 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อน าค่า Relative enzyme activity ของ
เช้ือแต่ละสายพันธุ์มาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าค่า Relative enzyme activity ของเช้ือแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเช้ือแบคทีเรียสายพันธุ์PS53 มีค่า Relative enzyme activity สูงสุด 
 

 
ภาพที่ 1 ความสามารถในการย่อยสลายโปรตีนบนอาหารเลี ยงเชื อโดยปรากฏเป็นวงใสรอบๆ  โคโลนีของแบคทีเรียสายพันธุ์ PS53 

 

ตารางท่ี 1แสดงค่า Relative enzyme activity จากเชื อแบคทีเรียบนอาหารเพาะเชื อชนิดแข็งnutrient agar 
ผสมกับ skim milk 2 เปอร์เซ็นต์ ที่พีเอช9.0 และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

ชนิดของเชื อแบคทีเรีย Relative enzyme activity 
PS41 
PS42 
PS43 
PS44 
PS45 

16.07±0.23 
15.10±0.17 
20.23±0.25 
19.33±0.13 
19.40±0.10 

PS53 
PS54 
PS55 
PS56 
PS57 

21.13±0.21 
17.07±0.15 
16.10±0.20 
15.57±0.15 
18.00±0.07 

 

 วิธีการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการศึกษาหลายๆ การศึกษา เช่น การคัดแยก
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนจากน้ าพุร้อนประเทศอินโดนีเซีย บนอาหารแข็ง skim milk ซึ่งสามารถคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถ
ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสได้สูง 6 สายพันธุ์ (Zildaet al., 2012) หรือการคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนจากน้ าพุร้อนประเทศ
อินเดีย สามารถคัดแยกแบคทีเรียบนอาหารแข็ง skim milk ได้ 22 สายพันธุ์ (Panda et al., 2013) 

3.2 การผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
 ตัวอย่างเช้ือแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกได้จากตัวอย่างตะกอนดินบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จ านวน 10 สายพันธุ์คือ PS41, PS42, PS43, 
PS44, PS45, PS53, PS54, PS55, PS56 และ PS57 มาวิเคราะห์ปริมาณเอนไซม์โปรตีเอสที่หลั่งออกสู่ภายนอกเซลล์ในอาหารเหลวโดย
วิธีการหมักซึ่งพบว่าเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้จากตัวอย่างตะกอนดินบ่อน้ าร้อนเขาชัยสนแต่ละสายพันธุ์จะให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ใน
ปริมาณที่แตกต่างกันดังนี้ 29.21±1.25, 25.58±1.48, 58.55±0.63, 20.78±1.13, 110.36±1.52, 168.86±1.62, 121.62±1.84, 29.51±1.02, 
47.52±1.08 และ 98.16±0.95 ยูนิตต่อมิลลิลิตรตามล าดับ (ภาพที2่) ซึ่งเมื่อน าค่า กิจกรรมของเอนไซม์ที่ผลิตจากเช้ือแต่ละสายพันธุ์มาท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์ของเช้ือแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยเช้ือแบคทีเรียสายพนัธุ์ PS53 ให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดคือ 163.86±1.62 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อท าการเลี้ยงเป็นเวลา 52 ช่ัวโมง 
ในช่วงของการเจริญเติบโตคงที่ (stationary phase) ซึ่งหลายๆ การศึกษาที่สามารถคัดแยกแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ๆ ทีส่ามารถผลิตเอนไซม์
โปรตีเอสในช่วงเดียวกันนี้ เช่นเอนไซม์โปรตีเอสที่ผลิตโดย Bacillus cereus สายพันธุ์ AC15 ซึ่งผลิตเอนไซม์ได้ดีที่สุดในช่วงของการ
เจริญเติบโตคงที่โดยผลิตเอนไซม์ได้ 60 ยูนิตต่อมิลลิลิตร (Uyaret al., 2011) การผลิตเอนไซม์โดย Bacillus sp. ที่แยกได้จากดินบริเวณ
มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ ประเทศอินเดียซึ่งผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดในช่วงที่เช้ือมีการเจริญเติบโตคงที่ในช่ัวโมงที่ 48 (0.58 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) 
(Swamyet al., 2012) หรือการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสจาก Bacillus coagulans PSB-07ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์ได้ดีในช่วง 48 ถึง 60 
ช่ัวโมง ในช่วงของการเจริญเติบโตที่คงที่ของเช้ือแบคทีเรียสายพันธุ์นี้ (Olajuyigbe and Ehiosun, 2013)  
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ภาพที่ 2 การผลิตเอนไซม์เอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลวของเชื อแบคทีเรียที่แยกได้
จากตัวอย่างตะกอนดินบ่อน ้าร้อนเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง ที่พีเอช 9.0 และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 

3.3 การบ่งชี สายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้เบื องต้น 
 ท าการบ่งช้ีชนิดของแบคทีเรียสายพันธุ์ PS53 ที่แยกได้ในเบื้องต้นโดยน ามาย้อมสีแบบแกรม (gram's stain) พบว่าลักษณะเซลล์
ของแบคทีเรียจัดเรียงตัวเป็นสายโซ่ยาว รูปร่างเซลล์เป็นแท่ง ติดสีแกรมบวกของสีย้อม cystal violet มีสปอร์ (ภาพที่ 3)ลักษณะการย้อมติดสี
แกรมบวกของแบคทีเรียนั้นเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกจะประกอบด้วยส่วนของเปปทิโดไกลแคน 
(peptidoglycan) ที่มีความหนาอันเนื่องมาจากการเรียงซ้อนกันของสายเปปทิโดไกลแคนหลายๆ สายเข้าด้วยกันซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นดังกลา่ว
เป็นลักษณะเฉพาะของเช้ือแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus (Kim et al., 1998) จึงเรียกช่ือเป็น Bacillus sp. PS53 
 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะรูปร่างของเชื อแบคทีเรียสายพันธุ์ PS53ที่ผ่านการย้อมสีแบบแกรม (gram's stain)  
 

3.4 การบ่งชี สายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา 
จากการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลโดยการเปรียบเทียบล าดับเบสบริเวณ16S rDNAมาใช้ในการจ าแนกแบคทีเรีย

สายพันธ์ุ PS53 ได้ถึงในระดับสปีชีส์ จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาเบื้อต้นของแบคทีเรียสายพันธุ์นี้อาจเป็นไปได้ว่าเป็นเช้ือสาย
พันธุB์acillusแต่ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นสปีชีส์ใด จึงน าไปวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน 16S rDNAและเมื่อ
น าล าดับนิวคลีโอไทด์จ านวน 1,415 bpและ submit ล าดับนิวคลีโอไทด์ไปในGenbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)ระบุ 
accession number เป็น AE016877 ซึ่งพบว่าเป็น Bacillus cereus 
 

4. สรุป 
จากการคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างออกสู่ภายนอกเซลล์จากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน 

อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สามารถคัดแยกเช้ือแบคทีเรียได้ทั้งหมดจ านวน10 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ PS53 มีค่า Relative enzyme 
activity สูงสุดคือ 21.0 รวมทั้งผลิตเอนไซม์ออกสู่ภายนอกเซลล์ในอาหารเหลวได้สูงสุด163.86 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่พีเอช9.0 และอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส ในเวลา 52 ช่ัวโมง บ่งช้ีสายพันธุ์จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของ 16S rDNA พบว่าเป็น Bacillus 
cereus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่น่าสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยในการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสทนร้อนในสภาวะด่างในล าดับต่อไป เนื่องจาก
เอนไซม์ที่ผลิตได้จะมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรม  

เชื อแบคทีเรยีที่คัดแยกได ้

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาสมุนไพรจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ ใบชา ชาใบหม่อน และชาใบมะรุม โดยการทดสอบสารสกัดชาด้วย
น ้าร้อน 100 องศาเซลเซียส ในอัตราส่วนต่างๆ  ที่เวลา 2, 5, 10, 30 และ 60 นาทีเพื่อหาอัตราส่วนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชงชาสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด น้าสารสกัดที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS จาก
การศึกษา พบว่า สารสกัดใบชามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม สูงสุด80.45±0.04 µg/GAE/mlที่เวลา 2 นาที มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH 
และ ABTS สูงสุดที่เวลา 60 นาที เท่ากับ 88.58±0.00 (ปริมาณ ascorbic acid 35.00±0.01ppmAA/l)และ 98.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ 
Trolox3.62±0.00 mg/ml) ตามล้าดับ สารสกัดใบหม่อนและใบมะรุม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 43.71±0.66 และ 34.34±0.07 µg 
GAE/ml ที่เวลา 60.นาทีตามล้าดับ ใบหม่อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS สูงสุด 88.41±0.01 (ปริมาณ ascorbic acid 35.74±0.04 
ppmAA/l) และ 98.06±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox 3.41±0.00mg/ml) ที่เวลา 2 นาที ตามล้าดับ ใบมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH.
และ ABTS. สูงสุด 87.98±0.07 (ปริมาณ ascorbic acid 37.59±0.01ppmAA/l) และ 98.22±0.0 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox 2.82±0.00 mg/ml)
ที่เวลา 2/นาทีตามล้าดับ สารสกัดผสมทั ง 3/ชนิดที่อัตราส่วนต่าง ๆ  กัน ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเพิ่มขึ นตามเวลาการสกัดที่นานขึ น เมื่อ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่า สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน 0.5:1.5w/w,.ใบชา+ใบมะรุม 0.5:1.5w/w,.ใบหม่อน+ใบมะรุม 
1.5:0.5/w/w และใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วน 1.0:1.0:1.0/w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด93.36±0.03,/93.70±0.00,/55.18±0.01/
และ/96.51±0.00เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 14.22±0.02 12.70±0.02 9.67±0.01 และ 0.52±0.01ppmAA/l)ที่เวลา 2/นาที ตามล้าดับ 
และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS พบว่า สารสกัดผสมของใบชา+ใบหม่อน/1.5:0.5/w/w,.ใบชา+ใบมะรุม 0.5:1.5w/w,.ใบหม่อน+ใบมะรุม 1.5:0.5 
w/w และใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม 1.5:1.0:0.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด98.68±0.00,. 98.39±0.01, 98.64±0.01 และ 98.62±0.00
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox 1.15± 0.00 2.20±0.01 1.65±0.00 และ 1.37±0.00 mg/ml) ที่เวลา 2/นาทีตามล้าดับผลจากการศึกษาในครั งนี 
อัตราส่วนและเวลาที่ใช้ในการสกัดสามารถใช้เป็นข้อแนะน้าในการชงชาให้มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย 
ค าส าคัญ: สารต้านอนุมูลอิสระ  ใบชา  ใบหม่อน  ใบมะรุม 
 

Abstract 
Tea leaves (Camellia sinensisL.), Tea Mulberry leaves (Morus alba L.) and Tea Moringa leaves (Moringalleifera 

Lam.) are widely use in to traditional herbal tea, based on the antioxidant property, 3 kinds of leaves were extracted with 
hot water at 100oC for 2, 5, 10, 30 and 60 minutes at various ratios. For the determination of total phenolic content (TPC), 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging capacity assay and 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-
sulphonic acid (ABTS) cation radical scavenging assay. So, this study found that tea leaves extracted had the maximum of 
TPC 80.45±0.04 µg/GAE/ml at 2 minutes and the maximum of radical scavenging activity DPPH and ABTS were 88.58±0.00% 
(ascorbic acid 35.00±0.01ppmAA/l)and98.00±0.00% (Trolox3.62±0.00 mg/ml) at 60 minutes,respectively. Moringa and 
Mulberry leaves extracted had the maximum of TPC were 43.71±0.66 and34.34±0.07 µg GAE/ml at 60 minutes,respectively. 
Mulberry leaves extracted had the maximum of radical-scavenging activity DPPH and ABTS were 88.41±0.01 % (ascorbic acid 
35.74±0.04 ppmAA/l) and 98.06±0.00 % (Trolox 3.41±0.00 mg/ml) at 2 minutesrespectively.. Moringa leaves extracted had 
the maximum of radical-scavenging activity DPPH and ABTS were 87.98±0.07 (ascorbic acid 37.59±0.01ppmAA/l) and 
98.22±0.00% (Trolox 2.82±0.00 mg/ml) at 2 minutes respectively However the mixed extracted at various ratios showed that 
the amount of TPC was increase when extraction longer. The mixture of Tea+Mulberry 0.5:1.5w/w Tea+Moringa 0.5:1.5w/w 
Mulberry+Moringa 1.5:0.5/w/w and Tea+Mulberry+Moringa 1.0:1.0:1.0 w/w/w leaves extracted showed that the maximum 
of % inhibition of DPPH were 93.36±0.03,/93.70±0.00,/55.18±0.01and 96.51±0.00% (ascorbic acid 14.22±0.02 12.70±0.02 
9.67±0.01and 0.52±0.01ppmAA/l)at 2 minutes, respectively, and the maximum of % inhibition of ABTS of the mixture of 
Tea+Mulberry 1.5:0.5 w/w Tea+Moringa 0.5:1.5w/w Mulberry+Moringa 1.5:0.5/w/w and Tea+Mulberry+Moringa 1.5:1.0:0.5 
w/w/w leaves extracted were 98.68±0.00,. 98.39±0.01,98.64±0.01 and 98.62±0.00 % (Trolox1.15±0.00 2.20±0.01 1.65±0.00 
and 1.37±0.00 mg/ml)at 2 minutes,respectively. The antioxidant property of these plant suggest their possible use to prove 
their quality application. 
Keywords: Antioxidant activities, Tea leaves, Mulberry leaves, Horse radish leaves 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันสารต้านอนุมูลอิสระจากผัก ผลไม้ สมุนไพรและเครื่องดื่มเป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ น เนื่องจากมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วว่าสาร
ต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ (Katsubeet al., 2006) เครื่องดื่มที่อุดมไป
ด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเป็นที่นิยมดื่มคือ ชา ชาเขียว ชาด้า (Serafiniet al., 1994) ไวน์องุ่นแดง (Aviram andEias, 
1993) และพืชสมุนไพรท้องถิ่นของไทยที่รับความนิยมในการท้าชาในปัจจุบันคือ ใบหม่อน (Morus alba L.) ที่อุดมไปด้วยสรรพคุณในการรักษา
โรคต่างๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนใบมะรุม (Moringaoleifera Lam.) ก็เป็นพืชสมุนไพรของไทยที่อุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน ดังนั นงานวิจัยชิ นนี จึงศึกษาฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบมะรุมและใบหม่อนด้วยการเพิ่มส่วนผสมของ
ชาใบหม่อน หรือใบมะรุม แล้วศึกษาการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นอีกทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และสนับสนุนให้มีการบริโภคชา
ที่ท้าจากสมุนไพรท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของใบชา ใบหม่อน และใบมะรุมที่ให้กิจกรรมต้านอนุมูล
อิสระสูงสุด และ 2) เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบชา ใบหม่อน และใบมะรุม 

ส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สารต้านอนุมูลอิสระ คือ สารปริมาณน้อยที่สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุมูลอิสระได้ (Halliwell, 2009) 

เป็นสารประกอบที่ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ (Chattopadhyayet al., 2008) โดยสารเหล่านี มีกลไกในการต้านอนุมูลอิสระหลายแบบ 
เช่น การจับกับอนุมูลอิสระโดยตรง ยับยั งการสร้าง หรือเข้าจับกับโลหะ (Sies, 1991) สารต้านอนุมูลอิสระสามารถพบได้ในธรรมชาติในรูปของ
สารประกอบฟินอลลิค (phenolic compounds) แคโรทีนอยด์ (carotenoid) และสารประกอบไนโตรเจน (nitrogen compounds) (Veliogluet al., 
1998) แหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระส่วนแรกนั นเกิดจากร่างกายสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และส่วนที่สองคือกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระจาก
วิตามินเอ ซี อี หรือเบต้าแคโรทีน รวมทั งสารประกอบโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นพฤกษเคมีที่สามารถพบได้ในพืชและผลไม้ 

ใบหม่อน ช่ือวิทยาศาสตร์ Morus alba L. จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae มีช่ือสามัญ คือ white mulberry, mulberry เป็นไม้ยืนต้นจ้าพวกไม้
พุ่ม ล้าต้นใหญ่ตั งตรง มีกิ่งก้านมาก ใบหม่อนมีสารประกอบกลุ่มฟลาโวนสเตอรอยด์กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ  ใช้เลี ยงหนอนไหม และมีการ
น้ามาใช้เป็นยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาโรคความดัน และช่วยรักษาโรคเบาหวาน (Asano et al., 2001) รักษาไข้ ป้องกันตับ บ้ารุงดวงตา และความดัน
โลหิตต่้า (Zhishenet al., 1999) ในประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นมีการน้าใบหม่อนมาเป็นอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Kim et al., 
2003) Doi, Kojima andFujimoto (2000) ศึกษากิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อน เมื่อสกัดใบหม่อนด้วย 1-butanol มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ดังนั นการรับประทานชาใบหม่อนจึงเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ น 

มะรุม ช่ือวิทยาศาสตร์ Moringaoleifera Lam. จัดอยู่ในวงศ์ Moringaceae มีช่ือสามัญคือ drum stick หรือ horse radish เป็นไม้ยืนต้น 
มีใบสลับแบบขนนก 2 หรือ 3 ชั น ลักษณะใบเป็นรูปไข่หัวกลับรูปคู่ขนาน ใบมะรุมเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารมากมาย เป็นแหล่ง
ของสารเบต้าแคโรทีน (ß-carotene) วิตามินซี โปรตีน ธาตุเหล็ก (Fe) และโพแทสเซียม (K) ใบมะรุมสามารถรับประทานสด น้าไปปรุงอาหาร หรือจะบด
เป็นผงละเอียดสามารถเก็บได้นานเป็นเดือน ส่วนต่างๆ  ของต้นมะรุมถูกน้าไปใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆ  (Vermaet al., 2009) ใบมะรุม
สามารถป้องกันเนื องอก (Murakami et al., 1998) ใช้รักษาอาการปวดท้อง อาการบวม โรคหืด และไอ (Anwar et al., 2007) มีฤทธิ์ควบคุมการเกิดโรค
หลอดเลือดอุดตัน และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Chumarket al., 2008) องค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญในใบมะรุมคือสารประกอบฟีนอลิกและฟลา
วอนอยด์ เช่น crypto-chlorogenicisoquercetinและ astragalin (Vongsaket al., 2012) ซึ่งสารประกอบเหล่านี เป็นที่ทราบดีว่ามีกิจกรรมต้านการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Vermaet al., 2009) ต้านการอักเสบ (Soromouet al., 2012)  และโรคความดัน (Gasparottoet al.,2011) ดังนั นจึงมีการน้า
ใบมะรุมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางยาต่างๆ  มากมาย 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัวอย่างพืช  
 ใบชาแห้ง 100/เปอร์เซ็นต์ตราสามม้า/ผลิตโดยบริษัท/ใบชาสามม้าจ้ากัด กรุงเทพมหานคร ซื อจากร้านค้าทั่วไป ใบหม่อน เก็บใบสด
จากต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมืองจังหวัดสงขลา และใบมะรุม เก็บใบสดจากต้าบลก้าแพงเพชร อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
2.2 การสกัดตัวอย่างพืช 
 น้าตัวอย่างใบหม่อนและใบมะรุมสด มาล้างด้วยน ้าสะอาด ตั งทิ งไว้ให้แห้ง ช่ังน ้าหนักตัวอย่างก่อนอบ ใส่ลงในถาด (ภาชนะที่ทน
ความร้อน) แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังน ้าหนักตัวอย่างหลังอบ 
2.3 การสกัดชาที่เวลา 2, 5, 10, 30 และ 60 นาท ี
 ช่ังน ้าหนักตัวอย่างใส่ในซองชาชนิดละ 1 กรัม และที่อัตราส่วนต่างๆ ดังนี  1.0:1.0:1.0, 0.5:0.5:2.0, 1.5:1.0:0.5, 2.0:0.5:0.5, 0.5:1.5:1.0, 
0.5:2.0:0.5 และ 1.0:0.5:1.5w/w/w น้าไปสกัดด้วยน ้ากลั่นที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 5, 10, 30 และ 60 นาที ตามล้าดับ ตั งทิ งไว้ให้
เย็นที่อุณหภูมิห้อง หากมีตะกอนให้น้าสารสกัดที่ได้ไปเซนตริฟิวจ์ที่ 4000 rpm เป็นเวลา 10 นาที บรรจุใส่ขวดเก็บตัวอย่างเก็บไว้ที่อุณหภูมิ4/
องศาเซลเซียส น้าสารสกัดตัวอย่างไปวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม Total/phenolic/content/(TPC)/วิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl/(DPPH)/และวิธี/2,2'-azino-bis. (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic/acid (ABTS) 
2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยวิธFีolin–ciocalteu’s(Chan et al., 2009) 
 ปิเปตสารสกัดตัวอย่าง 300/ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin-ciocalteu’s1.5 มิลลิลิตร และสารละลาย 
NaCO3 (7.5% w/v) 1.2 มิลลิลิตร เขย่าสารละลายให้เข้ากัน ตั งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยใช้สารสะลาย Gallic acid เป็นสารละลายมาตรฐาน 
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2.5 การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH(Bua-inet al., 2009) 
 ปิเปตสารสกัดตัวอย่างมา 2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl 800 ไมโครลิตร (0.04 
g/50 mL methanol) เขย่าสารละลายให้เข้ากัน ตั งทิ งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 30 นาท ีจากนั นน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นา
โนเมตร โดยใช้สารละลาย Ascorbic acid เป็นสารละลายมาตรฐานหาเปอร์เซ็นต์ (%) การแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารตัวอย่างได้จาก
การค้านวณตามสูตร ดังนี  DPPH radical scavenging (%) = [(A0-As)/A0] x 100 
 โดย A0 = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH  As = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH+สารตัวอย่าง 
2.6 การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS (Choi et al., 2008) 
 ปิเปตสารสกัดตัวอย่างมา 500/ไมโครลิตร/เติมสารละลาย/ABTS/ปริมาตร/500 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง เขย่าสารละลายให้เข้า
กันตั งทิ งไว ้7/นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 734 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายTrolox เป็นสารละลายมาตรฐานหาเปอร์เซ็นต์ 
(%) การแสดงฤทธิต์้านอนุมูลอิสระของสารตัวอย่างได้จากการค้านวณตามสูตร ดังนี  ABTS radical scavenging (%) = [(A0-As)/A0] x 100 
 โดย  A0 = ค่าการดูดกลืนแสงของ ABTS  As = ค่าการดูดกลืนแสงของ ABTS+สารตัวอย่าง 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
3.1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม  

 จากการวิเคราะหห์าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชา ใบ
หม่อนและใบมะรุมโดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic acid ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที พบว่า สารสกัดใบชามีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 80.45±0.04 µg/GAE/mlที่เวลา 2นาทีใบหม่อนกับใบมะรุมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด
43.71±0.66 และ 34.34±0.07 µg GAE/ml ที่เวลา 60 นาที ตามล้าดับ (ภาพที่ 1) 

จากการวิเคราะหห์าปริมาณสารประกอบฟนีอลิกรวมของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุม และใบหมอ่น+ใบมะรมุใน
อัตราส่วน 1.5:0.5 1.0:1.0 และ 0.5:1.5 w/wที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาทีพบว่า สารสกัดผสมของใบชา+ใบหม่อนอัตราส่วน 1.5:0.5 
w/wมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด72.97±0.00 µg GAE/ml ที่เวลาสกัด 5 นาที สารสกัดผสมของใบชา+ใบมะรุมอัตราส่วน 
0.5:1.5/w/w มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด70.07±0.28 µg GAE/ml ที่เวลาสกัด 2 นาที ส่วนสารสกัดผสมของใบหม่อน+ใบ
มะรุมอัตราส่วน 1.0:0.5 w/w มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด56.65±0.14 µg GAE/ml ที่เวลาสกัด 60 นาที (ภาพที่2)ใบชามี
ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมมากกว่าใบหม่อนและใบมะรุม เมื่อน้าใบชามาผสมกับใบหม่อนหรือใบมะรุม ท้าให้ปริมาณสารประกอบฟิ
นอลิกมีค่าเพิ่มขึ น แต่หากน้าใบหม่อนกับใบมะรุมมาผสมกันปริมาณสารประกอบฟินอลิกจะหายไป แต่ถ้าเพิ่มเวลาในการสกัดตั งแต่ 30 
นาทีเป็นต้นไป ปริมาณสารประกอบฟินอลิกจะเพิ่มขึ น 

จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วน 1.0:1.0:1.0, 05:0.5:2.0, 
1.5:1.0:0.5, 2.0:0.5:0.5, 0.5:1.5:1.0, 0.5:2.0:0.5 และ 1.0:0.5:1.5 w/w ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที พบว่า สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม
อัตราส่วน 1.5:1.0:0.5 w/w มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 76.59±0.00 µg GAE/ml ที่เวลาสกัด 10 นาที โดยส่วนใหญ่ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุดจะเพิ่มขึ นตามเวลาที่ใช้สกัด  (ภาพที่ 3) เวลาที่สกัดมีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดใบหม่อน
กับใบมะรุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรลือ สังข์ทอง และคณะ (2551) ได้ศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รวมของสารสกัดใบหม่อนที่
สกัดด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 50 ที่เวลาการสกัด 20-40 นาที พบว่า มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงสุดที่เวลา 40 นาทีเท่ากับ 294.529 µg 
GAE/g แต่สารสกัดใบชาเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดปริมาณฟินอลิกรวมมีค่าลดลง เนื่องจากการสกัดชาพืชสมุนไพรในน ้าร้อนเป็นเวลานานอาจส่งผลให้
สารส้าคัญบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระถูกท้าลายไป (Hidalgoet al., 2010) ปริมาณฟินอกลิกรวมของสารสกัดใบชาที่เวลาต่าง ๆ  มีค่ามากกว่า
สารสกัดใบหม่อนและใบมะรุม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของRice-Evans and Miller, (1996) พบว่าผลของสารสกัดใบชามีปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกรวมสูงที่สุด และยังพบสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดใบหม่อนและใบมะรุมอีกด้วย ดังนั นสารสกัดจากใบชา ใบหม่อนและใบมะรุมน่าจะมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีสารประกอบฟีนอลิกซึ่งเป็นสารต้านออกซิเดชันที่ส้าคัญชนิดหนึ่งที่พบมากในใบชา และพืชสมุนไพรบางชนิด
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของพืช วิธีการที่ใช้ในการทดลอง และสารมาตรฐานที่ใช้ (Huda-Faujan et al., 2009) 
ซึ่งจากการทดลองของ Rice-Evans and Miller (1996) พบวา่ สารสกัดผสมในอัตราส่วนต่างๆ  จะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมแตกต่างกันตาม
อัตราส่วนของพืชและเวลาที่ใช้ในการสกัด ซึ่งสารสกัดผสมที่มีอัตราส่วนของใบชามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงกว่าสารสกัดผสมที่มี
อัตราส่วนของใบหม่อนและใบมะรุม เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกจะพบมากที่สุดในใบชา และสารสกัดผสมทุกๆ อัตราส่วนมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงขึ นตามระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดใบชา ใบหม่อนและใบมะรุมที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาท ี
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ภาพที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุม และใบหม่อน+ใบ

มะรุมในอัตราส่วนต่างๆ ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม ในอัตราส่วนต่างๆ 

ที่เวลา 2, 5, 10, 30 และ 60 นาที 
 

3.2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากการวิเคราะห์โดยวิธี DPPH 
จากการวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดใบชาใบหม่อนและใบมะรุมที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที

พบว่า สารสกัดใบชามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด88.58±0.04 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 35.00±0.01ppmAA/l) ที่เวลา 60 นาที 
ใบหม่อนกับใบมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด88.41±0.01 และ 87.98±0.07 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 35.74±0.04 และ 
37.59±0.01ppmAA/l) ที่เวลา 2 นาที ตามล้าดับ (ภาพที่.4 A และ B) ผลการทดลองข้างต้นให้ผลใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Moyoet al. 
(2012) ที่ท้าการทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดใบมะรุมจากการสกัดด้วยน ้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 83.56 เปอร์เซ็นต์และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jungminet al. (2013) ที่ท้าการทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH/ของสารสกัดใบชาและใบหม่อน 
จากการสกัดด้วยน ้าร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส พบว่า มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 66.65 และ 82.96 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 

จากการวิเคราะห์หาฤทธิต์้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุม และใบหม่อน+ใบมะรุม 
ในอัตราส่วน 1.5:0.5, 1.0:1.0 และ 0.5:1.5 ที่เวลา 2, 5, 10, 30 และ 60 นาทีพบว่า สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อนอัตราส่วน 0.5:1.5 w/w มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด93.36±0.03 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 14.22±0.02 ppmAA/l) สารสกัดผสมใบชา+ใบมะรุมอัตราส่วน 
0.5:1.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด93.70±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 12.70±0.02 ppmAA/l) ส่วนสารสกัดผสมใบ
ใหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน 1.5:0.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด55.18±0.01เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 9.67±0.01ppmAA/l) 
ที่เวลา 2 นาที (ภาพที่ 5)  

จากการวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วน 1.0:1.0:1.0 
0.5:0.5:2 1.5:1.0:0.5 2.0:0.5:0.5 0.5:1.5:1.0 0.5:2.0:0.5 และ 1.0:0.5:1.5 w/w ที่เวลา 2, 5, 10, 30 และ 60 นาทพีบว่าสารสกัดผสมใบชา+ใบ
หม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน 1.0:1.0:1.0 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 96.51±0.00เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 0.52±0.01ppmAA/l) 
ที่เวลา 2 นาที (ภาพที่ 6A และ B) จากผลการทดลองปริมาณ ascorbic ไม่สัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากปริมาณ ascorbic สูงสุดคือ 
สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วน 0.5:2.0:0.5 ที่เวลาสกัด 60 นาที 174.56±0.01ppmAA/l แต่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
56.48±0.01 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที่ 4 (A) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดใบชาใบหม่อนและใบมะรุมที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาท ี
(B) ปริมาณAscorbic acid (ppmAA/µl) ของสารสกัดใบชาใบหม่อนและใบมะรุมที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาท ี
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ภาพที่ 5 (A) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุมและใบหม่อน+ใบมะรุม
ในอัตราส่วนต่าง ๆ  ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที 

(B) ปริมาณ Ascorbic acid (ppm AA/µl) ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุมและใบหม่อน+ใบมะรุมใน
อัตราส่วนต่าง  ๆที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาท ี
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3.3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากการวิเคราะห์โดยวิธี ABTS 
จากการวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดใบชาใบหม่อนและใบมะรุมที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาทพีบว่า 

สารสกัดใบชามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด98.00±0.00 เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ Trolox3.62±0.00 mg/ml)ที่เวลา 60 นาที ใบหม่อนกับใบมะรุมมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด98.06±0.00 และ 98.22±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox 3.41±0.00 และ 2.82±0.00 mg/ml)ที่เวลา 2 นาที 
ตามล้าดับ (ภาพที7่ A และ B)ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชา ใบหม่อน และใบมะรุมมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Abd El-Moneimet 
al. (2011)พบว่าสารสกัดใบชาด้วยน ้าร้อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 88.5±0.37 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดใบหม่อนด้วยน ้า เอทานอล และน ้า:
เอทานอล (50/50 v/v) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 55.43±4.30, 44.93±2.00 และ 41.80±0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Danijelaet al., 
2013) และสารสกัดใบมะรุมด้วยน ้ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 72.89 เปอร์เซ็นต์ (Moyoet al., 2012) 

 

(A) 

 
(B) 

 
ภาพที่ 6 (A) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วนต่างๆ 

ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที 
(B) ปริมาณ Ascorbic acid (ppmAA/µl) ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วนต่างๆ ที่

เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาท ี
 

จากการวิเคราะห์หาฤทธิต์้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุม และใบหม่อน+ใบมะรุมที่
เวลา2 5 10 30 และ 60 นาทีพบว่า สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อนอัตราส่วน 1.5:0.5/w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด98.68±0.00 
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox1.15±0.00 mg/ml)สารสกัดผสมใบชา+ใบมะรุมอัตราส่วน0.5:1.5/w/w มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงสุด
98.39±0.01/เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox2.20±0.01 mg/ml)สารสกัดผสมใบหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน 1.5:0.5 w/w มฤีทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงสุด 98.64±0.01 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox1.65±0.00 mg/ml)ที่เวลา 2 นาที (ภาพที่8 A และ B) และจากการวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS/ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาทพีบว่าสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบ
มะรุมอัตราส่วน/1.5:1.0:0.5/w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด มีค่าเท่ากับ/98.62±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox1.37±0.00 mg/ml)
โดยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดที่เวลา 2 นาที (ภาพที่9A และ B)จากผลการทดลองปริมาณ Troloxไม่สัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เช่นเดียวกับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสะโดยวิธี DPPH เนื่องจากปริมาณ Trolox สูงสุดคือ สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม/ใน
อัตราส่วน 0.5:1.0:1.0 ที่เวลาสกัด 60 นาที 10.69±0.01mg/ml แต่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 96.05±0.003 เปอร์เซ็นต ์
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(A) 

 
(B) 

 
ภาพที่ 7(A) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดใบชาใบหม่อนและใบมะรุมท่ีเวลา 2 5 10 30 

และ 60 นาที จากการทดลอง 3 ซ  า (n=3) โดยน าเสนอค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(B) ปริมาณ Trolox (mg/mL) ของสารสกัดใบชาใบหม่อนและใบมะรุมที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที 

จากการทดลอง 3 ซ  า (n=3) โดยน าเสนอค่าเฉลี่ย±ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

(A) 

 

(B)  
ภาพที่ 8(A) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุมและใบ

หม่อน+ใบมะรุมในอัตราส่วนต่างๆ ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที 
(B) ปริมาณTrolox (mg/mL) ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน ใบชา+ใบมะรุมและใบหม่อน+ใบมะรุมใน

อัตราส่วนต่างๆ ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาที 
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ดังนั นจากการทดลอง พบว่า สารสกัดใบชา ใบหม่อน และใบมะรุม ในอัตราส่วนต่างๆ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด และเมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS พบว่า มีค่าที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งสารสกัดใบหม่อนและใบมะรุม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมแปรผกผันกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงขึ นแต่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงเมื่อท้าการสกัดเป็นเวลานานขึ น การสกัดชาด้วยพืชสมุนไพรในน ้าร้อนเป็น
เวลานานส่งผลให้สารส้าคัญบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระถูกท้าลายไป (Hidalgoet al., 2010) ดังนั นในการชงชาใบหม่อนและใบมะรุมเพือ่ให้
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด จึงไม่ควรชงที่เวลานาน ส่วนสารสกัดใบชามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงกว่าสารสกัดใบหม่อนและใบมะรุม 
และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ นเมื่อท้าการสกัดเป็นเวลานานขึ น ทั งนี เนื่องจากใบชาที่น้ามาใช้ในการทดลองเป็นใบชาแห้งส้าเร็จรูป ซึ่งจาก
ผลงานวิจัยของพรรัตน์ สินชัยพาณิชย์ (2011) พบว่า ชนิดหรือคุณภาพของใบชาที่ใช้มีผลต่อความแตกต่างขององค์ประกอบส้าคัญทางเคมีที่
สกัดได้ โดยการแช่ใบชาส้าเร็จรูปในน ้าร้อนเป็นเวลานาน จะท้าให้ชามีสีเข้ม มีกลิ่นหอม และมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าการแช่ในน ้าร้อนเป็นเวลาสั น 
(A) 

 

(B)  
ภาพที่ 9(A) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม ในอัตราส่วนต่าง  ๆที่เวลา 
2 5 10 30 และ 60 นาท ี(B) ปริมาณTrolox (mg/mL) ของสารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุม ในอัตราส่วนต่าง  ๆ

ที่เวลา 2 5 10 30 และ 60 นาท ี
 

4. สรุปผล 
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชา ใบหม่อน และใบมะรุมในอัตราส่วนต่างๆ ที่เวลา 2,/5,/10,/30/และ 60.

นาที โดยท้าการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS สรุปได้ว่าปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวม (Totalphenoliccontent : TPC) 

1. สารสกัดใบชามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 80.45±0.04 µg/GAE/ml ที่เวลา 2นาทีใบหม่อนกับใบมะรุมมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด43.71±0.66 และ 34.34±0.07 µg GAE/ml ที่เวลา 60 นาทตีามล้าดับ 

2. สารสกัดผสมของใบชา+ใบหม่อนอัตราส่วน 1.5:0.5 w/w มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด72.97±0.00 µg 
GAE/ml สารสกัดผสมของใบชา+ใบมะรุมอัตราส่วน 0.5:1.5 w/wมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด 70.07±0.28 µg GAE/ml และ
สารสกัดผสมของใบหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน1.0:10.5 w/w มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด56.65±0.14 µg GAE/ml  

3. สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วนใ1.5:1.0:0.5 ใw/wใมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด76.59±0.00 
µg GAE/ml ที่เวลา 10 นาท ี
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การวิเคราะหโ์ดยวิธี DPPH (Radical-scavengingactivityusingDPPHassay)  
1. สารสกัดใบชามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 88.58±0.00เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ ascorbic acid 35.00±0.01ppmAA/l)ที่

เวลา 60ในาที ใบหม่อนกับใบมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 88.41±0.01 และ 87.98±0.07 เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ ascorbic acid 
35.74±0.04 และ 37.59±0.01ppmAA/l) ที่เวลา 2 นาที ตามล้าดับ 

2. สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อนอัตราส่วน 0.5:1.5w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด93.36±0.03 เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ 
ascorbic acid 14.22±0.02 ppmAA/l)สารสกัดผสมใบชา+ใบมะรุมอัตราส่วน 0.5:1.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด93.70±0.00 
เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ ascorbic acid 12.70±0.02 ppmAA/l) และสารสกัดผสมใบใหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน 1.5:0.5 w/w มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด55.18±0.01เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ ascorbic acid 9.67±0.01ppmAA/l)โดยทุกอัตราส่วนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดที่
เวลา 2 นาท ี

3. สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน 1.0:1.0:1.0 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด96.51±0.00เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาณ ascorbic acid 0.52±0.01ppmAA/l) ที่เวลา 2 นาที  
การวิเคราะหโ์ดยวิธี ABTS (Radical-scavengingactivityusingABTSassay)  

1. สารสกัดใบชามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 98.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ Trolox3.62±0.00 mg/ml)ที่เวลา 60ในาที 
ใบหม่อนกับใบมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 98.06±0.00 และ 98.22±0.00 เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ Trolox 3.41±0.00 และ 2.82±0.00 
mg/ml)ที่เวลา 2 นาที ตามล้าดับ 

2. สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อนอัตราส่วน1.5:0.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด98.68±0.00เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณ 
Trolox1.15±0.00 mg/ml)สารสกัดผสมใบชา+ใบมะรุมอัตราส่วน0.5:1.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 98.39±0.01 เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาณ Trolox2.20±0.01 mg/ml) สารสกัดผสมใบหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน1.5:0.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด98.64±0.01 
เปอร์เซ็นต์(ปริมาณ Trolox1.65±0.00 mg/ml)โดยทุกอัตราส่วนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดที่เวลา 2 นาท ี

3. สารสกัดผสมใบชา+ใบหม่อน+ใบมะรุมอัตราส่วน 1.5:1.0:0.5 w/w มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 98.62±0.00 เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาณ Trolox1.37±0.00 mg/ml)ที่เวลา 2 นาท ี
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บทคัดย่อ 
น้ําส้มสายชูหมักโดยท่ัวไปนิยมใช้เพ่ือการปรุงแต่งรสอาหารผลิตจากวัตถุดิบท่ีมีแป้งหรือน้ําตาลโดยการหมักน้ําตาลเป็นเอทานอล

และการหมักเอทานอลเป็นกรดอะซิติก ในปัจจุบันมีรายงานจํานวนมากท่ีศึกษาถึงคุณสมบัติการเป็นอาหารฟังก์ชันของน้ําส้มสายชูในการช่วย
ส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดีข้ึนได้ กล้วยน้ําว้ามีการปลูกท่ัวไปในประเทศไทยกล้วยท่ีได้บางส่วนไม่สามารถขายได้เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานตามท่ี
ตลาดกําหนดทําให้เหลือท้ิง กล้วยประกอบไปด้วยน้ําตาลซูโครส กลูโคส และฟรุกโทส ซ่ึงเป็นน้ําตาลท่ีจุลินทรีย์สามารถหมักได้ ดังนั้นใน
การศึกษาน้ีจึงทดลองเตรียมน้ํากล้วยจากกล้วยน้ําว้าอินทรีย์โดยใช้อัตราส่วนกล้วยต่อน้ําเป็น 1:1 และ 1:4 (กล้วย : น้ํา) ปรับปริมาณของแข็ง
ละลายน้ําได้เร่ิมต้นด้วยซูโครสให้ได้ 10  15  20 และ 25oบริกซ์ เติมยีสต์ Saccharomyces cerevisiaeบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง 16 วัน ท่ี 20o

บริกซ์ มีการผลิตเอทานอลได้สูงท่ีสุด คือ 100.33 กรัมต่อลิตร และ 70.92 กรัมต่อลิตร ตามลําดับ การหมักไวน์กล้วยท่ีมีปริมาณเอทานอล
เร่ิมต้น 6 เปอร์เซ็นต์ โดย Acetobacteraceti ปริมาณเชื้อเร่ิมต้น 1 x 105CFU ต่อมิลลิลิตร บ่มและเขย่าท่ี 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 10 วัน ผลิตกรดอะซิติกได้สูงท่ีสุด คือ 4.46 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากล้วยน้ําว้าเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอลและน้ําส้มสายชูได้เป็นอย่างดี 
คําสําคัญ : กล้วยน้ําว้าน้ําส้มสายชูกรดอะซิติก 

Abstract 
Vinegar is commonly used as a food ingredientfor flavor. It is produced from raw materials contained starch or sugar 

via sequential ethanol and acetic acid fermentations. Recently, numerous reports of the functional food properties of vinegar 
were published for its potential health benefits. Thai Banana (Musa ABB cv. Kluai 'Namwa') is wildly cultivated in Thailand. 
However, the banana that does not meet the standard of the market is considered as waste. This banana waste composes of 
sugar, mainly sucrose, glucose, and fructose, and is suitable for microbial fermentation. In this study, banana juice was extracted 
from organic banana pulp by water in ratio 1:1 and 1:4 (pulp:water). The juice was ameliorated to 10, 15 20 and 25o Brix with 
sucrose, inoculated with yeast Saccharomyces cerevisiae, and incubated at ambient temperature for 16 days. The highest 
ethanol content was 100.33 g/l and 70.92 g/l at 20 o Brix of both juice ratios, respectively. TheAcetobacteracetiinocula (1 x 105 
CFU/ml) and 6 % initial ethanol content were used in banana vinegar fermentation. It was incubated at room temperature with 
150 rpm shaking. The maximum acidity of banana vinegar (4.46 %) was obtained at 10th days of incubation. These result 
indicated, banana was a suitable raw material for ethanol and vinegar production.  
Keywords: Kluai 'Namwa', Vinegar, Acetic acid 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพมากย่ิงข้ึน จึงนิยมบริโภคอาหารท่ีมีการปรุงแต่งโดยสารธรรมชาติ ทําให้เกิดความสนใจใน

การใช้น้ําส้มสายชูหมักมากย่ิงข้ึน นอกจากประโยชน์ในการปรุงแต่งรสอาหารแล้วน้ําส้มสายชูหมักยังจัดเป็นอาหารฟังก์ชัน (Functional food) 
ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ในน้ําส้มสายชูหมักมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive compound) ได้แก่ กรดอะซิติก กรดแกลลิก แค
ทีซินเอพิแคทีซิน กรดคลอโรจีนิก กรดคาเฟอิคกรดพาราคูมาริก กรดเฟอรูลิก ซ่ึงสารเหล่านี้มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านเบาหวาน ฤทธ์ิต้าน
จุลินทรีย์ ฤทธ์ิต้านมะเร็ง ฤทธ์ิต้านโรคอ้วน ฤทธ์ิต้านความดันโลหิตสูง และช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ (Budaket al., 2014) การผลิตน้ําส้มสายชู
หมักเร่ิมจากการหมักน้ําตาลเป็นเอทานอลโดยยีสต์ซ่ึงเป็นข้ันตอนของการหมักไวน์และการออกซิไดซ์เอทานอลเป็นกรดอะซิติกโดยแบคทีเรียอะ
ซิติก (Acetic acid bacteria) วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตน้ําส้ม เช่น ข้าว (Nanda et al., 2001) แอปเปิ้ล (Heikefelt, 2011)  ข้าวโพด (Krusong and 
Vichitraka, 2011) ชา (Kauret al., 2011) เห็ด (Li et al., 2014) และ กล้วย (Saha and Banerjee, 2013) สําหรับงานวิจัยนี้เป็นการนํากล้วย
น้ําว้าอินทรีย์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําส้มสายชู กล้วยน้ําว้าโดยท่ัวไปจําหน่ายในลักษณะผลสดแต่มีกล้วยบางส่วนไม่สามารถส่งขายได้
เนื่องจากในหวีมีบางลูกเน่าเสยี มีตําหนิ หรือขนาดไม่ได้ตามท่ีตลาดต้องการ จึงมีกล้วยท่ีตกเกรดเหลือจํานวนมาก เม่ือพิจารณาจากปริมาณและ
ชนิดของน้ําตาลในกล้วยสุกซ่ึงประกอบด้วยซูโครส กลูโคส และฟรุกโทสเป็นน้ําตาลท่ียีสต์และเชื้อน้ําส้มสามารถหมักได้ กล้วยน้ําว้าจึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการหมักน้ําส้มสายชูได้ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมน้ํากล้วยสําหรับการ
หมักไวน์ และสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการหมักน้ําส้มสายชู ผลการทดลองท่ีได้จะเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าของกล้วยน้ําว้าได้เป็นอย่างดี 
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2. วิธีการทดลอง 
วัตถุดิบ กล้วยน้ําว้าจากสวนท่ีปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีโดยเลือกใช้กล้วยซ่ึงมีความสุกจัดเพ่ือให้ได้

ปริมาณนํ้าตาลมาก 
จุลินทรีย์  ได้แก่  Saccharomyces cerevisiaeและ  Acetobacteraceti 
การศึกษาสภาวะการเตรียมน้ํากล้วยและปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมในการหมักไวน์กล้วยน้ําว้า 
การเตรียมน้ํากล้วยทําโดยนํากล้วยมาเติมน้ําในอัตราส่วนกล้วยบดต่อน้ํา คือ 1:1 และ 1:4 นําไปปั่นในเคร่ืองบดอาหาร และนํามา

กรองแยกกากด้วยผ้าขาวบาง น้ํากล้วยท่ีได้นําไปวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําและปรับโดยการเติมน้ําตาลซูโครสให้ได้ 10  15  20 และ 25o

บริกซ์ นําไปต้มท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 10 นาที บรรจุในภาชนะและเติมยีสต์ผง S. cerevisiae 0.01 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร บ่มท่ี
อุณหภูมิห้อง นาน 16 วัน ในระหว่างการหมักเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ํา และปริมาณเอทานอล 

การศึกษาปริมาณเอทานอลเริ่มต้นท่ีเหมาะสมในการผลิตกรดอะซิติก 
        การศึกษาการผลิตกรดอะซิติกจากไวน์กล้วยเลือกใช้ไวน์กล้วยท่ีหมักด้วยวิธีการเตรียมน้ํากล้วยแบบอัตราส่วนกล้วย:น้ํา 1:4 ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน้ํา 20 oบริกซ์ ทําการเจือจางไวน์ให้มีปริมาณเอทานอล 5 6 และ 7 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการเตรียม A. aceti ทําโดยการ
เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว glucose yeast extract broth (GYEB) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บ่มบนเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็ว 150  รอบต่อนาที  ท่ี
อุณหภูมิห้อง นาน 48 ชั่วโมง และถ่ายเชื้อลงในไวน์ให้มีปริมาณเชื้อเริ่มต้น 104 CFU ต่อมิลลิลิตร  บ่มบนเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อ
นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง นาน 10 วัน ในระหว่างการหมักเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณกรดอะซิติก 

การศึกษาปริมาณเชื้อA. acetiเริ่มต้นท่ีเหมาะสมในการผลิตกรดอะซิติก 
การศึกษาการผลิตกรดอะซิติกจากไวน์กล้วยเลือกใช้ไวน์กล้วยท่ีหมักด้วยวิธีการเตรียมน้ํากล้วยแบบอัตราส่วนกล้วย:น้ํา  1:4  ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน้ํา 20 oบริกซ์ ทําการเจือจางไวน์ให้มีปริมาณเอทานอล 6 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการเตรียม A. aceti ทําเช่นเดียวกับการทดลองข้างต้น และ
ถ่ายเชื้อลงในไวน์ให้มีปริมาณเชื้อเร่ิมต้น 1x1055 x 105และ 1x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร  บ่มบนเครื่องเขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที ท่ี
อุณหภูมิห้อง นาน 10 วัน ในระหว่างการหมักเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณกรดอะซิติก 

การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้วัดโดยเครื่องhand refractometer การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะซิติกโดยวิธีการไทเทรต
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ การวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลโดยเคร่ือง Breeze HPLC (Water, USA) HPX-87P column (Biorad, USA) การหา
ปริมาณเซลล์ A. aceti ท่ีเจริญบนอาหารแข็ง glucose yeast extract agar (GYEA) 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
ผลการศึกษาสภาวะการเตรียมน้ํากล้วยและปริมาณน้ําตาลท่ีเหมาะสมในการหมักไวนก์ล้วยน้ําว้า 
การหมักไวน์กล้วยโดยการเตรียมน้ํากล้วยในอัตราส่วนกล้วยต่อน้ําเป็น 1:1 และ 1:4 ท่ีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําเริ่มต้น 10 15 20 

และ 25oบริกซ์ โดยการเติมน้ําตาลซูโครสค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้ใช้เป็นค่าท่ีใช้ประเมินปริมาณนํ้าตาลท่ีอยู่ในสารละลายมีผลการหมัก
ดังแสดงในภาพท่ี 1-5และตารางท่ี 1 การหมักท่ีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้เร่ิมต้น 10 oบริกซ์ดังแสดงในภาพท่ี 1 พบว่าอัตราส่วน 1:1  มี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้ลดลงเร็วกว่าอัตราส่วน 1:4 โดยลดลงเหลือ 4 oบริกซ์ ในวันท่ี 8 สําหรับอัตราส่วน 1:4 ลดลงเหลือ 4oบริกซ์ในวันท่ี 
12 การหมักไวน์กล้วยท่ีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําเร่ิมต้น 15oบริกซ์ดังแสดงในภาพท่ี 2 พบว่าอัตราส่วน 1: 1 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้
ลดลงได้มากกว่าอัตราส่วนท่ี 1:4 และเริ่มคงท่ีท่ีเวลา 10 วัน และอัตราส่วน 1:4 เร่ิมคงท่ีท่ีเวลา 14 วัน สําหรับผลการหมักท่ีปริมาณของแข็ง
เร่ิมต้น20oบริกซ์ ดังแสดงในภาพท่ี 3 มีแนวโน้มการลดลงเช่นเดียวกับการหมักท่ีปริมาณของแข็งเริ่มต้น 15oบริกซ์ แต่พบว่าปริมาณของแข็งท่ี
ลดลงจะคงท่ีท่ีเวลาการหมัก 14 วันเช่นกันท้ัง 2 อัตราส่วน มีปริมาณท่ีเหลืออยู่ 9 และ 10oบริกซ์ ตามลําดับ และการหมักท่ีปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน้ําเร่ิมต้น 25oบริกซ์ พบว่าอัตราส่วน 1:1 ท่ีเวลา 12  วัน มีปริมาณ 14 oบริกซ์ และอัตราส่วน 1:4  มีปริมาณ ท่ีเวลา  16 วัน มีปริมาณ 
15oบริกซ์ 

 
ภาพท่ี 1 ผลการหมักไวน์กลว้ยที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้เริ่มต้น 10 oบริกซ์ 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 
 

466 

 
ภาพท่ี 2 ผลการหมักไวน์กลว้ยที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้เริ่มต้น 15 oบริกซ์ 

 

 
ภาพท่ี 3 ผลการหมักไวน์กลว้ยที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้เริ่มต้น 20 oบริกซ์ 

 
ภาพท่ี 4 ผลการหมักไวน์กลว้ยที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้เริ่มต้น 25 oบริกซ์ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหป์ริมาณเอทานอลในไวน์กลว้ยที่เวลาการหมัก 16 วัน 
ปริมาณของแข็งทีล่ะลายนํ้าได้ (oบริกซ์) อัตราส่วนกล้วย : นํ้า

1:1 1:4 
10 54.749 49.451 
15 72.758 60.539 
20 100.327 70.916 
25 60.120 53.543 

 

ปริมาณเอทานอลที่หมักได้ในไวน์กล้วย ดังแสดงในตารางท่ี 3  พบว่าการเตรียมน้ํากล้วยโดยใช้อัตราส่วนกล้วยต่อน้ํา 1:1  เม่ือเพ่ิม
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้เร่ิมต้นเพ่ิม 10  15  20 และ 25oบริกซ์ พบว่าท่ีเวลาการหมัก 16 วัน มีปริมาณเอทานอล 54.749  72.758  100.327 
และ 60.120 กรัมต่อลิตร ตามลําดับ  สําหรับอัตราส่วนกล้วยต่อน้ํา 1:4 ท่ีเวลาการหมัก 16 มีปริมาณเอทานอล 49.451  60.539  70.916 และ 
53.543 กรัมต่อลิตร  ตามลําดับจากผลการทดลองท้ังหมดการเตรียมน้ํากล้วยท้ังสองอัตราส่วนท่ีปริมาณของแข็งละลายน้ําได้ 20oบริกซ์ มีการผลิต
เอทานอลได้สูงท่ีสุด จากผลการผลิตเอทานอลพบว่าการหมักกล้วยในสภาวะท่ีมีปริมาณของแข็งละลายน้ําท้ังหมดเพิ่มข้ึนทําให้ได้ปริมาณเอทานอล
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแสดงถึงผลการหมักท่ียีสต์มีการใช้น้ําตาลเพื่อหมักเป็นเอทานอลได้มากข้ึน แต่เม่ือทําการหมักท่ีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้เร่ิมต้นเป็น 
25oบริกซ์ พบว่าการหมักท่ีอัตราส่วน 1:1 และ 1:4 ได้ปริมาณเอทานอล 60.120 และ 53.543 กรัมต่อลิตร ตามลําดับเม่ือพิจารณาผลการหมักใน
ภาพท่ี 4 พบว่ามีปริมาณนํ้าตาลเหลืออยู่แต่ไม่เกิดการหมักต่อ ผลการหมักท่ีได้จึงมีปริมาณการหมักเอทานอลท่ีได้ตํ่ากว่าการหมักท่ี 20oบริกซ์ 
เนื่องจากปริมาณนํ้าตาลเริ่มต้นท่ีสูงอาจมีผลยับย้ังการผลิตเอทานอลของยีสต์ได้ทําให้มีประสิทธิภาพการหมักท่ีลดลง(Saha and Banerjee, 2013) 
สําหรับการเปรียบเทียบผลการหมักไวน์กล้วยโดยใช้วิธีการเตรียมน้ํากล้วยท่ีในอัตราส่วน 1:1 และ 1:4  ท่ีระดับปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้
เท่ากนั พบว่าการหมักไวน์ด้วยอัตราส่วน 1:1 มีปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได้มากกว่าอัตราส่วน 1:4  เนื่องจากในอัตราส่วน 1:1 การเตรียมมีการใช้เนื้อ
กล้วยมากกว่าจึงมีสารอาหารต่างๆ ท่ีได้ในน้ํากล้วยมากกว่า สารอาหารท่ีมีรายงานการพบในนํ้ากล้วยสุกนอกจากน้ําตาลซูโครส กลูโคส และ
ฟรุกโทสแล้วยังพบวิตามินบี 6 แคลเซียม และโพแทสเซียมซ่ึงช่วยส่งเสริมการเจริญและการหมักของยีสต์ได้ดีย่ิงข้ึน (Zhang et al., 2005) 
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การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์เริ่มต้นท่ีเหมาะสมสําหรับการหมักน้ําส้มสายชู 
การหมักน้ําส้มสายชูจากไวน์กล้วยท่ีเตรียมโดยใช้อัตราส่วนของกล้วยต่อน้ํา  1:4  ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้เร่ิมต้น 20 o

บริกซ์  มีปริมาณเอทานอล70.916  กรัมต่อลิตร (7.09 เปอร์เซ็นต์)  นํามาเจือจางให้มีปริมาณเอทานอล5  6  และ  7 เปอร์เซ็นต์หมัก
ด้วย A. acetiท่ีปริมาณเชื้อเร่ิมต้น  10 4 CFU ต่อมิลลิลิตร บนเครื่องเขย่าท่ีความเร็ว  150  รอบต่อนาที  นาน  10  วัน  ผลการทดลอง
ดังแสดงในภาพท่ี 5  พบว่าการหมักน้ําส้มด้วยเอทานอลท้ัง 3  ระดับ  มีแนวโน้มการผลิตกรดอะซิติกท่ีคล้ายกัน  สําหรับการหมักท่ีเอทา
นอลเริ่มต้น 5  เปอร์เซ็นต์  มีปริมาณกรดท่ีผลิตได้  3.93  เปอร์เซ็นต์   การหมักท่ีใช้เอทานอลเริ่มต้น  6 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณกรดอะ
ซิติกท่ีผลิตได้เพ่ิมข้ึนเป็น  4.14  เปอร์เซ็นต์  แต่เม่ือเพ่ิมปริมาณเอทานอลเริ่มต้น7  เปอร์เซ็นต์ พบว่าผลิตกรดได้ลดลง  เนื่องจากปริมาณ
เอทานอลมากมีผลยับย้ังการเจริญและการผลิตกรดของ A. aceti(Gulloet al., 2014) 

 
ภาพท่ี 5ผลการหมักน้ําส้มสายชูที่ปริมาณเอทานอลเร่ิมต้น 5  6 และ  7เปอร์เซ็นต์ 

 
การศึกษาปริมาณ  Acetobacteracetiท่ีเหมาะสมสําหรับการหมักน้ําส้มสายชู 
การหมักน้ําส้มสายชูจากไวน์กล้วยท่ีเตรียมโดยใช้อัตราส่วนของกล้วยต่อน้ํา  1:4  ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได้เร่ิมต้น 20 o

บริกซ์  มีปริมาณเอทานอล70.916  กรัมต่อลิตร (7.09 เปอร์เซ็นต์)  นํามาเจือจางให้มีปริมาณเอทานอล 6 เปอร์เซ็นต์หมักด้วย A. aceti
ท่ีปริมาณเชื้อเร่ิมต้น 1x1055 x 105และ 1x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร บนเครื่องเขย่าท่ีความเร็ว  150  รอบต่อนาที  นาน  10  วัน  ผลการ
ทดลองดังแสดงในภาพท่ี 6 พบว่าในช่วง 0-8  วัน  การหมักด้วย 1x105  และ 5 x 105  CFU ต่อมิลลิลิตรมีปริมาณกรดท่ีผลิตได้ใกล้เคียง
กัน   แต่หลังจากนั้นการหมักด้วย 1x105CFU ต่อมิลลิลิตร มีการผลิตกรดได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าได้ปริมาณกรดเมื่อเสร็จสิ้นการหมัก 4.46 
เปอร์เซ็นต์   สําหรับการหมักด้วยปริมาณเชื้อเร่ิมต้น 1x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร  พบว่ามีการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุดได้ปริมาณกรดอะซิติก3.15  
เปอร์เซ็นต์  จากการทดลองนี้พบว่าปริมาณเชื้อเริ่มต้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการหมักคือ 1x105CFU ต่อมิลลิลิตร 

 
ภาพท่ี 6 ผลการหมักน้ําส้มสายชทูี่ปริมาณA. acetiเริม่ต้น 1x105 5 x 105และ1x 106 CFU ต่อมิลลลิิตร 

 

4. สรุปผล 
การผลิตน้ําส้มสายชูจากกล้วยทําโดยการหมักไวน์กล้วย โดยการศึกษาสภาวะการเตรียมน้ํากล้วยในอัตราส่วนกล้วยต่อน้ํา 1:1 

และ 1:4 ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําในน้ํากล้วย  10  15  20  25oบริกซ์ การหมักโดยยีสต์ S. cerevisiae เป็นเวลา 16 วัน พบว่าในการ
เตรียมน้ํากล้วยท้ัง 2 อัตราส่วน การหมักท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําเพ่ิมข้ึนมีการผลิตเอทานอลได้เพ่ิมข้ึน ท่ีสภาวะการหมัก 20oบริกซ์ 
มีปริมาณการผลิตเอทานอลสูงท่ีสุด คือ 100.327 และ 70.916 กรัมต่อลิตร การหมักน้ําส้มสายชูจากไวน์กล้วยทําโดยการหมักด้วย
แบคทีเรีย A. aceti10 4 CFU ต่อมิลลิลิตรท่ีระดับเอทานอลเริ่มต้น 5 6 และ 7 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 วัน พบว่าการหมักท่ีปริมาณเอทา
นอลเร่ิมต้น 6 เปอร์เซ็นต์ มีการผลิตกรดอะซิติกได้สูงท่ีสุด คือ 4.14 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือทําการศึกษาการเพิ่มปริมาณเชื้อ A. aceti เป็น 
1x105CFU ต่อมิลลิลิตร มีการผลิตกรดได้เพ่ิมข้ึนเป็น 4.46 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองท้ังหมดทําให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการหมักไวน์
กล้วยน้ําว้าและน้ําส้มสายชู และแสดงให้เห็นว่ากล้วยเป็นวัตถุดิบท่ีมีความเหมาสมสําหรับการผลิตน้ําส้มสายชูได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนํายอดจากส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ดในอาหารเหลว โดยตัดส่วนข้อของ
ต้นอ่อนลงในอาหารเหลวสูตร VW ดัดแปลง ท่ีเติม NAA 0 0.2 และ 0.5 mg/l ร่วมกับ TDZ 0 0.2 และ 0.5 mg/l ผลปรากฏว่า ร้อยละการเกิด
ยอดในอาหารแต่ละสูตรไม่แตกต่างกัน โดยอาหารสูตรท่ีสามารถชักนําให้เกิดยอดได้มากกว่า 1 ยอดต่อชิ้น คือ อาหารท่ีมี TDZ 0.2 mg/l 
ร่วมกับ NAA 0 0.2 และ 0.5 mg/l และอาหารท่ีมี TDZ หรือ NAA 0.5 mg/l เพียงอย่างเดียว  เลือกอาหารท่ีมี TDZ 0.2 mg/l ร่วมกับ NAA 
0.2 mg/l และ TDZ 0.2 mg/l ร่วมกับ NAA 0.5 mg/l มาศึกษาผลของการเติมเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังตราลิโพ 10 และ 20 ml/l ผลปรากฏว่า 
การเติมลิโพมีแนวโน้มลดการเกิดยอดลง ดังนั้น การเพาะเลี้ยงส่วนข้อในอาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติม TDZ 0.2 mg/l ร่วมกับ NAA 0.2 mg/l ท่ี
ไม่เติมเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังจึงเป็นสูตรท่ีเหมาะสม แต่จําเป็นต้องศึกษาผลของปัจจัยอ่ืน  ๆเช่น ตําแหน่งของข้อ และอายุของต้นอ่อนต่อไป 
คําสําคัญ:  กะเรกะร่อนปากเป็ด  ไซโทไคนิน  ออกซิน   

Abstract 
 The effects of plant growth regulator on shoot induction from node of Cymbidium finlaysonianum in broth were 
studied. Node of Cymbidium finlaysonianum were cut and inoculated in VW broth containing 0, 0.2, 0.5 mg/l NAA in 
combination with 0, 0.2, 0.5 mg/l TDZ. The results shown those percentages of shoot formation in all media were not 
different. The media that could induce more than a shoot per node were 0.5 mg/l TDZ, 0.5 mg/l NAA, and 0.2 mg/l TDZ + 
0, 0.2, 0.5 mg/l NAA. The media containing 0.2 mg/l TDZ+ 0.2 mg/l NAA and 0.2 mg/l TDZ + 0.5 mg/l NAA were selected to 
study the effect of adding 10, 20 ml/l energy drinking (Lipo). However, Lipo were trended to decrease shoot formation. With 
these reasons, the appropriate media for node culture were 0.2 mg/l TDZ+ 0.2 mg/l NAA. The effect of other factors, such 
as node position and seedling age, should be studied further. 
Keywords:  Cymbidium finlaysonianum  Auxin  Cytokinin 
 

1. บทนํา 
การลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทําให้จํานวนกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ท้ังยังลักลอบนํากล้วยไม้

ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางการค้า เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมจํานวนกล้วยไม้ได้รวดเร็ว ทําให้ลดปริมาณการ
ลักลอบนํากล้วยไม้ออกจากป่า และสามารถนํากลับไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติได้ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตท้ังออกซินและไซโทไคนินสามารถ
กระตุ้นให้กล้วยไม้เกิดยอดจํานวนมากได้ดี เช่น การเลี้ยงโปรโตคอร์มของ Rynchostylis retusa ในอาหารสูตร MS ท่ีเติม NAA 0.2 – 0.5 μM 
ร่วมกับ BA 6.0 μM และ ผงถ่านกัมมันต์ 1 g/l เกิดยอดท่ีสูงกว่ายอดท่ีได้จากโปรโตคอร์มท่ีเลี้ยงในอาหารท่ีเติม BA 2.0 – 6.0 μM เพียงอย่างเดียว 
(Thomas and Micheal, 2007) การใช้เครื่องด่ืมบํารุงกําลังในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือนั้นสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืชได้ เช่น การใช้
เครื่องด่ืมบํารุงกําลังเอ็ม 150 10 ml/l ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกระชายดําทําให้ต้นกระชายดําสูงท่ีสุด ถ้าเพ่ิมเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังเอ็ม 150 เป็น 
20 ml/l ทําให้ความยาวรากของกระชายดํามากท่ีสุด (พงศ์ยุทธ และคณะ, 2551) นอกจากนั้น อาหารสูตร VW ดัดแปลงท่ีเติมเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง 
M150 10 ml/l ร่วมกับกล้วยหอม 100 g/l หรือ อาหารท่ีเติมคาราบาวแดง 10 ml/l ร่วมกับกล้วยน้ําว้า 50 g/l ทําให้กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนมีการ
เจริญของรากสูงกว่าอาหารสูตรอ่ืน (สุนิษา และ วราภรณ์, 2557) การเพาะเลี้ยงส่วนข้อจากต้นอ่อนของกะเรกะร่อนปากเป็ดในอาหารเหลวสูตร 
VW ท่ีเติมเบนซิลอะดินีน (Benzyladenine; BA) นั้นสามารถชักให้เกิดยอดและเม่ือนํายอดมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมน้ําคั้นมันแกว 
15 ml/l และผงถ่านกัมมันต์ 2 g/l สามารถออกรากและได้ต้นท่ีพร้อมออกปลูกได้ (วจี และ วราภรณ์, 2558)   แต่จํานวนยอดท่ีชักนําได้นั้นได้
เพียง 1 ยอดต่อ 1 ข้อเท่านั้น ดังนั้น จึงได้ศึกษาผลของกรดแนฟทาลีนอะซีติก (Naphthaleneacetic acid; NAA) และไทเดียซูรอน 
(Thidiazuron; TDZ) ต่อการชักนํายอดจากส่วนข้อจากต้นอ่อนของกะเรกะร่อนปากเป็ดในอาหารเหลว และศึกษาผลของเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังต่อ
การเกิดยอดด้วย เพ่ือหาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเพิ่มจํานวนกะเรกะร่อนปากเป็ดในหลอดทดลองต่อไป 

  

2. วิธีการทดลอง 
ตอนท่ี 1 ผลของ NAA ร่วมกับ TDZ ต่อการเกิดยอดในกะเรกะร่อนปากเป็ด 
เลือกต้นอ่อนกะเรกะร่อนปากเป็ดอายุประมาณ 6 เดือนท่ีสมบูรณ์และได้มาจากการเพาะเมล็ดบนอาหารสูตร VW ท่ีเติมน้ํามะพร้าว

และกล้วยหอม ล้างเศษอาหารสังเคราะห์ออกด้วยน้ํากลั่น ตัดส่วนข้อด้วยมีดฆ่าเชื้อยาว 0.5 – 1 cm ให้มีหนึ่งข้อต่อหนึ่งชิ้นใส่ลงในขวดรูป
ชมพู่ท่ีใส่อาหารเหลวสูตร VW ดัดแปลง ขวดละ 50 ml ท่ีเติม NAA 0 0.2 และ 0.5 mg/l ร่วมกับ TDZ 0 0.2 และ 0.5 mg/l แต่ละทรีทเมนต์
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มี 16 ซํ้า แต่ละซํ้าใส่ชิ้นส่วนตาข้าง 5 ชิ้น นําไปเขย่าในห้องปฏิบัติการท่ีอุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียสและให้แสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง เก็บ
ผลทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ บันทึกผลร้อยละการเกิดยอดและจํานวนยอดต่อชิ้น วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2 ปัจจัย 3x3 
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยด้วย Two-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ย้ายยอดท่ีได้เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมน้ําคั้นมันแกว 15 ml/l และผงถ่านกัมมันต์ 2 g/l สังเกตการเจริญเติบโตของยอดและการเกิดราก 

ตอนท่ี 2 ผลของ NAA ร่วมกับ TDZ และเครื่องด่ืมบํารุงกําลังต่อการเกิดยอดในกะเรกะร่อนปากเป็ด 
ทําการทดลองเช่นเดียวกับตอนท่ี 1 แต่ใช้ต้นอ่อนกะเรกะร่อนปากเป็ดอายุประมาณ 7-8 เดือนและเปล่ียนเป็นอาหารเหลวสูตร VW 

ดัดแปลง ขวดละ 50 ml ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 3 ระดับคือ ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต  NAA 0 0.2 mg/l ร่วมกับ TDZ 
0.02 mg/l และ NAA 0.5 mg/l ร่วมกับ TDZ 0.2 mg/l  ร่วมกับเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังลิโพ 3 ระดับ คือ 0 10 และ 20 ml แต่ละทรีทเมนต์มี 
16 ซํ้า แต่ละซํ้าใส่ชิ้นส่วนตาข้าง 5 ชิ้น นําไปเขย่าในห้องปฏิบัติการท่ีอุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียสและให้แสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง เก็บผล
ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ บนัทึกผลร้อยละการเกิดยอดและจํานวนยอดต่อชิ้น วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2 ปัจจัย 3x3 
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยด้วย Two-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ย้ายยอดท่ีได้เลี้ยงในอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมน้ําคั้นมันแกว 15 ml/l และผงถ่านกัมมันต์ 2 g/l สังเกตการเจริญเติบโตของยอดและการเกิดราก 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
การเลี้ยงส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ดในอาหารเหลวสูตร VW ท่ีเติม TDZ และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกันนั้น พบว่า ร้อยละ

การเกิดยอดของแต่ละทรีทเมนต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 30 – 45 (ภาพท่ี 1) ซ่ึงตํ่ากว่าการใช้ BA 0.2 
mg/l ท่ีชักนํายอดได้ร้อยละ 60 (วจี และ วราภรณ์, 2558) แต่มีทรีทเมนต์ท่ีทําให้เกิดยอดมากกว่า 1 ยอดต่อชิ้น คือ อาหารท่ีมี TDZ 0.2 mg/l 
ร่วมกับ NAA 0 0.2 และ 0.5 mg/l และอาหารท่ีมี TDZ หรือ NAA 0.5 mg/l เพียงอย่างเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.3 – 1.5 ยอดต่อชิ้น (ตารางท่ี 1) 
โดยยอดท่ีได้จากแต่ละทรีทเมนต์มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นยอดขนาดเล็ก สีเขียว (ภาพท่ี 2) และเม่ือย้ายลงเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมน้ํา
คั้นมันแกว 15 ml/l และผงถ่านกัมมันต์ 2 g/l จะขยายขนาดข้ึนและออกรากจนสามารถนําออกปลูกได้ภายในเวลา 6-7 เดือน 

 

 
สัญลักษณ์   สดีํา = TDZ 0 mg/l  สีเทา = TDZ 0.2 mg/l สีขาว = TDZ 0.5 mg/l (A) และ  

สีดํา  = ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต สีเทา = NAA 0.2 mg/l + TDZ 0.2 mg/l สีขาว = NAA 0.5 mg/l + TDZ 0.2 mg/l (B) 
 

ภาพท่ี 1 ร้อยละการเกิดยอดจากส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ดที่เลี้ยงในอาหารเหลวสูตร VW ที่เติม NAA และ TDZ 
ความเข้มข้นต่างๆกันเปน็เวลา 4 สัปดาห์ (A) และเติม TDZ NAA และเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง เปน็เวลา 3 สัปดาห์ (B)  

 

 
ภาพท่ี 2 ลักษณะของยอดทีไ่ด้จากการเลี้ยงส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ดในอาหารเหลวสูตร VW ที่เติม 
TDZ 0 mg/l ร่วมกับ NAA 0 0.2 และ 0.5 mg/l (A-C) TDZ 0.2 mg/l ร่วมกับ NAA 0 0.2 และ 0.5 

mg/l (D-F) และ TDZ 0.5 mg/l ร่วมกับ NAA 0 0.2 และ 0.5 mg/l (G-I) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 

เม่ือเพ่ิมเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังตราลิโพลงในอาหารเหลว พบว่าทําให้ร้อยละการเกิดยอดลดลง (ภาพท่ี 1) และเกิดยอดเพียง 1 ยอดต่อ
ข้อ การเติมลิโพในอาหารโดยไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตทําให้ยอดส่วนใหญ่สั้นลงด้วย (ภาพท่ี 3) ดังนั้น การใช้เครื่องด่ืมบํารุงกําลังใน
อาหารเหลวจึงไม่เหมาะสมต่อการชักนําในเกิดยอดจากส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ด แม้ว่าการใช้เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง M150 หรือคารา
บาวแดงเติมลงในอาหารแข็งจะส่งผลดีต่อการเจริญของโปรโตคอร์มกะเรกะร่อนก็ตาม (สุนิษา และ วราภรณ์, 2557) ท้ังนี้ การเติมเคร่ืองด่ืม
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บํารุงกําลังลงในอาหารเหลวนี้ให้ผลเช่นเดียวกับการเติมน้ําคั้นมันแกวลงในอาหารเหลว ท่ีทําให้ร้อยละการเกิดยอดของกะเรกะร่อนปากเป็ด
ลดลงเช่นกัน (วจี และ วราภรณ์, 2558) 
 

ตารางที่ 1 จํานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นของกะเรกะร่อนปากเป็ดที่เพาะเลีย้งในอาหารเหลวสูตร VW ที่เติม NAA 
และ TDZ ปรมิาณต่างๆ กัน เปน็เวลา 6 สัปดาห์ 

TDZ (mg/l)    NAA (mg/l)
0 0.2 0.5 

0 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 1.2 ± 0.4 
0.2 1.3 ± 0.5 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.5 
0.5 1.4 ± 0.5 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.0 

  

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะของยอดท่ีได้จากการเลี้ยงส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเปด็ในอาหารเหลวสูตร VW ที่ไม่เติมสาร

ควบคุมการเจรญิเติบโตร่วมกับลิโพ 0, 10, 20 ml/l (A-C) TDZ 0.2 mg/l + NAA 0.2 mg/l ร่วมกับ ลิโพ 0, 10, 20 
ml/l (D-F) และ TDZ 0.2 mg/l + NAA 0.5 mg/l ร่วมกับ ลิโพ 0, 10, 20 ml/l (G-I) เปน็เวลา 3 สปัดาห์ 

 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะของยอดกะเรกะรอ่นปากเป็ดทีอ่อกรากในอาหารแขง็สูตร VW ที่เติมน้าํคัน้มันแกว 15 ml/l และผงถ่านกัมมันต์ 2 g/l 
4. สรุปผล 

สูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชักนํายอดจากส่วนข้อของกะเรกะร่อนปากเป็ดในอาหารเหลวคืออาหารสูตร VW ท่ีเติม TDZ 0.2 
mg/l ร่วมกับ NAA 0.2 mg/l ยอดท่ีชักนําได้เม่ือเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร VW ท่ีเติมน้ําคั้นมันแกว 15 ml/l และผงถ่านกัมมันต์ 2 g/l จะออก
รากและเติบโตจนถึงระยะออกปลูกได้ การเติมเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังตราลิโพไม่ช่วยเพ่ิมร้อยละการเกิดยอด และควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
ตําแหน่งของข้อ และอายุของต้นอ่อนต่อไป 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท่ีสนับสนุนทุนสําหรับนําเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง อภิชาติ ชิตบุรี และยุทธนา เขาสุเมรุ. 2551. ศักยภาพของสารทดแทนธาตุอาหารและวิตามินในสูตรอาหาร

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 39 (พิเศษ): 528-531. 
วจี สังข์ทรัพย์ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2558. ผลของน้ําคั้นมันแกวต่อการเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนปากเป็ดในหลอดทดลอง. การ

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 9. 3-5 มิถุนายน 2558. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. หน้า 72 - 80 
สุนิษา กันเอ้ียง และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2557. การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน. การประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคร้ังท่ี 7. 14 – 16 พฤษภาคม 2557. โรงแรมชลจันทร์ พัทยา หน้า 48 - 51 
Thomas, T.D., and Micheal, A. 2007. High-frequency plantlet regeneration and multiple shoot induction from cultured 

immature seeds of Rynchostylis retusa Blume., an exquisite orchid. Plant Biotechnology Report. 1: 243-249. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน
ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีมาซ้ือสินค้าร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อนใน
อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม
ร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะต่าง  ๆของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมและข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานวิจัยนี้กําหนดค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามซ่ึงต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีมาซ้ือสินค้าเป็นเพศหญิง อายุ 36-45 ปีประกอบอาชีพ
อิสระและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคท่ีเคยบริโภคมะขามแช่อ่ิมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ขนาดกลาง รูปทรง
บรรจุภัณฑ์รูปทรงสี่เหลี่ยม วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก ความคงตัวของบรรจุภัณฑ์มีลักษณะแข็งตัว ลักษณะบรรจุภัณฑ์ประเภทโปร่งแสง 
ตราสินค้ารูปทรงวงกลม สีของฉลากสีเขียว และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือมะขามแช่อ่ิมจากสถานท่ีศูนย์ของฝาก OTOP เม่ือพิจารณา
ปัจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน 
ด้านการตลาด และด้านรูปแบบความสวยงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมากท่ีสุดได้แก่ ด้านการใช้งาน 
รองลงมาได้แก่ ด้านการตลาด และอันดับสุดท้ายคือ ด้านรูปแบบความสวยงาม 
คําสําคัญ: ผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ 
 

Abstract 
 The objectives of this research was to study consumer’s needs regarding the packaging and brand of Tim young coconut cake 
shop, TambonChetsamian, AmpherPhotharam, Ratcharaburi Province. The population for this study was regular consumers who 
purchased the product of Tim young coconut cake shop in Photharam, Ratchaburi Province defining as a sample of 385 cases. Research 
tool using for the research was a questionnaire that was divided into 4 parts: part 1 information about general status of respondents, part 2 
information into the consumer’s needs of preserved tamarind packaging of Tim young coconut cake shop, part 3 information about 
characteristic factors in preserved tamarind packaging of Tim young coconut cake shop and part 4 additional comments. Statistics for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, T-Test. This research defined reliability of questionnaire as must be more than 0.5.  
The results of the research revealed that majority of consumers was largely female consumer, in the 36-45 age range, freelance 
occupation and the average monthly income of 15,000 – 20,000 Baht. Consumers generally had ever eaten the preserved tamarind and 
purchased the preserved tamarind medium size of their choice. They had the requirement of preserved tamarind packaging’s shape in 
square, packaging material as plastic type, stability as stiff package, packaging’s characteristic as transparent package, brand shape on 
packaging in circle, label color on packaging in green as well as mainly consumer purchased the preserved tamarind from OTOP souvenir 
center. Regarding the factors that influenced preserved tamarind product purchasing were specified into 3 areas as function, attractiveness 
and marketing. The finding revealed an overview of all areas was high level. Considering the individual area, it was found that the highest 
level area was function. The second highest level area was marketing resulting in the high level. Furthermore, the final ranked area was 
attractiveness resulting in medium level. 
Keyword: Consumer, Needs, Packaging 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการประมงและด้านอ่ืนๆมากมาย

หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มักได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากสภาวะของอากาศ การบรรจุหีบห่อและการขนส่งท่ีไม่
เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ท่ีดีจึงควรมีบรรจุภัณฑ์ท่ีแข็งแรง ได้มาตรฐาน เพ่ือช่วยลดความเสียหายต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ นับเป็นการทําให้ผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพท่ีดี และทําให้สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาท่ีสูงข้ึนได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสําคัญเป็น
อย่างย่ิงต่อตัวผลิตภัณฑ์อาทิ เช่น ช่วยรักษาคุณภาพและปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ โดยเร่ิมต้ังแต่การขนส่ง การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหาย
จากการปนเปื้อนของฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน แสงแดดและการปลอมปน  เป็นต้น ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บท่ีมี
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ความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผล นําลงบรรจุในลังเดียวหรือ
เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นของเหลว สามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาด เพราะในการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกท่ีผู้บริโภคพบเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องทําหน้าท่ีบอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอก
ข้อมูลท่ีจําเป็นท้ังหมดของตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และนอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม สะดุดตา เชิญชวนให้
เกิดการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงการทําหน้าท่ีดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเปรียบเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman) โดยในการจัดจําหน่าย
สินค้าแต่ละอย่างนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้สินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มาก
ท่ีสุด หากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายมีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงก็จะส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค สินค้าเป็นท่ีต้องการ ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายก็จะได้รับกําไรเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับทางร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อนได้มีการ
ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์มะขาม ทางผู้จัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมกําลังการจัดจําหน่าย
สินค้าของร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีให้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากจังหวัดราชบุรีไม่มีการเพาะปลูก
มะขามภายในจังหวัด ทําให้ต้องสั่งซ้ือจากจังหวัดอ่ืน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ต้องมีการแปรรูปมะขามไว้เพ่ือบริโภคในระยะยาว โดยร้านต๋ิมเค้กมะพร้าว
อ่อนนั้นมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายรายการซ่ึงผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิงก่อต้ังและมีระยะเวลาการวางจําหน่ายน้อยสุด คือ 3 ปี จึง
ทําให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน
ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มะขาม ของร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน 
ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีและนําผลการวิจัยท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคซ่ึงช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมสูงข้ึนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์
ของร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อนตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์มะขาม ของร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีมาซ้ือสินค้าร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อนในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จํานวน 385 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) ซ่ึงวิธีท่ีผู้วิจัยใช้ในการทําแบบสอบถามในคร้ังนี้คือ แบบการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ 
Accidental Sampling) เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลักกลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ท่ีให้ความร่วมมือกับ
ผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อนเครื่องมือท่ี
ใช้ในการทําวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม ร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม/ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบ (Rating Scale) มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ ต้ังแต่ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านการใช้งานด้านรูปแบบความสวยงามและด้านการตลาด 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open End)  
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินงานคร้ังนี้ได้สร้างแบบสอบถามซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดกรอบแนวความคิดในการดําเนินงานโดยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 
  2) ศึกษาข้อมูลจากหนังสือเอกสารบทความและผลงานการทําโครงการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางนํามาสร้างแบบคําถาม (Item) ของ
แบบสอบถาม 
  3) กาํหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  4) ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างแล้วนําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างข้ึนมาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องสมบูรณ์และครอบคลุมของเนื้อหาข้อคําถามทุกข้อหลังอาจารย์ท่ีปรึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบพร้อมท้ังให้
ข้อเสนอมาแล้วผู้วิจัยได้นํามาปรับปรุงแก้ไข 
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  5) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ และ ประสบการณ์ทางด้านท่ีทําการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม
จํานวน 3 ท่านเพื่อเป็นการทดสอบความเท่ียงตรงความครอบคลุมเนื้อหาและความถูกต้องในสํานวนภาษาหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและ
ตรวจสอบเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนํามาปรึกษาและทําการปรับปรุงแก้ไข 
  6) ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบฉบับร่างไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุดเพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
  7) นําแบบทดสอบฉบับร่างท่ีไปทดลองมาวิเคราะห์โดยนําคะแนนท่ีได้จากการตรวจสอบความคิดเห็นของกลุ่มทดลองมาหาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามซ่ึงต้องมีค่ามากกว่า 0.5 โดยใช้เคร่ืองมือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงหลังจากทําการทดสอบแบบสอบถามค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.8  
  8) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้จริง 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะนําข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
  2) นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัสตามตารางคู่มือลงรหัสท่ีได้จัดทําไว้ 
  3) นําข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกและประเมินผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบฉบับร่างไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน/30/ชุด เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน/(Reliability)/นําแบบทดสอบฉบับร่าง
ท่ีไปทดลองมาวิเคราะห์/โดยนําคะแนนท่ีได้จากการตรวจสอบความคิดเห็นของกลุ่มทดลองมาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามซ่ึงต้องมีค่า
มากกว่า/0.5/โดยใช้เคร่ืองมือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงหลังจากทําการทดสอบแบบสอบถามค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม/โดยผลที่ได้จากการ
ทดสอบความเชื่อม่ัน มีค่าเท่ากับ/0.98  
 

3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อดังนี้  
ตารางที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 167 43.40 
หญิง 218 56.60 

อายุ  
ตํ่ากว่า 15 ปี 10 2.60 
15 – 25 ปี 89 23.10 
26 – 35 ปี 77 20.00 
36 – 45 ปี 102 26.50 
46 – 55 ปี 94 24.40 

มากกว่า 55 ปี 13 3.40 
อาชีพ  

ข้าราชการ / รฐัวิสาหกิจ 72 18.70 
พนักงานบริษัทเอกชน 105 27.30 
นักเรียน / นักศึกษา 72 18.70 
ประกอบอาชีพอิสระ 122 31.70 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 14 3.60 

รายได้  
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 74 19.20 

10,000 – 15,000 บาท 95 24.70 
15,000 – 20,000 บาท 132 34.30 
มากกว่า 20,000 บาท 84 21.80 

 

จากตารางท่ี1 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 โดยอยู่ในช่วงอายุ 
36-45 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ34.30 

 

ตารางที่ 2 จํานวนความต้องการของผู้บริโภคท่ีม่ีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม 
พฤติกรรมของผู้บริโภค จํานวน ร้อยละ 

คนท่ีเคยและไม่เคยบริโภค  เคย 320 83.10 
ไม่เคย 65 16.90 

เลือกซือ้ขนาดผลติภัณฑ์   ขนาดเล็ก 129 33.50 
ขนาดกลาง 140 36.40 
ขนาดใหญ่ 51 13.20 
ไม่เคยทาน 65 16.90 

  
รูปทรงบรรจุภัณฑ์        วงกลม 68 17.70 

สามเหลี่ยม 3 0.80 
สี่เหลีย่ม 182 47.30 

วงร ี 61 15.80 
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พฤติกรรมของผู้บริโภค จํานวน ร้อยละ 
หัวใจ 44 11.40 

หกเหลี่ยม 27 7.00 
วัสดุบรรจุภัณฑ์           กระดาษ 8 2.10 

โลหะ 0 0.00 
พลาสติก 234 60.80 

แก้ว 118 30.60 
โฟม 25 6.50 

ความคงตัวของบรรจุภณัฑ์  แข็งตัว 234 60.80 
ก่ึงแข็งตัว 116 30.10 
ยืดหยุ่น 35 9.10 

ลักษณะบรรจุภัณฑ์       ทึบแสง 6 1.60 
โปร่งแสง 323 83.90 

ขุ่น 56 14.50 
รูปทรงตราสินค้า          วงกลม 204 53.00 

สามเหลี่ยม 7 1.80 
สี่เหลีย่ม 55 14.30 

วงร ี 38 9.90 
ห้าเหลี่ยม 63 16.40 
หกเหลี่ยม 18 4.70 

สีของฉลากบรรจุภัณฑ์     นํ้าตาล 89 23.10 
ส้ม 
เขียว 

30
150

7.80 
39.00 

เหลือง 48 12.50 
แดง 68 17.70 

สถานท่ีในการเลือกซือ้   ศูนย์ของฝาก OTOP 291 35.10 
ตลาดนัดทั่วไป 110 13.30 
ห้างสรรพสินค้า 206 24.80 
ร้านสะดวกซื้อ 222 26.80 

       

 จากตารางท่ี 2 พบว่าความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคมะขามแช่อ่ิมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยบริโภคมะขามแช่อ่ิมจํานวน 
320 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10 มีการเลือกซ้ือขนาดผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม ขนาดกลาง จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 มีความต้องการรูปทรง
บรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมรูปทรง สี่เหลี่ยม จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 มีความต้องการวัสดุบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมประเภท พลาสติก 
จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 มีความต้องการความคงตัวของบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมในลักษณะ แข็งตัว จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.80 มีความต้องการลักษณะบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม ประเภท โปร่งแสง จํานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 83.90 รูปทรงตราสินค้าบรรจุภัณฑ์มะขาม
แช่อ่ิมรูปทรง กลม จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 สีของฉลากบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม สีเขียว จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือมะขามแช่อ่ิมจากสถานท่ี ศูนย์ของฝาก OTOP จํานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยที่มีผลในคุณลักษณะต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณลักษณะต่างๆ S.D. ระดับความสําคัญ
1.ด้านการใช้งาน 3.86 0.78 มาก 
2.ด้านรูปแบบความสวยงาม 3.32 1.21 ปานกลาง
3.ด้านการตลาด 3.50 1.04 มาก 

โดยรวม 3.56 0.95 มาก
 

        จากตารางท่ี 3 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการใช้งาน (Mean=3.86, S.D.=0.78) ระดับมาก รองลงมา ด้านการตลาด (Mean=3.50, S.D.=1.04) และด้านรูปแบบความสวยงาม (Mean=3.32, S.D.=1.21) 
 

4. สรุปผล 
 จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 218 คนคิดเป็นร้อยละ 56.60 อายุ 36-45ปี ประกอบอาชีพ
อิสระคิดเป็นร้อยละ 31.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ด้านความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคมะขามแช่อ่ิมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยบริโภคมะขามแช่อ่ิม มีการเลือกซ้ือขนาดผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.40 มีความ
ต้องการรูปทรงบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมรูปทรงสี่เหลี่ยม มีความต้องการวัสดุบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมประเภท พลาสติก มีความต้องการความ
คงตัวของบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมในลักษณะ แข็งตัว คิดเป็นร้อยละ60.80มีความต้องการลักษณะบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมประเภทโปร่งแสง 
มีความต้องการรูปทรงตราสินค้าบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมรูปทรงวงกลม คิดเป็นร้อยละ53.00 มีความต้องการสขีองฉลากบรรจุภัณฑ์มะขามแช่
อ่ิม สีเขียว คิดเป็นร้อยละ39.00และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือมะขามแช่อ่ิมจากสถานท่ี ศูนย์ของฝาก OTOP โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการใช้งาน (Mean=
3.86, S.D.=0.78) ระดับมาก รองลงมา ด้านการตลาด(Mean=3.50, S.D.=1.04) และด้านรูปแบบความสวยงาม (Mean=3.32, S.D.=1.21) 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ด้านการใช้งาน ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นควรมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง ทนทานสามารถคุ้มครองรักษาผลิตภัณฑ์ภายในได้ เพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้น 
 2. ด้านรูปแบบความสวยงาม ควรมีการพัฒนารูปแบบความสวยงามให้ทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคโดยตัวบรรจุภัณฑ์นั้นควรมีสีสันท่ีเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์และเป็นมิตรกับธรรมชาติหรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์อีกได้ 
 3. ด้านการตลาด ตัวบรรจุภัณฑ์ควรสื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัดสื่อถึงเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ เอกลักษณ์
ของท้องถ่ินและจังหวัดนั้น  ๆเพ่ือสะท้อนถึงความทรงจําความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ 
ขอ้เสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาโดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีชัดเจนแน่นอนเพ่ือทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังศึกษาถึง
ศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดสร้างและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิมเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางการตลาด 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
การจัดทําปริญญานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม กรณีศึกษา : ร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน” ได้รับความ

อนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการศึกษาจัดทําปริญญานิพนธ์ และผู้ท่ีเสียสละเวลาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามอันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อการจัดทําปริญญานิพนธ์เล่มนี้ ผู้จัดทําปริญญานิพนธ์
ขอขอบพระคุณทุกท่านนอกจากนี้แล้วยังขอกราบขอบพระคุณเจ้าของกิจการร้านต๋ิมเค้กมะพร้าวอ่อน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อ่ิม ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เพ็ญศิรินทร์ สุขสมกิจอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําปริญญานิพนธ์ คณะผู้จัดทําปริญญานิพนธ์จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสน้ีด้วย ท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาซ่ึงให้การสนับสนุนและให้กําลังใจโดยตลอดมา จนมาถึงวันท่ีปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดราชบุรี. 1 เมษายน 2558.ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดราชบุรี.[ออนไลน์].จาก: 

http://www.ratchaburi.go.th/datass/ratchaburi.pdf 
จิติมา เสือทอง ,มัทนา โมรากุล และนางสาววรฤทัย หาญโชติพันธ์ุ. 2555. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 

จังหวัดนนทบุรี”.ปริญญานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
จารุสิทธ์ิ เครือจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 28 มีนาคม 2557.ของท่ีระลึก.[ออนไลน์]. จาก : http://netra.lpru.ac.th/~weta/w1/index.html 
ชยพร แอคะรัตน์. 17 พฤศจิกายน 2550. การแปรรูปมะขามเปร้ียวฝักยักษ์.[ออนไลน์]. จาก : http://www.geocities.ws/dr_chayaporn/z5.html 
นคเรศ ชัยแก้ว , อุดมศักด์ิ สาริบตุร, สถาพร ดีบญุมี ณ ชุมแพ และผดุงชยั ภู่พัฒน์ . 2555. “การศกึษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของอุณหภูมิบ่มและความเข้มข้นด่างต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวเผาท่ีอุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา2 ชั่วโมง โดยทําการศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ท่ี 5, 8 และ 10 โมลาร์ ตามลําดับจากนั้น
ทําการบ่มก้อนตัวอย่าง 2 ลักษณะ คือ การบ่มอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน และบ่มในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 50 และ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 3 วัน ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิบ่มและความเข้มข้นด่างท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อค่ากําลังอัดของก้อนจีโอพอลิเมอร์
เพ่ิมข้ึน โดยการบ่มท่ีอุณหภูมิห้องจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาว มีการพัฒนากําลังอัดสูงสุดท่ีความเข้มข้นด่าง 8 โมลาร์โดยมีค่า
เท่ากับ 27 กก./ตร.ซม. เม่ือบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 28 วัน ส่วนตัวอย่างท่ีทําการบ่มท่ีอุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส มีการพัฒนา
กําลังอัดรวดเร็วท่ีอายุการบ่ม 1 วัน จากนั้นค่ากําลังอัดจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือระยะเวลาในการบ่มเพ่ิมข้ึน 
คําสําคัญ: จีโอพอลิเมอร์ดินขาว  อุณหภูมิบ่ม  โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 

Abstract 
This research investigated the effect of curing temperature and alkaline concentration on strength development 

of geopolymer synthesized from kaolinite calcined at temperature of 800˚C for 2 hours.Sodium hydroxide solution was 
used at concentrate of 5M, 8M and 10M respectively. The sampleswere cured under 2 scenarios, at ambient temperature 
for 7, 14, 21 and 28 days and at temperature of 50 and 70˚C for 1, 2 and 3 days in an oven. Results showed that 
increased curing temperature and alkaline concentration caused an increase of compressive strength of geopolymer 
specimen. The sample curing under ambient temperature for 28 days and reacted with 8M sodium hydroxide gave the 
highest strength at 27 kg/cm2. For sample curing at 50 and 70˚C, strength was rapidly develop during the first day of 
curing and a gradual increase of strength was observed thereafter (day 2 and 3). 
Keywords: Geopolymer, Kaolinite, Curing temperature, Sodium hydroxide 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมท้ังในชุมชนเมืองและท้องถ่ินมีแนวโน้มท่ีจะถูกทําลายเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกันความเจริญของสิ่งก่อสร้าง

กลับเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน อันเป็นเหตุมาจากจํานวนประชากรมนุษย์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการความสะดวกสบาย ทําให้
การผลิตวัสดุเพ่ือการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ นี้มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงวัสดุก่อสร้างท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในงานโครงสร้าง คือ
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และคอนกรีต โดยนิยมผลิตและใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในกระบวนการผลิต เนื่องจากจําเป็นต้องใช้พลังงานในการ
เผาวัตถุดิบสูงมาก ดังนั้นเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวจึงมีการลดการใช้ปูนซีเมนต์ให้น้อยลงผ่านการใช้วัสดุปอซโซลาน โดยการใช้วัสดุประสาน
ชนิดอ่ืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ ซ่ึงได้แก่ วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) หรือเรียกอีกอย่างว่า พอลิไซอะเลต 
(Polysialate) โดยการทําปฏิกิริยาระหว่างซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) กับสารซิลิเกต (Silicate solution)ใน
สารละลายด่างความเข้มข้นสูงและใช้ความร้อนเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ได้สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicate) (Davidovit, 2008) 

ในงานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการนําของเสียจากกระบวนการผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นสารต้ังต้นในการ
สังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์กันอย่างแพร่หลาย เช่น เถ้าลอย (Fly ash) เถ้าแกลบ (Rice husk ash) และดินขาว (Kaolin) เป็นต้น ในงานวิจัยนี้จึงนํา
ดินขาวจากบริษัท เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเป็นของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการรีดน้ํา มาปรับปรุงคุณสมบัติด้วยการเผาท่ีอุณหภูมิ
สูงโดยท่ีดินขาวจะประกอบด้วยแร่คาโอลิไนท์ (Kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ท่ีมีคุณสมบัติเชื่อมประสานดี แร่ดินเหนียวคาโอลิไนท์ประกอบไปด้วยแร่
ธาตุหลัก  ๆคือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และอาจมีสิ่งเจือปนอ่ืนๆ จากคุณสมบัติและส่วนประกอบดังกล่าวจึงมี
แนวคิดท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของดินขาวโดยวิธีโพลิเมอไรเซชั่น(สมฤทัย เสือคําราม, 2546) ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาจะทราบว่าดิน
เหนียวจําพวกคาโอลิไนท์มีความเหมาะสมในการนํามาปรับปรุงโดยวิธีโพลิเมอไรเซชั่น อีกท้ังในประเทศไทยยังมีแหล่งดินขาวซ่ึงเป็นดินเหนียว
จําพวกคาโอลิไนท์เป็นจํานวนมาก ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นวัสดุทดแทนในงานก่อสร้างเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ดินขาวอีกทางหนึ่งด้วย 

1.1 วัตถุประสงค์ 
ศึกษาผลของอุณหภูมิในการบ่มและความเข้มข้นของสารละลายด่างท่ีมีผลต่อการพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ท่ี

สังเคราะห์จากดินขาวเผา 
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2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 วัสดุและสารเคมี 
ดินขาวท่ีใช้ในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ได้มาจากบริษัท เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยนํามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 

หลังจากนั้นนําไปอบไล่ความชื้นด้วยตู้อบไฟฟ้า (Oven) ท่ีอุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และทําการบดด้วยเครื่องบด 
(Los Angeles Abrasion) ด้วยลูกเหล็กคละขนาดนํ้าหนัก 8 กิโลกรัมต่อดินขาว 8 กิโลกรัม เป็นเวลา 15 นาที ให้มีขนาดอนุภาคค้าง
ตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 34 โดยน้ําหนัก โดยใช้วิธีการร่อนแบบเปียก (Wet Sieve Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM C 430 นําดิน
ขาวท่ีบดแล้วไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีโดยเทคนิคเอกซเรย์
ฟลูออเรสเซนส์ (X-Ray Fluorescence; XRF) ผลจากการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 องค์ประกอบทางเคมีของดินขาวเผา 
องค์ประกอบ ปริมาณ (ร้อยละโดยนํ้าหนัก) 

SiO2 72.2 
Al2O3 20.9 
K2O 3.9 

Fe2O3 1.11 
Na2O 0.872 
MgO 0.213 
CaO 0.162 
MnO 0.133 
SO3 0.0139 

 

 สารละลายด่างท่ีใช้ในการทดลองนี้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ย่ีห้อ MERCK ชนิดเกล็ด ความบริสุทธ์ิร้อยละ 99 โดยน้ําหนัก 
ซ่ึงจะนํามาละลายด้วยน้ํากลั่นให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการ จากนั้นท้ิงไว้ให้เย็นก่อนนําไปผสมกับดินขาว 
 

2.2 การเตรียมตัวอย่าง 
ในงานวิจัยนี้ทําการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวเผา โดยศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็น

สารกระตุ้นปฏิกิริยา ท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 5, 8 และ 10 โมลาร์ ซ่ึงในการเตรียมตัวอย่างมีการทดสอบหาความข้นเหลวปกติ (Normal 
consistency) โดยใช้เคร่ืองมือทดสอบไวเคต (Vicat apparatus) เพ่ือหาปริมาณน้ําท่ีเหมาะสมในการทดลองและเม่ือได้ส่วนผสมท่ีเหมาะสมแล้ว
จึงทําการผสมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นทําการเทลงในแบบหล่อทําจากท่อพีวีซีทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร (6 
ตัวอย่างต่อหนึ่งชุดการทดสอบ) จากนั้นทําการกระทุ้งด้วยเหล็กและวางบนโต๊ะสั่นเป็นเวลา 1 นาที ปาดผิวหน้าให้เรียบจากนั้นห่อแบบด้วย
พลาสติกเพ่ือป้องกันการระเหยของน้ํา ในการบ่มก้อนจีโอพอลิเมอร์จะทําการบ่ม 2 สภาวะ โดยสภาวะที่ 1 คือ การบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็น
ระยะเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน และสภาวะท่ี 2 จะทําการบ่มโดยนําเข้าตู้อบท่ีอุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 3 วัน 
ตามลําดับ กอ่นนําไปทําการทดสอบกําลังอัด 

2.3 การทดสอบกําลังอัด 
งานวิจัยนี้ทําการทดสอบกําลังอัดด้วยเครื่องทดสอบกําลังอัดตามแนวแกน (Unconfined Compressive Strength) ตาม

มาตรฐาน ASTM D1633-00 (Lampris et al., 2009) ซ่ึงหลังจากบ่มก้อนจีโอพอลิเมอร์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด นําก้อนจีโอพอลิเมอร์มาทํา
การตกแต่งผิวหน้าตัดท้ังด้านบนและด้านล่างให้เรียบ จากนั้นนําก้อนตัวอย่างวางบนแท่นของเคร่ืองทดสอบกําลังอัดตามแนวแกน อ่านค่า
น้ําหนักท่ีกดได้ ทําซํ้า 6 ตัวอย่างในแต่ละชุดการทดสอบ นําค่ากําลังอัดท่ีได้มาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
3.1 ผลของความเข้มข้นด่างต่อการพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากดินขาว 

 
รูปที่ 1 ผลของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกําลังอัดของจีโอพอลเิมอรท์ี่สังเคราะห์จากดินขาวบ่มที่อุณหภูมิห้อง 
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จากรูปท่ี 1 แสดงค่าการพัฒนากําลังอัดของก้อนจีโอพอลิเมอร์จากดินขาวซ่ึงเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
ท่ีกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) พบว่าค่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เพ่ิมข้ึนทําให้อัตราการชะละลายของซิลิกอน 
(Si) และอะลูมิเนียม (Al) ออกมาจากผิวอนุภาคดินขาวได้เพ่ิมข้ึน (Xu et al., 2010)จึงเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชันได้เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่า
กําลังอัดมีค่าสูง โดยก้อนจีโอพอลิเมอร์ซ่ึงบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 28 วัน ท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5, 8 และ 10 โมลาร์ มีค่า
กําลังอัดเท่ากับ 26, 27 และ 9 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ  โดยจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 8 
โมลาร์ มีค่ากําลังอัดสูงกว่าท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 และ 10 โมลาร์ ทุกอายุการบ่ม เนื่องจากความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ท่ี 5 โมลาร์ มีค่าความเข้มข้นของสารกระตุ้นปฏิกิริยาตํ่าสุดเป็นผลทําให้การชะละลายไอออนของ Si4+และ Al3+ออกมาจากผิวอนุภาคดินขาว
ได้ตํ่า ทําให้ปริมาณสารต้ังต้นในการเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชันลดลง ส่งผลให้ค่ากําลังอัดเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง โดยค่ากําลังอัดท่ีความ
เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 5 โมลาร์ อายุการบ่ม 28 วัน มีค่าเท่ากับ 26 กก./ตร.ซม. และเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
จาก 5 เป็น 8 โมลาร์ ค่ากําลังอัดท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์ มีค่าสูงกว่าท่ี 5 โมลาร์ ทุกอายุการบ่ม เนื่องจากท่ีความ
เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 8 โมลาร์ มีค่าความเข้มข้นด่างเพิ่มข้ึน ส่งผลให้การชะละลายสารประกอบไอออนของ Si4+และ Al3+ออกมาจากผิว
อนุภาคดินขาวเกิดการรวมตัวกับไอออนของออกซิเจนได้เป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (Si-O-Al-O) โดยค่าความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์
ท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้ปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชันเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและค่าพีเอชสูงข้ึนจึงเกิดความร้อนในระหว่างการทําปฏิกิริยา กระบวนการน้ี
ทําให้โมเลกุลของน้ําถูกปลดปล่อยออกมาและเกิดควบแน่นกลายเป็นสารโครงสร้างใหม่ท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่และกระจายตัวอยู่ในลักษณะ
เชื่อมขวางกัน ส่งผลให้โครงสร้างแน่นและทําให้จีโอพอลิเมอร์สามารถให้ค่ากําลังอัดได้ดี และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก 5 เป็น 
10 โมลาร์ ค่าการพัฒนากําลังอัดของก้อนจีโอพอลิเมอร์ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน มีค่าเท่ากับ 9 กก./ตร.ซม. เนื่องจากค่าความเข้มข้นด่างท่ีสูงทํา
ให้เกิดความร้อน และค่าพีเอชสูงข้ึน ส่งผลให้สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตท่ีถูกชะละลายออกมาในปริมาณมากทําให้สารประกอบอะลูมิโนซิลิ
เกตตกตะกอนจนไปขัดขวางการก่อตัวเป็นผลให้เกิดการควบแน่นได้น้อยเนื่องจากสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตท่ีถูกชะออกมาบางส่วนยังไม่
เกิดปฏิกิริยาส่งผลให้ปฏิกิริยาเกิดได้นอ้ย 
 

3.2 ผลของอุณหภูมิบ่มที่สง่ผลต่อการพฒันากําลังอัดของจีโอพอลเิมอร์ที่สังเคราะห์จากดินขาว 

 
รูปที่ 2 กําลังอัดของจีโอพอลเิมอร์ที่สงัเคราะห์จากดนิขาว บ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 3 วัน 

 
 

รูปที่ 3กําลังอัดของจีโอพอลเิมอร์ที่สงัเคราะห์จากดนิขาว บ่มที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 3 วัน 
 

 จากรูปท่ี 2และ 3แสดงค่ากําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ท่ีบ่มด้วยตู้อบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 
3 วัน พบว่าอุณหภูมิบ่มมีผลต่อการพัฒนากําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวเน่ืองจากความร้อนจากการบ่มจะเร่งการชะ
ละลายของซิลิกอนและอะลูมิเนียมออกจากผิวของดินขาวอย่างรวดเร็วและทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ภายใต้อุณหภูมิสูง 
จึงเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชันข้ึน ส่งผลให้สามารถพัฒนากําลังอัดได้ โดยค่ากําลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวซ่ึง
กระตุ้นปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 5 โมลาร์ บ่ม 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1, 2 และ 3 วัน มีค่ากําลังอัด
เท่ากับ 11, 12 และ 13 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ โดยค่าความร้อนจากการบ่มจะเร่งอัตราการชะละลายซิลิกอนและอะลูมิเนียมออกจากผิวของ
ดินขาวทําให้เกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซชันเกิดได้เร็วส่งผลให้ก้อนจีโอพอลิเมอร์ก่อตัวอย่างรวดเร็วท่ีอายุการบ่ม 1 วัน แต่เม่ือเพ่ิม
ระยะเวลาในการบ่มจะเป็นการกระตุ้นปฏิกิริยาของดินขาวในส่วนท่ียังไม่ได้ทําปฏิกิริยาทําให้ค่ากําลังอัดเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนท่ีลดลง 
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นอกจากนั้นความร้อนในการบ่มยังจะส่งผลต่ออัตราการระเหยน้ําในก้อนจีโอพอลิเมอร์ทําให้เกิดการสูญเสียน้ําภายในก้อนตัวอย่างและอาจทํา
ให้ปฏิกิริยาสิ้นสุดลงอันเป็นผลมาจากในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ต้องการน้ําเป็นตัวพาให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กระจายเข้าสู่
ภายในก้อนตัวอย่าง และเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็น 8 โมลาร์ บ่มท่ี 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1, 2 และ 3 วัน มีค่า
กําลังอัดเท่ากับ 11, 13 และ 15 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ โดยค่ากําลังอัดสูงกว่าท่ี 5 โมลาร์ ทุกอายุการบ่มเนื่องจากปริมาณความเข้มข้น
โซเดียมไฮดรอกไซด์และอุณหภูมิท่ีสูงส่งผลต่อความสามารถในการชะละลายส่งผลให้ซิลิกอนและอะลูมิเนียมชะละลายออกมาจากผิวของดิน
ขาวอย่างรวดเร็วทําให้กําลังอัดพัฒนาข้ึนได้ (ฟองจันทร์ จิราสิต และคณะ, 2548) จากนั้นเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น 10 โม
ลาร์ บ่มท่ี 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1, 2 และ 3 วัน พบว่าค่ากําลังอัดมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดร
อกไซด์ 5 และ 8 โมลาร์ คือการพัฒนากําลังอัดของก้อนจีโอพอลิเมอร์เกิดข้ึนรวดเร็วท่ีอายุการบ่ม 1 วัน แต่เม่ือเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มจะให้
ค่ากําลังอัดเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนท่ีลดลง ส่วนค่ากําลังอัดพบว่าท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 10 โมลาร์ มีค่ากําลังอัดตํ่าท่ีสุด 
เนื่องจากมีปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีสูงเกินไป ประกอบกับความร้อนจากการบ่มทําให้เร่งการชะละลายของ
ซิลิกอนและอะลูมิเนียมออกมาทําปฏิกิริยากันอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างอย่างไม่เป็นระเบียบส่งผลให้เกิดช่องว่าง
จํานวนมากทําให้ค่ากําลังอัดลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Van, et al. (2003) ท่ีรายงานว่าการบ่มก้อนจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์ท่ี
อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ส่งผลทําให้โครงสร้างของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากการเพ่ิมระยะเวลาบ่มท่ี
อุณหภูมิสูง ทําให้เกิดการสูญเสียน้ําในการทําปฏิกิริยา (dehydration) อย่างรวดเร็ว และจะส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างเจลของจีโอพอลิ
เมอร์เกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการหลงเหลือน้ําไว้ในโครงสร้างของจีโอพอลิเมอร์เพียงเล็กน้อย จึงจําเป็นต่อการทําปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอไรเซ
ชันและการป้องกันการแตกร้าวของชิ้นงาน 

จากนั้นเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิบ่มเป็น 70 องศาเซลเซียส พบว่า การพัฒนากําลังอัดมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีอุณหภูมิบ่ม 50 
องศาเซลเซียส แต่การบ่มท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสจะมีค่ากําลังอัดตํ่ากว่า เนื่องจากการบ่มท่ีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิจะเร่งปฏิกิริยาการชะ
ละลายซิลิกอนและอะลูมิเนียมออกมาและก่อตัวอย่างรวดเร็วทําให้โครงสร้างเกิดการยึดเหนี่ยวกันอย่างไม่แข็งแรง (เจริญชัย ฤทธิรุทธ, 2550)
และเพ่ิมอัตราการระเหยของน้ําในก้อนตัวอย่าง ส่งผลให้ก้อนตัวอย่างจัดเรียงโครงสร้างอย่างรวดเร็วและไม่เป็นระเบียบทําให้เกิดรูพรุนมากจึง
ทําให้ค่ากําลังอัดท่ีได้ลดลง(Somna, et al., 2011) โดยก้อนจีโอพอลิเมอร์ท่ีบ่มอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีการพัฒนากําลังอัดอย่างรวดเร็ว
ต้ังแต่อายุการบ่ม 1 วัน ซ่ึงก้อนจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 5 โมลาร์ สามารถพัฒนากําลัง
อัดท่ีอายุการบ่ม 1, 2 และ 3 วัน ให้ค่าเท่ากับ 9, 10 และ 11 กก./ตร.ซม.ตามลําดับ จากนั้นเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น 8 โม
ลาร์ พบว่าก้อนจีโอพอลิเมอร์ ท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์ บ่มท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1, 2 และ 3 
วัน ให้ค่ากําลังอัดเท่ากับ 11, 13 และ 17 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ ส่วนท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น 10 โมลาร์ บ่มท่ี 70 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 1, 2 และ 3 วัน ให้ค่ากําลังอัดเท่ากับ 7.6, 8 และ 8.1 กก./ตร.ซม. ตามลําดับซ่ึงท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์
เป็น 10 โมลาร์ บ่มท่ี 70 องศาเซลเซียส พบว่าเป็นอัตราส่วนท่ีมีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์สงูเกินไป ส่งผลให้การพัฒนากําลังอัดมีค่าตํ่า
กว่าก้อนจีโอพอลิเมอร์ท่ีความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 และ 8 โมลาร์ 
 

3.3 การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากดินขาว 
 

 
                                              (ก)                                                                                    (ข) 
รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคของก้อนจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากดินขาวเผา บ่มที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาบ่มนาน 28 วัน 

 

รูปท่ี 4 แสดงภาพถ่ายด้วยเทคนิค SEM แสดงลักษณะพ้ืนผิวจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากดินขาวเผาเม่ือสิ้นสุดการบ่มท่ี 28 วัน 
พบว่า ภายหลังถูกชะละลายด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารอะลูมิโนซิลิเกตจะถูกกัดกร่อนปรากฏให้เห็นพ้ืนผิวขรุขระ (4ก) ส่วนรูป
ท่ี 4ข แสดงการคงอยู่ของแร่ฮาลลอยไซด์ ปรากฏเป็นผลึกรูปแท่ง (tubular shape) ในจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวเผา ซ่ึงอาจเกิด
จากการทําปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์หรือไม่ท่ัวถึง 
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(ก)                                (ข) 

รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคของก้อนจีโอพอลิเมอร์ทีส่ังเคราะห์จากดินขาวเผา ที่ระยะเวลาบ่ม 3 วัน  
(ก) อุณหภูมิ 50 (ข) อุณหภูมิ 70  

 

รูปท่ี 5 แสดงภาพถ่ายด้วยเทคนิค SEM แสดงลักษณะพ้ืนผิวจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากดินขาวเผาโดย (ก) บ่มท่ีอุณหภูมิ 50
และ (ข) บ่มท่ีอุณหภูมิ 70 สิ้นสุดการบ่มท่ี 3 วัน พบว่า มีการปรากฏผลึกรูปทรงเหลี่ยมซ้อนกันเป็นกลุ่มกระจายบริเวณพ้ืนผิวหรือก่อตัว
เป็นเจลข้ึนท่ีผิวอนุภาค (5ก) ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ชะละลายสารอะลูมิโนซิลิเกตและถูกสลายพันธะ เกิดการ
แลกเปล่ียนประจุทําให้ไอออนของอะลูมิเนียมเกิดการรวมตัวกับไอออนของออกซิเจนเกิดเป็นโครงสร้าง 3 มิติ (อุบลลักษณ์ รัตนศักด์ิ และ 
ปริญญา จินดาประเสริฐ, 2552) ส่วนรูปท่ี 5ข แสดงจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวเผา บ่มท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบลักษณะ
พ้ืนผิวมีผลึกซ้อนทับกันและเกิดช่องว่างน้อยกว่าท่ีปรากฏในจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวเผา บ่มท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  
 

4. สรุปผล 
จากผลการศึกษาการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ใช้สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา พบว่า ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี 8 โมลาร์ มีการพัฒนากําลังรับแรงอัดสูงท่ีสุด 
โดยท่ีอายุการบ่ม 28 วัน มีค่าเท่ากับ 27 กก./ตร.ซม. ซ่ึงการบ่มก้อนจีโอพอลิเมอร์ท่ีอุณหภูมิห้อง ค่ากําลังรับแรงอัดท่ีได้มีค่าเพ่ิมข้ึนตาม
ระยะเวลาในการบ่ม และเม่ือบ่มก้อนจีโอพอลิเมอร์ท่ีสังเคราะห์จากดินขาวท่ีอุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส พบว่า ค่ากําลังรับแรงอัดมี
ค่าสูงในช่วงแรก เนื่องจากอุณหภูมิจะเร่งปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชันส่งผลให้ก้อนจีโอพอลิเมอร์แข็งตัวอย่างรวดเร็วท่ีอายุบ่ม 1 วัน และ
เม่ือเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มนานข้ึนเป็น 2 และ 3 วัน ค่ากําลังรับแรงอัดมีการพัฒนากําลังเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 
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บทคัดย่อ 
พะยอม (ShorearoxburghiiG.Don)จัดเป็นต้นไม้ท่ีอยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceaeเป็นไม้พ้ืนเมืองของเอเชียและในประเทศไทยรู้จักกัน

ในนามพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลมะพร้าว หรือยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช 
ตลอดจนสรรพคุณในการเป็นสารต้านมะเร็ง หรือออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบพฤกษเคมี 
(Phytochemical screening) ของสารสกัดจาก ราก เปลือก และใบของพะยอม โดยการใช้เอทานอลเข้มข้น95% ผลการศึกษาพบว่า สารสกัด
หยาบมีลักษณะข้นหนืด ในส่วนของรากและเปลือกมีสีน้ําตาลเข้ม ส่วนของใบมีสีเขียวเข้ม ผลท่ีได้เป็นร้อยละของสารสกัดหยาบส่วนของราก 
เปลือกและใบด้วยเอทานอลเท่ากับ 22.22, 9.06 และ 9.99 ตามลําดับ ผลของการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากส่วนต่างๆของพะยอม พบ
สารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพในท้ังสามส่วนท่ีนํามาศึกษาได้แก่ Alkaloids, Tannin, Flavonoids แต่ไม่พบ Anthaquinone จากผล
การศึกษาครั้งนี้อาจเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการระบุสารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีสําคัญจากพะยอม และนําข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาสารสกัดจาก
พะยอมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
คําสําคัญ : พะยอม พฤกษเคมี สารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

Abstract 
ShorearoxburghiiG.Don belongs to the family Dipterocarpaceae which is a native plant of Asia. In Thailand also 

known as medicinal plant to have antibacteria activity in palm sugar industry, antibacteriaactivity againts plant pathogens, 
anticancer, and many other bioactivities.Therefore, the objective of the research was to examine the phytochemicals 
screening of theextracted of roots, stem-barks and leaves of ShorearoxburghiiG.Don. All parts of the plant were extracted 
with 95% ethanol and were subjected to various phytochemical tests to ascertain the principle constituents contained in 
the extract. The results found that, crude extracts were concentrated-sticky, dark brown color in roots and stem-barks, while 
the leaves extracted had dark green color. The percentage yield of ethanol crude roots, stem-barks and leaves extractswere 
22.22, 9.06, and 9.99, respectively.The result revealed the presence of alkaloids, flavonoids, and tannins except 
anthaquinone in the ethanol extract of all parts of this plant.Therefore, based on our present findings it could be useful for 
foundation of identification for pharmacological active constituentsand further development from the extract of ShorearoxburghiiG.Don.  
Keywords:ShorearoxburghiiG.Don, phytochemicals screening, pharmacological active constituents 
 

1.บทนํา 
 การตรวจสอบทางพฤกษเคมี (phytochemical screening) เป็นการตรวจสอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดท่ีสะดวก ระยะเวลาสั้นรวดเร็ว
และใช้เครื่องมือน้อยท่ีสุดโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีง่าย  ๆใช้ปฏิกิริยาการเกิดสี (color reaction) ซ่ึงจะให้ผลเป็นสีต่างๆ หรือการเกิดตะกอนบ่งบอกถึง
กลุ่มสารเคมีท่ีสําคัญและมีรายงานฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา (พรรณี,2550) พืชและสมุนไพรนับเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีท่ีสําคัญ กลุ่มของสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาท่ีพบจากพืชมีหลายกลุ่มแตกต่างกันในแต่ละชนิด เช่นอัลคาลอยด์(Alkaloids)เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่างและประกอบด้วยไนโตรเจนอยา่ง
น้อย 1 อะตอมส่วนใหญ่เกิดจากชีวสังเคราะห์จากกรดอะมิโนพบมากในพืชดอกและพบในพืชใบเลี้ยงคู่มากกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นสารท่ีมีบทบาทสําคัญ
มากทางด้านเภสัชวิทยา เช่นมีฤทธ์ิต้านอักเสบและต้านมะเร็ง แก้ไอ แก้หอบหืด รักษาแผลในกระเพาะและลําไส้ (พรรณี,2550;พิสมัย, 2548; อุดมเดชา, 
2556) เป็นต้น, ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นสารอีกกลุ่มท่ีพบมากในพืชท้ังในรูปของ aglycone และไกลโคไซด์ซ่ึงไกลโคไซด์มักพบมากในดอกผลและ
ใบส่วนใหญ่เป็นสารสี (pigment) สําหรับการล่อแมลงและสัตว์เพ่ือการผสมเกสรและการกระจายเมล็ดของดอกและผลฟลาโวนอยด์บางชนิดช่วย
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเป็นสารต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดสามารถป้องกันพืชจากแมลงและสัตว์อ่ืนได้ท้ังนี้ฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยาท่ีพบ เช่นช่วยเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือดฝอยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิตไปสมอง ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน ต้านอักเสบ และเพ่ิมภูมิคุ้มกัน
ให้กับร่างกาย (พรรณี,2550; Beer et al., 2002;Pourmorad et al., 2006; Ghasemzadeh et al., 2010; Sharma et al., 2011), สารพฤกษเคมีอีกกลุ่ม
ได้แก่ แทนนิน (tannins) ซ่ึงเป็นสารจําพวก polyphenol ท่ีมีความสลับซับซ้อนมากและมีอยู่แพร่หลายในอาณาจักรพืชเกือบจะทุกวงศ์โดยสะสมใน
ใบผลเปลือกหรือลําต้น แทนนินมีฤทธ์ิป้องกันพืชให้พ้นจากการทําลายโดยแมลงและราเพราะแทนนินมีฤทธ์ิ antisepticใช้เป็นยาฝาดสมาน ยาแก้
ท้องเสีย ช่วยรักษาแผลไหม้ (อุดมเดชา, 2556) นอกจากนี้ แอนทราควิโนน (anthraquinones) เป็นสารอีกกลุ่มท่ีออกฤทธ์ิเป็นยาระบายพบได้ท้ังในพืช
แมลงและจุลชีพในพืชชั้นสูงพบได้ท้ังในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดียวส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นยาถ่ายยาระบายใช้เป็นยารักษาเชื้อราท่ีผิวหนังและ
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ใช้เป็นสีย้อม (อุดมเดชา, 2556; พรรณี, 2550)เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชและพืชสมุนไพร
จึงมีความสําคัญไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านเภสัชวิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชและพืชสมุนไพรได้อีกด้วย 
 พะยอม (ShorearoxburghiiG.Don) จัดเป็นต้นไม้ท่ีอยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae เป็นไม้พ้ืนเมืองของเอเชีย พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบ 
ซ่ึงเป็นไม้ท่ีสามารถปลูกและหาได้ง่ายในประเทศไทย มีรายงานการใช้ประโยชน์จากพะยอมท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเช่น อุตสาหกรรมน้ําตาลมะพร้าว
มีการใช้เปลือกพะยอมใส่ลงไปเพื่อเป็นการยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อนท่ีจะนําน้ําตาลมะพร้าวมาเคี่ยว ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีนิยมใช้อย่าง
แพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดจากพะยอมจํานวนมาก เช่น สาร
สกัดของพะยอมมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในพืชได้ (ชลิดาและคณะ,2543) และฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคในอาหาร(นิลเนตร,2553)ตลอดจนการนําสารสกัดจากพะยอมมาใช้ถนอมอาหารเช่น การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูดิบโดยพบว่า เม่ือพ่นสารสกัด
จากเปลือกพะยอมสามารถเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4°C ได้นานขึ้น 4 วัน โดยไม่พบการเจริญของจุลินทรีย์เพ่ิมข้ึน (Intarapichetและ Nukuew (1994) 
นอกจากนี้ยังมีรายวิจัยว่าสารสกัดจากรากของพะยอมยังมีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งได้ (Winitra,2009) วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้
เพ่ือตรวจสอบพฤกษเคมีของราก เปลือก และใบจากพะยอมเพ่ือหาสาระสําคัญในพืช (secondary plant products) ท่ีมีประโยชน์ทางเภสัชวิทยาคือ 
alkaloids, tannins, flavonoids, และ anthraquinones 
 

2.วิธีการทดลอง 
เตรียมวัตถุดิบ 

การเก็บตัวอย่าง ส่วนของใบ เลือกใบท่ีขนาดไม่แก่ หรืออ่อนเกินไป ไม่มีการเข้าทําลายของโรคพืช หรือแมลง และเป็นใบท่ี
แสงสว่างส่องถึง ส่วนเปลือกไม้ และราก เก็บจากต้นพะยอม ท่ีมีอายุในช่วง 10-15 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม 

การเตรียมสารสกัดหยาบจากพะยอม โดยวิธี maceration มีข้ันตอนการสกัด ดังนี้ 
นําส่วนต่างๆ ของพะยอม (ราก เปลือกของลําต้น และใบ) อบท่ีตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท

บดละเอียด จากนั้นนําแต่ละส่วนของพะยอมปริมาณ 200 กรัม ใส่ในขวดแก้วปากกว้าง เติมเอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 95 จํานวน 400 
ลูกบาศก์เซนติเมตร (ใช้อัตราส่วนพืชต่อตัวทําละลาย 1:2 โดยปริมาตร) นําเข้าเครื่องเขย่า (shaker bath)  ท่ีความเร็ว 250 รอบ/นาที เป็น
เวลา7 วัน จากนั้นหานํ้าหนักของสารสกัดเข้มข้น นําสารสกัดท่ีได้มากรองด้วยกระดาษกรอง แล้วนําส่วนท่ีสกัดได้ไปผ่านข้ันตอนการระเหย 
เอาตัวทําละลายออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ (rotary vacuum evaporator) จนกระทั่งได้สารสกัดหยาบ ซ่ึงมีลักษณะเป็นของเหลว
หนืดข้น เก็บสารสกัดหยาบไว้ในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือทดสอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดต่อไป 

การตรวจสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นของพะยอม (phytochemical screening) 
การตรวจสอบทางพฤกษเคมี โดยปฏิกิริยาการเกิดสีซ่ึงจะให้ผลเป็นสีต่าง  ๆหรือการตกตะกอนเพ่ือบอกถึงกลุม่สารสาํคญัโดยการนํา

สารสกัดหยาบ (crude extract) ท่ีได้จากสว่นต่าง  ๆของพะยอมไปตรวจสอบทางพฤกษเคมี โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นท่ีมีประโยชน์ทางเภสชั
วิทยาดัดแปลงมาจากวิธีของPrashantและคณะ, 2011ดังนี ้

การตรวจสอบอัลคาลอยด์ (alkaloids)ชั่งสารสกัดหยาบพะยอมประมาณ 0.5 กรัม ละลายในกรดไฮโดรคลอริก(5 เปอร์เซ็นต์) 20 
มิลลิลิตรนําไปอุ่น 15 นาทีแล้วกรองแบ่งใส่หลอดทดลองหลอดละ2 มิลลิลิตรนําไปทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้Dragendroff’s test (ปรากฏ
ตะกอนสีส้มแดงแสดงว่าพบอัลคาลอยด์)Mayer’s test (ปรากฏตะกอนขาวขุ่นแสดงว่าพบอัลคาลอยด์) Wanger’s test (ปรากฏตะกอนสี
เหลืองแสดงว่าพบอัลคาลอยด์)สังเกตสี และปริมาณของตะกอนท่ีเกิดข้ึน 

การตรวจสอบสารแทนนิน(tannins)ชั่งสารสกัดหยาบพะยอมประมาณ 0.5 กรัม ละลายในน้ํา 20 มิลลิลิตรอุ่นท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที กรอง ถ้าสารละลายขุ่นหยดโซเดียมคลอไรด์ (10 เปอร์เซ็นต์) 4 - 5 หยด แล้วกรอง จากนั้นทดสอบกลุ่มของแทนนินแต่ละ
ชนิด (condensed tannin,hydrolysable tannin) กับสารทดสอบต่อไปน้ี 0.5% เจลาติน, 1% lead acetate, 1% quinine sulfate และสารละลาย 
ferric chloride,40% formalin และ10% HClสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบกับการทดสอบน้ํากลั่น และสารมาตรฐาน tannic acid 

การตรวจสอบสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids)ประยุกต์ใช้วิธีการของShinoda ’s test โดยชั่งสารสกัดหยาบพะยอม 0.002 กรัม 
ลงใน 80% เอทานอล5 มิลลิลิตร และหยด 10% กรดไฮโดรคลอริค10 หยด ตามด้วยลวดแมกนีเซียมชิ้นเล็กๆ 3 ชิ้น จากนั้นสังเกตสีท่ีเกิดข้ึน 
(ปรากฏสีชมพู, สีแดง หรือสีน้ําตาล แสดงว่ามีสารฟลาโวนอยด์) 

การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน(Antraquinones)ชั่งสารสกัดหยาบพะยอม 0.5 กรัมเติมคลอโรฟอร์ม  (Chloroform)  5  
มิลลิลิตร เขย่าเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นกรองเอาส่วนท่ีได้จากการกรองมารวมกับแอมโมเนีย  (NH3)10 %  นําไปเขย่า สังเกตสีท่ีชั้นแอมโมเนีย 
(NH3) ชั้นล่าง (ปรากฏสีชมพูม่วง หรือแดงแสดงว่าพบแอนทราควิโนน) 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 สารสกัดจากราก และเปลือกของพะยอมมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้ําตาลดํา ส่วนใบมีลักษณะหนืดข้นสีเขียวเข้ม น้ําหนัก
สารสกัดเอทานอลมีค่าเท่ากับ 103.76, 10.34 และ 24.18 กรัม เรียงจากราก เปลือกและใบตามลําดับ และผลท่ีได้เป็นร้อยละเท่ากับ22.22, 
9.06, และ 9.99 เรียงจากราก เปลือกและใบตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 4 ชนิดได้แก่ แอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์แทนนินและอัลคาลอยด์ พบสารพฤกษเคมี 3 ชนิด 
คือ ฟลาโวนอยด์ แทนนินและอัลคาลอยด์ ในสารสกัดเอทานอลท้ัง 3 ส่วนของพะยอมแต่ไม่พบแอนทราควิโนน ดังแสดงในตารางท่ี 2  พะยอมจึง
ไม่มีคุณสมบัติ เป็นยาระบาย ยาทาภายนอกแก้โรคผิวหนังตามฤทธ์ิทางชีวภาพของแอนทราควิโนน (สมศักด์ิ. 2542)การตรวจพบดังกล่าวช่วย
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ยืนยันฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดท่ีช่วยยับย้ังการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ จากรายงานวิจัยพบว่าฟลาโวนอยด์และแทนนินบางชนิดเป็นสาร
ยับย้ังการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย (อ้อมบุญ, 2536) นอกจากนี้ผลการทดลองยังสอดคล้องกับรายงานวิจัยการตรวจพบสารพฤกษเคมีของ
สารสกัดจากพืชในสกุล Dipterocarpaceae หลายชนิด เช่น V. diospyroides Symington type LS ประกอบด้วยกลุ่ม อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
แทนนินและคาร์ดิโอกรัยโคซายด์ (cardiac glycosides) เป็นต้น (Theeraet al,2013)  
 

ตารางที ่1 น้ําหนักสารสกัดและผลท่ีได้เปน็ร้อยละ (percentage yield) 
สารสกัดด้วยเอทธานอล นํ้าหนักสารสกัด (กรัม) ผลท่ีได้รอ้ยละของสารสกัด

ราก 103.76 22.22 
เปลือก 10.34 9.06 
ใบ 24.18 9.99 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากสว่นต่างๆ ของพะยอม  
การทดสอบ เปลือก ราก ใบ

กลุ่มอัลคาลอยด์ 
Dragendroff’s test  √ √ √
Mayer’s test  √ √ √
Wanger’s test  √ √ √

กลุ่มแทนนิน 
ทดสอบคุณสมบัติทั่วไปของแทนนิน √ √ √
การทดสอบ hydrolysable tannins √ √ √
การทดสอบ condensed tannins √ √ √

กลุ่มฟลาโวนอยด์ ทดสอบสารฟลาโวนอยด์ √ √ √
กลุ่มแอนทราควิโนน ทดสอบสารแอนทราควิโนน - - -
 

4. สรุปผล 
(1) การทดสอบอัลคาลอยด์พบว่าสารสกัดพะยอมในส่วนของเปลือก ราก และใบให้ผลบวกกับสารทดสอบท้ังหมด (Dragendroff’s test, 

Mayer’s test และ Wanger’s test) แสดงว่าสารสกัดพะยอมมีสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (2) การทดสอบแทนนิน พบว่า สารสกัดพะยอมในส่วนของ
เปลือก ราก และใบให้ผลบวกกับสารทดสอบท้ังหมดแสดงว่าสารสกัดพะยอมมีแทนนิน (3) การทดสอบฟลาโวนอยด์ พบว่า สารสกัดพะยอมในส่วน
ของเปลือก ราก และใบให้ผลบวกกับสารทดสอบท้ังหมดแสดงว่าสารสกัดพะยอมมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และ (4) การทดสอบแอนทราควิโนน พบว่า 
สารสกัดพะยอมในส่วนของเปลือก ราก และใบไม่ให้ผลบวกกับสารทดสอบท้ังหมดแสดงว่าสารสกัดพะยอมไม่มีสารกลุ่มแอนทราควิโนน 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันฟักข้าวได้รับความสนใจมากเน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีปริมาณไลโคพีนและบีตา

แคโรทีนสูง การวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาอัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ํา ปริมาณแป้งดัดแปรและอัตราส่วนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาล
ทรายท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฟิลลิ่งจากเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวเพ่ือใช้ในการตกแต่งหน้าเค้กหรือราดของหวาน อัตราส่วนของเย่ือ
หุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ําท่ีระดับ 1:4 1:8 1:2 1:16 และ 1:20  พบว่าอัตราส่วนการเพ่ิมน้ําเพ่ิมส่งผลให้ค่าสี (L* a* b*) ค่าความหนืด (viscosity)  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (%TSS) และปริมาณกรดท้ังหมด (total acidity) ลดลง ผลการประเมินคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัสของอัตราส่วน 1:16 มีค่าคะแนนความชอบคุณลักษณะด้านสี ความหนืดสูงท่ีระดับความชอบปานกลาง  ผลิตภัณฑ์ฟิล
ลิ่งท่ีใช้แป้งดัดแปร 4 ระดับคือร้อยละ 3 4  5 และ 6 ของสูตรท้ังหมด พบว่าปริมาณแป้งมันสําปะหลังดัดแปรเพิ่มข้ึนค่าสีและความหนืด
เพ่ิมข้ึน การเติมร้อยละ 6 มีค่าความหนืด (29,581 Cp) ซ่ึงใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ท่ีวางจําหน่ายในท้องตลาด การทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อ
น้ําตาลทรายในผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งฟักข้าวท่ีระดับ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 พบว่าท่ีอัตราส่วน 50:50 คะแนนการยอมรับทางด้าน
ประสาทสัมผัสทางด้านสี รสเปรี้ยวและความชอบรวมในระดับชอบปานกลางซ่ึงสูงกว่าตัวอย่างอ่ืนๆ ค่าความหนืด คือ (28,477 Cp) และ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 51 องศาบริกซ์ จากการทดลองสรุปว่าผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวท่ีใช้อัตราส่วนของเย่ือหุ้ม
เมล็ดฟักข้าวต่อน้ําท่ีระดับ 1:16 แป้งดัดแปรร้อยละ 6 และมอลทิทอลอัตราส่วน 50:50  มีคุณภาพดีท่ีสุดพร้อมกับมีค่าปริมาณสารประกอบฟี
นอลิคท้ังหมดเท่ากับ 3,481.1  mg GAE/g ตัวอย่างและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH) 3,320.3 mg TEAC/g ตัวอย่าง 
คําสําคัญ: ฟักข้าว แป้งดัดแปร มอลทิทอลไซรัป ผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่ง 
 

Abstract 
Gac( Monordica cochinchinnis Spreng) is high nutritional value. Gac aril has been reported contains many antioxidants 

such as beta-carotne and lycopene. This research focused on  producing filling product  for  decorate cake or desert with the aim 
to study the effect of ratios of gac aril and water, modified starch and maltital syrub on quality of gac filling. The result 
showed that increasing water ratio decreased color value (L* a* b*), viscosity, pH, total soluble solid (๐Brix) and total acidity 
(% citric acid). Sensory evaluation on color and viscosity of the ratio 1:16 (w/w) showed difference to moderate liking level. 
The gac filling with varying modified starch (3, 4, 5 and 6 %) was found that increasing modified starch increased color value 
and viscosity. Viscosity value of gac filling with 6% was 29,581 Cp, mostly the same as filling products in the market. The 
development of gac filling by replacing total sugar with ratio of maltitol syrub : total sugar at 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 
0:100. The results found that increasing maltitol syrub increased color value but decreased viscosity. Liking score showed 
difference to moderate liking level, especially gac aril with maltital syrub : total sugar at 50:50 was the highest score of 
sourness (7.13) difference from the other sample  (p<0.05). The results of this study showed the gac filling made from the 
ratio of gac aril and water at 1:16 (w/w), modified starch 6% and replacing total sugar with moltitol syrub at 50:50 was the 
best filling product with total phenolic content 3,481.1 mg GAE/g sample and diphenyl-picryhydrazyl (DPPH) radical 
scavenging 3,320.3 mg TEAC/g sample 
Keywords: Gac fruit, Modified starch, Maltitol syrup, Filling product 
 

1. บทนํา 
เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีสารสําคัญคือ ไลโคปีนและเบต้าแคโรทีน ซ่ึงเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระซ่ึงมีอยู่ใน

ปริมาณสูงเม่ือเทียบกับผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน  ๆ(Aoki et al, 2002) สารไลโคปีนมีคุณประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลาย
ชนิดได้ เช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหารและมะเร็งปอด สารบีตาแคโรทีนมีบทบาทสําคัญเป็นสารต้ังต้นของวิตามินเอในการเพิ่ม
ระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ( Ruo, 2007) แป้งดัดแปร (Modified starch) ซ่ึงส่วนมากท่ีใช้ในประเทศไทยคือแป้งมันสําปะหลัง โดยแป้งมัน
สําปะหลัง ท่ีได้จากการดัดแปรสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่นการใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด (Thickening) เพ่ิมความสามารถ
ในการสร้างฟิล์ม (Film forming) เป็นต้น (นิธิยา, 2545) แป้งจะถูกดัดแปรเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซ่ึงกรรมวิธี
ดัดแปรแป้งสามารถทําได้หลายวิธีได้การดัดแปรโดยวิธีทางเคมี (Chemical modification) การดัดแปรโดยวิธีทางกายภาพ (Physical 
modification) และการดัดแปรโดยวิธีการใช้เอนไซม์ (Enzymatic modification) เพ่ือให้แป้งมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีความเหนียวมากขึ้น 
ความหนืดลดลง เกิดเจลท่ีมีความคงตัวต่อความร้อน และเหมาะสมกับการใช้งานในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด ซ่ึงส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์
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อาหารมีคุณภาพ มีความหลากหลายและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน (กล้าณรงค์และเกื้อกูล, 2543) การใช้ประโยชน์จากแป้งใน
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเพ่ิมความหนืด ความคงตัวแก่ผลิตภัณฑ์เช่น ซอสปรุงรส อาหารเด็กอ่อน แยม เป็นต้น  

ในการลดพลังงานในการบริโภคให้ลดลง สามารถทําได้โดยการใช้สารให้ความหวานชนิดอ่ืนๆ ใน การผลิตแทนน้ําตาล ซ่ึงสารให้
ความหวานแทนน้ําตาลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชนิดท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและให้พลังงานได้แก่ ฟรุกโทสซ่ึงเป็นน้ําตาลจากผลไม้ 
มอลทิทอล (maltitol) ซอร์บิทอล (sorbitol) อีริทริทอล (erythritol) และไซลิทอล (xylitol) สารให้ความหวานกลุ่มนี้ ไม่เหมาะสําหรับผู้ท่ี
ต้องการควบคุมน้ําหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวานและชนิดท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่ให้พลังงานได้แก ่ซูคราโลส สตีเวียหรือสารสกัดจาก
หญ้าหวาน แอสปาแตม อะซิซัลเฟม-เค แซคคารินหรือขัณฑสกร สารให้ความหวานกลุ่มนี้ เหมาะสําหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ําหนักและผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (วรรณคล, 2551) สารให้ความหวานในกลุ่มน้ําตาลแอลกอฮอล์และมีคุณสมบัติเป็นสารท่ีให้เนื้อ (bulking agent) เช่น 
มอลทิทอล ท่ีมีความหวาน 0.9 เท่าของซูโครสและให้พลังงานเท่ากับ 2.1 กิโลแคลอรี/กรัม ซอร์บิทอล ท่ีมีความหวาน 0.6 เท่าและให้พลังงาน
เท่ากับ 2.6 กิโลแคลอรี/กรัม หรืออีริทริทอล ท่ีมีความหวาน 0.7 เท่าและให้พลังงานเท่ากับ 0.2 กิโลแคลอรี/กรัม เป็นต้น ซ่ึงสารให้ความ
หวานในกลุ่มนี้จะดูดซึมช้าและไม่สมบูรณ์ ทําให้การหลั่งอินซูลินได้ไม่เร็วเหมือนน้ําตาลทราย จึงใช้สําหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ดี (วิมล, 2555) 
แต่ไม่ควรบริโภคเกิน 20-40 กรัม/วัน (พิชญานินและปุณฑริกา, 2557) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้คือ ศกึษาผลของแปง้มันสําปะหลังดัดแปรและมอลทิทอลไซรัปต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟิลลิง่จาก
เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวเพื่อใช้ตกแต่งหน้าขนมเคก้ เพ่ิมรสชาติในขนมหวานและไอศกรีม 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 

2.1.1 ผลฟักข้าวท่ีเปลือกภายนอกจะมีลักษณะเป็นสีแดง จากไร่พิริยะ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
2.1.2 การเตรียมเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าว นําผลฟักข้าวล้างทําความสะอาด ต้ังท้ิงไว้ให้แห้ง ใช้มีดผ่าคร่ึงลูกฟักข้าวแล้วตักเอาส่วนเมล็ด

ซ่ึงมีเย่ือหุ้มเมล็ดสีแดงสดหุ้มอยู่ แยกเมล็ดฟักข้าวและเย่ือหุ้มเมล็ดด้วยมือสังเกตดูจนเย่ือหุ้มเมล็ดแยกออกจากเมล็ดให้มากท่ีสุด กรองแยกเมล็ด
ฟักข้าวออกจากเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยตะแกรง นําเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวท่ีได้ไปแช่แข็งเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป ตรวจสอบคุณภาพเย่ือหุ้ม
เมล็ดฟักข้าวตาม ข้อ2.6 ข้อ2.7 และข้อ2.9 
2.2 กระบวนการผลิตฟิลลิ่งฟักข้าว 

นําเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวเตรียมไว้จากข้อ 2.1.2 มามาผลิตฟิลลิ่งตามสูตรดังนี้ เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวร้อยละ 74.52 น้ําตาลทรายร้อยละ 
24.84 และกรดซิตริกร้อยละ 0.2 โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้ นําเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวมาต้ังไฟจนอุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซียส เติมน้ําตาลและ
กรดซิตริกลงไป คนส่วนผสมให้เข้ากัน 35 นาที จนฟิลลิ่งมีความหนืดและใส  
2.3 ศึกษาอัตราส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ําในการผลิตฟิลลิ่ง 
 นําเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวจากข้อ 2.2 มาศึกษาอัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ําท่ีระดับดังนี้ 1:4 1:8 1:12 1:16 และ 1:20 (w/w) 
ทําการผลิตฟิลลิ่งตามข้อ 2.2.2 วัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ให้อยู่ในช่วง 45-50 องศาบริกซ์แล้วนําไปตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพ
ตามข้อ 2.6 และข้อ 2.7 
2.4 ศึกษาปริมาณของแป้งดัดแปรท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งฟักข้าว   

นําสูตรท่ีคัดเลือกจากข้อ 2.3 มาปรับปรุงคุณภาพด้านความหนืดโดยใช้แป้งมันสําปะหลังดัดแปร (อัลฟาร์สตาร์ท) ในปริมาณร้อยละ 
3 4 5 และ6 ของสูตรท้ังหมดทําการผลิตฟิลลิ่งตามข้อ 2.2.2 แล้วนําไปตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพตามข้อ 2.6      
2.5 ศึกษาอัตราส่วนการทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาลทรายในการผลิตฟิลลิ่งฟักข้าว 

นําสูตรท่ีคัดเลือกจากข้อ 2.4 มาทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาลทรายในอัตราส่วนระดับ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 
ทําการผลิตฟิลลิ่งตามข้อ 2.2.2 แล้วนําไปตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพตามข้อ 2.6 และข้อ 2.7 
2.6 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 

2.6.1 ปริมาณกรดท้ังหมดคิดเป็นร้อยละเทียบกับกรดซิตริก  (A.O.A.C, 2000) 
 2.6.2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ย่ีห้อ Sartorius 
 2.6.3 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด โดยใช้เครื่อง Hand Refractometer ย่ีห้อ Atago 
2.7 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 

2.7.1 ค่าสี วัดค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสี ย่ีห้อ Minolta Spectrophotometer รุ่น CM-3500 d 
2.7.2 ค่าความหนืด วัดค่าความหนืดโดยเคร่ืองวัดความหนืดย่ีห้อ Brookfield รุ่น DV-III 

2.8 ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point Hedonic scale) ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่นรสฟักข้าว 
รสหวาน รสเปร้ียว ความข้นหนืด และความชอบรวมกับผู้ทดสอบท่ีไม่ได้ผ่านการฝึกฝน จํานวน 30 คน ตัวอย่างจะเสนอพร้อมกับขนมชิพฟ่อนเค้ก 
2.9 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวและผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่ง 

2.9.1 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมด (Total Phenolic) (ดัดแปลงจาก Kobula and others, 2011) วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 nm. คํานวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดจากกราฟมาตรฐานของ Gallic acid และรายงานผลเป็น
ปริมาณ Gallic acid equivalent (mg GAE/g sample) 
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2.9.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 2,2-diphenyl-l-picrhlhydrazyl (Re and others, 1999) วัด
ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 515 nm. คํานวณปริมาณจากกราฟมาตรฐานและรายงานผลเป็น Trolox Equivalent Antioxidant Capacity 
(mg TEAC/g sample)  
2.10 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance, ANOVA) จากข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี ด้านกายภาพและ
ทางประสาทสัมผัสท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s new multiple range Test (DMRT)  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 คุณภาพทางเคมีและกายภาพของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 

เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีค่าทางเคมีและกายภาพ แสดงดังตารางท่ี 1 เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.67 ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 20 องศาบริกซ์และปริมาณกรดท้ังหมด (ร้อยละของกรดซิตริก) คือ 0.32 ค่าสี L* (ความสว่าง) เท่ากับ 39.29 
ค่า a *(สีแดง) เท่ากับ 30.5 ค่า b* (สีเขียว) เท่ากับ 16.25 จากค่าสีพบว่าเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวมีสีแดงสด มีความเป็นกรดตํ่า  
3.2 ผลของอัตราส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ําในการผลิตฟิลลิ่ง 
   การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวด้านสีและความหนืดดังแสดงในตารางท่ี 2 อัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ด
ฟักข้าวต่อน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าสี (L* a* b*) ลดลง อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ค่าสี L* (ความสว่าง) อยู่ในช่วง 28.26-26.57 ค่า a*(สีแดง) 16.50-
9.30 ค่า b*(สีเขียว) อยู่ในช่วง 8.16-5.8 ค่าความหนืดลดลงเม่ืออัตราส่วนของนํ้าเพ่ิมข้ึนอยู่ในช่วง 5240.33 -568 Cp 

การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว อัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (TSS) และปริมาณกรดท้ังหมด (ร้อยละของกรดซิตริก) ลดลงดังแสดงในตารางท่ี 3 ค่าความเป็นกรด-
ด่าง อยู่ในช่วง 3.0-2.90 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 50-40 องศาบริกซ์และปริมาณกรดท้ังหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 1.19-0.7 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าทางเคมีและกายภาพของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าว 
 

การวิเคราะห์ เย่ือหุ้มเล็ดฟักข้าว 
pH 4.67 
TSS (องศาบริกซ์) 20 
ปริมาณกรดทั้งหมด(ร้อยละของกรดซิตริก) 0.32 
ค่าความสว่าง L* 39.29 
ค่าสแีดง a* 30.51 
ค่าสเีขียว b* 16.25 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 
 

คุณลักษณะ อัตราส่วนเย่ือหุ้มเล็ดฟักข้าว : นํ้า (w/w)
1:4 1:8 1:12 1:16 1:20

ค่าส ี
L* 28.26±0.02a 27.49±0.10b 27.50±0.07b 27.04±0.01c 26.57±0.03d

a* 16.50±0.04a 12.75±0.15b 10.99±0.11c 9.59±0.07d 9.30±0.04e

b* 8.16±0.04a 6.74±0.08b 6.44±0.06c 5.49±0.06e 5.81±0.02d

ค่าความหนืด ( Cp ) 5240.33±3.64a 1565.67±4.34b 859.33±4.19c 738.67±3.04c 568±4.74c

   ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันเหนือตัวเลขแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั (P<0.05)   
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 
 

การวิเคราะห์ อัตราส่วนเย่ือหุ้มเล็ดฟักข้าว : นํ้า (w/w) 
1:4 1:8 1:12 1:16 1:20

pH 3.0 3.0 2.96 2.93 2.90
TSS (องศาบริกซ์) 50 50 47 45 40
ปริมาณกรดทั้งหมด 1.19 1.03 0.9 0.9 0.7

 

ตารางที่ 4 การประเมินทางด้านประสาทสัมผสัของผลติภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 
 

คุณลักษณะ อัตราส่วนเย่ือหุ้มเล็ดฟักข้าว : นํ้า (w/w)
1:4 1:8 1:12 1:16 1:20

ส ี 6.27±1.17b 6.40±0.97b 6.47±0.82b 7.20±0.81a 6.17±1.26b

กลิ่นรสฟักข้าวns 6.33±1.69 6.23±1.10 6.30±1.21 6.37±1.19 6.37±0.96
รสหวานns 6.93±1.05 6.90±0.92 6.87±1.07 6.87±1.11 6.83±0.83
รสเปรีย้วns 7.17±1.12 7.10±0.71 7.03±0.67 7.20±0.66 7.07±1.08
ความหนืด 5.97±1.54a 5.37±1.40a 4.20±1.49b 3.87±1.38b 3.77±1.30b

ความชอบรวม 6.37±1.33 a 6.40±0.97 a 6.70±1.18 a 6.63±1.22 a 5.73±1.44 b 
               ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันเหนือตัวเลขแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญั (P<0.05)   
 

การตรวจสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวดังแสดงผลในตารางท่ี 4 โดยอัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ด
ฟักข้าวต่อน้ําเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ดังนี้ 1:4 1:8 1:12 1:16และ 1:20 (w/w) คะแนนการยอมรับด้านสี ความหนืดและความชอบรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)  แต่คะแนนการยอมรับทางด้านกลิ่นรสฟักข้าว รสหวานและรสเปร้ียวแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) โดย
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อัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ํา 1:16 คะแนนการยอบรับด้านสีสูงท่ีสุดคือ ชอบปานกลาง (7.20) แตกต่างกับตัวอย่างอ่ืนๆอย่างมี
นัยสําคัญ (P<0.05)  คะแนนการยอบรับด้านความหนืดน้อยคือ ไม่ชอบปานกลาง (3.87) แต่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) กับตัวอย่าง
ท่ีอัตราส่วน1:18 คือไม่ชอบเล็กน้อย ( 4.20) และอัตราส่วน 1:20 คือไม่ชอบปานกลาง (3.77) ค่าคะแนนการยอบรับด้านความชอบรวมท่ี
อัตราส่วน 1:20 น้อยท่ีสุดคือ เฉย ๆ  (5.73) ซ่ึงแตกต่างกับตัวอย่างอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)   

สีของฟักข้าวจะเป็นสีแดงสดที่อัตราส่วนของนํ้าตํ่าทําให้ค่าคะแนนการยอมรับด้านสีน้อยดังนั้นการเพิ่มปริมาณน้ําทําให้สีเจือจาง
ลงค่าคะแนนการยอมรับเพ่ิมข้ึนแต่เม่ือเพ่ิมจนถึงระดับ 1:20 สีเจือจางมาเกินไปทําคะแนนลดลงเนื่องจากสีของอาหารเป็นลักษณะทาง
กายภาพประการแรกท่ีผู้บริโภคสัมผัสได้แล้วใช้ในการเลือกและการยอมรับของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันค่าคะแนนการยอมรับด้านความ
หนืดลดลงเม่ืออัตราส่วนของนํ้าเพ่ิมข้ึน ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ันตอนต่อจึงทําการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความหนืด 
3.3 ผลปริมาณแป้งดัดแปรท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งฟักข้าว   
 ผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวท่ีผลิตจากอัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวท่ีปริมาณแป้งดัดแปรแตกต่างกันดังนี้ร้อยละ 3 4 5 และ 6 
ของนํ้าหนักสูตรท้ังหมด การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวด้านสีและความหนืดดังแสดงในตารางท่ี 5   

ปริมาณแป้งดัดแปรท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าสี (L* a* b*) เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ค่าสี L* (ความสว่าง) อยู่ในช่วง 19.87-
22.23 ค่า a*(สีแดง) 27.03-28.13 ค่า b*(สีเขียว) อยู่ในช่วง 23.93-26.40 ค่าความหนืดเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณแป้งดัดแปรเพิ่มข้ึน ตัวอย่างท่ีเติม
แป้งดัดแปรร้อยละ 6 มีค่าความหนืด 29581 Cp ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งท่ีวางจําหน่ายในท้องตลาด แป้งดัดแปร (modified 
starch) ผ่านกระบวนการเพ่ือปรับปรุงสมบัติของแป้งให้มีความพิเศษ เช่น สามารถทนต่อแรงเฉือนในกระบวนการต่างๆ ในข้ันตอนการผลิตได้
โดยไม่ทําให้ความหนืดและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปส่งผลให้ลักษณะเนื้อสัมผัสของแป้งดีข้ึนลดการคืนตัว (retrogradation) และการเกิดเป็นเจล 
(gelatinization) มีความคงตัว (Abbas, 2010) 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟลิลิง่จากฟักข้าว 
 

คุณลักษณะ ปริมาณแป้งมันสําปะหลังดดัแปร 
ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6

 L* 19.87±0.06d 20.70±0.10c 21.73±0.06b 22.23±0.06a

ค่าส ี a* 27.03±0.06d 27.50±0.10c 27.67±0.06b 28.13±0.06a

 b* 23.93±0.12c 24.77±0.06b 26.27±0.06a 26.40±0.10a

ค่าความหนืด (Cp) 5216±3.46a 8311±4.34b 10581±5.19c 29581±4.53d

          ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันเหนือตัวเลขแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)   
 

3.4 ผลของอัตราส่วนการทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาลทรายในการผลิตฟิลลิ่งฟักข้าว 
 ผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวท่ีผลิตจากการทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาลทรายท่ีอัตราส่วนแตกต่างกันดังนี้ 100:0, 75:25, 
50:50, 25:75 และ 0:100 (w/w) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวด้านสีและความหนืดดังแสดงในตารางท่ี 6 
การทดแทนมอลทิทอลไซรัปท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าสี (L* a* b*) แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) ปริมาณการทดแทนมอลทิทอลไซรัป
เพ่ิมข้ึนมีผลต่อค่าความหนืดลดลงแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีอัตราส่วนมอลทิทอลไซรัป : น้ําตาลทราย 100:0 มีค่าความหนืดตํ่า
ท่ีสุด (25319 Cp) และที่อัตราส่วน 0:100 มีค่าสูงท่ีสุด (30078 Cp)  

การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวจากการทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาลทรายท่ีอัตราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (TSS) ลดลงแต่ปริมาณกรดท้ังหมด (ร้อยละของกรดซิตริก) เพ่ิมข้ึน ดัง
แสดงในตารางท่ี 7 ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 3.31-2.58 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 55-46 องศาบริกซ์และ
ปริมาณกรดท้ังหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.2 
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟลิลิง่จากฟักข้าว 
 

คุณลักษณะ อัตราส่วนมอลทิทอลไซรัป : นํ้าตาลทราย  (w/w) 
100:0 75:25 50:50 25:75 0:100

ค่าส ี
L* ns 27.73±0.15 25.73±0.06 24.70±0.10 22.87±0.06 22.23±0.06
a* ns 26.27±0.15 26.87±0.06 27.13±0.06 27.67±0.06 28.13±0.06
b* ns 23.83±0.06 24.77±0.06 25.73±0.15 26.23±0.15 26.67±0.15

ค่าความหนืด (Cp) ns 25319±4.56 23562±5.09 28477±3.61 29102±6.46 30078±7.42
         ns ตัวอักษรหมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 
 

การวิเคราะห์ อัตราส่วนมอลทิทอลไซรัป : นํ้าตาลทราย (w/w) 
100:0 75:25 50:50 25:75 0:100

pH 2.58 2.89 3.00 3.24 3.31
TSS (องศาบริกซ์) 46 50 51 54 55
ปริมาณกรดทั้งหมด 1.2 1.0 0.9 0.7 0.7
 

การตรวจสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวดังแสดงผลในตารางท่ี 8 จากการทดแทนมอลทิทอลไซรัป
ต่อน้ําตาลทรายท่ีอัตราส่วนเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คะแนนการยอมรับด้านรสหวาน รสเปรี้ยว และความชอบรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) แต่คะแนนการยอมรับทางด้านสี กลิ่นรสฟักข้าว และความหนืด แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) 
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การทดแทนมอลทิทอลไซรัปต่อน้ําตาลทรายที่อัตราส่วน 50:50 คะแนนการยอบรับด้านรสเปรี้ยวสูงสุดคือชอบปานกลาง (7.13) 
คะแนนการยอบรับด้านรสหวานสูงคือชอบปานกลาง (7.03) แตกต่างกับตัวอย่างอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับตัวอย่างท่ี
อัตราส่วน 25:75 ชอบเล็กน้อย (6.73) ค่าคะแนนการยอบรับด้านความชอบรวมสูงกว่าตัวอย่างอ่ืนคือชอบเล็กน้อย ( 6.87) แตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญ ยกเว้นตัวอย่างท่ีอัตราส่วน100:0 ค่าคะแนนคือชอบเล็กน้อย (6.43) แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ(P<0.05)   
 

ตารางที่ 8 การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 
 

คุณลักษณะ อัตราส่วนมอลทิทอลไซรัป : นํ้าตาลทราย (w/w)
100:0 75:25 50:50 25:75 0:100

สีns 7.23±0.77 7.37±0.80 7.47±0.72 7.27±0.69 7.20±1.02
กลิ่นรสฟักข้าวns 6.40±0.72 6.43±1.06 6.23±1.27 6.37±1.31 6.30±1.28
รสหวาน 5.13c±1.40 6.23b±1.18 7.03a±1.02 6.73a±1.07 6.67b±1.73
รสเปรีย้ว 5.37c±1.53 6.03b±1.55 7.13a±1.03 6.43b±0.93 6.27b±1.19
ความหนืดns 6.57±0.81 6.67±1.08 6.90±1.31 6.77±1.06 6.73±1.01
ความชอบรวม 6.43b±0.93 6.67ab±1.08 6.87a±1.16 6.57ab±1.16 6.63ab±0.99
               ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันเหนือตัวเลขแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)  
               ns ตัวอักษรหมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 

มอลทิทอลเป็นสารให้ความหวานแทนน้ําตาลในกลุ่มน้ําตาลแอลกอฮอล์ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (millard reaction) ได้จึงไม่ส่งผล
การเปลี่ยนแปลงค่าสีในผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่ง มีความหวาน 0.9 เท่าของซูโครส สารให้ความหวานกลุ่มนี้ดูดซึมช้าและไม่สมบูรณ์ ทําให้การหลั่งอินซูลินได้
ไม่เร็วเหมือนน้ําตาลทราย จึงใช้สําหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ดี (วิมล, 2555) แต่ไม่ควรบริโภคเกิน 20-40 กรัมต่อวัน (พิชญานินและปุณริกา, 2557) 
 

3.5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวและผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่ง 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าว 9,958.5 (mg/g) และ 5,045.55 

(mg/g) ในผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าวปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 3,320.35 (mg/g) และ 
3,481.1 (mg/g)  

 

ตารางที่ 9 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 
 

 การวิเคราะห์ (mg/g)
DPPH (mg GAE/g sample) สารประกอบฟีนอลิค (mg TEAC/g sample)

เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 5,045.5 9,958.5 
ผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากฟักข้าว 3,481.1 3,320.3 
 

4. สรุปผล 
ผลิตภัณฑ์ฟิลลิ่งจากเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวท่ีใช้อัตราส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อน้ําท่ีระดับ 1:16 แป้งดัดแปรร้อยละ 6 และ

มอลทิทอลอัตราส่วน50:50 มีคุณภาพดีท่ีสุดซ่ึงมีสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 3,320.35 (mg/g) และ 
3,481.1 (mg/g) 
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การใช้สารให้ความหวานทดแทนนํ้าตาลในขนมหม้อแกงเผือก 
Substituting Sweeteners for Sugar in Thai Styled Taro Custard Recipe 
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บทคัดย่อ 
การผลิตขนมหม้อแกงเผือกท่ีใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล เพ่ือลดปริมาณน้ําตาลท่ีใช้ โดยทําการเลือกสูตรท่ีเหมาะสมจากขนม

หม้อแกงเผือก 3 สูตร ผลจากค่าสี เนื้อสัมผัส ปริมาณนํ้าตาล และคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าสูตรท่ีเหมาะสมคือ สูตร ประกอบด้วย ไข่เป็ด
ร้อยละ 33.33 เผือกร้อยละ 8.335 กะทิร้อยละ 33.33 น้ําตาลปี๊บร้อยละ 16.67 น้ําตาลทรายร้อยละ 8.335 จากนั้นนําสูตรต้นแบบท่ีได้มาลดน้ําตาล 
(น้ําตาลปี๊บ+น้ําตาลทราย) ลงร้อยละ 50 ทําการศึกษาระดับของสารให้ความหวานผสม (ซูคราโลส+ซอร์บิทอล) ทดแทนน้ําตาล  คือ ร้อยละ 0.05 
0.15 และ 0.25 นํามาวัดค่าสี ค่าเนื้อสัมผัส และคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าค่าความชอบรวมของท้ังสามทรีตเมนท์ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05)กับสูตรควบคุม สารให้ความหวานท่ีเหมาะสมคือร้อยละ 0.15 เม่ือนํามาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 98 
ชอบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลาง และจะซ้ือผลิตภัณฑ์นี้ร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะกับผู้บริโภคท่ีต้องการลดปริมาณนํ้าตาล 
คําสําคัญ : ขนมหม้อแกง สารให้ความหวาน   

Abstract 
The aim of this research work was substitution sugar in Thai styled taro custard by two types of sweetener. The recipe 

of the taro custard for this experiment was chose from three basic recipes by comparison of colour, texture, total sugar content 
and sensory evaluation. The most appropriate recipe was chose. Mixture of sweeteners, sucralose and sorbitol (1:10) were used 
to substitute of 50% sugar of the selected recipe at 0.05, 0.15 and 0.25%. Colour, texture and sensory evaluation were tested. 
Overall acceptability scores of all treatments were not significant difference (p>0.05) from control. However, the treatment with 
the 0.15% sweeteners was chose for this substitution. Consumer test was conducted and 98% of the tested consumers 
accepted the taro custard substituted with 0.15% sweeteners. Nearly 100% of the tested consumers would buy this product.  
Keywords: Thai styled taro custard, Sweeteners 
 

1. บทนํา 
ขนมหม้อแกงเป็นขนมไทยท่ีรู้จักกันท่ัวไปโดยลักษณะของขนมต้องมีความหอม รสชาติหวานมัน เนื้อสัมผัสนุ่มเนียน ผิวหน้าเป็นสี

น้ําตาล เนื้อขนมไม่แตกเป็นชั้น ขนมหม้อแกงมีหลายชนิดเช่น ขนมหม้อแกงไข่ ขนมหม้อแกงถ่ัว ขนมหม้อแกงเผือก เป็นต้น ขนมหม้อแกงมี
ปริมาณน้ําตาลเป็นองค์ประกอบสูง ทําให้ขนมหม้อแกงเป็นอาหารท่ีมีความหวานมาก ก่อให้เกิดผลเสียเชิงคุณภาพต่อผู้บริโภค เนื่องจากการ
บริโภคนํ้าตาลปริมาณมากมีส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง –โรคหัวใจ และโรคฟันผุ ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงมี
แนวคิดในการให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานขนมได้ แต่ได้รับปริมาณน้ําตาลน้อยลง เพ่ือลดปัญหาด้านสุขภาพ ประกอบกับในปัจจุบันนี้ 
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก ส่งผลให้อาหารหลายประเภท มีการใช้สารทดแทนความหวานเพื่อทดแทนน้ําตาลกันมากข้ึน ดังนั้น จึงมี
แนวความคิด ท่ีจะใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล เพ่ือลดการบริโภคนํ้าตาลและเพ่ิมมูลค่าให้กบัขนมหม้อแกง 

ขนมหม้อแกง มีส่วนผสมหลักคือถ่ัวเขียวบดละเอียด น้ําตาลโตนด กะทิ แป้งข้าวเจ้า และไข่ขาว ส่วนกรรมวิธีการทําคือนําไข่ขาวและ
กะทิผสมกันแล้วนําใบตองฉีกฝอยขยําลงไปในไข่ขาวกับกะทิให้เข้ากันเติมแป้งข้าวเจ้าและถ่ัวเขียวแล้วเติมน้ําตาลโตนดจนกระทั่งความหวานเป็น
ท่ีพอใจจึงเทใส่หม้อทองเหลืองหรือหม้อทองคํานําไปผิงไฟอ่อน  ๆขนมหม้อแกงจะได้รับความร้อนท้ังด้านบน และด้านล่าง ทําให้หน้าของขนม
หม้อแกงมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลทอง ขนมหม้อแกงท่ีใส่ถ่ัวเขียว จะเรียกว่า ขนมหม้อแกงถ่ัว ถ้าใส่เผือกแทน จะเรียกว่า ขนมหม้อแกงเผือก โดย
ในสมัยแรกเริ่ม จะใช้น้ําตาลโตนดเพื่อให้ความหวาน แต่ในปัจจุบันอาจมีการแทนท่ีบางส่วนด้วยน้ําตาลทราย เนื่องจากน้ําตาลโตนดหาซ้ือได้ยาก
กว่าและราคาสูงกว่าน้ําตาลทราย อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องใส่น้ําตาลโตนดลงไปด้วย เพราะน้ําตาลโตนดนอกจากให้รสหวานแล้ว ยังให้สี กลิ่นรส 
และลักษณะเฉพาะของขนมด้วย สารให้ความหวานแทนนํ้าตาล จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพ่ือมาทดแทนรสหวานจากน้ําตาลทราย เนื่องจาก
น้ําตาลทรายก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างคือ ให้พลังงานมาก ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วน โรคหัวใจ สารให้ความหวานท่ีไม่ให้
พลังงานหรือให้พลังงานต่ํามีการใช้กันอย่างกว้างขวางในสินค้าอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ นิยมนํามาเพ่ือให้ความหวานกับผลิตภัณฑ์ลด
น้ําตาลและพลังงานต่ํา ได้แก่ ซูคราโลส สตีเวีย (สารสกัดจากหญ้าหวาน) แอสปาแตม อะซิซัลเฟม-เค แซคคารีน (ขัณฑสกร) และนีโอแทมอะลิ
เทม (กล้าณรงค์, 2542) ขนมหม้อแกงได้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูตรหลายอย่าง เช่น วรารัตน์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาขนมหม้อแกง
ไข่ลดพลังงานด้วยการใช้สารให้ความหวานซูคราโลสและการปรับปรุงสัดส่วนของกรดไขมันด้วยการใช้กะทิธัญพืช พบว่าสูตรท่ีได้รับคะแนน
ความชอบสูงสุด คือซูคราโลสร้อยละ 40 และกะทิธัญพืชร้อยละ 75 กมลวรรณ และคณะ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาขนมหม้อแกงถ่ัวกึ่ง
สําเร็จรูป โดยพัฒนาสูตร และกรรมวิธีการผลิตขนมหม้อแกงถ่ัวให้ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค พบว่า
ปริมาณถ่ัวทองบด และกะทิผง ท่ีเหมาะสมคือ ร้อยละ 8 และ 18 ตามลําดับ และขนมหม้อแกงถ่ัวกึ่งสําเร็จรูป ได้รับการยอมรับ มีคะแนน
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ความชอบรวมเฉลี่ยในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก นอกจากนี้ มีการทดลองใช้สารให้ความหวานในขนมไทยชนิดอ่ืนๆและได้รับการยอมรับ
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การทดแทนน้ําตาลด้วยไอโซมอลทูโลสร้อยละ 30 ในคุกกี้ (ธีรารัตน์และคณะ, 2553) การใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอล
และซูคราโลสทดแทนน้ําตาลในขนมวุ้นไทย (เอมนิกา และเอกพันธ์, 2555) และศรอุษา (2553) ได้ศึกษาข้าวเหนียวมูนลดพลังงาน โดยพัฒนาข้าว
เหนียวมูนลดพลังงานด้วยการใช้สารให้ความหวานซูคราโลสทดแทนน้ําตาล 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การคัดเลือกสูตรขนมหม้อแกงเผือก (สูตรควบคุม) ที่เหมาะสม 
         โดยทําการคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานจากเอกสารและตํารา จํานวน 3 สูตรดังแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 สูตรขนมหม้อแกงเผือก 

สูตรที่ 1  (เสาวภรณ,์ 2537) สูตรที่ 2 (พันธ,์ 2557) สูตรที่ 3  (กิจติยา, 2557)
วัตถุดิบ ร้อยละ วัตถุดิบ ร้อยละ วัตถุดิบ ร้อยละ

ไข่เป็ด 
เผือกน่ึงบด 
กะท ิ
นํ้าตาลป๊ีบ 
รวม 

25.66 
21.24 
31.86 
21.24 
100 

ไข่เป็ด 
หัวกะทิ 
เผือกต้มสุก 
นํ้าตาลป๊ีบ 
นํ้าตาลทรายรวม 
รวม 

33.33
33.33 
8.335 
16.67 
8.335 

      100 

ไข่เป็ด
หัวกะทิ 
นํ้าตาลป๊ีบ 
เผือกน่ึงสุก 
แป้งข้าวเจ้า 
นํ้ามันจากหอมเจียว 
หอมแดงเจียว 
ใบเตย 
รวม

22.8
22.8 
20.5 
22.8 
1.8 
4.5 
4.6 
0.23 
100

 

2.2 การวิเคราะห์ 
2.2.1 การวัดค่าสี 

         ทําการวัดโดยนําตัวอย่างท่ีเป็นส่วนของเนื้อขนมหม้อแกงเผือก และ ส่วนของหน้าขนมหม้อแกงเผือก มาวัดค่าสี L* a* b* โดยใช้เครื่อง 
Spectrophotometer (Konica Minolta รุ่นCM–3500d) ทําการทดลองจํานวน 3 ซํ้า  

2.2.2 การวัดเนื้อสัมผัส 
ทําการวัดค่าเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่อง Texture Analyzer (Stable Micro System รุ่นTA-XT Plus) วัด ค่าความแน่นเนื้อ และค่าความ

ยืดหยุ่น ใช้หัววัด Cylinder probe (P/35) ขนาดของช้ินขนมหม้อแกง 2x2x2 ซม. กําหนดอัตราเร็วก่อนวัด (Pre-Test Speed) 1.0 มม./วินาที 
อัตราเร็วขณะวัด 1.0 มม./วินาที อัตราเร็วหลังวัด 10.0 มม./วินาที ระยะทางกดลงไปในตัวอย่าง ร้อยละ 60 ทําการวิเคราะห์ท้ังหมดจํานวน 5 ซํ้า 

2.2.3 การวิเคราะห์ทางเคมี 
การวิเคราะห์หาค่าปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด ในรูปน้ําตาลรีดิวส์ (Reducing Sugars) โดยวิธีของ Lane และ Eynon (AOAC, 2000) จํานวน 3 ซํ้า  

2.2.4 การวัดค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมหม้อแกงท้ัง 3 สูตรด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9- point hedonic scaling 1 ถึง 9 

คะแนน (1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุดและ 9 หมายถึงชอบมากท่ีสุด) โดยใช้ผู้ทดสอบเป็นนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จํานวน 30 คน โดยศึกษาคุณลักษณะ สี กลิ่น รสหวาน กลิ่นรส ความเนียน และความชอบรวม 
2.3 ศึกษาผลของสารทดแทนความหวานท่ีมีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก 

นําผลการทดลองในข้อท่ี 2.1 และ 2.2 ซ่ึงได้สูตรเหมาะสมท่ีสุดคือสูตรท่ี 2 มาศึกษาการใช้สารให้ความหวานซูคราโลส และซอร์บิทอล 
ผสมรวมกันระหว่าง อัตราส่วน 1:10 ทดแทนนํ้าตาลทราย โดยลดลงจากสูตร ร้อยละ 50 และเติมสารให้ความหวานผสม 2 ชนิด ร้อยละ 0.05 0.15 
และ 0.25 ตามลําดับเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (สูตรต้นแบบ คิดเป็นใช้น้ําตาลร้อยละ 100) จากนั้นนําท้ัง 4 สูตรมาวัดค่าทางกายภาพ และ 
คุณภาพทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับข้อ 2.2 
2.4 ศึกษาการยอมรับของผู้บรโิภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก 

โดยนําผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดยทดสอบในที่สาธารณะ (Central Location Test) ใช้
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระจํานวน 100 คน พร้อมกับแบบทดสอบจํานวน 1 ชุด โดยให้
ผู้ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แล้วให้คะแนนความชอบ 9-point hedonic scaling นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล 
2.5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ CRD 
(Completely Randomized Design) การวัดค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ RCBD (Randomized 
Complete Block Design) การวัดค่าสี วิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (Analysis of variance) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
แบบ DMRT (Duncan’s New Multiple Rank Test) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 16.0 
 

3. ผลและวิจารณ์ 
 3.1 การคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก 

จากการเปรียบเทียบสูตรพ้ืนฐานท้ัง 3 สูตร (ตารางท่ี 1) พบว่าสูตรท่ี 2 มีการใช้น้ําตาล 2 ชนิด คือนอกจากใช้น้ําตาลปิ๊บแล้วมีการใช้
น้ําตาลทรายเป็นส่วนผสมด้วย ซ่ึงน่าจะเหมาะในการนํามาทดแทนนํ้าตาลทรายด้วยสารให้ความหวาน และคงปริมาณนํ้าตาลปิ๊บไว้ เนื่องจาก
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น้ําตาลปิ๊บนอกจากให้รสหวานแล้ว ยังให้กลิ่น สี และลักษณะเฉพาะของขนม ดังนั้นจึงพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสร่วมด้วย ดังนี้คือ 

ค่าสี  L*, a* และ b* ในตารางท่ี 2 พบว่า สูตรท่ี 2 มีค่าสีผิวหน้าขนมหม้อแกงเผือกมีค่า ความสว่าง ค่าความเป็นสีแดง และสีเหลือง
สูงท่ีสุด (p<0.05)  สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ําตาลท่ีเป็นองค์ประกอบของขนมหม้อแกงเผือกมีอยู่สูง น้ําตาลซูโครสไม่คงตัวจะสลายตัวเป็น
น้ําตาลฟรุกโทสและกลูโคสในสภาวะท่ีมีความร้อนสูง (รุ่งทิพย์, 2549) เม่ือให้ความร้อนกับขนมหม้อแกงเผือกจึงเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล คือ
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน (caramelization) ซ่ึงเป็นการใช้ความร้อนสูงสลายโมเลกุลของน้ําตาลให้แยกออก (thermolysis) และเกิดพอลิเมอไรเซ
ชันของสารประกอบคาร์บอนได้เป็นสีน้ําตาล (นิธิยา, 2545) 
 

ตารางที่ 2 ค่าสีของขนมหม้อแกงเผือกสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร 
สูตรที ่ ค่าสสี่วนผิวหน้าขนมหม้อแกงเผือก

L* a* b* 
1 39.30±0.47 b 11.21±0.99 b 25.63±1.60 b

2 61.20±0.77 a 16.63±1.62 a 37.49±3.09 a

3 40.73±1.02 b 14.83±0.35 a 30.42±2.67 b

สูตรที ่  ค่าสีเน้ือในขนมหม้อแกงเผือก
1 58.38±0.75 b 4.99±0.23b 13.07±2.10 b

2 84.48±0.59 a 1.64±0.11 c 6.65±1.37 c

3 56.04±0.69 c 5.62±0.15 a 18.47±0.87 a

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังในแต่ละส่วนที่ต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)  
 

ค่าเนื้อสัมผัสจากตารางท่ี 3 พบว่าค่าความแน่นเนื้อของขนมหม้อแกงเผือกสูตรท่ี 2 มีค่าอยู่ระหว่างสูตรท่ี 1 และ 2 คือ 222.83 
±4.42 N/mm ส่วนค่าความยืดหยุ่น มีค่าสูงท่ีสุดคือ 40.52±1.47 cm นั่นแสดงว่าขนมหม้อแกงเผือกสูตรท่ี 2 มีความแน่นเนื้อ ดี ไม่มากหรือ
น้อยเกินไป และมีความสามารถในการคืนตัวกลับสู่ขนาดและรูปร่างเดิมได้สูง หรือมีความยืดหยุ่นสูง ท้ังนี้เกิดจากส่วนประกอบของไข่เป็ด
ท่ีมีอยู่มากในสูตรท่ี 2 นั่นเอง ส่วนค่าปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีวิเคราะห์ได้พบว่าสูตรท่ี 2 พบว่ามีปริมาณอยู่ระหว่างสูตรท่ี 1 และ 2 
(ตารางท่ี 3) โดยน้อยกว่าสูตรท่ี 2 และมากกว่าสูตรท่ี 1 ประมาณร้อยละ 4 ค่าน้ําตาลท่ีวิเคราะห์ได้นี้ มีแนวโน้มเดียวกับปริมาณนํ้าตาลท่ี
มีอยู่ในสูตร คือสูตรท่ี 1 2 และ 3 มีน้ําตาลร้อยละ 21.24 22.8 และ 16.67+8.34 (น้ําตาลปี๊บ +น้ําตาลทราย) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 ค่าการทดสอบค่าเนื้อสัมผัสและร้อยละปริมาณน้ําตาลทั้งหมด ของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก
สูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร 

สูตรท่ี Firmness  (N/mm) Springiness (cm) ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด 1 (ร้อยละ)
1 180.53±5.40 c 36.08 ±1.42 b 10.48±0.46a

2 222.83 ±4.42 b 40.52±1.47 a 14.74±0.45b

3 255.32±4.41 a 38.83±4.47 ab 18.29±0.53c

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   1 วิเคราะห์ในรูปนํ้าตาลรีด๊ิวส์ 
 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส ใช้การทดสอบความชอบด้วยวิธี 9- Points Hedonic Scale (ตารางที่ 4) พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนน
ความชอบของสี กลิ่น กลิ่นรส ความเนียน และความชอบรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบค่าสี
เท่ากับ 7.00 ±1.62 7.23 ±1.25 และ 7.70±1.09 ตามลําดับ กลิ่นมีคะแนนความชอบค่าเท่ากับ 7.57±0.94 7.20±1.37 และ 7.39±1.11 
ตามลําดับ กลิ่นรสมีคะแนนความชอบค่าเท่ากับ 7.33±1.24 7.70±1.15 และ 7.43 ±1.33 ตามลําดับ หมายถึงชอบปานกลาง ความเนียนมี
คะแนนความชอบเท่ากับ  6.80±1.45 7.40±1.25 และ 7.33±1.56 ตามลําดับ หมายถึงชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง และความชอบรวมมี
คะแนนความชอบค่าเท่ากับ 7.53±1.17 8.03±0.57 และ 7.87±1.11 ตามลําดับ หมายถึงชอบปานกลาง ถึงชอบมาก ดังนั้น  จึงให้สูตรท่ี 2 เป็น
สูตรต้นแบบหรือสูตรควบคุมในการทดลองต่อไป 
 

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยความชอบของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกสูตร พื้นฐานทั้ง 3 สูตร 
สูตรที ่ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส

สีns กลิ่นns กลิ่นรส ns ความเนียนns ความชอบรวมns

1 7.00 ±1.62 7.57 ±0.94 7.33 ±1.24 6.80 ±1.45 7.53 ±1.17
2 7.23 ±1.25 7.20 ±1.37 7.70 ±1.15 7.40 ±1.25 8.03 ±0.57
3 7.70 ±1.09 7.39 ±1.11 7.43 ±1.33 7.33 ±1.56 7.87 ±1.11

หมายเหตุ:  nsหมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   
 

3.2 ศึกษาผลของสารทดแทนความหวานที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก  
นําสูตรต้นแบบสูตรท่ี 2 จากผลการทดลองข้อท่ี 1 มาศึกษาผลของการใช้สารทดแทนความหวาน คือ ซอร์บิทอลและซูคราโลสในอัตราส่วน 

1:10 นํามาเปรียบเทียบ 3 ระดับ ในคร้ังแรก ได้ใช้ทดแทนนํ้าตาลทรายท้ังหมดในสูตร (ยังคงใช้น้ําตาลปี๊บปริมาณเท่าเดิม) พบว่าขนมหม้อแกงเผือกท่ี
ได้มีลักษณะไม่อ่อนนุ่ม มีปริมาตรตํ่า แสดงว่าน้ําตาลทรายมีผลสําคัญต่อโครงสร้างและเนื้อสัมผัสของขนมด้วย ดังนั้นจึงลดปริมาณท้ังน้ําตาลทราย
และน้ําตาลปี๊บร้อยละ 50 และทดแทนโดยใช้สารให้ความหวานร้อยละ 0.05 0.15 และ 0.25 เม่ือนํามาวิเคราะห์คุณภาพ ได้ผลการทดลองดังนี้ 
3.2.1 การวิเคราะห์ค่าสี 

จะเห็นได้ว่า ถ้าเติมสารให้ความหวานในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้ค่า L* ของหน้าขนมหม้อแกงเผือกมีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 5) นั่น
หมายความว่าสีของหน้าขนมหม้อแกงเผือกมีความสว่างลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลองของ ณัฐรัตน์ (2555) กล่าวไว้ว่าเม่ือมีปริมาณสารให้
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ความหวานทดแทนนํ้าตาลเพ่ิมมากข้ึนค่า L* ย่ิงลดลงหรือบริเวณเปลือกขนมมีความสว่างน้อย และ วรารัตน์และคณะ (2552) กล่าวไว้ว่าการ
ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสอาจทําหน้าท่ีได้ไม่เหมือนน้ําตาลท้ังหมดมีผลต่อสีของหน้าขนมหม้อแกงไข่ มีความทึบ มากกว่าสูตรควบคุม  

 

ตารางที่ 5 ค่าสีของขนมหม้อแกงเผือกที่ใช้สารให้ความหวาน 
สูตร ปริมาณนํ้าตาลในสว่นผสม1 ค่าสผีิวหน้าขนมหม้อแกงเผือก2 

L* a* b*
สูตรควบคุม นํ้าตาล 100 % 40.79±0.07a 12.71±0.023 a 17.97±0.03 a

1 นํ้าตาล 50 % + สารให้ความหวาน 0.05% 32.95±4.03ab 11.56±1.22ab 13.06±1.49b

2 นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.15% 34.80±5.74b 13.79±1.96a 16.77±1.63a

3 นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.25% 29.45±2.46b 9.49±0.98b 10.19±1.95c

  ค่าสเีน้ือในขนมหมอ้แกงเผือก 
สูตรควบคุม นํ้าตาล 100 % 59.67±0.01b 6.37±1.74b 13.12±0.02a

1 นํ้าตาล 50 % + สารให้ความหวาน 0.05% 61.63±4.07b 7.04±0.29a 12.11±0.46ab

2 นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.15% 66.38±1.12a 3.33±0.31c 8.12±0.80c

3 นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.25% 65.94±0.59a 3.59±0.14c 11.15±0.87b

หมายเหตุ: nsหมายถึง ค่าที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   1สารให้ความหวานที่ใส่คือ ซูคราโลสและซอร์บิทอลอัตราส่วน 1:10 
   2ตัวอักษรในแนวต้ังในแต่ละส่วนที่ต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

พบว่า ค่า a* และ b* ของสูตรท่ี 2 (น้ําตาลร้อยละ 50 + สารให้ความหวานร้อยละ 0.15) ไม่มีความแตกต่างจากสูตรควบคุม (น้ําตาล
ร้อยละ 100) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยวรารัตน์และคณะ (2555) กล่าวไว้ว่าสารให้ความหวานอาจทําหน้าท่ีได้ไม่เหมือนน้ําตาล
ท้ังหมด แต่เม่ือได้รับความร้อนสูงก็จะทําให้หน้าของขนมหม้อแกงเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลได้เช่นกัน ค่า L* ของส่วนเนื้อขนมหม้อแกงเผือกสูง
กว่าสูตรควบคุม ยกเว้นสูตรท่ี 1 ถึงแม้ว่าซูโครสจะเป็นสารท่ีไม่มีหมู่รีดิวส์ (nonreducing group) แต่ซูโครสเป็นไดแซกคาไรด์ (disaccharide) 
ท่ีสามารถแตกตัวเป็นกลูโครสและฟรุกโตสได้ และน้ําตาลท้ัง 2 ชนิดนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (malliard reaction)  ให้สารสีน้ําตาล
จําพวก melanoidins ส่วนสารให้ความหวานพวกน้ําตาลแอลกอฮอล์ท่ีใช้ไม่มีหมู่รีดิวส์ (nonreducing group) จึงไม่เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดท่ี
ให้สีน้ําตาล (ณัฐรัตน์, 2555) ส่งผลให้เนื้อในขนมหม้อแกงเผือกมีค่า L* สูงข้ึนหรือมีความสว่างมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่า เม่ือเติมสารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลซูคราโลสและซอร์บิทอล ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให้ค่า a* และ b* ส่วนเนื้อใน
ขนมมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรัตน์ (2555) ท่ีศึกษาการใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอล ทํา
ให้มี ค่า a* ส่วนเนื้อในขนมมีแนวโน้มลดลงเม่ือมีการทดแทนในปริมาณเพ่ิมข้ึน  
3.2.2 การวิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส 

จากตารางท่ี 6 พบว่าขนมหม้อแกงท่ีใช้สารให้ความหวานน้อย มีความแน่นเนื้อน้อยกว่าสูตรควบคุม ในขณะท่ีสูตรท่ี 3 มี
การเติมสารให้ความหวานมากท่ีสุด มีค่าความแน่นเนื้อไม่แตกต่างทางสถิติกับสูตรควบคุม (p>0.05) แสดงว่าสารให้ความหวาน
น่าจะช่วยในด้านโครงสร้างของขนม และมีผลทําให้เกิดความแตกต่างของค่าเนื้อสัมผัสท้ังค่าความแน่นเนื้อและความยืดหยุ่น  
 

ตารางที่ 6 การวัดค่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกที่ใช้สารให้ความหวานทดแทนนํ้าตาล 
สูตร ปริมาณนํ้าตาลในสว่นผสม Firmness (N/mm) Springiness  (cm)

สูตรควบคุม นํ้าตาล 100 % 222.84±4.42ab 40.52±1.48a

            1 นํ้าตาล 50 % + สารให้ความหวาน 0.05% 203.13±11.84b 28.10±3.54c

2 นํ้าตาล 50 % + สารให้ความหวาน 0.15% 111.76±5.86c 44.14±3.11a

3 นํ้าตาล 50 % + สารให้ความหวาน 0.25 % 214.34±35.26a 35.04±4.81b

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

3.2.3 การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส 
จากตารางท่ี 7 จะเห็นได้ว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉล่ียด้านสีสูตรท่ี 3 น้อยท่ีสุดเนื่องสูตรท่ี 3 มีปริมาณสารให้ความ

หวานมากท่ีสุด จึงมีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์ สารให้ความหวานในแต่ละระดับไม่มีผลต่อกลิ่น กลิ่นรส ความเนียนของผลิตภัณฑ์ ความชอบ
รสหวาน พบว่าส่วนสูตรท่ี 2 และ 3 มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างทางสถิติจากสูตรควบคุม (p>0.05) และคุณลักษณะด้านความชอบ
รวม พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนเฉลี่ยความชอบรวมของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกท้ัง 4 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ (p>0.05) ดังนั้นสูตรท่ีเหมาะสมคือสูตรท่ี 2 คือมีน้ําตาลร้อยละ 50 และสารให้ความหวานร้อยละ0.15 
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกที่ใช้สารให้ความ 

หวานทดแทนน้ําตาล 
คุณลักษณะทาง 
ประสาทสมัผสั 

สูตร/ปริมาณนํ้าตาลในส่วนผสม
ควบคุม 1 2 3 

นํ้าตาล 100% นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.05% นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.15% นํ้าตาล 50% + สารให้ความหวาน 0.25%
ส ี 7.17±0.83a 6.63±1.50a 6.93±1.60a 5.24±2.13b

กลิ่นns 6.00±1.64 6.34±1.87 6.20±1.73 6.13±1.83
รสหวาน 7.40±1.13a 6.53±2.01b 7.13±0.94ab 7.00±1.64ab

กลิ่นรสns 7.30±1.48 6.57±1.99 6.87±1.28 6.90±1.47
ความเนียนns 7.17±1.46 6.53±1.98 6.67±1.79 6.97±1.38

ความชอบรวมns 7.43±0.89 6.73±2.08 7.07±1.66 7.23±1.33
หมายเหตุ: nsหมายถึง ค่าที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p>0.05)      ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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3.3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกท่ีใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล 
3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติการบริโภค 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีเคยรับประทานขนมหม้อแกงเผือกรู้สึกชอบในตัวผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 97 ซ่ึงความถี่ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 28 บริโภค 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25  บริโภค 4 คร้ังต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 24 และ บริโภค 3-4 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 23 เหตุผลท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก เนื่องจากรสชาติอร่อย คิด
เป็นร้อยละ 65 หาซ้ือง่ายคิดเป็นร้อยละ 54 เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม คิดเป็นร้อยละ 52 ราคาไม่แพงคิดเป็นร้อยละ 37 สีสันน่ารับประทานคิดเป็น
ร้อยละ 32 และมีความสดใหม่คิดเป็นร้อยละ 24 เหตุผลท่ีผู้บริโภคไม่ชอบผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือก เนื่องจากรสหวานเกินไปคิดเป็นร้อย
ละ 2 ลักษณะไม่น่ารับประทานคิดเป็นร้อยละ 2 รองลงมาคือ ไม่มีความแปลกใหม่ คดิเป็นร้อยละ 1 ตามลําดับ  
3.3.2 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกท่ีใช้สารให้ความหวานทดแทนนํ้าตาล 

จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใหญ่มีความพ่ึงพอใจมากต่อผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกท่ีใช้สาร
ให้ความหวานทดแทนน้ําตาล คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38 และ พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 ตาม ลําดับ 
และส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกท่ีใช้สารให้ความหวานทดแทนนํ้าตาล คิดเป็นร้อยละ 99 โดยผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือ
ส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่าซ้ือเพราะ รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 83 ขนมหม้อแกงเผือกนี้ควรมีราคาเท่ากับ 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ 
ราคา 35 บาท คิดเป็นร้อยละ 33 ราคา 40 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 และราคา 45 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเผือกท่ีใส่สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาล คิดเป็นร้อยละ 99 และมีผู้บริโภคท่ีไม่ให้การยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 1 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปริมาณของสารให้ความหวาน (ซูคราโลส และซอร์บิทอล ท่ีอัตราส่วน 1:10) ท่ีมีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง

เผือก เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม โดยลดน้ําตาลลงจากสูตรควบคุมร้อยละ 50 พบว่า ปริมาณท่ีเหมาะสมในการทดแทนสารให้ความหวานคือ
ร้อยละ 0.15 ขนมหม้อแกงเผือกได้รับคะแนนความชอบรวมไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม เม่ือนําไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคพบว่า
ความชอบของผู้บริโภค อยู่ในระดับชอบปานกลางและผู้บริโภคคิดว่าจะซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร้อยละ 99 ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสําหรับผู้ท่ี
ต้องการลดการบริโภคนํ้าตาล และผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณนํ้าตาลในร่างกายสูง 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีช่วยในการทดลองทําผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ผลทางเคมีและ
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ให้แก่ผู้วิจัย เพ่ือให้นําความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีย่ิง 
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ผลของการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อตอ่การเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม 
Effect of Chilled Storage of Haliotis asinina Semen on Sperm Motility  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มในสภาพเก็บแช่เย็นน้ําเชื้อสด และการแช่เย็นน้ําเชื้อใน

สภาพท่ีถูกละลาย แบ่งออกทดลองออกเป็น 2 ตอน โดยในการทดลองการแช่เย็นน้ําเชื้อสด นําน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อมาเก็บรักษาไว้ในภาชนะ
ต่างๆ กัน 3 ชนิดได้แก่ tissue culture flask, beaker และถุงพลาสติก ziplock ท้ังในสภาพไม่ให้ออกซิเจนและให้ออกซิเจนสมทบ ในขณะ
ท่ีการแช่เย็นน้ําเชื้อในสภาพท่ีถูกละลายทําโดยเจือจางน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ต่างๆ 3 ชนิดได้แก่ artificial seawater, 
Ringer solution และ calcium free saline (Ca-F saline) พร้อมกับศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการเจือจางน้ําเชื้อในสารละลายบัฟเฟอร์
ท่ีเหมาะสม (Ca-F saline) ในอัตราส่วนของนํ้าเชื้อต่อ Ca-F saline เท่ากับ 1:1, 1:2 และ 1:4 แล้วประเมินเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของ
สเปิร์มท่ีเก็บไว้ท่ี 2-4 องศาเซลเซียส ปรากฏว่า การแช่เย็นน้ําเชื้อสดในชุดการทดลองที่ให้ออกซิเจนสมทบช่วยยืดระยะเวลาเก็บรักษา
น้ําเชื้อได้นานกว่าชุดการทดลองท่ีไม่ใช้ออกซิเจนสมทบ โดยถุงพลาสติก ziploc มีความเหมาะสมในการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อ การแช่
เย็นน้ําเชื้อในสภาพเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ พบว่า Ca-F saline เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเหมาะสมในการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อ 
โดยไม่ควรเจือจางในอัตราส่วนสูงกว่า 1 : 2 เนื่องจากระยะเวลาการเก็บรักษานํ้าเชื้อสั้นลง    
คําสําคัญ: การแช่เย็น น้ําเชื้อ หอยเป๋าฮื้อ การเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม 
 

Abstract 
 Study on the effect of chilled storage of abalone (Haliotis asinina) semen on sperm motility under the 
conditions of fresh semen and extended semen was divided into two parts. Fresh semen was chilled-stored in one 
of the three containers (tissue culture flask, beaker and plastic ziploc) with or without oxygen supplementation. 
Extended semen was chilled-stored with one of the three extenders (artificial seawater, Ringer solution and 
calcium free saline; Ca-F saline) after which semen were chilled-stored with appropriate extender (Ca-F saline) at 
dilution ratios of semen and Ca-F saline at 1:1, 1:2 and 1:4. Fresh semen and extended semen were stored at 2C 
and evaluated for change of sperm motility. Results showed that fresh semen supplemented with oxygen has a 
superior period of semen storage to fresh semen without oxygen supplementation. Plastic Ziploc was appropriate 
for chilled storage of H. asinina semen. Under the dilution condition, Ca-F saline was the appropriate extender for 
chilled storage of H. asinina semen with dilution ratio less than 1:2 due to declined successful storage period.  
Keywords: Chilled storage, Semen, Haliotis asinina, Sperm motility 
 

1. บทนํา 
หอยเป๋าฮื้อจัดเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีมีราคาสูง มีการส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ และมีศักยภาพสูงในการเพาะเลี้ยง

เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร แต่ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อยังมีข้อจํากัดตรงท่ีหาพ่อแม่พันธ์ุได้ยาก ทําให้ต้องมีการเลี้ยงขุนพ่อแม่พันธ์ุ
หอยเป๋าฮื้อไว้ใช้เองภายในฟาร์มเพ่ือผลิตลูกพันธ์ุ  หอยเป๋าฮื้อพันธ์ุไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Haliotis asinina แม้ว่าจะมีขนาดค่อนข้างเล็กเม่ือ
เปรียบเทียบกับสายพันธ์ุต่างๆท่ีจําหน่ายตามท้องตลาดท่ัวโลกแต่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูง  หอยเป๋าฮื้อท่ีพบในประเทศไทยมี 3 ชนิด
ได้แก่ H. asinina, H. ovina และ H. varia โดยในธรรมชาติมักพบ H. asinina เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงหอยเป๋าฮื้อชนิดนี้ยังมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว 
และมีขนาดท่ีใหญ่กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับหอยเป๋าฮื้ออีก 2 ชนิด จึงทําให้หอยเป๋าฮื้อพันธ์ุ H. asinina มีความเหมาะสมที่จะนํามาส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพ่ือเป็นทางเลือกของสัตว์น้ําเศรษฐกิจตัวใหม่ต่อไป (Jarayabhand and Paphavasit, 1996; ธานินทร์ สิงหะไกรวรรณ 
และมาซาโนริ โดอิ, 2536) ด้วยเหตุท่ีการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในประเทศไทยในขณะน้ีสามารถควบคุมผลผลิตได้ครบวงจรในฟาร์มหอยเชิง
พาณิชย์ ต้ังแต่การเพาะพันธ์ุ การอนุบาล และการเลี้ยงจนถึงขนาดตลาด (ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์, 2543) 
อย่างไรก็ตามปัญหาหลักปัญหาหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตหอยเป๋าฮื้ออย่างมาก คือพ่อแม่พันธ์ุตามธรรมชาติท่ีหาได้ยาก และมีปริมาณ
น้อยลงค่อนข้างมาก ซ่ึงแม้ว่าจะสามารถขุนพ่อแม่พันธ์ุข้ึนมาใช้เองในฟาร์มได้ (domestication of broodstock) แต่ก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงหลายปี 
และบางคร้ังการติดโรคก็ทําให้พ่อแม่พันธ์ุสูญเสีย ส่งผลต่อการผลิตลูกพันธ์ุ อีกท้ังพ่อแม่พันธ์ุก็สามารถใช้เพาะพันธ์ุได้ช่วงหนึ่งก็ต้องจัดหาพ่อ
แม่พันธ์ุใหม่มาใช้ ทําให้ต้องใช้พ่อแม่พันธ์ุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังสายพันธ์ุหอยเป๋าฮื้อในประเทศไทยมักมีการเจริญเติบโตช้ากว่าสาย
พันธ์ุต่างประเทศ ทําให้มีความจําเป็นในการเก็บรักษานํ้าเชื้อพ่อพันธ์ุหอยท่ีโตเร็ว หรือได้ปรับปรุงสายพันธ์ุเอาไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการผสม
เทียมกับไข่ในภายหลัง (Gwo et al., 2002) ซ่ึงแนวทางการเก็บรักษานํ้าเชื้อหอยเป๋าฮื้อจากพ่อพันธ์ุท่ีมีคุณภาพดี หรือสายพันธ์ุท่ีได้คัดเลือก
ปรับปรุงพันธ์ุไว้แล้ว โดยทําการเก็บแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส (chilled storage) เป็นแนวทางหนึ่งท่ีทําให้การเพาะพันธ์ุหอยเป๋า
ฮี้อสามารถควบคุมการผลิตได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถนําน้ําเชื้อท่ีเก็บแช่เย็นมาใช้ผสมเทียมกับไข่เม่ือแม่พันธ์ุมีความพร้อม  
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ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ํายาบัฟเฟอร์สูตรต่าง  ๆท่ีใช้ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อ
แบบแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม  
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การรวบรวมน้ําเชื้อจากพ่อพันธุ์หอยเป๋าฮื้อ 

 พ่อพันธ์ุหอยเป๋าฮื้อถูกรวบรวมและลําเลียงมาจากชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดตราด และชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ต มายังโรงเพาะฟักของ
ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่หอย (รูปท่ี 1) โดยลําเลียงมาด้วยรถยนต์และควบคุมอุณหภูมิน้ําทะเลให้เย็น
ระหว่างการลําเลียงพ่อพันธ์ุ พ่อพันธ์ุหอยถูกเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสเพ่ือให้ปรับตัวก่อนการรวบรวมน้ําเชื้อ และถูกนํามาชั่งน้ําหนักก่อนท่ีจะทํา
การรวบรวมน้ําเชื้อออกมา เพ่ือประเมินคุณภาพของนํ้าเชื้อหอย (การเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม และความหนาแน่นของสเปิร์ม) เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําเชื้อ หอยเป๋าฮื้อถูกนํามาทําความสะอาดเปลือกก่อนทําการเก็บรวบรวมน้ําเชื้อ โดยทําการคัดพ่อพันธ์ุท่ีแข็งแรง เปิดเปลือกบางส่วนเพื่อ
ดูตําแหน่งของอัณฑะ การเก็บรวบรวมน้ําเชื้อหอย ทําโดยการเปิดเปลือกแล้วใช้เข็มเข่ียแทงตรงบริเวณ gonad ซ่ึงมีสีครีมขาว ระวังไม่ให้กระเพาะ
อาหารแตก จากนั้นเก็บน้ําเชื้อท่ีรวบรวมได้ใส่ไว้ในจานแก้ว เพ่ือนําไปใช้ในการทดลองต่อไป (รูปท่ี 2) เอานํ้าเชื้อแตะบนสไลด์ นํามาส่องดูใต้กล้อง
จุลทรรศน์กําลังขยาย 40 เท่า เพ่ือแยกเพศผู้ หลังจากนั้นทําการรวบรวมน้ําเชื้อ โดยน้ําเชื้อท่ีใช้ในการศึกษาถูกรวบรวมจากพ่อพันธ์ุหอยหลายตัว 
เพ่ือลดความแปรปรวนของคุณภาพน้ําเชื้อ น้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้นถูกนํามาใช้ในการแช่เย็น หรือแช่แข็ง โดยต้องเป็นน้ําเชื้อท่ีมีลักษณะขาวขุ่น 
หนืด และไม่มีเมือก หรือน้ําย่อยกระเพาะอาหาร และต้องมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มท่ีสูง (มากกว่า 80%) เท่านั้น น้ําเชื้อท่ีมีเปอร์เซ็นต์
การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มตํ่ากว่า 80% ไม่ได้นํามาใช้ในการทดลอง เพ่ือให้ม่ันใจว่าขณะทําการทดลองน้ําเชื้อหอยมีคุณภาพท่ีดีพอ หอยตัวผู้ท่ีมี
น้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพดี ผ่านหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ ได้ถูกรวบรวมน้ําเชื้อเพ่ือนําไปศึกษาต่อ โดยการใช้หลอด syringe ขนาด 1 มิลลิลิตร รวบรวมน้ําเชื้อ
ไปใส่ใน eppendorf tube ต่อไป แล้วจึงเก็บไว้บนน้ําแข็งเพ่ือรักษาคุณภาพสเปิร์มไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง น้ําเชื้อท่ีได้เหล่านี้ถูกเก็บไว้บนน้ําแข็ง
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในระหว่างข้ันตอนการแช่เย็น 
2.2 การเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อที่อุณหภูมิตํ่าโดยไม่เจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ 

การเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อโดยไม่เจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ ทําโดยนําน้ําเชื้อสดมาเก็บแช่เย็นในลักษณะต่าง เๆพ่ือศึกษาถึงผล
ของลักษณะของภาชนะ และการให้ออกซิเจนท่ีมีต่อระยะเวลาการเก็บน้ําเชื้อแช่เย็น โดยน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อถูกเก็บรักษาไว้ในภาชนะต่าง  ๆกัน 3 
ชนิดได้แก่ tissue culture flask ขนาด 25 มิลลิลิตร beaker ขนาด 50 มิลลิลิตร และถุงพลาสติก ziploc ขนาด 100 มิลลิลิตร ท้ังในสภาพไม่ให้
ออกซิเจนและให้ออกซิเจนสมทบ ทําการทดลอง 3 ซํ้า สําหรับในกรณีท่ีไม่ให้ออกซิเจนสมทบเข้าไปในภาชนะน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อสัมผัสอากาศท่ีอยู่
ในภาชนะโดยตรง  แต่การให้ออกซิเจนสมทบทําการอัดออกซิเจนสมทบเข้าไปในภาชนะทันทีหลังจากนําน้ําเชื้อออกไปประเมินการเคลื่อนท่ีของ
สเปิร์มตามเวลาท่ีกําหนด การให้ออกซิเจนใน tissue culture flask และ beaker ทําการปล่อยออกซิเจนเบา ใๆนภาชนะแล้วใช้ paraffilm ปิดภาชนะ
ด้านบนทันทีหลังการนําน้ําเชื้อออกมาประเมิน แต่การให้ออกซิเจนในถุง ziplock ทําการปล่อยออกซิเจนเบา  ๆจนถุงพองเต็มท่ีแล้วปิด ziploc 
ทันทีหลังการนําน้ําเชื้ออกมาประเมิน น้ําเชื้อถูกรวบรวมจากพ่อพันธ์ุหลายตัว (pooled samples) โดยน้ําเชื้อในทุกชุดการทดลองถูกนํามาเก็บ
รักษาแช่เย็นไว้ท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสในตู้ควบคุมอุณหภูมิ การสุ่มตัวอย่างน้ําเชื้อของทุกชุดการทดลอง ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนท่ีของสเปิร์มท่ีเวลา 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ชั่วโมงหลังการเก็บรักษาเพ่ือทราบช่วงระยะเวลาท่ีสามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อก่อนท่ี
สเปิร์มจะหยุดเคล่ือนท่ีเม่ือถูกกระตุ้นด้วยน้ําทะเล 
2.3 การเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อที่อุณหภูมิตํ่าด้วยการเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ 

ในการพัฒนาหาชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อแบบแช่เย็น ทําโดยเจือจางน้ําเชื้อหอย
เป๋าฮื้อด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ต่างๆชนิดถูกเตรียมข้ึนมาได้แก่ artificial seawater, Ringer solution และ calcium free saline (Ca-F saline) 
ซ่ึงเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีนิยมนํามาใช้แช่เย็นน้ําเชื้อปลาทะเลและสัตว์ทะเลหลายชนิด  (Vuthiphandchai et al., 2009a; Ikhwanuddin 
et al., 2014)  สารละลายบัฟเฟอร์เหล่านี้ถูกเตรียมข้ึนมาโดยใส่ penicillin-streptomycin 0.1% เพ่ือควบคุมการเจริญของแบคทีเรีย น้ําเชื้อ
หอยเป๋าฮื้อถูกนํามาเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเตรียมข้ึนใน tissue culture flask ขนาด 25 มิลลิลิตรในอัตราส่วนของนํ้าเชื้อ : 
สารละลายบัฟเฟอร์ = 1 : 1 แล้วผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวโดยเขย่าเบาๆจึงนําไปเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส ทําการทดลอง 3 
ซํ้า  จากนั้นน้ําเชื้อท่ีถูกเจือจางถูกนํามาประเมินเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มตามเวลาที่กําหนดจนกระท่ังสเปิร์มหยุดการเคลื่อนท่ี ใน
ข้ันตอนต่อมาทําการศึกษาผลของอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการเจือจางน้ําเชื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเหมาะสม โดยนําน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อมาเจือ
จางใน Ca-F saline ในอัตราส่วนของนํ้าเชื้อต่อ Ca-F saline เท่ากับ 1:1, 1:2 และ 1:4 แล้วประเมินเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มท่ีเก็บไว้
ท่ี 2-4 องศาเซลเซียสตามเวลาท่ีกําหนด จนกระทั่งสเปิร์มหยุดการเคลื่อนท่ี โดยทําการทดลอง 3 ซํ้าในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่      
2.4  การประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์มในน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อ 
  การประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มของน้ําเชื้อสด (fresh semen) ทําโดยการหยดตัวอย่างน้ําเชื้อสด (1 ไมโครลิตร) ท่ีรวบรวมจากตัว
หอยลงบนกระจกสไลด์ท่ีสะอาดแล้วจึงหยดน้ําทะเลลงไป 100 ไมโครลิตร พร้อมกับปิดด้วย cover glass เบาๆอย่างรวดเร็วเพ่ือกระตุ้นให้สเปิร์ม
เคลื่อนท่ี และประเมินเปอร์เซ็นต์ท่ีสเปิร์มเคล่ือนท่ีทันทีให้เสร็จภายใน 15 วินาที โดยใช้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 100 เท่า การประเมินการ
เคลื่อนท่ีของสเปิร์มในน้ําเชื้อท่ีถูกเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ ทําโดยดูดสารละลายน้ําเชื้อออกมา 10 ไมโครลิตรแล้วกระตุ้นด้วยน้ําทะเล
ปริมาตร 90 ไมโครลิตร การประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มทํา 3 ซํ้า โดยในแต่ละสไลด์ประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มอีก 3 ซํ้าย่อยให้เสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน 15 วินาทีหลังจากสเปิร์มถูกกระตุ้นให้เคลื่อนท่ี (รวม 9 ซํ้าย่อย) เปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม (percentage of motile sperm) 
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ประเมินจากเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเม่ือถูกกระตุ้นด้วยทะเล โดยแบ่งระดับท่ีสเปิร์มเคลื่อนท่ีไว้ 6 ระดับ คือ สเปิร์มท่ี
เคลื่อนท่ีได้ 0%, 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% (Vuthiphandchai et al., 2009a) การประเมินความหนาแน่นของสเปิร์มทําโดยการเจือ
จางน้ําเชื้อแล้วนําไปตรวจวัดใน haemacytometer ตามวิธีการของ Vuthiphandchai et al. (2009a) โดยประเมิน 3 ซํ้า 
2.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มในแต่ละชุดการทดลองถูกนําเสนอเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (standard 
deviation) และนํามาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีการ Analysis of variance (two-way ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในชุดการทดลองด้วย Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
3.1 การเก็บรวบรวมพ่อพนัธุ์หอยเป๋าฮื้อ 

รวบรวมพ่อพันธ์ุหอยเป๋าฮื้อจากธรรมชาติ จากบริเวณทะเลจังหวัดตราด พบว่าพ่อพันธ์ุหอยท่ีใช้ทดลองมีลักษณะสมบูรณ์เพศ มีเปลือก
ท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ เปลือกสีเขียวเข้ม ความกว้างของเปลือกประมาณ 3.5 เซนติเมตรข้ึนไป (รูปท่ี 1a) และมี gonad สีขาวขุ่น (รูปท่ี 1b) น้ําหนัก
เฉลี่ยของหอยเป๋าฮื้อ (N=28) เท่ากับ 8.14 กรัม มีความหนาแน่นของสเปิร์ม (N = 25) เฉลี่ยเท่ากับ 3.05 x 1012 ตัวต่อมิลลิลิตร จากนั้นทําการ
รวบรวมน้ําเชื้อท้ังหมดออกจากหอยแล้วนํามาวางไว้บน eppendorf tube ท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส บนน้ําแข็งเพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 
 

    
                                                  (a)                                    (b) 

รูปที่ 1  (a) พ่อพันธุห์อยเปา๋ฮื้อ (b) การรวบรวมน้าํเชือ้หอยเป๋าฮื้อ (ภาพโดย วีรพงศ์ วุฒิพนัธุช์ัย) 
 

3.2 การเก็บรักษาน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อที่อุณหภูมิตํ่าโดยไม่เจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ 
 การเก็บรักษานํ้าเชื้อหอยเป๋าฮื้อท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสได้ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 โดยการเก็บรักษานํ้าเชื้อโดยไม่ให้
ออกซิเจนสมทบ พบว่าการใช้ถุงพลาสติก Ziploc สามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อได้นานท่ีสุด 36 ชั่วโมงก่อนท่ีสเปิร์มจะหยุดเคล่ือนท่ีเม่ือกระตุ้นด้วยน้ําทะเล 
ในขณะท่ีน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อท่ีเก็บรักษาใน tissue culture flask และ beaker สามารถเก็บรักษาได้เพียง 12 ชั่วโมงก่อนท่ีสเปิร์มหยุดการเคลื่อนท่ี (ตาราง
ท่ี 1) สําหรับการเก็บแช่เย็นโดยให้ออกซิเจนสมทบปรากฏว่า การให้ออกซิเจนสมทบช่วยให้การเก็บรักษานํ้าเชื้อหอยเป๋าฮื้อได้นานข้ึน โดยการใช้ tissue 
culture flask และถุงพลาสติก ziploc สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อได้นาน 48 และ 60 ชั่วโมงก่อนท่ีสเปิร์มจะหยุดเคลื่อนท่ีเม่ือกระตุ้นด้วยน้ําทะเล แต่
น้ําเชื้อท่ีเก็บรักษาใน beaker สามารถเก็บรักษาได้นานเพียง 24 ชั่วโมง (ตารางท่ี 2)  

การเก็บรักษานํ้าเชื้อหอยเป๋าฮื้อท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้ออกซิเจนสมทบ พบว่าการใช้ถุงพลาสติก ziploc สามารถเก็บรักษา
น้ําเชื้อได้นานท่ีสุด เปรียบเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน  ๆสาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีผิวของถุง ziploc ท่ีมีมากกว่า tissue culture 
flask และ beaker ทําให้สามารถบรรจุอากาศได้มากกว่า และอีกท้ังถุง ziploc สามารถปิดได้ ทําให้น้ําเชื้อไม่ระเหย หรืออาจระเหยไปได้ยากกว่า
เปรียบเทียบกับน้ําเชื้อท่ีเก็บในภาชนะ tissue culture flask และ beaker (Babiak et al., 2006) การให้ออกซิเจนสมทบในระหว่างการแช่เย็นน้ําเชื้อสด ทํา
ให้สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อได้นานขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับชุดการทดลองท่ีไม่ให้ออกซิเจนสมทบ โดยชุดการทดลองท่ีเก็บรักษานํ้าเชื้อท่ีให้ออกซิเจน
สมทบในถุง ziploc สามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานกว่าชุดการทดลองท่ีใช้ tissue culture flask แสดงว่าการแช่เย็นน้ําเชื้อสดหอยเป๋าฮื้อใน
สภาพให้ออกซิเจนสมทบ ควรใช้ถุง ziploc ในการแช่เย็นแม้ว่าจะมีความสะดวกในการใช้งานน้อยกว่าการใช้ tissue culture flask การศึกษาในอนาคตควร
พัฒนาวิธีการท่ีทําให้การเก็บรักษานํ้าเชื้อสดหอยเป๋าฮื้อด้วยวิธีการแช่เย็น ให้สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพดีได้นานขึ้น Christensen and 
Tiersch (1996) ได้ทําการศึกษาการเก็บรักษานํ้าเชื้อของปลา channel catfish โดยการแช่เย็นน้ําเชื้อในน้ํายาสูตร HBSS ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
พบว่า น้ําเชื้อท่ีเจือจางใน HBSS (diluted milt) สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการนําถุงน้ําเชื้อ (testis) ท้ังชิ้นไปแช่ใน HBSS (intact testis) โดยได้ศึกษาวิธีการ
เก็บรักษานํ้าเชื้อ 4 วิธี ดังนี้ 1). เก็บถุงน้ําเชื้อท้ังชิ้น (intact testis) 2).  เก็บน้ําเชื้อแบบมีการให้และไม่ให้ออกซิเจนสมทบ 3). เก็บน้ําเชื้อในสูตรน้ํายาท่ีมี
ยาปฏิชีวนะ หรือไม่มียาปฏิชีวนะ 4).  เก็บน้ําเชื้อในสูตรน้ํายาท่ีมี methanol หรือไม่มี methanol ผสมอยู่ 5). เก็บน้ําเชื้อในสูตรน้ํายาท่ีมี glucose และ 
methanol หรือ ไม่มี glucose และ methanol ผสมอยู่ โดยผลการทดลองในคร้ังนี้พบว่า น้ําเชื้อท่ีเจือจางในสูตรน้ํายา HBSS สามารถยืดระยะเวลาการ
เก็บรักษาได้นานถึง 9 วัน (diluted milt) ซ่ึงนานกว่าการเก็บแบบ intact testis ในสูตรน้ํายา HBSS ซ่ึงเก็บได้เพียง 2 วันเท่านั้น 
 

3.3 การศึกษาชนิดของสารละลายบฟัเฟอร์ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้าํเชือ้หอยเป๋าฮื้อ 
การแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อด้วย artificial seawater, Ringer solution และ calcium free saline (Ca-F saline) พบว่า น้ําเชื้อ

หอยเป๋าอ้ือท่ีเก็บแช่เย็นใน Ca-F Saline สามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อได้นานท่ีสุดท่ี 30 ชั่วโมง รองลงมาคือ Ringer solution เก็บรักษาน้ําเชื้อได้
นาน 18 ชั่วโมง และน้ํายาสูตร artificial seawater เก็บรักษานํ้าเชื้อได้ 2 ชั่วโมง (ตารางท่ี 3) การศึกษาผลของอัตราส่วนท่ีเหมาะสมด้วยการ
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เจือจางน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อใน Ca-F saline ท่ีอัตราส่วน = 1:1, 1:2 และ 1:4 ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4 การเจือจางน้ําเชื้อในอัตราส่วน 1:1 และ 
1:2 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) โดยเก็บรักษานํ้าเชื้อได้นาน 30 ชั่วโมง แต่น้ําเชื้อท่ีเจือจางในอัตราส่วน 1:4 เก็บรักษาได้ 18 ชั่วโมง 
 

ตารางที่  1   เปอรเ์ซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปริ์มหอยเปา๋ฮื้อที่เก็บแช่เย็นโดยไม่ให้ออกซิเจนสมทบ 
 

ชั่วโมง 
ภาชนะที่บรรจุ (ไม่ให้ออกซิเจนสมทบ)

Culture flask Beaker Plastic ziploc
0 93.3 ± 6.7 a 91.5 ± 3.9 a 93.3 ± 6.7 a
6 76.9 ± 3.3 b 46.3 ± 4.5 b 86.5 ± 3.3 a

12 26.7 ± 2.9 c 16.7 ± 3.8 c 56.7 ± 2.9 b
24 - - 43.9 ± 5.7 c

36 - - 23.3 ± 4.5 d
48 - - - 
60 - - - 
72 - - - 

ตัวอักษร superscript ที่แตกต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
 

ตารางที่  2 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนทีข่องสเปิร์มหอยเป๋าฮื้อที่เก็บแชเ่ย็นโดยให้ออกซิเจนสมทบ 
 

ชั่วโมง 
ภาชนะที่บรรจุ (ไม่ให้ออกซิเจนสมทบ)

Culture flask Beaker Plastic ziploc
0 93.3 ± 2.9 a 89.7 ± 3.8 a 91.5 ± 4.5 a
6 76.7 ± 5.9 b 72.4 ± 4.8 b 82.2 ± 5.8 a
12 52.5 ± 3.5 c 32.3 ± 3.5 c 66.7 ± 3.8 b

24 38.4 ± 5.9 d 13.7 ± 4.6 d 56.4 ± 4.3 c
36 26.9 ± 2.9 e - 38.5 ± 3.9 d

48 8.7 ± 2.2 f - 21.7 ± 5.1e

60 - - 6.7 ± 3.5f 
72 - - - 

ตัวอักษร superscript ที่แตกต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
 

ตารางที่ 3  เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหอยเป๋าฮื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดต่างๆ 
  

ชั่วโมง 
ชนิดสารละลายบัฟเฟอร์

Artificial seawater Ringer solution Ca-F saline
0 86.7 ± 4.2 a 89.7 ± 2.9 a 90.5 ± 3.7 a

6 13.3 ± 2.7 b 52.3 ± 3.2 b 84.5 ± 2.8 a

12 0 13.3 ± 3.5 c 62.4 ± 3.9 b
18 0 6.7 ± 2.9 d 43.9 ± 5.7 c

24 0 0 23.5 ± 4.5 d
30 0 0 13.3 ± 3.8 e

36 0 0 0 
ตัวอักษร superscript ที่แตกต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)   

ตารางที่ 4  เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหอยเป๋าฮื้อที่เจือจางใน Ca-F saline ในอัตราส่วนต่างๆกัน 
 

ชั่วโมง 
อัตราส่วนการเจือจาง

1 : 1 1 : 2 1 : 4 
0 86.7 ± 3.5 a 93.3 ± 6.7 a 87.4 ± 2.9 a
6 73.7 ± 6.7 a 82.3 ± 4.2 a 64.6 ± 4.1 b
12 53.3 ± 3.7 b 43.3 ± 3.5 b 22.5 ± 5.9 c
18 46.7 ± 6.7 b 33.5 ± 4.9 bc 11.5 ± 4.7 d
24 13.3 ± 3.3 c 26.7 ± 4.7 c 0 
30 6.7 ± 3.3 c 6.7 ± 2.9 d 0 
36 0 0 0 

ตัวอักษร superscript ที่แตกต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) 
 

การแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อในสารละลาย calcium free saline (Ca-F saline) ให้ผลการเก็บรักษาดีกว่าแช่ในสารละลาย artificial 
seawater และ Ringer solution แสดงว่า Ca-F saline เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเหมาะสมในการแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อ   การเก็บรักษา
น้ําเชื้อสัตว์น้ําท่ีอุณหภูมิตํ่าระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียส การแช่เย็นน้ําเชื้อหอยยังมีรายงานการศึกษาค่อนข้างจํากัด เนื่องจากการเพาะพันธ์ุ
หอยในโรงเพาะฟักมีน้อย ส่วนใหญ่รวบรวมลูกหอยธรรมชาติแล้วนําไปเลี้ยง ประกอบกับงานวิจัยเก็บรักษานํ้าเชื้อหอยท่ีอุณหภูมิตํ่าส่วนใหญ่
เป็นการแช่แข็งน้ําเชื้อหอยท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Gwo et al., 2002; Hassan et al., 2015)  อย่างไรก็ตามการแช่เย็นน้ําเชื้อเป็น
เทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ในด้านการเพาะพันธ์ุ ทําให้การจัดการระหว่างการเพาะพันธ์ุมีความสะดวกขึ้น มีรายงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาการ
แช่เย็นน้ําเชื้อในสัตว์บกและสัตว์น้ํา โดยเฉพาะปลา (Vuthiphandchai et al., 2009b; Anguilar-Juarez et al., 2014; Schulze et al., 2016) 
สําหรับการเจือจางน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อด้วย Ca-F saline ด้วยอัตราส่วนท่ีเหมาะสมไม่ควรเจือจางเกินอัตราส่วน 1 : 2 เพราะการเจือจางน้ําเชื้อ
ในอัตราส่วน 1 : 1 และ 1 : 2 ให้ผลการเก็บรักษานํ้าเชื้อท่ีไม่ต่างกัน แต่การเจือจางในอัตรา 1 : 4 ทําให้การเก็บรักษานํ้าเชื้อได้สั้นลง ซ่ึงอัตรา
การเจือจางน้ําเชื้อในสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเหมาะสมในสัตว์น้ําหลายชนิดมีค่าแตกต่างกันไป เช่น อัตราส่วน 1:5 สําหรับน้ําเชื้อปลาดุกอัฟริกัน 
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(Mansour et al. 2004) อัตราส่วน 1:3 สําหรับน้ําเชื้อปลา Atlantic cod และน้ําเชื้อปลา haddock (DeGraaf and Berlinsky, 2004) และ
อัตราส่วน 1:3 สําหรับน้ําเชื้อปลา sturgeon (Park and Chapman, 2005) การแช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อในสภาพถูกเจือจางด้วย Ca-F saline 
(extended semen) สามารถยืดระยะเวลาเก็บรักษานํ้าเชื้อได้สั้นกว่าการแช่เย็นน้ําเชื้อในสภาพสด (fresh semen) สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะองค์ประกอบทางเคมีของสารละลาย Ca-F saline ยังไม่เหมาะสมในการทําให้สเปิร์มหยุดเคล่ือนท่ีขณะทําการเจือจาง (Goncalves et 
al., 2013) นอกจากนี้ระยะเวลาท่ีสามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อหอยเป๋าฮื้อท่ีถูกเจือจางในสารละลาย Ca-F saline ยังข้ึนอยู่กับตัวแปรอ่ืนๆ  เช่น 
ความแปรปรวนของคุณภาพน้ําเชื้อ  การเขย่าภาชนะเก็บรักษานํ้าเชื้อ และการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม (Babiak et al., 2006; Alavi et al., 
2014) ซ่ึงการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตควรจะได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวแปรเหล่านี้เพ่ือพัฒนาเทคนิคการแช่เย็น
น้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อเพ่ือประโยชน์ทางด้านการเพาะขยายพันธ์ุหรือปรับปรุงสายพันธ์ุต่อไป 
   

4. สรุปผล 
การแช่เย็นน้ําเชื้อสดของหอยเป๋าฮื้อท่ีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสในสภาพการให้ออกซิเจนสมทบ สามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อได้

นานกว่าการไม่ใช้ออกซิเจนสมทบ โดยถุงพลาสติก ziploc มีความเหมาะสมในการแช่เย็นน้ําเชื้อสด (fresh semen) ของหอยเป๋าฮื้อ  การ
แช่เย็นน้ําเชื้อหอยเป๋าฮื้อด้วยการเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ด้วยการใช้ tissue culture flask พบว่า Ca-F saline มีความเหมาะสม
มากกว่า artificial seawater และ Ringer solution ในการแช่เย็นน้ําเชื้อในสภาพท่ีถูกเจือจาง (extended semen) โดยอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมในการเจือจางน้ําเชื้อต่อ Ca-F saline ไม่ควรเกิน 1:2 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคุณภาพสเปิร์มและผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มปลาไน ได้แบ่งออกทดลองออกเป็น 2 ตอน โดยใน
การทดลองศึกษาคุณภาพสเปิร์มได้นําพ่อพันธ์ุปลาไนมาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มเดือนละคร้ังในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ และการศึกษา
ผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มปลาไน ทําโดยนําน้ําเชื้อปลาไนมาเจือจางในสารละลายไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดต่าง  ๆ6 
ชนิด (dimethyl sulfoxide (DMSO), ethylene glycol, propylene glycerol, sucrose, ethanol, glycerol) ท่ี 4 ความเข้มข้น (5, 10, 15 และ 20%) ใน
ระยะเวลาต่างๆ  กัน (10-180 นาที) แล้วประเมินเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มท่ีระยะเวลาต่างๆ  กัน ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพสเปิร์มของน้ําเชื้อ
สดปลาไนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ โดยมีความหนาแน่นของสเปิร์มสูงข้ึนในช่วงปลายฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ ความเป็นเป็นพิษของสาร
ไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มข้ึนอยู่กับ ชนิดและความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์ และระยะเวลาท่ีสเปิร์มอยู่ในสารไครโอ
โพรเทคแทนท์  สารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีความเป็นพิษตํ่าต่อสเปิร์มปลาไนได้แก่ DMSO, ethylene glycol, propylene glycol, sucrose และ 
ethanol จึงควรนําไปใช้ในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนต่อไป แต่ glycerol มีความเป็นพิษสูงต่อสเปิร์มปลาไน   
คําสําคัญ: คุณภาพสเปิร์ม  สารไครโอโพรเทคแทนท์  การเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม  ปลาไน 
 

Abstract 
Studies on sperm quality and effects of cryoprotectants on sperm motility of common carp (Cyprinus carpio) was 

divided into two parts. Male broodstocks were collected monthly during the spawning season for evaluation of change in 
sperm quality. Evaluation of cryoprotectant effect on sperm motility was performed by diluting extended semen into six 
cryoprotectant solutions, namely dimethyl sulfoxide (DMSO), ethylene glycol, propylene glycerol, sucrose, ethanol and glycerol 
with four concentration levels (5, 10, 15 และ 20%) at various time (10-180 min.) before evaluation of percentage of sperm 
motility. Sperm quality of fresh semen changed during the spawning season with increased sperm concentration towards the 
end of the spawning season. Cryoprotectant toxicity depended on type and concentration of cryoprotectants and exposure 
time. DMSO, ethylene glycol, propylene glycol, sucrose and ethanol elicited low toxicity on sperm motility, indicating the use of 
these cryoprotectants for future cryopreservation of C. Carpio semen. Glycerol had high toxicity on sperm motility.   
Keywords: Sperm quality, Cryoprotectant, Sperm motility, Cyprinus carpio 
 

1. บทนํา 
ปลาไน (Cyprinus carpio) เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญชนิดหนึ่งเป็นท่ีนิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคท้ังในประเทศไทยและ

ต่างประเทศท่ัวโลก จัดเป็นปลาน้ําจืดท่ีอยู่ในครอบครัว Cyprinidae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus carpio และมีชื่อสามัญว่า common 
carp  ปลาไนสามารถเพาะเลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม กินอาหารได้เกือบทุกชนิดและเจริญเติบโตได้ดี ในแหล่งน้ําจืดต่าง  ๆและมี
ช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ในฤดูฝน ในปัจจุบันการเพาะขยายพันธ์ุปลาไนในประเทศไทยเช่นเดียวกับการเพาะขยายพันธ์ุปลาชนิดอ่ืนๆอีกหลายชนิด
สามารถทําได้ในระดับเชิงพาณิชย์ แต่ในบางครั้งพ่อพันธ์ุปลาไนมีปริมาณนํ้าเชื้อลดลงในช่วงปลายฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ในขณะที่แม่พันธ์ุปลาไนมี
ไข่แก่ ทําให้การเพาะพันธ์ุปลาไนไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพาะพันธ์ุแบบเลียนแบบธรรมชาติ หรือวิธีการเพาะพันธ์ุแบบผสมเทียม ไม่สามารถทําการ
ผลิตลูกพันธ์ุปลาไนอย่างมีประสิทธิภาพได้ ทําให้จําเป็นต้องศึกษาหาวิธีการเพาะขยายพันธ์ุให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือน้ําเชื้อปลาเป็นปัจจัย
จํากัด (limiting factor) (Vuthiphandchai et al., 2014)  การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มปลาไนในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่จึง
เป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มเพ่ือการบริหารจัดการการเพาะพันธ์ุเพราะปัญหาคุณภาพน้ําเชื้อปลาส่งผลต่อการผลิต
ลูกปลาโดยตรง (Ochokwu et al., 2015)  นอกจากนี้ปัญหาหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเพาะขยายพันธ์ุปลาไนยังมีความเกี่ยวข้องกับการผสมเลือดชิด 
(inbreeding) เนื่องจากการนําพันธ์ุปลาไนเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยในระยะแรกมีจํานวนไม่มากนัก ทําให้มีโอกาสเกิดการผสมของปลาใน
ครอบครัวท่ีมีสายเลือดชิดกันได้มาก ทําให้ในปัจจุบันได้มีการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธ์ุปลาไนให้ได้สายพันธ์ุท่ีดีโตเร็ว มีลักษณะตามท่ี
ต้องการโดยทําการคัดเลือกสายพันธ์ุปลาไนให้ได้สายพันธ์ุท่ีดีและเม่ือได้สายพันธ์ุท่ีดีแล้วจึงจําเป็นต้องเก็บรักษาสายพันธ์ุท่ีดีนั้นไว้เพ่ือท่ีจะ
นําไปเพาะขยายพันธ์ุเพ่ือประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยง ซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที  คือ 
นําน้ําเชื้อปลาไนท่ีมีคุณภาพดีเหล่านั้นมาแช่แข็งและเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) เพ่ือนํามาใช้ในภายหลังด้วยการผสม
เทียมกับไข่ปลาไน (Boonthai et al., 2016) ซ่ึงแนวทางเช่นนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับปลาแฟนซีคาร์พ (fancy carp) ซ่ึงเป็นปลาสวยงามท่ีมี
ราคาแพง แต่ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธ์ุคุณภาพดีบางสายพันธ์ุในการผสมให้ได้ลกูปลาลักษณะท่ีต้องการ 
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 อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคนิคการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนจําเป็นต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐานของชนิดและความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสาร
ไครโอโพรเทคแทนท์ (cryoprotectant) ในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไน ซ่ึงสารดังกล่าวมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในระหว่างกระบวนการแช่แข็งน้ําเชื้อ 
(cryopreservation) เพ่ือป้องกันไม้ให้เกิดเกล็ดน้ําแข็ง (ice crystal) ระหว่างการลดอุณหภูมิขณะแช่แข็ง เพราะการใช้สารไครโอโพรเทคแทนท์ 
อย่างไม่เหมาะสมจะทําให้เซลล์ได้รับบาดเจ็บและตายในที่สุด (cell injury) (Vuthiphandchai et al., 2014) ดังนั้นการศึกษาผลของชนิดและ
ความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีสเปิร์มปลาไน จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือจําเป็นเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษของสาร
ไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มเพ่ือได้ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนากระบวนการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนต่อไป 

โดยท่ัวไปสารไครโอโพรเทคแทนท์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดท่ีออกฤทธิ์ภายในเซลล์ (intracellular 
cryoprotectant) และสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดท่ีออกฤทธ์ิภายนอกเซลล์ (extratracellular cryoprotectant) สารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดท่ี
ออกฤทธ์ิภายในเซลล์มีน้ําหนักโมเลกุล (molecular weight) ตํ่า เช่น dimethyl sulfoxide (DMSO), glycerol, ethylene glycol, formamide, 
acetamide เป็นต้น สารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดนี้สามารถซึมผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ได้เพ่ือทําหน้าท่ีป้องกันอันตรายจากการเกิดเกล็ดน้ําแข็งขณะ
ลดอุณหภูมิแช่แข็ง แต่ในขณะเดียวกันสารไครโอโพรเทคแทนท์เหล่านี้ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมจะมีความเป็นพิษต่อเซลล์ได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
เป็นตัวออกซิไดส์  จึงต้องทราบถึงระดับความเข้มข้นท่ีใช้ (concentration) และระยะเวลาในการปล่อยให้เซลล์ให้ถึงจุดสมดุลท่ีเหมาะสม 
(equilibrium time) สําหรับสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดท่ีออกฤทธ์ิภายนอกเซลล์ มักจะมีน้ําหนักโมเลกุลสูง จึงไม่สามารถแพร่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์
ได้เช่น sucrose, polyvinyl,  pryrolidone (PVP),  trehalose,  dextrans เป็นต้น  สารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดนี้ ทําหน้าท่ีป้องกันไม่ให้เกิด
เกล็ดน้ําแข็งภายนอกเซลล์ขณะทําการลดอุณหภูมิแช่แข็งเซลล์ โดยท่ัวไปการพัฒนาเทคนิคการแช่แข็งน้ําเชื้อหรือเซลล์ใดๆก็ตามต้องนําน้ําเชื้อ
หรือเซลล์นั้นๆมาเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ (extender) ท่ีเหมาะสมในลําดับแรกแล้วทําการเติมสารละลายไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีเหมาะสมลง
ไปอย่างช้า  ๆเพ่ือช่วยให้เซลล์ค่อยๆปรับสภาพตัวเองในระยะเวลาหนึ่ง (equilibrium) ก่อนลดอุณหถูมิเพ่ือแช่แข็ง (freezing) ซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ชนิดและระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อน้ําเชื้อปลาไนยังไม่ได้มีรายงานการศึกษา อีกท้ังข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําเชื้อปลาไนในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ยังมีการศึกษาค่อนข้างจํากัด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยเร่ืองนี้เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําเชื้อปลาไนในช่วงฤดูการผสมพันธ์ุวางไข่ และศึกษาผลของชนิด และความเข้มข้นของสารละลายไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการ
เคลื่อนท่ีของสเปิร์มปลาไนท่ีระยะเวลาต่างๆกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนต่อไป    
  

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การรวบรวมน้ําเชื้อปลาไน 

พ่อพันธ์ุปลาไนถูกรวบรวมและลําเลียงจากฟาร์มเพาะพันธ์ุปลาในจังหวัดชลบุรีมายังโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของภาควิชาวาริชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ การลําเลียงพ่อพันธ์ุปลาไนท่ีสมบูรณ์เพศได้ลําเลียงในถุงพลาสติกท่ีอัดออกซิเจนโดยใส่เกลือแกง
เพ่ือลดความเครียดระหว่างการลําเลียงพ่อประมาณ 1 ชั่วโมง พ่อพันธ์ุท้ังหมดท่ีลําเลียงมาถูกนํามาพักไว้ในโรงเพาะฟัก โดยใส่ยาเหลืองและ
ฟอร์มาลินระยะเวลาประมาณ 30 นาทีเพ่ือป้องกันพยาธิท่ีอาจติดมาระหว่างลําเลียง จากนั้นย้ายพ่อพันธ์ุปลาไนมาไว้ในบ่อซิเมนต์ขนาด 10 ตัน 
จํานวน 10 ตัวต่อบ่อ เพ่ือให้ปลาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่  จากนั้นทําการเลี้ยงขุนพ่อพันธ์ุปลาในบ่อด้วยอาหารเม็ดท่ีมีโปรตีน 35% วันละ 
2 คร้ัง เวลาเช้าและเย็น ในอัตรา 3% น้ําหนักตัว/วันตลอดระยะเวลาการวิจัย โดยวิธีการให้อาหารทําเช่นเดียวกับการให้อาหารในฟาร์มเพาะพันธ์ุ
ปลาท่ีลําเลียงปลามาทดลอง การลําเลียงพ่อพันธ์ุปลาไนทําเดือนละ 1 คร้ังในตอนเช้า ลําเลียงคร้ังละ 10-12 ตัวโดยหยุดอาหาร 1 วันก่อนการ
ลําเลียง  การดูแลสุขภาพปลาไนหลังการลําเลียงมาท่ีโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้มีการดูแลอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน โดยมีการ
ดูดถ่ายตะกอนในบ่อซิเมนต์ทุก  ๆ2 วันและเปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อประมาณ 30-40% ทุก  ๆ4-6 วัน และมีการให้อากาศผ่านหัวทรายอย่างเพียงพอ 
6 หัว/บ่อและตรวจวัดคุณภาพน้ําในบ่อทดลอง   พ่อพันธ์ุปลาไนท่ีมีควาสมบูรณ์เพศ มีลักษณะภายนอกปกติ ไม่มีเชื้อโรคและพาราไซด์ และได้
พักปรับตัว (acclimation) และผ่านหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ได้ถูกรวบรวมไปเพ่ือทําการรวบรวมน้ําเชื้อเพ่ือนํามาศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น้ําเชื้อ และการศึกษาผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มต่อไป 

การรวบรวมน้ําเชื้อปลาไนได้ทําหลังจากปลาปรับตัวในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นเวลา 5-7 วัน โดยก่อนการรีดน้ําเชื้อ 1 วันงดให้อาหาร
ปลา การรีดน้ําเชื้อปลา (semen collection) เร่ิมจากจับพ่อพันธ์ุปลาออกมาจากบ่อซิเมนต์ด้วยสวิง แล้วนําปลามาแช่ในยาสลบ 
(phenoxyethanol) 10 ppm ประมาณ 5 นาที เพ่ือไม่ให้ปลาเครียดระหว่างการรีดน้ําเชื้อ (hand-stripping) นําปลามาชั่งน้ําหนัก วัดความยาว 
ใช้น้ําจืดล้างตัวปลาบริเวณท้อง แล้วเช็ดบริเวณลําตัวปลาให้แห้งสนิทก่อนท่ีทําการรีดน้ําเชื้อออกมาเพื่อประเมินคุณภาพของนํ้าเชื้อ   การรีด
น้ําเชื้อปลาแต่ละตัวทําโดยหงายท้องปลาข้ึน ใช้นิ้วมือกดบริเวณท้องเบาๆแล้วรีดลงมาต้ังแต่บริเวณครีบอก (pectoral fin) มาถึงบริเวณช่องเพศ 
(urogenital papillae) เพ่ือให้ได้น้ําเชื้อ (semen) สีขาวขุ่นออกมา โดยการใช้หลอด syringe ขนาด 5 มิลลิลิตรรวบรวมน้ําเชื้อไปใส่ใน petridish 
ท่ีสะอาดแล้วจึงเก็บรักษาไว้บนน้ําแข็งเพ่ือรักษาคุณภาพน้ําเชื้อระยะเวลาไม่เกิน 10 นาทีก่อนการนําไปใช้ทดลอง การรวบรวมน้ําเชื้อในการ
ทดลองแต่ละคร้ังทําการรีดน้ําเชื้อปลาแต่ละตัวแล้วนําน้ําเชื้อของปลาแต่ละตัวมารวมกันเป็นน้ําเชื้อรวม (pooled semen) ของพ่อพันธ์ุปลา
หลายตัวสําหรับเพ่ือลคความแปรปรวนคุณภาพน้ําเชื้อปลาแต่ละตัว (individual variation) ท่ีอาจส่งผลต่อการทดลอง ในระหว่างการรวบรวม
น้ําเชื้อ ทําการลดการปนเปื้อนของปัสสาวะท่ีจะมากับน้ําเชื้อขณะรีด โดยกดเบา โๆดยรอบบริเวณช่องเพศปลา เพ่ือรีดเอาปัสสาวะออกจากตัวปลา
ให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด (clearance of urinary bladder) เม่ือเห็นว่าไม่มีปัสสาวะออกมาแล้ว จึงทําการรีดน้ําเชื้อ โดยกดส่วนท้องต้ังแต่บริเวณ
ครีบอกมายังช่องเพศตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

การประเมินคุณภาพน้ําเชื้อปลาไนพิจารณาจาก parameter ท่ีสําคัญ ได้แก่การเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม (sperm motility) ความหนาแน่น
ของสเปิร์ม (sperm density) การมีชีวิตของสเปิร์ม (sperm viability) และ แรงดันออสโมซิสของน้ําเชื้อ (osmolality) น้ําเชื้อท่ีมีลักษณะสีขาว
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ขุ่น และไม่มีเมือก หรือ เลือดปน ถูกนํามาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อทุก เๆดือนในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่   สําหรับการศึกษา
ผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มมีหลักเกณฑ์เฉพาะท่ีใช้เฉพาะน้ําเชื้อท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มท่ีสูง 
(มากกว่า 80เปอร์เซ็นต์) เท่านั้นในการทดลอง  น้ําเชื้อท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มตํ่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้นํามาใช้ในการทดลอง
เพ่ือให้ม่ันใจว่าขณะเริ่มการทดลองนํ้าเชื้อปลามีคุณภาพท่ีดีพอต่อการศึกษาผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีสเปิร์ม  ในกรณีท่ีพ่อ
พันธ์ุปลาไนมีน้ําเชื้อน้อยไม่เพียงพอแก่การทดลองในบางช่วงของฤดูกาลสําหรับการศึกษาผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีสเปิร์ม 
ทําการฉีดพ่อพันธ์ุปลาด้วยฮอร์โมนเพ่ือกระตุ้นการสร้างน้ําเชื้อ โดยฉีดด้วย suprefact (gonadotropin-releasing hormone analogue; 
GnRHa) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักปลา ร่วมกับ motillium (dopamine antagonist) ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้ําหนักปลาเพื่อกระตุ้นให้ปลามีน้ําเชื้อในปริมาณท่ีมากข้ึน โดยรีดน้ําเชื้อหลังฉีดฮอร์โมนประมาณ 12 ชั่วโมง 
2.2 การประเมินคุณภาพน้ําเชื้อปลาไน 

ความหนาแน่นของสเปิร์มปลาไน ถูกประเมินโดยการเจือจางน้ําเชื้อ (10 ไมโครลิตร) ด้วย 0.9% NaCl โดยเจือจาง 5,000 เท่า ผสมให้
เข้ากันใน vial ด้วยการใช้ vortexer แล้วจึงนําน้ําเชื้อท่ีถูกเจือจางไปหยดบน hemacytometer และ นับจํานวนสเปิร์มท่ีพบโดยการใช้กล้อง
จุลทรรศน์กําลังขยาย 400 เท่า แล้วจึงคํานวณกลับหาความหนาแน่นของสเปิร์ม การประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มทําโดยการหยดตัวอย่าง
น้ําเชื้อสด (5 ไมโครลิตร) ลงบนกระจกสไลด์ท่ีสะอาดแล้วจึงหยด 0.4% NaCl ลงไป 100 ไมโครลิตร พร้อมกับปิดด้วย cover glass เบาๆอย่าง
รวดเร็วเพ่ือกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนท่ีแล้วจึงประเมินเปอร์เซนต์ท่ีสเปิร์มเคล่ือนท่ีทันทีให้เสร็จภายใน 15 วินาที โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
กําลังขยาย 100 เท่า ในขณะที่การประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มในการทดลองศึกษาผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม
ทําโดยนําน้ําเชื้อท่ีเจือจางในสารไครโอโพรแทคแทนท์ปริมาณ 10 ไมโครลิตรมากระตุ้นด้วย 0.4% NaCl แล้วประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม
ภายใน 15 วินาทีเช่นกันเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม (percentage of motile sperm) ประเมินจาก จํานวณสเปิร์มท่ีเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็วเม่ือถูกกระตุ้นด้วย 0.4% NaCl โดยแบ่งระดับท่ีสเปิร์มเคลื่อนท่ีไว้ 6 ระดับ คือ สเปิร์มท่ีเคลื่อนท่ีได้ 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 
และ 100% (Vuthiphandchai et al. 2009a) การประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มทํา 3 ซํ้า โดยการประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มในแต่ละ
สไลด์ได้สุ่มประเมิน 3 จุดในเวลาไม่เกิน 15 วินาที ทําให้มีจํานวนซํ้าย่อยรวม 9 ซํ้า (pseudoreplicates) การมีชีวิตของสเปิร์มท่ีมีชีวิตเช็คโดย
การนําเอาน้ําเชื้อ (5 ไมโครลิตร) มาย้อมสีด้วยสารละลาย eosin-nigrosin (5 ไมโครลิตร) แล้วจึงสุ่มนับจํานวน สเปิร์มท่ีมีชีวิตซ่ึงจะไม่ติดสีย้อม
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 400 เท่า โดยสเปิร์มท่ีตายจะติดสีม่วง แล้วจึงคํานวณกลับหาเปอร์เซนต์ของสเปิร์มท่ีมีชีวิต (percentage of 
viable sperm; Fribourgh, 1966)   สําหรับการประเมินแรงดันออสโมซิสของน้ําเชื้อ ทําโดยนําน้ําเชื้อมา centrifuge ด้วยความเร็วสูงเพ่ือแยก 
seminal fluid ออกจากสเปิร์ม จากนั้นนํา seminal fluid ปริมาตร 10 ไมโครลิตรมาวัด osmolarity โดยการใช้เครื่อง osmometer การประเมิน
ความหนาแน่นของสเปิร์ม การมีชีวิตของสเปิร์ม และแรงดันออสโมซิสของน้ําเชื้อได้ทําการทดลอง 3 ซํ้า    
2.3 การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์ที่เหมาะสมในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไน 

ในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบชนิดและความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะนําไปใช้ในการแช่
แข็งน้ําเชื้อปลาไน โดยการประเมินความเป็นพิษ (toxicity test) ของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม การทดลองเริ่มจากนํา
น้ําเชื้อปลาไนท่ีรวบรวมมาใหม่ (freshly collected semen) มาเจือจางในสารละลาย Ca-F HBSS (calcium free Hank’s balanced salt solution) 
ซ่ึงเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้เป็นส่วนผสมในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลา (Mongkonpunya et al. 1995) โดยท่ี Ca-F HBSS จะไม่มีผล
กระตุ้นให้สเปิร์มมีการเคล่ือนท่ีแต่จะไปเจือจางน้ําเชื้อโดยท่ีสเปิร์มยังคงมีคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน สารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิด
ต่างๆ  5 ชนิดท่ีออกฤทธ์ิภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ ถูกเตรียมข้ึนมาโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ Ca-F HBSS เป็นตัวทําละลาย แล้วจึงผสมเข้ากับ
น้ําเชื้อสดท่ีถูกเจือจางด้วย Ca-F HBSS (extended semen) ไว้ก่อนหน้านี้เพ่ือให้ได้ระดับความเข้มข้นสุดท้ายของสารไครโอโพรเทคแทนท์ตามท่ี
ต้องการ  การเจือจางน้ําเชื้อปลาไนด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ (Ca-F HBSS) ท่ีมีสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดต่างๆ ในแต่ละชุดการทดลองทํา 4 ซํ้าท่ี
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราส่วนของน้ําเชื้อท่ีถูกเจือจางต่อสารละลายไครโอโพรเทคแทนท์เท่ากับ 1:1 ภายใน tissue culture flask 
ขนาด 25 มิลลิลิตร และประเมินการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มท่ีเวลาต่างๆ กันจนกระท่ังสเปิร์มหยุดเคล่ือนท่ีเม่ือกระตุ้นด้วย 0.4% NaCl 

สารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ dimethyl sulfoxide (DMSO), ethylene glycol, propylene glycerol, sucrose, 
ethanol และ glycerol โดยสารละลายไครโอโพรเทคแทนท์แต่ละชนิดถูกผสมไปในน้ําเชื้อท่ีถูกเจือจาง (extended semen) เพ่ือให้มีความ
เข้มข้นสุดท้าย (final concentration) ของสารไครโอโพรเทคแทนท์เป็น 5%, 10%, 15% และ 20% การประเมินเปอร์เซ็นต์ของสเปิร์มท่ี
เคลื่อนท่ีในการทดลองนี้ได้ทําในระยะเวลาต่างๆกันหลังจากใส่สารไครโอโพรเทคแทนท์ลงไปในน้ําเชื้อท่ีถูกเจือจาง เร่ิมต้ังแต่เวลา 0, 10, 20, 30, 
60, 90, 120, 150 และ 180 นาที โดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มกับกลุ่มควบคุมซ่ึงใช้น้ําเชื้อสดท่ีเจือจางด้วย 0.4% NaCl 
การประเมินความเป็นพิษของสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีต่อสเปิร์มนี้ทําการทดลอง 6 ซํ้าท่ีอุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) การทดลองใน
ข้ันตอนนี้ทําให้ทราบว่าสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดใด และความเข้มข้นช่วงใดท่ีเป็นพิษหรือทําให้สเปิร์มตายหรือหยุดเคล่ือนท่ี ทําให้สามารถ
พิจารณาเลือกเฉพาะสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีเป็นพิษน้อยมาใช้ในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนต่อไป นั่นคือทําให้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ี
ของสเปิร์มท่ีระยะเวลาต่างๆกันก่อนท่ีจะทําการแช่แข็ง ว่าสารสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดใดและความเข้มข้นใดมีความเป็นพิษต่อน้ําเชื้อปลา
ไนซ่ึงข้อมูลเหล่านี้สามารถนํามาใช้ประกอบในการ design protocol ระหว่างการแช่แข็งต่อไป 
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม การมีชีวิตของสเปิร์ม ความหนาแน่นของสเปิร์ม ความดันออสโมติกน้ําเชื้อ ในแต่ละชุด
การทดลองถูกนําเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (standard deviation) และถูกนํามาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติด้วย



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 

 506

วิธีการ Analysis of variance (two-way ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในชุดการทดลองด้วย 
Duncan’s new multiple range test โดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
3.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์มปลาไนในฤดผูสมพนัธุ์วางไข ่
 น้ําเชื้อสดท่ีรวบรวมมาใหม่ๆ (freshly collected milt) ของปลาไนที่นํามาใช้ในการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อดัง
แสดงในตารางท่ี 1 โดยแรงดันออสโมติกของน้ําเชื้อ (osmolality) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 269.8-290.2 mOsm/kg  เปอร์เซนต์การเคลื่อนท่ี
ของสเปิร์มมีค่าระหว่าง 86.7-100% ในขณะท่ีเปอร์เซนต์การมีชีวิตของสเปิร์มมีค่าเฉลี่ยประมาณ 91.2-97.2% และความหนาแน่นของ
สเปิร์มมีเฉลี่ยระหว่าง 0.9 x109 ตัว/มิลลิลิตร-5.5 x109 ตัว/มิลลิลิตร 
 

ตารางท่ี 1 การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําเชื้อปลาไนในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ 
เดือน 

 
แรงดันออสโมติกของน้ําเชื้อ 

(mOsm/kg) 
การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (%) การมีชีวิตของสเปิร์ม (%) ความหนาแน่นของสเปิร์ม (x109 ตัว/

ซีซี) 
พฤศจิกายน 285.3±1.6 a 100±0 a 95.6±1.3 a 4.9±0.6 a

ธันวาคม 284.9±2.9 a 100±0 a 94.7±1.4 a 5.5±0.7 a

มกราคม 290.2±1.8 a 100±0 a 97.2±0.9 a 3.3±0.8 b

กุมภาพันธ์ 274.9±2.6 b 100±0 a 96.3±0.7 a 2.1±0.7 bc

มีนาคม 269.8±2.2 b 100±0 a 93.8±0.5 a 1.8±0.6 c

เมษายน 275.6±1.4 b 86.7±2.7 b 91.2±1.3 a 1.4±0.5 c

พฤษภาคม 281.8±1.5 ab 100±0 a 94.8±1.5 a 3.9±0.8 ab

มิถุนายน 269.8±2.2 b 100±0 a 95.8±1.8 a 4.1±1.2ab

ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวต้ัง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
3.2 ผลของชนิดและความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนที่สเปิร์มปลาไน 
 3.2.1 DMSO 
 น้ําเชื้อสดมีเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มเท่ากับ 100% น้ําเชื้อท่ีเจือจางในสารละลาย DMSO ความเข้มข้นสุดท้าย 5, 10, 15 
และ 20% นําไปทดสอบการเคล่ือนท่ีของสเปิร์มท่ีเวลาต่างๆกัน พบว่า ในทุกความเข้มข้น สเปิร์มปลาไนยังมีการเคลื่อนท่ีเม่ือเวลาผ่านไป 180 
นาที เม่ือเวลาผ่านไป 10 นาทีสเปิร์มมีการเคลื่อนท่ีมากกว่า 97% (ตารางท่ี 2)  การทดสอบทางสถิติพบว่าความเข้มข้นของ DMSO และเวลา
ทดสอบมีผลทําให้การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 3.2.2 Ethylene  glycol   
 น้ําเชื้อสดมีเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มเท่ากับ 100% แต่การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มท่ีเจือจางด้วย ethylene  glycol ท่ีทุกความ
เข้มข้นยังคงมีการเคล่ือนท่ีเม่ือเวลาผ่านไป 180 นาที โดยเม่ือเวลาผ่านไป 10 นาที สเปิร์มมีการเคล่ือนท่ีมากกว่า 77% (ตารางท่ี 3)  การทดสอบ
ทางสถิติพบว่าความเข้มข้นของ ethylene glycol และเวลาทดสอบมีผลทําให้การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 3.2.3 Propylene  glycol  
 น้ําเชื้อสดมีเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มเท่ากับ 100% แต่น้ําเชื้อท่ีอยู่ใน propylene glycol ในทุกความเข้มข้น พบว่าสเปิร์มยัง
มีการเคลื่อนท่ีเม่ือเวลาผ่านไป 180 นาที โดยเม่ือเวลาผ่านไป 10 นาที สเปิร์มยังคงมีการเคลื่อนท่ีมากกว่า 97% (ตารางท่ี 4) การทดสอบทางสถิติ
พบว่าความเข้มข้นของ propylene glycol และเวลาทดสอบมีผลทําให้การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 3.2.4 Sucrose 
 น้ําเชื้อสดมีการเคล่ือนท่ีของสเปร์ิมเท่ากับ 100% สเปิร์มท่ีอยู่ในสารละลาย sucrose ท่ีความเข้มข้น 5% และ 10% ยังมีการเคล่ือนท่ี
เม่ือเวลาผ่านไป 180 นาที โดยเม่ือเวลาผ่านไป 10 นาที สเปิร์มมีการเคล่ือนท่ีมากกว่า 91% แต่ในความเข้มข้น 15% สเปิร์มหยุดการเคลื่อนท่ี
เม่ือเวลา 180 นาที และที่ความเข้มข้น 20% สเปิร์มหยุดการเคลื่อนท่ีเม่ือเวลา 150 นาที (ตารางท่ี 5) การทดสอบทางสถิติพบว่าความเข้มข้นของ 
sucrose และเวลาทดสอบมีผลทําให้การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 3.2.5 Ethanol 
 น้ําเชื้อสดมีเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มเท่ากับ 100% น้ําเชื้อสดท่ีอยู่ใน ethanol ในทุกความเข้มข้นเม่ือเวลาผ่านไป 180 นาที 
สเปิร์มยังคงมีการเคล่ือนท่ี เม่ือเวลาผ่านไป 10 นาทีสเปิร์มมีการเคล่ือนท่ีมากกว่า 80% (ตารางท่ี 6) ความเข้มข้นของ sucrose และเวลาทดสอบ
มีผลทําให้การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

3.2.6 Glycerol 
 น้ําเชื้อสดมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์มเท่ากับ 100% น้ําเชื้อท่ีผสมในสารละลาย glycerol ในทุกความเข้มข้นสเปิร์มยัง
มีการเคลื่อนท่ีเม่ือเวลาผ่านไป 30 นาทีแต่เม่ือเวลาผ่านไป 10 นาที สเปิร์มในทุกชุดการทดลองมีการเคลื่อนท่ีระหว่าง 24.4-44.2% ท่ี
ความเข้มข้น 5% และ 10% สเปิร์มหยุดเคลื่อนท่ีเม่ือผ่านไป 120 นาที และ 90 นาทีตามลําดับ ในขณะท่ีการใช้ glycerol ท่ีความเข้มข้น 
15% และ 20% มีผลทําให้สเปิร์มหยุดเคล่ือนท่ีหลังการเจือจางผ่านไปเพียง 60 นาทีเท่านั้น (ตารางท่ี 7)    
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาไนหลังเจือจางในสารละลาย DMSO  
เวลา  ความเข้มข้น (%)
(นาที) 5 10 15 20

น้ําเชื้อสด 100±0 a.3 100±0 a.2 100±0 a.4 100±0 a.4

0 100±0 a.3 100±0 a.2 100±0 a.4 97.8±2.2 a.4

10 100±0 a.3 100±0 a.2 100±0 a.4 97.8±2.2 a.4

20 100±0 a.3 100±0 a.2 100±0 a.4 97.8±2.2 a.4

30 100±0 a.3 100±0 a.2 97.8±2.2 a.43 95.6±2.2 a.4

60 100±0 a.3 97.8±2.2 b.2 97.8±2.2 ab.43 93.3±1.1b.4

90 97.8±2.2 a.32 97.8±2.2 a.2 97.8±2.2 a.43 91.1±2.2 a.4

120 97.8±2.2 a.32 97.8±4.4 a.2 93.3±1.1 a.32 75.6±2.2 b.3

150 93.3±3.9 a.21 95.6±2.2 a.2 91.1±2.2 a.21 51.1±2.2 b.2

180 91.1±2.2 a.1 88.9±2.2 a.1 86.7±3.9 a.1 44.5±2.2 b.1

 ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวเลขที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาไนหลังเจือจางในสารละลาย ethylene  glycol  
เวลา  ความเข้มข้น (%)
(นาที) 5 10 15 20

น้ําเชื้อสด 100±0 a.4 100±0 a.4 100±0 a.8 100±0 a.5

0 100±0 a.4 100±0 a.4 97.8±2.2 a.8 97.8±2.2 a.5

10 100±0 a.4 95.6±2.2 a.4 77.8±2.2 b.7 77.8±2.2b.4

20 97.8±2.2 a.4 93.3±0 a.4 77.8±2.2 b.6 75.6±2.2 b.4

30 95.6±2.2 a.43 93.3±0 a.4 62.2±2.2 b.5 57.8±2.2 b.3

60 95.6±2.2 a.43 82.2±2.2 b.3 57.8±2.2 c.5 48.9±2.2 d.2

90 88.9±2.2 a.32 77.8±5.9 a.3 48.9±3.9 b.4 33.3±3.9c.1

120 86.7±3.9 a.32 53.3±3.9 b.2 42.2±2.2 c.3 31.1±2.2 d.1

150 66.7±3.9 a.1 48.9±2.2 b.21 35.6±2.2 c.2 28.9±2.2 c.1

180 60±0 a.1 42.2±2.2 b.1 28.9±2.2 c.1 28.9±2.2 c.1

 ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมนัียสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวเลขที่เหมอืนกันในแนวต้ัง ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P>0.05) 
 

ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาไนหลังเจือจางในสารละลาย propylene  glycol  
เวลา  ความเข้มข้น (%)
(นาที) 5 10 15 20

น้ําเชื้อสด 100±0 a.4 100±0 a.4 100±0 a.4 100±0 a.4

0 100±0 a.4 100±0 a.4 100±0 a.4 100±0 a.4

10 100±0 a.4 100±0 a.4 97.8±2.2 a.4 97.8±2.2 a.4

20 100±0 a.4 97.8±2.2 a.43 97.8±2.2 a.4 97.8±2.2 a.4

30 100±0 a.4 97.8±2.2 a.43 97.8±2.2 a.4 97.8±2.2 a.4

60 77.8±2.2 b.3 95.6±2.2 a.43 91.1±2.2 a.3 97.8±2.2 a.4

90 71.1±2.2 c.2 93.3±1.1 ab.43 88.9±2.2 b.3 95.6±2.2 a.4

120 71.1±2.2 b.2 86.7±3.9 a.3 86.7±1.1 a.32 75.6±2.2 b.3

150 46.7±0 b.1 73.3±3.9 a.2 82.2±2.2 a.2 51.1±2.2 b.2

180 44.5±2.2 b.1 35.6±1.1 c.1 77.8±2.2 a.1 44.5±2.2 b.1

 ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมนัียสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวเลขที่เหมอืนกันในแนวต้ัง ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P>0.05) 
  

ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาไนหลังเจือจางในสารละลาย sucrose  
เวลา  ความเข้มข้น (%)
(นาที) 5 10 15 20

น้ําเชื้อสด 100±0 a.2 100±0 a.5 100±0 a.4 100±0 a.5

0 100±0 a.2 100±0 a.5 100±0 a.4 95.6±2.2 b.5

10 100±0 a.2 100±0 a.5 100±0 a.4 91.1±2.2 b.5

20 100±0 a.2 100±0 a.5 97.8±2.2 a.4 82.2±2.2 b.4

30 95.6±2.2 a.2 93.3±3.9 a.54 95.6±2.2 a.4 75.6±2.2 b.4

60 95.6±2.2 a.2 88.9±2.2a.4 68.9±5.9 b.3 44.5±2.2 c.3

90 93.3±3.9 a.2 88.9±2.2 a.4 33.3±3.9 b.2 13.3±3.9 c.2

120 88.9±2.2 a.2 55.6±4.4 b.3 26.7±1.1 c.2 6.7±3.9 d.21

150 68.9±8.9 a.1 42.2±2.2 b.2 2.2±2.2 c.1 0 c.1 
180 66.7±6.7 a.1 26.7±6.7 b.1 0 c.1 0 c.1 

 ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมนัียสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวเลขที่เหมอืนกันในแนวต้ัง ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P>0.05) 
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ตารางที่ 6 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาไนหลังเจือจางในสารละลาย ethanol 
เวลา  ความเข้มข้น (%)
(นาที) 5 10 15 20

น้ําเชื้อสด 100±0a.5 100±0 a.6 100±0 a.6 100±0 a.8

0 100±0 a.5 95.5±2.2 a.65 82.2±2.2 b.54 86.7±2.2 b.7

10 100±0 a.5 91.1±2.2 b.5 82.2±2.2 c.54 80±0 c.56

20 95.5±2.2 a.4 80±0 b.4 80±0 b.54 82.2±2.2 b.6

30 84.4±2.2 a.3 80±0 a.4 75.5±2.2 b.4 75.6±2.2 b.5

60 80±0 a.2 71.1±2.2 b.32 64.4±2.2 c.3 62.2±2.2 c.43

90 77.8±2.2 a.2 64.4±2.2 b.21 67.7±2.2 b.3 60±0 b.43

120 77.8±2.2 a.2 60±0 b.1 53.7±1.8 c.21 53.3±3.8 c.32

150 77.1±2.2 a.2 60±0 b.1 53.7±1.8 c.21 46.7±3.8 d.2 
180 60±0 a.1 56.7±1.9 b.1 46.7±2.9 c.1 32.7±3.8 d.1 

 ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมนัียสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวเลขที่เหมอืนกันในแนวต้ัง ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P>0.05) 
 

ตารางที่ 7 เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาไนหลังเจือจางในสารละลาย glycerol  
เวลา  ความเข้มข้น (%)
(นาที) 5 10 15 20

น้ําเชื้อสด 100±0 a.5 100±0 a.7 100±0 a.6 100±0 a.56

0 100±0 a.5 95.5±2.2 a.6 91.7±2.2 ab.5 86.7±2.2 b.5

10 35.5±2.2 b.4 44.2±2.2 a.5 35.5±2.2 b.4 24.4±2.2 c.4

20 28.7±2.2 a.3 31.1±2.2 a.4 24.4±2.2 ab.3 15.5±2.2 c.3

30 24.4±2.2 a.3 24.4±2.2 a.3 15.7±3.8 b.2 8.8±2.2 c.2

60 17.8±2.2 a.2 8.8±3.8 b.2 0 c.1 0 c.1

90 16.7±2.2 a.2 0 b.1 0 b.1 0 b.1

120 0 a.1 0 a.1 0 a.1 0 a.1

150 0 a.1 0 a.1 0 a.1 0 a.1

180 0 a.1 0 a.1 0 a.1 0 a.1

 ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมนัียสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวเลขที่เหมอืนกันในแนวต้ัง ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P>0.05) 

 

คุณภาพสเปิร์มปลาไนท่ีรวบรวมมาศึกษามีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสเปิร์ม โดยสเปิร์มยังคงมีการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มและการมีชีวิต
ของสเปิร์มท่ีมีค่าสูงตลอดช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ยกเว้นเดือนเมษายนท่ีสเปิร์มเคล่ือนท่ีลดลงเล็กน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยในพ่อพันธ์ุปลา
หลายชนิดท่ีสเปิร์มยังคงมีการเคล่ือนท่ีและการมีชีวิตสูงในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่เช่น ปลา Yamu Brycon siebenthalae (Eigenmann) (Cruz-
Casallas et al., 2005) ปลาไหล spiny eel Mastacembelus mastacembelus (Sahinoz et al., 2007) ค่าแรงดันออสโมติกของน้ําเชื้อมีค่า
ใกล้เคียงกับท่ีพบในปลาดุกอุยตามท่ีรายงานโดย Tan-Fermin et al. (1999) และ Vuthiphandchai et al. (2009b) ค่าความหนาแน่นของสเปิร์ม
ปลาไนมีค่าลดลงในเดือนมกราคมและสูงข้ึนอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสร้างสเปิร์ม (spermatogenesis) เนื่องจาก
ปลาไนผสมพันธ์ุวางไข่ตามฤดูกาล ทําให้ปลามีสเปิร์มจํานวนน้อยในช่วงต้นฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ และมีจํานวนสเปิร์มเพ่ิมข้ึนตามระยะการพัฒนา 
แต่ในช่วงปลายฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ จํานวนสเปิร์มลดลง จึงทําให้ความหนาแน่นสเปิร์มสูงข้ึน  ซ่ึงลักษณะเช่นนี้เหมือนกับการทดลองในปลาดุก
อุย (Vuthiphandchai et al., 2009b) ทําให้โดยภาพรวมคุณภาพสเปิร์มปลาไนลดลงในช่วงปลายฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ (Rouxel et al., 2008; 
Sahinoz et al., 2007) การศึกษาผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ต่อการเคลื่อนท่ีของสเปิร์มแสดงให้เห็นว่า DMSO, ethylene glycol, 
propylene glycol, sucrose และ ethanol เป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีควรนํามาใช้ในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนต่อไป เนื่องจาก การใช้
สารละลายสารไครโอโพรเทคแทนท์เหล่านี้ท้ัง 4 ความเข้มข้น ท่ีระยะเวลา 10 นาที มีผลทําให้สเปิร์มมีการเคล่ือนท่ีเฉลี่ยมากกว่า 80% ซ่ึง
เหมาะสมต่อการนําไปลดอุณหภูมิแช่แข็งต่อไป อย่างไรก็ตาม glycerol เป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีความเป็นพิษสูงต่อน้ําเชื้อปลาไน ไม่ควร
นําไปใช้แช่แข็งน้ําเชื้อปลาไนเนื่องจากการใช้สารละลาย glycerol มีผลทําให้การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามความเป็น
พิษของสารไครโอโพรเทคแทนท์ในทุกชุดการทดลองมีค่าสูงข้ึนเม่ือความเข้มข้น และระยะเวลาสเปิร์มสัมผัสสารไครโอโพรเทคแทนท์สูงชึ้นให้ผล
สอดคล้องกับการศึกษาในสเปิร์มปลาหลาย  ๆชนิด (Horváth and Urbanyi, 2000; Vuthiphandchai et al., 2009a, Vuthiphandchai et al., 2014) 

โดยท่ัวไป DMSO เป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีนิยมนํามาใช้ในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาหลายชนิด เช่น ปลากะพงแดง (Vuthiphandchai 
et al., 2009a) ปลาบึก (Mongkonpunya et al., 1995) ปลาตะเพียนขาว (Vuthiphandchai et al., 2014) เป็นต้น  สาร propylene glycol มีความ
เป็นพิษตํ่าและมีความเหมาะสมในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาดุกอัฟริกัน (Horvath and Urbanyi, 2000) และน้ําเชื้อปลาตาเดียว (winter flounder) 
มากกว่าการใช้ DMSO และ glycerol (Rideout et al., 2003) แต่ ethanol มีความเหมาะสมในการแช่แข็งน้ําเชื้อกดเหลืองเนื่องจากมีความเป็นพิษ
ตํ่า (Muchlisin et al., 2004) ในขณะที่ sucrose พบว่ามีความเหมาะสมในการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาบางชนิด เช่นปลาสลิด (Abinawanto et al., 2012) 
เนื่องจากความเป็นพิษต่อสเปิร์มตํ่า 
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4. สรุปผล 
คุณภาพน้ําเชื้อปลาไนมีการเปล่ียนแปลงในช่วงฤดูผสมพันธ์วางไข่ โดยน้ําเชื้อมีสเปิร์มท่ีมีการเคลื่อนท่ีแลมีชีวิตสูงตลอดฤดูผสม

พันธ์ุวางไข่ แต่ความหนาแน่นของสเปิร์มช่วงปลายฤดูผสมพันธ์ุวางไข่มีค่าสูงข้ีน สารไครโอโพรเทคแทนท์ท่ีมีความเป็นพิษต่อสเปิร์มปลาไน
อยู่ในเกณฑ์ตํ่าได้แก่ DMSO, ethylene glycol, propylene glycol, sucrose และ ethanol ซ่ึงควรนํามาใช้ศึกษาการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาไน
ต่อไปในขณะท่ี glycerol มีความเป็นพิษต่อสเปิร์มปลามาก  
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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ทําการศึกษาถึงผลของยาปฏิชีวนะต่อการยับย้ังแบคทีเรียในน้ําเชื้อปลาสวายท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็งใน
ไนโตรเจนเหลว เป็นระยะเวลานาน 150 วัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดควบคุม คือชุดท่ีเติม Extender 7 และชุดการ
ทดลองท่ี 2 คือ ชุดท่ีเติม Extender 7 ผสมกับยาปฏิชีวนะ 1% Penicillin-streptomycin (1% PS) ผลการศึกษาพบว่า การเติมยาปฏิชีวนะ 1% 
PS สามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดท่ีปนเปื้อนในน้ําเชื้อปลาสวายได้ดีกว่าชุดควบคุมโดยสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย
ต้ังแต่ก่อนแช่แข็ง 100 เท่า และสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามระยะเวลา
การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว และสามารถลดชนดิของแบคทีเรียท่ีปนเปื้อนในน้ําเชื้อปลาสวายแช่แข็งได้ดีกว่าชุดควบคุม  
คําสําคัญ:  น้ําเชื้อ ปลาสวาย แช่แข็ง ยาปฏิชีวนะ 

Abstract 
 In this study, effect of antibiotic on inhibition of total heterotrophic bacteria in cryopreserved milt of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) kept in liquid nitrogen was investigated during an experimental period of 150 days. There were 2 
treatments which were the control group (supplemented with Extender 7) and the treated group (supplemented with Extender 7 
and 1% PS). The result showed that treatment supplemented with 1% PS was able to reduce total heterotrophic bacteria 
contaminated in striped catfish milt better than the control. The treated group with supplementation of 1% PS was able to 
decrease total heterotrophic bacteria 100 times at the step “before cryopreservation” and total heterotrophic bacteria were 
significantly reduced (P< 0.05) throughout the cryostorage period in liquid nitrogen. Addition of antibiotics was capable of removing 
the types of contaminated bacteria in cryopreserved striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) milt better than the control. 
Keywords: Milt, Striped catfish, Cryopreservation, Antibiotic 
 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าโดยลําดับ ไม่
ว่าจะเป็นเทคนิคการเพาะพันธ์ุ  การอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดต่างๆ ได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีมักเกิดข้ึนอยู่เสมอในระหว่างการเพาะพันธ์ุปลาหลายชนิดก็คือ พ่อแม่พันธ์ุปลาที่ใช้เพาะพันธ์ุมีความสมบูรณ์เพศไม่
พร้อมกันในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ (Spawning season) ทําให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการในโรงเพาะฟัก เช่น ในช่วงปลายฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ 
พ่อพันธ์ุจะมีปริมาณน้ําเชื้อลดลง ซ่ึงแม้ว่าสามารถกระตุ้นได้โดยการฉีดฮอร์โมนให้ปลาผลิตน้ําเชื้อได้แต่กลับพบว่าแม่พันธ์ุก็มีไข่แก่น้อยลง 
ทําให้การเพาะพันธ์ุไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เพราะโดยท่ัวไปในส่วนมากช่วงระยะเวลาท่ีพ่อพันธ์ุสมบูรณ์เพศมักจะเกิดก่อนแต่และจะ
ยาวนานกว่าช่วงระยะเวลาท่ีแม่พันธ์ุสมบูรณ์เพศ นอกจากนี้ในบางครั้งช่วงระยะเวลาท่ีสามารถรีดน้ําเชื้อจากพ่อพันธ์ุได้ (Sperm availability) 
ก็ไม่สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาท่ีแม่พันธ์ุตกไข่ (Egg availability) ซ่ึงก็อาจเกิดจากพ่อพันธ์ุถูกรีดน้ําเชื้อบ่อยคร้ังจนไม่สามารถผลิตน้ําเชื้อได้ทัน
ทําให้เกิดความเครียด  หรือเกิดจากความแปรปรวนของปลาแต่ละตัว (Individual variation) ท่ีผลิตน้ําเชื้อได้ต่างกัน ทําให้มีความยุ่งยากใน
การจัดการระหว่างการผสมเทียมในโรงเพาะฟักเป็นอย่างมาก (Vuthiphandchai and Zohar, 1999) อีกท้ังการใช้น้ําเชื้อปลาท่ีรีดออกมา
ใหม่  ๆ(Freshly collected milt) เพ่ือการผสมเทียมนั้นก็มีข้อจํากัดตรงท่ีจะต้องใช้ผสมเทียมทันที ไม่สามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อท่ีอุณหภูมิตํ่าไว้
ได้นาน เพราะคุณภาพน้ําเชื้อลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผสมพันธ์ุไม่ติด (วีรพงศ์, 2536) ดังนั้นการเพาะพันธ์ุปลาโดยการผสมเทียมจําเป็นต้องมี
การพัฒนาเทคนิควิธีการเก็บรักษานํ้าเชื้อปลาเพื่อให้มีน้ําเชื้อจากพ่อพันธ์ุท่ีพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อการผสมเทียมและสามารถใช้ได้สะดวก
รวดเร็วตลอดช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่เม่ือแม่ปลามีความพร้อมในการเพาะขยายพันธ์ุ 
 นอกจากนั้นในปัจจุบันพบว่าเกิดภัยพิบัติจากน้ําท่วมท่ัวประเทศจึงทําให้ตระหนักถึงประโยชน์ ของการแช่เย็นและแช่แข็งน้ําเชื้อ
สัตว์น้ําเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในภายหลัง เนื่องจากน้ําท่วมจากน้ําหลากหรือน้ําเอ่อล้นจากแม่น้ําหรือทะเลสามารถทําให้บ่อเลี้ยงพ่อพันธ์ุเกิด
ความเสียหายและทําให้เกิดการสูญเสียพ่อพันธ์ุอย่างมาก การเก็บน้ําเชื้อโดยเฉพาะการเก็บรักษาแบบแช่แข็งซ่ึงได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย
ในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไต้หวันได้มีการเก็บน้ําเชื้อสัตว์น้ําเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบทําให้สามารถอนุรักษ์
น้ําเชื้อและสามารถนําน้ําเชื้อมาใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องคํานึงถึงฤดูกาลท่ีมีน้ําเชื้อหรือช่วงท่ีมีน้ําเชื้อไม่สมบูรณ์  จึงเป็นการเก็บรักษา
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น้ําเชื้อสัตว์น้ําเศรษฐกิจได้อย่างครอบคลุมท้ังประโยชน์ทางการค้าและประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ และด้วยปลาสวายมีปัญหาการขาดแคลน
น้ําเชื้อในบางช่วงของฤดูกาลจึงต้องมีการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ําเชื้อปลาสวาย โดยวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือทราบผลของยา
ปฏิชีวนะท่ีมีต่อแบคทีเรียกลุ่มเฮมเมอโรโทรปทั้งหมดของน้ําเชื้อปลาสวายท่ีแช่แข็งเพ่ือให้ได้น้ําเชื้อปลาสวายท่ีมีคุณภาพดีต่อไป       
  

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การรวบรวมพ่อพันธุ์ปลาสวาย 
 รวบรวมพ่อพันธ์ุปลาสวายจากอําเภอพนัสนิคมและอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นํามาเลี้ยงให้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ก่อน
เร่ิมทําการทดลอง ณ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการพัฒนาของสเปิร์มในถุงอัณฑะ 
โดยใช้ฮอร์โมน Luteinzing Hormone Releasing Hormone analogue (LHRHa) มีชื่อทางการค้าว่า “Suprefect” ในอัตรา 20 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม ร่วมกับ Domperidone (ชื่อทางการค้าว่า Motilium) ในอัตราส่วน 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม หลังจากฉีดฮอร์โมนประมาณ 10-12 
ชั่วโมง เช็ดแอลกอฮอล์บริเวณลําตัวของปลาสวายแล้วรีดน้ําเชื้อปลาสวายลงในจานเพาะเชื้อท่ีปราศจากเชื้อ โดยรีดอย่างระมัดระวังเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของเลือด ปัสสาวะหรือน้ํา ลงในน้ําเชื้อ  นําน้ําเชื้อปลาสวายท่ีรีดได้ท้ังหมดมารวมกันเพ่ือลดความแปรปรวนของคุณภาพ
น้ําเชื้อ น้ําเชื้อท่ีนํามาใช้ในการทําน้ําเชื้อแช่แข็งต้องเป็นน้ําเชื้อท่ีมีลักษณะขาวขุ่นและไม่มีเมือกหรือเลือดปน  
  

 
 

ภาพท่ี 1 พ่อพันธุ์ปลาสวาย 
 

2.2 การทดสอบผลของยาปฏิชีวนะต่อการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาสวายและการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อน
ในน้ําเชื้อปลาสวายแช่แข็ง 
 ทําโดยแบ่งน้ําเชื้อปลาสวายออกเป็น 2 ชุดการทดลอง  ดังนี้คือ 1) Extender 7 (Control)   และ 2) Extender 7 ผสมกับ Penicillin-
streptomycin ความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 1%  ใช้ไมโครปิเปตดูดสารละลายบัฟเฟอร์ Extender 7 และน้ําเชื้อในอัตราส่วน 1:1  ลงใน Tissue 
culture flask ปราศจากเชื้อ เติม Penicillin-streptomycin ลงใน Tissue culture flask ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของยาปฏิชีวนะเท่ากับ 1%  เขย่า
เบา  ๆให้เข้ากัน ทําการทดลอง 3 ซํ้า  ส่วนชุดควบคุมไม่เติมยาปฏิชีวนะ แล้วจึงผสมสารไครโอโพรเทคแทนท์ นั่นคือ DMSO ให้มีความเข้มข้น
สุดท้ายเท่ากับ 10% DMSO ท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 25 องศาเซลเซียส ปล่อยไว้ให้อยู่ในภาวะสมดุล (Equilibration period) นาน 10 นาที ก่อนท่ี
จะถูกรวบรวมไว้ในหลอดฟาง (Straw) ขนาด 0.25 มิลลิลิตร จากนั้นทําการแช่แข็งด้วยเคร่ืองมือลดอุณหภูมิ (Controlled-rate programmable 
freezer) ด้วยการลดอุณหภูมิแบบ Two-step freezing จากอุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ไปจนถึง 0 องศาเซลเซียส และจาก 0 องศาเซลเซียส 
ไปจนถึงอุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการลด -3 องศาเซลเซียสต่อนาที จากนั้นนําตัวอย่างมาเก็บในถังไนโตรเจนเหลว นําหลอดบรรจุ
น้ําเชื้อมาทําการละลายในอ่างปรับอุณหภูมิ (Water bath) แล้วนํามาประเมินคุณภาพทางแบคทีเรียทุก  ๆ30 วัน เป็นระยะเวลานาน 150 วัน 
2.3 การศึกษาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดจากน้ําเชื้อสดของปลาสวายและน้ําเชื้อ
แช่แข็ง (Nimrat et al., 2006) 
 เจือจางตัวอย่างน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแช่แข็งท่ีเตรียมได้จากชุดการทดลอง (น้ําเชื้อสด และ 1% PS) ด้วย 0.85% Normal saline ให้ได้
ระดับความเจือจางที่ต้องการ นําสารละลายตัวอย่างท่ีระดับความเจือจางต่าง  ๆปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count 
Agar (PCA) จานละ 0.1 มิลลิลิตร (ทํา 3 ซํ้า) สเปรดเพลทแล้วนําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส นาน 24 - 48 ชั่วโมง  จากนั้นนับปริมาณ
โคโลนีท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียตามวิธีการของ Koneman et al. (1997); Brenner et al. (2005) และ Holt 
et al. (1994) โดยน้ําเชื้อแช่แข็งออกมาละลายแล้วประเมินการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียทุก 30 วัน เป็นระยะเวลานาน 150 วัน 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ผลการทดลองแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติ The statistical program 
for the social sciences (SPSS) version 19.0 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range test  โดยวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ P = 0.05   
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดในน้ําเชื้อของปลาสวายพบว่าน้ําเชื้อในชุดควบคุมและชุดการทดลองท่ี
เติมยาปฏิชีวนะ 1% PS มีปริมาณน้อยกว่าท่ีพบในน้ําเชื้อสด นอกจากนั้นยังพบว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดของท้ังสองชุด
การทดลองมีค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว  โดยในวันสุดท้ายของการทดลองมี
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ปริมาณเท่ากับ 9.33 ± 0.58 × 102 และ 7.00 ± 0.81 × 102  CFU/mL ตามลําดับ และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดในชุด
การทดลองท่ีเติมยาปฏิชีวนะ 1% PS มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับชุดควบคุม (ดังตารางท่ี 1)   
 จากการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในนํ้าเชื้อสดพบแบคทีเรียท้ังหมด 16 ชนิด (ดังตารางท่ี 2) โดยน้ําเชื้อชุด
ควบคุมก่อนการแช่แข็งตรวจพบแบคทีเรียทุกชนิดเช่นเดียวกับท่ีพบในน้ําเชื้อสด ยกเว้น B. larvae และ B. polymyxa ส่วนน้ําเชื้อท่ีเติม 1% PS 
ก่อนการแช่แข็งตรวจพบแบคทีเรีย 13 ชนิด ยกเว้น B. coagulans, B. larvae และ B. polymyxa แสดงให้เห็นว่า B. coagulans เป็นแบคทีเรียท่ี
สามารถกําจัดได้ด้วยการเติม 1% PS ส่วนน้ําเชื้อหลังการแช่แข็งนั้นพบว่ามีเพียง Staphylococcus cohnii subsp.2 ท่ีตรวจไม่พบนอกเหนือจาก
แบคทีเรียท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นยังพบว่า B. laterosporus และ Staphylococcus caseolyticus เป็นแบคทีเรียท่ีด้ือต่อ 1% PS 
เนื่องจากตรวจพบแบคทีเรียท้ัง 2 ชนิดนี้  ในชุดควบคุมและชุดการทดลองท่ีเติม 1% PS ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 150 วัน (ดังตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด (CFU/ml) ที่ปนเปื้อนในน้ําเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาแบบแช่แข็ง  
ระยะเวลาการ
ทดลอง (วัน) นํ้าเช้ือสด ชุดควบคุม 1% PS 

ก่อนแช่แข็ง หลังแช่แข็ง ก่อนแช่แข็ง หลังแช่แข็ง
0 5.00 ± 2.00 × 107  1 2.00 ± 0.82 ×106  2 2.03 ± 1.00 × 105  a,2 3.33 ± 0.33 × 105  2 3.50 ± 2.12 × 104  a,2

30   4.67 ± 2.73 × 104  b,1 5.00 ± 1.00 × 103  ab,1

60   1.40 ± 0.53 × 104  b,1 1.53 ± 0.45 × 103  b,2

90   6.33 ± 4.04 × 103  b,1 8.00 ± 2.00 × 102  c,2

120   1.00 ± 0.82 × 103  c,1 7.33 ± 3.09 × 102  c,1

150   9.33 ± 0.58 × 102  c,1 7.00 ± 0.81 × 102  c,1

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)  ตัวเลขในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 

ตารางที่ 2 ชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปที่ปนเป้ือนในน้ําเชือ้ปลาสวายท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็ง 

ชนิดของแบคทีเรยี นํ้าเช้ือสด 
นํ้าเช้ือก่อนการแช่แข็ง นํ้าเช้ือหลังการแช่แข็ง 

0 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 150 วัน
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Bacillus acidocaldarius + + + + + + + + + + + + - - - 
B. brevis + + + + + + + + - + - - - - -
B. coagulans + + - + - + - + - + - - - - -
B. larvae + - - - - - - - - - - - - - -
B. laterosporus + + + + + + + + + + + + + + +
B. pasteurii + + + + + + + + - - - - - - -
B. polymyxa + - - - - - - - - - - - - - -
B. sphaericus + + + + + + + + - + - - - - -
Flavobacterium breve strain 1 + + + + + + + - - - - - - - -
Listeria monocytogenes + + + + + + + - - - - - - - -
Planococcus citreus + + + + + + - + - + - - - - -
P. kocurii + + + + + + - + - + - - - - -
Staphylococcus caseolyticus + + + + + + + + + + + + + + +
S. cohnii subsp.1     + + + + + + + - - - - - - - -
S. cohnii subsp.2     + + + - - - - - - - - - - - -
S. saccharolyticus + + + + + - - - - - - - - - -

หมายเหตุ: + หมายถึง พบ, - หมายถึง ไม่พบ 
 

ตามปกติแล้วการปนเปื้อนของแบคทีเรียในนํ้าเชื้อสูงนั้นจะมีผลทําให้คุณภาพของนํ้าเชื้อตํ่าลงเนื่องจากสเปิร์มจะมีอัตราการรอดชีวิตตํ่า 
ซ่ึงแบคทีเรียท่ีปนเปื้อนจะมีการใช้ออกซิเจนทําให้สเปิร์มในน้ําเชื้อเกิดสภาวะ Hypoxia หรือสภาวะการขาดแคลนออกซิเจน และยังทําให้
ความสามารถของสเปิร์มในการนําไปปฏิสนธิกับไข่ลดลงด้วยเพราะแบคทีเรียจะไปปิดกั้น Micorpyle ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสเปิร์มจะเข้าไปปฏิสนธิกับ
ไข่ (Holcomb et al., 2005) นอกจากนี้แบคทีเรียบางชนิดยังสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนและของเสียต่าง ๆ  ออกมา  ทําให้เป็นอันตราย
ต่อสเปิร์มได้ (Jenkins and Tiersch, 1997)  จากการศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในนํ้าเชื้อพบแบคทีเรียท้ังสิ้น 16 ชนิด  ซ่ึงเป็นแบคทีเรีย
ในสกุล Bacillus เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงแบคทีเรียสกุล Flavobacterium, Listeria, Planococcus และ Staphylococcus ซ่ึงพบว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของคณะผู้วิจัยหลายท่านก่อนหน้านี้  ยกตัวอย่างเช่น  Mahmoud et al. (2004) ได้ทําการแยกแบคทีเรียจากส่วนต่าง ๆ   ของปลาคาร์พ 
และจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียพบว่า Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella และ Bacillus  เป็นแบคทีเรียเด่นท่ีพบในส่วนต่างๆ  ของ
ปลาชนิดนี้  ส่วน Sugita et al. (1996) ได้ทําการคัดแยกแบคทีเรียจากส่วนต่าง ๆ  ของปลานํ้าจืด 7 ชนิด  โดยจัดจําแนกได้เป็นแบคทีเรียในกลุ่ม 
Enterobacteriaceae, Pesudomonas sp., Aeromonas caviae., Bacillus sp., Acinetomonas sp. และ Moraxella sp. เป็นต้น  นอกจากนั้น 
Al-Harbi and Uddin (2005) ได้ทําการศึกษาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียจากบ่อน้ํากร่อย ตะกอน เหงือกและลําไส้ของปลานิลในประเทศ
ซาอุดิอาระเบียพบ Aeromonas hydrophila, Bacillus sp., Burkholderia sp., Chryseomonas sp., Pasteurella pnemotropica, 
Photobacterium sp., Pseudomonas sp., Serratia liquefaciens, Shewanella putrefaciens, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., 
Vibrio sp., V. alginolyticus, V. cholerae, V. carchariae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. fluvialis, V. furnissii และแกรมลบ รูปท่อนท่ียัง
ไม่ได้จําแนกเป็นส่วนใหญ่   
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4. สรุปผล 
 จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ยาปฏิชีวนะ 1% PS ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาสวายแช่แข็งพบว่าการเติมยาปฏิชีวนะ 1% PS มี
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดท่ีปนเปื้อนในน้ําเชื้อปลาสวาย โดยแบคทีเรียท่ีพบปนเปื้อนในน้ําเชื้อปลาสวายมี
ท้ังหมด 16 ชนิด  ได้แก่ Bacillus acidocaldarius, B. brevis, B. coagulans, B. larvae, B. laterosporus, B. pasteurii, B. polymyxa, B. sphaericus, 
Flavobacterium breve strain 1, Listeria monocytogenes, Planococcus citreus, P. kocurii, Staphylococcus caseolyticus, S. cohnii subsp.1, 
S. cohnii subsp.2 และ S. saccharolyticus ซ่ึงการเติมยาปฏิชีวนะ PS 1% สามารถกําจัดแบคทีเรียบางชนิดท่ีปนเปื้อนในน้ําเชื้อปลาสวายแช่แข็งได้   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรในการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวด้วยเครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติโดย
แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลองคือ ชุดควบคุม ชุดท่ีเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% ชุดท่ีเติมสารสกัดใบมะรุม ความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  และชุดท่ีเติมสารสกัดขิง ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรผลการศึกษาพบว่าสเปิร์มท่ีมีชีวิตของกุ้ง
แชบ๊วยทุกชุดการทดลองเม่ือเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีปริมาณเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วง 99.00 ± 1.00 - 99.89 ± 0.11% ซ่ึงมี
ค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับถุงน้ําเชื้อสด แสดงให้เห็นว่าทุกชุดการทดลองสามารถเก็บรักษาคุณภาพสเปิร์มกุ้งแชบ๊วย
ได้อย่างดี  ส่วนการศึกษาปริมาณแบคทีเรียท่ีปนเปื้อนในระหว่างการเก็บรักษา พบว่าหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ชุดการทดลองท่ีเติมสาร
สกัดใบมะรุมสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดได้ใกล้เคียงกับการเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 
0.1% ส่วนแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas และ Vibrio ตรวจพบในปริมาณ <10 CFU/g ในทุกชุดการทดลองตลอดระยะเวลาการศึกษา  
คําสําคัญ: ใบมะรุม ขิง ถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วย แช่แข็ง 
 

Abstract 
 In this study, the effect of Thai medicinal plants on cryostorage of Penaeus merguiensis spermatophores cryopreserved 
by programmable freezer and kept in liquid nitrogen was divided into 4 treatments including control, 0.1% Penicillin-Streptomycin, 
moringa leaf extract at 0.1 mg/ml and ginger extract at 0.10 mg/ml. Results showed the sperm viability in the three treated groups 
was found in the range of 99.00 ± 1.00 - 99.89 ± 0.11%, similar to that of the fresh milt (P > 0.05). This indicates that the three 
treated groups were capable of preserving sperm quality of P. merguiensis. After 3 months of cryostorage of banana prawn 
spermatophores, moringa leaf extract was able to reduce total heterothrophic bacteria, similar to the use of 0.1% Penicillin-
Streptomycin. Pseudomonas and Vibrio were found less than 10 CFU/g in all groups during the experimental period. 
Keywords:  Moringa leaf, Ginger, Penaeus merguiensis, Spermatophore, Cryopreservation 
 

1. บทนํา 
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นอาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  เพราะผลผลิตกุ้งท่ีมีอยู่ในประเทศสามารถสร้าง

มูลค่าในการส่งออกและยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย  อีกท้ังความต้องการบริโภคกุ้งทะเลเศรษฐกิจในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนเป็นผลให้
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างรวดเร็ว (Nimrat et al., 2005; 2008; Vuthiphandchai et al., 2007)  ประเทศ
ไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกุ้งและถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (13%)  รองจากประทศจีน (39%)  แต่
ผลผลิตกุ้งจากประเทศจีนจะเน้นเพ่ือการบริโภคในประเทศ  ขณะที่ประเทศไทยเน้นเพ่ือการส่งออกถึงร้อยละ 90 ของผลผลิตท่ีได้  โดยในปี 
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกกุ้งในตลาดโลกสูงท่ีสุด (15%)  รองลงมาคือประเทศเวียดนาม (14%) และประเทศจีน (12%)  กุ้งท่ี
นิยมเพาะเลี้ยงท่ัวโลกและสามารถเป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมีประมาณ 7 สายพันธ์ุ คือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว
จีน กุ้งฟ้า กุ้งคุรุมา กุ้งขาวอินเดีย และกุ้งแชบ๊วย (ถนอมจิตร สิริภคพร และคณะ, 2556) 

กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) เป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งท่ีนิยมเพาะเลี้ยงมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Boonyaratpalin, 
1998) เนื่องจากเป็นกุ้งท่ีมีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย  ทนต่อสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงได้ดี (Zacharia and Kakati, 2002) ท้ัง
ยังใช้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงตํ่า ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นและได้ผลผลิตสูง  ทําให้เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากข้ึนและมีความต้องการลูกกุ้ง
แชบ๊วยสําหรับเพาะเลี้ยงปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้กุ้งแชบ๊วยยังเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (กําจัด  ร่ืนเริงดี 
และวิไลวรรณ สอนประสม, 2551) ส่งผลให้มีความต้องการพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุกุ้งปริมาณมากข้ึนตามไปด้วย (สุพจน์ จึงแย้มปิ่น และชัยรัตน์ 
พุ่มช่วย, 2547)  ในปัจจุบันความต้องการกุ้งแชบ๊วยในตลาดมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้การผลิตกุ้งแชบ๊วยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด รวมท้ังการผสมพันธ์ุตามธรรมชาตินั้นสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ปริมาณน้อย  แต่ในการเพาะพันธ์ุบางครั้งไม่สามารถหาพ่อพันธ์ุท่ีมีคุณภาพ
ดีได้ จึงทําให้ต้องพัฒนาวิธีการแช่แข็งถุงน้ําเชื้อและสามารถเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวให้มีคุณภาพดีเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในภายหลัง 
ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อคุณภาพสเปิร์มและปริมาณแบคทีเรียท่ีปนเปื้อน
ระหว่างการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อแช่แข็งของกุ้งแชบ๊วย 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 การสกัดสมุนไพร (Quave et al., 2008) 
 นําสมุนไพรจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ ใบมะรุมและขิง มาล้างน้ําทําความสะอาด ห่ันให้เป็นชิ้นเล็กๆ นําไปทําแห้ง และนํามาบดให้
ละเอียดด้วยเครื่องปั่น  จากนั้นนํามาแช่ในขวดรูปชมพู่ท่ีบรรจุเอทานอล 95%  ในอัตราส่วนสมุนไพรต่อเอทานอลเท่ากับ 1 ต่อ 10  นําไปเขย่า
ด้วยเคร่ืองเขย่าท่ีอุณหภูมิห้อง ความเร็วรอบเท่ากับ 100-120 รอบต่อนาที นาน 72 ชั่วโมง กรองสารสกัดสมุนไพรผ่านกระดาษกรอง 
Whatman เบอร์ 1 ด้วยเครื่องกรองแบบสุญญากาศ จากนั้นทําให้เข้มข้นข้ึนด้วยเครื่อง Rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
2.2 การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรท่ีมีต่อการแช่แข็งถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยด้วยเครื่องแช่แข็งอัตโนมัติ 
(ดัดแปลงมาจาก Vuthiphandchai et al., 2007) 
 นําถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีเก็บรวบรวมได้ใส่ลงในหลอด Cryovial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ท่ีมีสารละลายบัฟเฟอร์ (Ca-F saline) และ
สารละลายไครโอโพรเทคแทนท์ (DMSO) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้ 
   ชุดการทดลองท่ี 1 เติม Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 10% (v/v) (Control) 
   ชุดการทดลองท่ี 2  เติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% 
   ชุดการทดลองท่ี 3  เติมสารสกัดใบมะรุม ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
   ชุดการทดลองท่ี 4  เติมสารสกัดขิง ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
 จากนั้นเติมสารชนิดต่างๆ  ของแต่ละชุดการทดลองปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปล่อยท้ิงไว้ให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium)  นาน 10 นาที  
ดูดสารละลายออก แล้วนํามาแช่แข็งโดยใช้อัตราการลดอุณหภูมิ (Freezing rate) ท่ี 2 องศาเซลเซียส/นาที  อุณหภูมิเร่ิมต้นท่ี 25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสุดท้าย -80 องศาเซลเซียส  Hold 0.5 นาที  ด้วยเคร่ืองลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Controlled-rate programmable freezer)  จากนั้นนําถุง
น้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยแช่แข็งท่ีได้ลดอุณหภูมิแล้วไปเก็บรักษาในถังไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพ่ือนํามาศึกษาต่อไป 
2.3 การประเมินสเปิร์มที่มีชีวิต (% Sperm viability) (Fribourgh, 1966; Vuthiphandchai and Zohar, 1999)    
 การประเมินสเปิร์มท่ีมีชีวิต ทําโดยละลาย (Thawing) ถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วย โดยนําหลอด Cryovial มาแช่ในอ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิท่ี
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 นาที จากนั้นนํามาสับให้ละเอียดบนแผ่นสไลด์ด้วยใบมีด และแบ่งถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วย 1 ถุงต่อ 2 สไลด์
หยด Eosin ปริมาตร 1 หยด และหยด Nigrosin ปริมาตรสองเท่าลงไปภายหลัง จากนั้นผสมให้เข้ากันและนํากระจกปิดสไลด์มาเกลี่ยบาง  ๆบน
แผ่นสไลด์ รอให้แห้ง จากนั้น Fix โดยผ่านเปลวไฟ ควรระวังไม่ให้ร้อนเกินไป สุ่มนับจํานวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีกําลังขยาย 1,000 เท่า 
สเปิร์มท่ีมีชีวิต (Viable sperm) จะไม่ดูดซึมสีหรือติดสีย้อม และตัวสเปิร์มท่ีไม่มีชีวิต (Dead sperm) จะดูดซับสีหรือติดสีย้อมสีม่วงแดง โดย
สุ่มนับสเปิร์ม ปริมาณ 200 ตัว และทําการทดลอง 3 ซํ้า  เพ่ือคํานวณเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิต  
2.4 การประเมินการปนเป้ือนของแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์และสัตว์น้ําจากถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยสดและถุง
น้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยแช่แข็ง (Nimrat et al., 2006; 2008) 
 การประเมินการปนเปื้อนของแบคทีเรียในถุงน้ําเชื้อสด ทําโดยรวบรวมถุงน้ําเชื้อจากกุ้งแชบ๊วยโดยใช้มือกดเบา  ๆบริเวณโคนขาเดินคู่ท่ี 
5 ของพ่อพันธ์ุกุ้งแชบ๊วยท้ัง 2 ข้าง จากนั้นใช้คีมคีบท่ีสะอาดดึงถุงน้ําเชื้อออกมาด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ แล้วนําถุงน้ําเชื้อมาบดให้ละเอียดในโกร่ง
บดยา จากนั้นเจือจางน้ําเชื้อด้วย 0.85% NaCl ท่ีระดับความเจือจางต่างๆ แล้วปิเปตตัวอย่างน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีระดับความเจือจางต่าง  ๆ
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA), Pseudomonas Isolation Agar (PIA) และ Thiosulfate Citrate Bile 
salt Sucrose Agar (TCBS) เพ่ือศึกษาถึงปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมด แบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas และแบคทีเรียกลุ่ม 
Vibrio ตามลําดับ โดยในแต่ละความเจือจางทํา 3 ซํ้า ใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมเกลี่ยตัวอย่างจนท่ัวจานเพาะเชื้อด้วยวิธีเสปรดเพลท (Spread plate) 
นําจานเพาะเชื้อไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นนับจํานวนโคโลนีท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ บันทึกผลการ
ทดลอง  ส่วนการประเมินการปนเปื้อนของแบคทีเรียในถุงน้ําเชื้อท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็ง ทําการทดลองเช่นเดียวกับถุงน้ําเชื้อสด แต่ใช้ตัวอย่าง
ถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวแทน 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
3.1 การเก็บรวบรวมพ่อพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 
 รวบรวมพ่อพันธ์ุกุ้งแชบ๊วยอายุประมาณ 6 เดือน จากบริเวณทะเลหาดบางแสนและทะเลเขาสามมุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท่ีมี
น้ําหนักเฉลี่ย 27.20 ± 0.68 กรัม มีความยาวจากปลายกรีถึงปลาย Telson เท่ากับ 14.33±0.14 เซนติเมตร (รูปท่ี 1 (a))   จากนั้นดึงถุงน้ําเชื้อกุ้ง
แชบ๊วยจากบริเวณโคนขาเดินคู่ท่ี 5 ของพ่อพันธ์ุกุ้งแชบ๊วยท้ัง 2 ข้าง (รูปท่ี 1 (b)) และนํามาวางในจานเพาะเชื้อท่ีมี Ca-free saline ท่ีปราศจากเชื้อ
และเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส บนน้ําแข็งเพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 

3.2 ลักษณะของสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษา 
 สมุนไพรจํานวน 2 ชนิด ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ใบมะรุม และขิง โดยหลังอบแห้งมีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 2 เม่ือนํามาสกัด
และระเหยแห้งด้วยเคร่ือง Rotary evaporator สารสกัดใบมะรุมมีสีเขียวเข้มอมดําข้นเหนียว ส่วนสารสกัดขิงมีสีน้ําตาลอมดํา ข้นเหนียว   
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(a)    (b)  
                                                                              

รูปที่ 1  (a) พ่อพันธุ์กุ้งแชบว๊ย (b) การดึงถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วย (ภาพโดย วิภาภรณ์ วงศ์จันทร์) 
 

(a)     (b)  
                                                                                                     

รูปที่ 2 ลักษณะของสมุนไพรหลังอบแหง้ (a) ใบมะรมุ (b) ขิง (ภาพโดย โททวิส เพียรเชลงเอก) 
 

3.3 ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยและการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคในถุงน้ําเชื้อ
กุ้งแชบ๊วยที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งด้วยเครื่องแช่แข็งอัตโนมัติ 
 3.3.1 ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตของถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็ง
อัตโนมัติ 
 จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตของกุ้งแชบ๊วยท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็งโดยใช้เคร่ืองแช่แข็งอัตโนมัติพบว่า เปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมี
ชีวิตของกุ้งแชบ๊วยก่อนเร่ิมต้นการทดลองมีคุณภาพดี โดยมีค่าเท่ากับ 99.89±0.11% ส่วนถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีเตรียมสําหรับแช่แข็งด้วยการเติม
สารท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ชุดควบคุม ชุดท่ีเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% ชุดท่ีเติมสารสกัดใบมะรุม และชุดท่ีเติมสาร
สกัดขิง มีปริมาณเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตของกุ้งแชบ๊วยไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับถุงน้ําเชื้อสดก่อนการแช่แข็ง นอกจากนี้
เม่ือเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยในไนโตรเจนเหลวเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน ได้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ําเชื้อไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) กับช่วงเริ่มต้นการทดลอง  ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์สเปิร์มที่มีชีวิตของกุ้งแชบ๊วยที่แช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติ 
ระยะเวลาการทดลอง 

(เดอืน) 
เปอร์เซ็นต์สเปิรม์ท่ีมีชีวิต (%)

ถุงนํ้าเช้ือสด ชุดควบคุม Penicillin-Streptomycin 
0.1%

สารสกัดใบมะรุม 
(0.1 mg/ml) 

สารสกัดขิง
(0.1 mg/ml)

ก่อนแช่แข็ง 99.89 ± 0.11 a 99.44 ± 0.56 a,1 99.33 ± 0.67 a,1 99.89 ± 0.11 a,1 99.33 ± 0.67 a,1

หลังแช่แข็ง 15 นาที  99.56 ± 0.44 a,1 99.67 ± 0.33 a,1 99.56 ± 0.11 a,1 99.67 ± 0.33 a,1 
1 99.89 ± 0.11 a,1 99.56 ± 0.44 a,1 99.78 ± 0.22 a,1 99.89 ± 0.11 a,1

3 99.89 ± 0.11 a,1 99.44 ± 0.56 a,1 99.00 ± 1.00 a,1 99.67 ± 0.33 a,1

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  ตัวเลขที่แตกต่างกันในแนวต้ังแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

 จากการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยแช่แข็งแบบใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน สามารถรักษาคุณภาพน้ําเชื้อได้อย่าง
ดี (เปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตสูงกว่า 95%) แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเก็บรักษาต้ังแต่การเตรียมถุงน้ําเชื้อ สารละลายบัฟเฟอร์ อัตราการลด
อุณหภูมิและอัตราการละลายถุงน้ําเชื้อมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง มีรายงานทางวิชาการหลายฉบับท่ีรายงานถึงความสําเร็จในการเก็บ
รักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแบบแช่แข็ง  ยกตัวอย่างเช่น Akarasanon et al. (2004) ได้รายงานถึงความสําเร็จในการรักษาเปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตและ
อัตราการปฏิสนธิของนํ้าเชื้อกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (de Man) ด้วยการเก็บรักษาแบบแช่แข็งนานกว่า 150 วัน Bart et al. 
(2006) ประสบความสําเร็จในการผสมเทียมถุงน้ําเชื้อกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon) ท่ีเก็บรักษาแบบแช่แข็ง โดยมีการปฏิสนธิสูงถึง 79% 
นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล และปูทะเล ในไนโตรเจนเหลวประสบความสําเร็จหลังการเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลานาน 30-31 วัน (Anchordoguy et al., 1998; Chow et al., 1985; Jeyalectumie and Subramoniam, 1989)   
  3.3.2 การประเมินการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์และสัตว์น้ําจากถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีผ่านการแช่แข็งโดยใช้เครื่อง
แช่แข็งแบบอัตโนมัติ 
  3.3.2.1 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมด 
 จากการศึกษาพบว่าถุงน้ําเชื้อสดของกุ้งแชบ๊วยก่อนเร่ิมต้นการทดลองมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดไม่แตกต่างกับถุง
น้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยก่อนแช่แข็งในชุดควบคุม ชุดท่ีเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% ชุดท่ีเติมสารสกัดใบมะรุม และชุดท่ีเติม
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สารสกัดขิง เม่ือนําถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยมาแช่แข็งเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดมีค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่แช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติ 
ระยะเวลาการทดลอง 

(เดอืน) 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมด (CFU/g)

ถุงนํ้าเช้ือสด ชุดควบคุม Penicillin-Streptomycin 
0.1%

สารสกัดใบมะรุม 
(0.1 mg/ml) 

สารสกัดขิง
(0.1 mg/ml)

ก่อนแช่แข็ง 3.33±0.58×103  a 1.00±0.00×103  c,1 1.50±0.50×103  bc,1 1.25±0.15×103  c,1 2.00±0.00×103  b,1

หลังแช่แข็ง 15 นาที  4.33±1.53×102  b,2 2.50±0.50×102  b,2 3.00±1.00×102  b,2 1.20±0.10×103  a,2 
1  1.00±0.00×102  b,3 1.50 ±0.50×102  b,2 2.50±0.50×102  b,2 2.00±1.00×103  a,1

3  1.50±0.50×102  b,3 2.67±0.58×102  b,2 2.67±0.58×102  b,2 1.55±0.15×103  a,12

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตัวเลขที่แตกต่างกันในแนวต้ังแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

  3.3.2.2  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas และกลุ่ม Vibrio 
 จากการศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas และกลุ่ม Vibrio ในถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยท่ีแช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็งแบบ
อัตโนมัติพบปริมาณแบคทีเรียท้ัง 2 กลุ่ม น้อยกว่า 10 CFU/g ในทุกชุดการทดลอง ดังแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas ในถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่แช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติ 
ระยะเวลาการทดลอง 

(เดอืน) 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas (CFU/g)

ถุงนํ้าเช้ือสด ชุดควบคุม Penicillin-Streptomycin 
0.1%

สารสกัดใบมะรุม 
(0.1 mg/ml) 

สารสกัดขิง
(0.1 mg/ml)

ก่อนแช่แข็ง < 10  a < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

หลังแช่แข็ง 15 นาที  < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a 
1  < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

3  < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

หมายเหตุ   ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนและแนวต้ังแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
  

ตารางที่ 4 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่แช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติ 
ระยะเวลาการทดลอง 

(เดอืน) 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio (CFU/g)

ถุงนํ้าเช้ือสด ชุดควบคุม Penicillin-Streptomycin 
0.1%

สารสกัดใบมะรุม 
(0.1 mg/ml) 

สารสกัดขิง
(0.1 mg/ml)

ก่อนแช่แข็ง < 10  a < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

หลังแช่แข็ง 15 นาที  < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

1  < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

3  < 10 a < 10 a < 10  a < 10 a

หมายเหตุ   ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนและแนวต้ังแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
  

การศึกษาในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบมะรุมสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดได้ดีกว่าสารสกัดขิง  ดังนั้น
การประยุกต์ใช้สารสกัดใบมะรุมความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยมีความเหมาะสม  เนื่องจากสามารถลด
ปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมดได้ใกล้เคียงกับชุดการทดลองท่ีเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% 
ท้ังนี้ได้มีการศึกษาคุณสมบัติด้านเภสัชศาสตร์ของสารสกัดมะรุม และพบว่าสารสกัดชนิดนี้ประกอบด้วยสารประกอบกลุ่มฟีนอลและอัลคาลอยด์มี
ฤทธ์ิในการต้านราและแบคทีเรียท่ีก่อโรคในมนุษย์  โดยสามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียแกรมบวก รวมท้ังเชื้อราได้ (Caceres et al., 
1991; Rahman et al., 2006; Chuang et al., 2007)  ดังนั้นการใช้สารสกัดใบมะรุมในการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะต่อไป  
 

4. สรุปผล 
การประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรในการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วยแบบแช่แข็งโดยใช้เครื่องแช่แข็งแบบอัตโนมัติแสดงให้เห็นว่า 

การสกัดใบมะรุมความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีศักยภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาถุงน้ําเชื้อกุ้งแชบ๊วย  เนื่องจากสามารถรักษา
เปอร์เซ็นต์สเปิร์มท่ีมีชีวิตของกุ้งแชบ๊วยให้มีคุณภาพดีตลอดการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน  โดยมีคุณภาพไม่แตกต่างจากถุง
น้ําเชื้อท่ีเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% นอกจากนั้นยังสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป
ท้ังหมดด้วยประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียงกับการเติมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ความเข้มข้น 0.1% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) หลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน   
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การใช้วิธี Real Time Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)  
ตรวจโรคพารโ์วไวรัสในสุนขัจากตัวอย่างอุจจาระ 

Using Real Time Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)  
Method to Detect Canine Parvovirus in Faecal Samples 
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บทคัดย่อ 
 โรคพาร์โวไวรัสในสุนัขเป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงและรุนแรงในสุนัขโดยมีอัตราการตายสูงในลูกสุนัข สาเหตุเกิดจากเชื้อ Canine Parvovirus. 
การศึกษาครั้งนี้ใช้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธี Real-Time LAMP ซ่ึงให้ผลผลิตเป็นตะกอนสีขาวของ Magnesium Pyrophosphate ซ่ึงสามารถ
ตรวจวัดความขุ่น (Turbidity) ในขณะปฏิกิริยาดําเนินไปได้ด้วยเคร่ืองตรวจวัดความขุ่น  สามารถตรวจปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ CPV  ท่ี 108 
copies/ul ได้ภายใน 30 นาที ปริมาณสารพันธุกรรมท่ีน้อยท่ีสุดท่ีสามารถตรวจวัดได้คือ 103 copies/ul ซ่ึงมีความไวสูงกว่าวิธี PCR (105 copies/ul) 
100 เท่า  และไม่พบการเกิดปฏิกิริยาข้ามกับ Canine distemper virus และ Rabies virus จากผลการตรวจหาเชื้อ CPV ในอุจจาระของสุนัขจํานวน 33 
ตัวอย่าง ด้วยวิธี Real-Time LAMP เปรียบเทียบกับวิธี PCR พบความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง (Kappa เท่ากับ 0.43) โดยมี Percentage of 
observed agreement เท่ากับ 75.6% (25/33) ในขณะที่ค่า Relative sensitivity และค่า Relative specificity เท่ากับ 100% และ 38.5% ตามลําดับ 
ส่วน Coefficient of Determination (R2) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ของการตรวจหาเชื้อ CPV เชิงปริมาณ เท่ากับ 0.943 วิธี Real-Time LAMP นี้จึง
เป็นวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อ CPV ในตัวอย่างอุจจาระของสุนัข 
คําสําคัญ  : โรคพาร์โวไวรัส, วิธี Loop-mediated isothermal amplification, สุนัข 

 

Abstract 
 Canine parvovirus is a serious and highly contagious disease which has highly mortality rate in Puppies. It is caused by Canine 
Parvovirus This study used Real-Time LAMP as a diagnostic method. LAMP product, while crystalloid of magnesium pyrophosphate, 
can detect by turbidity measuring machine while the reaction was progress. Real-Time LAMP can detect 108 copies/ul of CPV 
nucleotide within 30 minutes. The detection limit is 103 copies/ul compare with 105 copies/ul for PCR analysis and no cross-reaction 
with canine distemper virus and rabies virus. Thirty-three canine faecal samples were study with Real-Time LAMP compare with PCR. 
Consistency of the test was moderate (Kappa=0.43). The percentage of observed agreement of Real-Time LAMP was 75.6% (25/33). 
The relative sensitivity was 100% and the relative specificity was 38.5%. Coefficient of determination (R2) for the quantitative property at 
95% confidence interval was 0.943. Real-Time LAMP had an efficiency to rapid detect CPV in canine faecal. 
Keywords: Parvovirus, Loop-mediated isothermal amplification method, Canine 
 

1. บทนํา 
 โรคพาร์โวไวรัสในสุนัขเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Canine Parvovirus (CPV) ทําให้สัตว์มีอาการอาเจียน ท้องเสียและถ่ายเป็นเลือด พบอัตราการ
ตายสูงในลูกสุนัขติดเชื้อมากกว่าสุนัขโตติดเชื้อ (Decaro และคณะ, 2005a; Decaro  Buonavoglia,2012)  การระบาดของเชื้อไวรัส CPV ท่ีพบสามารถ
จําแนกตาม antigenic type มี 4 ไทป์ ได้แก่ CPV-2, CPV-2a, Cpv-2b และ CPV-2c สําหรับประเทศไทยพบการระบาดของ CPV-2a เป็นส่วนใหญ่และพบ 
CPV-2b เป็นจํานวนน้อยแต่ยังไม่พบ CPV-2c (Phromnoi และคณะ, 2010) เชื้อนี้มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมสูงตลอดจนน้ํายาฆ่าเชื้อ (Muzyczka 
and Berns, 2001) จึงทําให้ยากต่อการกําจัดและทําลายเชื้อ การตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อเชื้อไวรัส CPV สามารถทําได้โดยอาศัยวิธีทางอิมมูนวิทยา เช่น 
Hemagglutiantion (HA) test, Enzyme Linked Immunosorbant Assay (ELISA) และ Immunochromatographic (IC) test ซ่ึงมีความรวดเร็วแต่มีความ
ไวตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีทางชีวโมเลกุลโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ซ่ึงมีความไวและความจําเพาะสูงกว่า (Esfandiari และ 
Klingeborn,2000)  แต่จําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือจําเพาะและใช้เวลา  ในขณะท่ีวิธี Real-Time PCR ถูกพัฒนาข้ึนให้มีความรวดเร็ว รวมถึงมีความไวและ
ความจําเพาะสูงกว่า Conventional PCR เนื่องจากสามารถตรวจติดตามการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมได้จากการตรวจวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ใน
ระหว่างปฏิกิริยาดําเนินไป  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ แต่ข้อจํากัดของเคร่ืองมือและค่าใช้จ่ายท่ีมีราคาสูง จึงไม่เหมาะกับห้องปฏิบัติการ
ขนาดเล็ก (Jothikumar and Griffith, 2002 ; Parida et al., 2008) Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เป็นเทคนิคหนึ่งในการเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรม ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนโดย Notomi และคณะ (2000) อาศัยการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมภายใต้ภาวะอุณหภูมิเดียว (Isothermal condition) 
ซ่ึงมีความไวและความจําเพาะสูง  นอกจากนี้ในปฏิกิริยาของ LAMP สามารถช่วยเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมได้มากย่ิงข้ึนภายในเวลาน้อยกว่า 30 นาที 
(Nagamine et al,2002 ; Parida et al.,2008) อีกท้ังยังสามารถอ่านผลความขุ่นของตะกอนสีขาวของ Magnesium pyrophosphate ได้ด้วยตาเปล่า (Mori 
et a.l, 2004; Tomita et al., 2008; Goto et al., 2009; Abdul-Ghani et al., 2012) จากหลักการของ LAMP จึงถูกนํามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
หลายชนิด เช่น โรคนิวคลาสเซิล, โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เป็นต้น (Pham et al., 2005 ; Dukes et al., 2006) เนื่องจากมีข้ันตอนท่ีง่าย รวดเร็ว ไม่
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ต้องอาศัยเคร่ืองมือท่ีมีราคาสูง นอกจากนี้ยังมีความไวและความจําเพาะสูง วิธี Real-Time LAMP ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือวัดความขุ่นใช้
ตรวจติดตามการเกิดปฏิกิริยาซ่ึงใช้หลักการของ Spectrophotometer วัดทําให้รวดเร็วและง่ายต่อการวิเคราะห์ผลแทนการดูด้วยตาเปล่า รวมท้ังตรวจ
วิเคราะห์เชิงปริมาณได้ (Mori et al.,2004) เหมาะสมสําหรับห้องปฏิบัติการท่ีมีขนาดเล็ก (Parida et al., 2008; Abdul-Ghani et al., 2012) 
 สําหรับงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคพาร์โวไวรัสในสุนัขด้วยวิธี Real-Time LAMP ท่ีง่ายและรวดเร็ว อีกท้ังมี
ความแม่นยําและใช้ต้นทุนตํ่า เพ่ือให้ทราบถึงการติดเชื้อของไวรัสทําให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 ออกแบบไพร์เมอร์สําหรับ Real-Time LAMP และ PCR 

นําลําดับนิวคลีโอไทด์ยีน VP2 ของเชื้อ Canine parvovirus จํานวน 3 สายพันธ์ุได้แก่ CPV-2a, CPV-2b และ CPV-2c มาเปรียบเทียบและหาบริเวณ
อนุรักษ์ (conserve region) และเลือกบริเวณดังกล่าวมาออกแบบไพร์เมอร์โดยใช้ซอฟท์แวร์ Primer Explorer version 3.0 ดังตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ไพร์เมอร์สําหรับ Real-Time LAMP และ PCR 
Primer name Primer sequence 5,-3, จํานวนคู่เบส

F31 AAGACGTGGTGTGACTCA 18 
B31 ATCTCTCAGGTGTTTCTCCT 20 
FIP1 GCCCTTGTGTAGACGCCTCAAGCTACTATTATGAGACCAGC 41 
BIP1 ACACCTATTGCAGCAGGACGCACCATCTGCTGCTTGAT 38 

Loop F1 GGTGCACTATAACCAACCTCA 21 
Loop B1 GGGAGCGCAAACAGATGA 18 

P12 GATCTGTTGGTAGCAAGAC 19 
P22 TCCAGCAGCTATGAGATC 18 

1 หมายถึง ไพร์เมอร์ใช้สําหรับ Real-Time LAMP   2 หมายถึง ไพร์เมอร์สําหรับ PCR 
 

 
รูปที่ 1 ตําแหน่งการเข้าจับของไพรเ์มอรท์ี่ใช้ใน Real-Time LAMP และ PCR บนยีน VP2 ของเชื้อ CPV 

(GenBank Accession number GU212792) 
 

2.2 สกัดดีเอ็นเอ (DNA) ของไวรัสและสร้างดีเอ็นเอพลาสมิดพื้นฐาน (Standard DNA plasmid) 
 สกัดดีเอ็นเอ (DNA) ของไวรัสจากอุจจาระสุนัขติดเชื้อด้วยชุดสกัด Quick-gDNA Mini Prept (Zymo research, USA) ตามวิธีการของ
ผู้ผลิต จากนั้นนําดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ใช้เป็นต้นแบบในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนของยีน VP2 ด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพร์
เมอร์ F3 และ B3 และโคลนชิ้นส่วนของยีน VP2 โดยเชื่อมต่อชิ้นส่วนยีนเข้ากับ pGEM-T easy vector (Promega,USA) และเคล่ือนย้ายรีคอมบิแน
นท์พลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรียอีโคไลสายพันธ์ุ JM109  สกัดรีคอมบิแนนท์ พลาสมิดด้วยชุดสกัด plasmid miniprep (Qiagen, USA) ตามวิธีการของ
ผู้ผลิต  แล้วนําไปตรวจวิเคราะห์หาลําดับนิวคลีโอไทด์พร้อมท้ังเปรียบเทียบความถูกต้องของลําดับนิวคลีโอไทด์ท่ีได้กับฐานข้อมูลของลําดับนิวคลี
โอไทด์ใน GenBank เพ่ือยืนยันว่าเป็นยีน VP2 ของเชื้อ CPV และทําการวัดความเข้มข้นของ DNA พลาสมิดด้วยเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์ท่ีความ
ยาวคลื่น 260 นาโนเมตร หน่วย ng/ul คํานวณหาน้ําหนัก DNA พลาสมิดเพ่ือหาปริมาณของ DNA พลาสมิดในหน่วย copies/ul 
2.3 Real-Time LAMP detection และ PCR 
 ปฏิกิริยา LAMP ใช้ปริมาณของสารผสมรวม 25 ul ประกอบด้วย 1xBuffer (Biolad), 8 mM  MgSO4(Biolab), 0.8 M Betaine (Sigma), 0.8 
mM dNTPs, 8 U Bst DNA Polymerase (Biolab), 1.6 uM FIP และ BIP primer, 0.1 uM  F3 และ B3  primer, 0.4 uM Loop F และ Loop F primer 
และ DNA template 5 ul ผสมให้เข้ากัน เติม 25 ul mineral oil (Sigma) ปิดทับ ทําการเพ่ิมปริมาณ DNA โดยใช้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับ
ปฏิกิริยา LAMP เป็นเวลา 90 นาที และตรวจติดตามความขุ่นท่ีเกิดจากปฏิกิริยาด้วยเครื่องตรวจวัดความขุ่นในปฏิกิริยา LAMP ท่ีความยาวคลื่น 650 
นาโนเมตร ตรวจวัดทุก  ๆ1 วินาที อ่านผลจากกราฟโดยแกน X แสดงเวลาท่ีตรวจวัดหน่วยชั่วโมง : นาที : วินาที และแกน Y แสดงค่า Optical density 
(OD) ตามลําดับ ทําการยืนยันผลด้วยการนําผลผลิตท่ีได้ไปรันอิเล็กโตรโฟลิซิสโดยใช้ 2% agarose gel  ในสารละลายบัฟเฟอร์  TAE  ด้วยกระแสไฟ 
100 โวลต์เป็นเวลา 75 นาที  ย้อมเจลด้วย ethidium bromide และอ่านผลด้วยเคร่ือง UV transilluminator (Syngene) สําหรับแต่ละชุดการทดลอง
ใช้น้ํากลั่นเป็นตัวอย่างควบคุมลบ (Negative control) และ DNA พลาสมิดจากข้อ 2 เป็นตัวอย่างควบคุมบวก (Positive control) ปฏิกิริยา PCR ใช้
ปริมาตรของสารนผสมรวม 25 ul ประกอบด้วย 1XPCR Buffer without MgCl2 (Roche), 1.5 mM MgCl2 (Roche), 0.5 mM dNTPs, 0.8 U Fast taq 
DNA Polymerase (Roche), 0.1 uM F3 และ B3 primer และ DNA template 5 ul  ทําการเพิ่มปริมาณ DNA  ด้วยเคร่ืองตรวจสารพันธุกรรมทางชีว
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โมเลกุล (Biometra) โดยตั้งโปรแกรมอุณหภูมิและเวลาดังนี้ ข้ัน denature : 94oC เป็นเวลา 4 นาที และ 94oC เป็นเวลา 30 วินาที ตามลําดับ, ข้ัน 
annealing : 50oC เป็นเวลา 2 นาที, ข้ัน extension : 72oC เป็นเวลา 2 นาที และ 72oC เป็นเวลา 7 นาที ตามลําดับ นําผลผลิตซ่ึงมีขนาดเป้าหมาย 257 
bp ไปรันอิเล็กโตรโฟซิสโดยใช้ 2% agarose gel ในสารละลายบัฟเฟอร์ TAE ด้วยกระแสไฟ 100 โวลต์เป็นเวลา 75 นาที ย้อมเจลด้วย ethidium 
bromide และอ่านผลด้วยเคร่ือง UV trans illuminator (Syngene) สําหรับแต่ละชุดการทดสอบใช้ตัวอย่างควบคุมลบ (Neagative control) และ 
ตัวอย่างควบคุมบวก (Positive control) เช่นเดียวกับ Real-Time LAMP 
2.4 หาอุณหภูมิที่เหมาะสมของ Real-Time LAMP 

ทดสอบ DNA พลาสมิดจากข้อ 2 ท่ีมีปริมาณ 108 copies/ul จํานวน 2 ซํ้าด้วย Real-Time LAMP โดยใช้อุณหภูมิแตกต่างกัน 3 อุณหภูมิ
คือ 60, 63 และ 65 องศาเซลเซียส ในเวลา 90 นาที เปรียบเทียบค่า Threshold time (นาที) ซ่ึงเป็นเวลา ณ.จุดเร่ิมต้นท่ีมีค่า turbidity เท่ากับ 0.001 
2.5 ตรวจหาปริมาณเชื้อ CPV (Quantitative Analysis) ด้วย Real-Time LAMP 
 ทดสอบ DNA พลาสมิดจากข้อ 2 ท่ีถูกเจือจางลง 10 เท่าจํานวน 6 ระดับ ได้แก่ 108 107 106 105 104 และ 103 copies/ul ด้วย Real-
Time LAMP โดยใช้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมจากข้อ 2.4 ในเวลา 90 นาที ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณ DNA พลาสมิด 
(copies/ul) และ Threshold time (นาที) ด้วยวิธี Regression analysis สร้างกราฟมาตรฐานและพิจารณาความเป็นเส้นตรงจากค่า Coefficient of 
Determination (R2) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน (Confidence level) 95% 
2.6 หาสภาพความไว (Sensitivity) และความจําเพาะ (Specificity) ของ Real-Time LAMP detection 
 ทดสอบหาสภาพความไวหรือปริมาณของเชื้อน้อยท่ีสุดท่ีสามรถตรวจวัดได้ของ Real-Time LAMP เปรียบเทียบกับ PCR โดยใช้ DNA พลาส
มิดจากข้อ 2 ซ่ึงถูกเจือจางลง 10 เท่าและอยู่ในช่วงปริมาณ 102-1011 copies/ul เป็นสารพันธุกรรมต้นแบบ  และทดลองหาความจําเพาะของ Real-
Time LAMP โดยใช้ DNA หรือ cDNA จากสุนัขท่ีติดเชื้อ Canine parvovirus, Canine distemper virus และ Rabies virus เป็นสารพันธุกรรมต้นแบบ 
2.7 ทดสอบหาเชื้อ CPV ในตัวอย่างอุจจาระสุนัข 
 นําตัวอย่างอุจจาระสุนัขท่ีเก็บในพ้ืนท่ีจังหวัดเขตภาคตะวันออก จํานวน 33 ตัวอย่าง ทดสอบหาเชื้อ CPV ด้วยวิธี Real-Time LAMP 
เปรียบเทียบผลกับวิธี PCR หาระดับความสอดคล้องของผลการทดสอบระหว่างท้ังสองวิธี โดยพิจารณาจากค่า Kappa และคํานวณหา 
Percentage of observed agreement, Relative sensitivity และ Relative specificity (Altman, 1999) 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 การตรวจวินิจฉัยโรคพาร์โวไวรัสในสุนัขในสถานพยาบาลสัตว์ท่ัวไปมักนิยมใช้ชุดทดสอบสําเร็จรูป (Commercial Kit) เช่น Lateral flow 
immunochromatographic test หรือ Strip test สําหรับตรวจหาเชื้อ CPV เบื้องต้น (Screening test) เนื่องจากสามารถตรวจและแปลผลได้ง่ายอย่าง
รวดเร็ว แต่มีข้อจํากัดของความไว (Sensitivity) ท่ีตํ่าเพียง 15.8-26.3% (Schmitz et al.,2009 ; Decaro and Buonavoglia, 2012) จึงมีโอกาสให้ผลลบ
ปลอม (False negative) สูง ในกรณีท่ีสัตว์มีปริมาณเชื้อในร่างกายน้อย ในการศึกษาน้ีจึงได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ CPV โดยใช้ Real-Time 
LAMP ท่ีมีข้ันตอนง่าย มีความรวดเร็วและแม่นยําสูง  เนื่องจากเทคนิค LAMP สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อได้ในปริมาณมากและ
ใช้เวลาสั้น โดยพบว่า LAMP สามารถเพ่ิมปริมาณ DNA ได้ถึง 109-1010 เท่า ภายในระยะเวลา15-60 นาที ตลอดจนใช้อุณหภูมิเดียวตลอดท้ัง
ปฏิกิริยา จึงไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือ Thermo cycler นอกจากนี้ยังมีความไวและความจําเพาะที่สูงกว่า PCR เนื่องจากอาศัยไพร์เมอร์ จํานวน 4 เส้น 
ซ่ึงจําเพาะต่อลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนท่ีสนใจถึง 6 บริเวณ (Notomi et al., 2000 ; Parida et al., 2008) อีกท้ังผลผลิตท่ีเกิดในระหว่าง
ปฏิกิริยาคือตะกอนสีขาวของ Magnesium pyrophosphate ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องตรวจวัดความขุ่นสําหรับ LAMP โดยอาศัยการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร แล้วแสดงค่าความขุ่น (Turbidity) ท่ีเกิดข้ึนในหลอดทดลองขณะเกิดปฏิกิริยาตามระยะเวลาท่ีทําการตรวจวัดจึง
สามารถอ่านผลได้ง่ายและรวดเร็วจากกราฟ (Mori et al., 2004) สําหรบัวิธี Real-Time LAMP ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ได้ออกแบบไพร์เมอร์ท่ีมีความจําเพาะต่อ
ยีน VP2 ของเชื้อ CPV จํานวน 6 เส้นโดยเพ่ิม Loop primer อีกจํานวน 2 เส้น ในปฏิกิริยา ซ่ึง Loop primer นี้สามารถช่วยเพ่ิมการเกิดปฏิกิริยา 
LAMP ได้ดีย่ิงข้ึน (Nagamine et al., 2002 ; Parida et al., 2008)  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับวิธี Real-Time LAMP นี้คือ 63 องศาเซลเซียส และใช้
เวลาอ่านภายใน 1.30 ชั่วโมง (90 นาที) จากการศึกษาพบว่าวิธี Real-Time LAMP นี้สามารถตรวจหาเชื้อ CPV ท่ีมีปริมาณสารพันธุกรรม 
108copies/ul ได้ภายใน 30 นาที อย่างไรก็ตามอุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญในปฏิกิริยา LAMP เนื่องจากการเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิเพียง 2-3 องศา
เซลเซียสนั้นจะส่งผลถึงความไวของ LAMP ท่ีลดลง (Mckenna et al., 2011) นอกจากนี้การใช้อุณหภูมิสูงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการจับระหว่าง 
primer กับสารพันธุกรรมต้นแบบได้ดีกว่าอุณหภูมิตํ่า (Teng et al., 2007; Mekata et al., 2012) และเม่ือเปรียบเทียบความไวของวิธี Real-Time 
LAMP ท่ีพัฒนาข้ึนกับวิธี conventional PCR พบว่าวิธี Real-Time LAMP นี้มีความไวสูงกว่าถึง 100 เท่า และสามารถตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรม
ของเชื้อ CPV ได้ตํ่าสุดถึง 1,000 copies/ul อีกท้ังยังไม่พบการเกิด cross reaction กับเชื้อไวรัสชนิดอ่ืน  ๆท่ีติดเชื้อในสุนัข เช่น Canine distemper 
virus (CDV) และ Rabies virus ดังรูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3 ในขณะที่วิธี LAMP ซ่ึงถูกพัฒนาสําหรับใช้ตรวจหาเชื้อ CPV เช่นเดียวกันแต่อาศัยไพร์เมอร์
จํานวนเพียง 4 เส้น และอ่านผลด้วยตาเปล่าโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสี SyBr นั้นพบว่าให้ความไวสูงกว่าวิธี Conventional PCR เพียง 10 เท่า (Cho 
และคณะ, 2006) จากการศึกษานี้ได้หาความสอดคล้องกันของผลการตรวจหาเชื้อ CPV ในตัวอย่างอุจจาระสุนัขด้วยวิธี Real-Time LAMP 
เปรียบเทียบกับวิธี PCR ซ่ึงพบระดับความสอดคล้องกันของท้ังสองวิธีอยู่ในระดับปานกลาง (Kappa=0.43, Moderate agreement) โดยมีค่า Relative 
specificity มีค่าเท่ากับ 38.5 % แสดงถึงวิธี Real-Time LAMP ให้ผลลบท่ีสอดคล้องกับ PCR ตํ่าโดยมีตัวอย่างให้ผลลบด้วยวิธี PCR แต่ให้ผลบวกด้วย
วิธี Real-Time LAMP จํานวน 8 ตัวอย่างจาก 33 ตัวอย่าง ซ่ึงอาจเกิดจากปริมาณเชื้อไวรัสในตัวอย่างมีปริมาณตํ่ากว่าปริมาณของเชื้อ CPV น้อยสุดท่ี
สามารถตรวจวัดได้ด้วยวิธี PCR  ซ่ึงมีความไวน้อยกว่าวิธี Real-Time LAMP 100 เท่า  
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รูปที่ 2 Sensitivity ของ Real-Time  LAMP (A) โดยเสน้ที่ 1-8 :108, 107,  106 ,105 ,10 4, 103 และ 102 copies/ul และ

ตัวอย่างควบคุมลบ ตามลําดับ และ PCR (B) โดย lane ที่ 1-9 :1011, 1010,  109 ,108 ,107,106 ,105 และ 104copies/ul และ
ตัวอย่างควบคุมลบ ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 3 Specificity ของ Real-Time LAMP โดย lane ที ่1-4:เชื้อ Canine parvovirus (CPV), Canine 

distemper virus (CDV), Rabie virus และตัวอย่างควบคุมลบ ตามลาํดับ 
 

ตารางที่ 2 ผลตรวจหาเชื้อ PCV ในตัวอย่างอุจจาระสุนัขด้วยวิธี Real-Time LAMP และวิธี PCR 
วิธีทดสอบ PCR รวม (ตัวอย่าง) + -

LAMP + 20 8 28
- 0 5 5

รวม (ตัวอย่าง) 20 13 33
 Percentage of observed agreement:[(20+5)/33]*=75.6%   Relative sensitivity:[20/20]*100=100% 
 Relative specificity:[5/13]*100=38.5%    Kappa=0.43 (Moderate agreement) 
 

 
รูปที ่4 ความสมัพันธเ์ชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณ DNA พลาสมิด (copies/ul) ที่เจือจางให้อยู่ในช่วงต้ังแต่ 103- 108 

copies/ul ในแกน X และ Threshold time (นาท)ี ในแกน Y 
 

สําหรับการสกัดสารพันธุกรรมเป็นข้ันหนึ่งท่ีมีความสําคัญในงาน PCR โดยจําเป็นต้องให้ได้สารพันธุกรรมท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง
เนื่องจากตัวยับย้ังปฏิกิริยาต่างๆท่ีอยู่ในตัวอย่างอาจส่งผลทําให้ความไวของวิธีลดลง ในขณะท่ีบางการศึกษารายงานว่าตัวยับย้ังปฏิกิริยาจาก
ตัวอย่างมีผลต่อปฏิกิริยา LAMP น้อยกว่า PCR ดังนั้น LAMP จึงสามารถใช้ตรวจหาสารพันธุกรรมจากตัวอย่างได้โดยตรงได้โดยไม่จําเป็นต้อง
มีข้ันตอนการสกัดสารพันธุกรรม (Bista et al., 2007 ; Kaneko et al., 2007) จึงทําให้เทคนิค LAMP มีข้ันตอนและใช้เวลาท่ีสั้นยิงข้ึน แต่ใน
การศึกษาน้ียังคงใช้ชุดคอลัมน์สําเร็จรูปสกัดสารพันธุกรรมซ่ึงมีความรวดเร็วและสามารถสกัดตัวอย่างได้ภายใน 30 นาที 

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาวิธี Real-Time LAMP ให้สามารถตรวจหาเชื้อ CPV ในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยให้ค่า 
Coefficient of Determination (R2) เท่ากับ 0.943 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงถึงกราฟมาตรฐานท่ีใช้วิเคราะห์ผลมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสําคัญ ดังรูปท่ี 4 จึงสามารถใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสท่ีมีความรวดเร็วได้เช่นเดียวกับวิธี Real-Time PCR 
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4. สรุปผล 
 Real-Time LAMP เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจวินิจฉัยโรคพาร์โวไวรัสในสุนัข เป็นวิธีท่ีมีข้ันตอนไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว มี
ความจําเพาะและความไวสูง 
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ประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนต่อพยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร 
และปรสิตภายนอกท่ีติดเชื้อตามธรรมชาตใินแพะ 

Efficacy of Ivermectin and Clorsulon against Natural GI Tract Internal Parasite 
and External Parasite Infections in Goats 

 

ยุวดี คงภิรมย์ชื่น  ศิรลิักษณ์ มีสุวรรณ  บรรณารัก แก้วจรูญ  ชาญยทุธ คงภิรมย์ชืน่ และ สมชาย โอฬารกนก 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

E-mail: yuwadee_ko@hotmail.com  หมายเลขท่ีติดต่อ0894062965  
 

บทคัดย่อ 
 แพะเนื้อลูกผสม อายุระหว่าง 1-5 ปี จํานวน 20 ตัวจากฟาร์มเกษตรกรรายหน่ึงในอําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นํามาตรวจหาปรสิต
ภายในจากอุจจาระด้วยวิธี simple flotation และ simple sedimentation โดยเก็บตัวอย่างอุจจาระมาตรวจหาไข่พยาธิและไม่มีการเพาะเลี้ยงตัว
อ่อนเพื่อแยกชนิดของพยาธิตัวกลม พบการติดพยาธิสตรองกาย (strongyle) ซ่ึงอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารร่วมกับมีปรสิตภายนอกชนิดเหาดูดใน
สกุล Linognathus แพะทดลองถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มควบคุม 2 ตัว และกลุ่มท่ีได้รับยา 18 ตัว ได้รับการให้ยาถ่ายพยาธิชนิดไอ
เวอร์เมคติน ขนาด 0.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและคลอร์ซูลอน ขนาด 6.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ด้วยวิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียงคร้ังเดียว ทําการ
ตรวจนับจํานวนไข่พยาธิในอุจจาระด้วยวิธี Mc Master egg count technique และตรวจนับจํานวนเหาก่อนและหลังการให้ยาพบว่ายามี
ประสิทธิภาพสูงสุดถึงร้อยละ 100 ในการกําจัดพยาธิตัวกลม strongyle ภายหลังการฉีดยา 7-14 วัน ยามีประสิทธิภาพต่อการกําจัดพยาธิลดลง
ในช่วง 28-30วันหลังให้ยาและมีผลต่อการกําจัดปรสิตภายนอกชนิดเหาดูดในสกุล Linognathusภายใน 4 สัปดาห์หลังให้ยา ไม่พบอาการข้างเคียง
ท่ีเกิดจากยาในแพะทดลอง สําหรับกลุ่มควบคุมมีจํานวนไข่พยาธิ strongyleและจํานวนเหาเพ่ิมข้ึน   
คําสําคัญ: ปรสิตภายใน  พยาธิสตรองกาย การตรวจนับจํานวนไข่พยาธิประสิทธิภาพ  
 

Abstract 
 Twenty crossbred meat goats, aged 1-5 years ,raised at  private farm in Bothong district of Chonburi province were 
examined for internal parasites with simple floatation and simple sedimentation technique.Faecal samples were collected 
before treatment from each animal and larval culture was not carried out. There were founded that gastro-intestinal tract 
strongyles infectionand combination with sucking lice,Linognathus spp. infestation. Experimental goats were divided to two 
groups. Two each of goats were control group and 18 goats were medicated group (group A). Group A was given a dose of 
ivermectin injection of 0.66 mg/kg body weight and Clorsulon injection of 6.67 mg/kg body weight subcutaneously 
individually.Faecal egg count reduction (FECR) test was carried out for each group and the data analysed using FECR version 4 
to calculate percent reduction in faecal egg count by Mc Master egg countingtechnique  and was recorded the population of 
sucking lice before and  after treatment. Both anthelminticswere 100 % effectively on day 7-14 after treatment. Their 
anthelmintic efficacy were decreased on day 28-30 and eradicated sucking lice efficacy were successful on day 28. No side 
effect occurred in the medicated group. There were found increasing EPG of strongylid worm and suckinglice in control group. 
Keywords: internal parasites, strongyles,  Fecalegg count, Efficacy 
 

1. บทนํา 
แพะเป็นสัตว์ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ท่ีทํารายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ผลผลิตจากแพะถูกนํามาบริโภคได้ท้ังเนื้อและน้ํานม 

เราสามารถพบการเลี้ยงแพะในพ้ืนท่ีท่ัวไปท้ังในทวีปเอเซีย ยุโรปและอเมริกา เนื่องจากเป็นสัตว์ท่ีเลี้ยงง่าย จัดเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 
ขยายพันธ์ุเร็ว น้ํานมแพะมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับนมมารดา สามารถใช้ทดแทนภาวะผู้แพ้นมโคได้เป็นอย่างดี กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริม
ให้เกษตรกรเลี้ยงแพะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 โดยมีการรายงานจํานวนแพะที่เลี้ยงในประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2554 จํานวนท้ังสิ้น 427,567 ตัว คิดเป็น
แพะเนื้อ 92 % และแพะนม 8 % เขตพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงมากท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา 
และนราธิวาส (ศูยน์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ,2554) ท้ังนี้เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตแพะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในต่างประเทศ
ได้อย่างเพียงพอ ปัญหาด้านสุขภาพของแพะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ผลผลิตแพะมีคุณภาพตํ่า นอกจากโรคติดต่อท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรีย โรคท่ีเกิดจากปรสิตภายในและปรสิตภายนอกเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของแพะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเลี้ยงแพะเนื้อแบบธรรมชาติ ให้สามารถหากินตามทุ่งหญ้า ท้ังนี้จะมีโอกาสติดพยาธิได้ง่ายเน่ืองจากแพะเป็นสัตว์ท่ีไวต่อการติดปรสิตใน
ทางเดินอาหารมากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืน และมีภูมิคุ้มกันต่อปรสิตตํ่า การใช้ยาถ่ายพยาธิและยากําจัดปรสิตภายนอกในแพะ จะมีผลแตกต่างจากโค-
กระบือ นอกจากนี้การใช้สารเคมีในกลุ่มยาฆ่าแมลงมากําจัด ทําให้เสี่ยงต่ออันตรายทั้งผู้เลี้ยงและตัวสัตว์ 
ข้อมูลทางระบาดวิทยา 

มีการศึกษาการติดปรสิตภายในแพะ-แกะในเมืองราวัลปินดิและเมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานในปีค.ศ. 2009 พบการติดพยาธิเส้นลวด 
(Haemonchus spp.) 54.19%, เชื้อบิด 43.87%, พยาธิแส้ม้า (Trichuris spp.) 35.48% พยาธิ Nematodirus spp. 13.00%  พยาธิ Trichostrongylus 
spp. 4.57% พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides spp.) 3.22% และพยาธิใบไม้ตับ (Fasciola spp.) 0.66% (Gadali JA,2009)  การรายงานการติดปรสิตภายใน
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ของแพะในประเทศไทยที่จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2554 พบพยาธิในกลุ่ม strongyleมากท่ีสุด โดยพบในแพะเนื้อมากกว่าแพะนม (นิอร, 2554) ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาสภาวะการติดโรคปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ในประเทศไทยในพื้นท่ี 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล และตรัง ระหว่างปี 2551-2552 พบพยาธิในกระเพาะและลําไส้ 52.78% พยาธิเส้นด้าย 32.47% โอโอ
ซิสต์เชื้อบิดคอคซิเดีย 22.21% พยาธิตัวตืด 6.39% พยาธิใบไม้ตับ 0.79% และพยาธิแส้ม้า 0.28%  โดยมีอัตราการติดพยาธิทุกชนิดโดยเฉพาะพยาธิ
ใบไม้ในแพะกลุ่มอายุ 4-7 เดือนและอายุมากกว่า 7 เดือน (รุจิรัตน์และคณะ ,2554) โดยมักพบการติดปรสิตภายในมากกว่า 1 ชนิดในแพะท่ีเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ (สถาพร, 2546) กลุ่มพยาธิ strongylidsได้แก่พยาธิในสกุล Haemonchus spp. Mecistocirrus spp. Trichostrongylus spp. Cooperia spp.
และOesophagostomum spp. ( Soulsby, 1982) สําหรับปรสิตภายนอกของแพะ ได้แก่ เหา หมัด เห็บและไรข้ีเร้ือน มักพบว่าเป็นสาเหตุท่ีทําให้
สมรรถนะการผลิตของแพะตํ่าลง เนื่องจากก่อให้เกิดความรําคาญ ผิวหนังอักเสบ อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณน้ํานมของแพะลดลง  จากการ
รายงานการติดปรสิตภายนอกของแพะสายพันธ์ุแบล็ค เบงกอลในเมืองไกบันดาและเมืองไมเมนซิง ประเทศบังคลาเทศ พบปรสิตภายนอกจําพวกอะแรค
นิก (เห็บและไรข้ีเร้ือน) 4 สปีชีส์ และเหา 2 ชนิด โดยมีอัตราการติดโรคในแพะเพศเมีย มากกว่าเพศผู้  (M. Sarka,2010)  สําหรับการรายงานในประเทศ
ไทย ปรสิตภายนอกท่ีพบในแพะเนื้อลูกผสมพันธ์ุแองโกลนูเบียนจากฟาร์มแพะของเกษตรกรในอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท่ีมีอายุระหว่าง 1-4 ปี 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2547 พบเหา 2 ชนิดคือ เหากัดในสกุล Damaliniacaprae และเหาดูดในสกุล Linognathnus  spp.  โดยพบการติดเหากัด
มากกว่าเหาดูด และส่วนใหญ่เป็นการติดเหาชนิดเดียว (อาคม, 2551)  เหากัดจะไม่ทําอันตรายต่อแพะมากนัก แต่จะรบกวน ก่อความระคายเคือง ทํา
ให้คันและเกิดการอักเสบอย่างเร้ือรังของผิวหนังการติดปรสิตภายในและภายนอกสามารถพบได้ตามธรรมชาติ  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดปรสิตจะ
ข้ึนกับฤดูกาล ท้ังนี้ในฤดูฝนมักมีโอกาสติดปรสิตภายในได้สูง ซ่ึงอาศัยความชื้นในการฟักตัวของไข่พยาธิและการดํารงชีวิตของตัวอ่อนพยาธิ สําหรับ
การแพร่กระจายของเหา พบว่ามักมีจํานวนประชากรเหาหนาแน่นในฤดูหนาว เนื่องจากขนท่ีปกคลุมลําตัวสัตว์จะมีปริมาณมากและหนาแน่นกว่าฤดู
ร้อน พฤติกรรมของเหามักชอบอาศัยบนหัว หลัง หูและท้องของแพะ (Soulsby, 1982) 

การกําจัดหนอนพยาธิซ่ึงเป็นปรสิตภายในของสัตว์ ถูกแนะนําให้ใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดกินได้แก่ กลุ่มยาเบนซิมิดาโซล  กลุ่มยาอิมิดาโซไทอา
โซล และคลอร์เซ็นเทล เป็นต้นผลการรักษาแพะและแกะท่ีป่วยด้วยโรคพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารท่ีฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยการให้ยาอัลเบนดาโซล ขนาด 5.55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรอกให้กินทางปาก ไม่ให้ผลในการทําลายพยาธิใน
ระบบทางเดินอาหาร ส่วนยาไอเวอร์เมคตินและลีวาไมโซลออกฤทธิ์ต่อการกําจัดพยาธิได้ดีกว่า แต่ฤทธ์ิของลีวาไมโซลอยู่ได้นานกว่า (ทัศนีย์,2003)  
ปัญหาการด้ือยาในแพะถูกรายงานอย่างต่อเนื่องท้ังต่างประเทศและประเทศไทย เช่นประเทศมาเลย์เซีย (Dorny,1994) มีรายงานการดื้อยาในกลุ่มเบนซิ
มิดาโซลของพยาธิ Haemonchuscontortus การดื้อยาถ่ายพยาธิเฟนเบนดาโซล ลีวาไมโซลและราฟอกซาไนด์ในแพะที่เลี้ยงในธรรมชาติในบางพ้ืนท่ี
ของทวีปอาฟริกาใต้ (Bakunzi,2003) การใช้ยาถ่ายพยาธิร่วมกันจะช่วยลดปัญหาการด้ือยาของพยาธิตัวกลมบางชนิดได้ (Warurin,2002) ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้ยาอัลเบนดาโซลในขนาด 8 มก./กก. ร่วมกับไพแรนเทลพาโมเอตในขนาด  25 มก./กก.ท่ีมีต่อพยาธิตัวกลมในกลุ่มสตรองกาย 
(strongylids worm) ในแพะเนื้อ สามารถควบคุมพยาธิตัวกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการให้ยา 7-14 วัน(อาคม, 2548)  

สําหรับการกําจัดปรสิตภายนอกด้วยการใช้สารเคมีท่ีแนะนําให้ใช้ในแพะ ได้แก่ ไซเปอร์มีทริน มีวิธีใช้โดยพ่นบนตัวสัตว์ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อตัวสัตว์ ผู้เลี้ยง และก่อปัญหาสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มีการนํายาท่ีออกฤทธ์ิกําจัดได้ท้ังพยาธิภายในและปรสิตภายนอกในรูป
ยาฉีดมาใช้ในฟาร์มแพะค่อนข้างแพร่หลาย สําหรับยาไอเวอร์เมคตินเป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง ซ่ึงได้จากการหมักจุลินทรีย์Streptomyces  
avermitilis มีฤทธ์ิกําจัดได้ท้ังพยาธิตัวกลมในระยะตัวเต็มวัย และตัวอ่อน รวมท้ังมีผลต่อปรสิตภายนอกจําพวก ตัวอ่อนแมลงวัน เหาดูด เห็บและไรข้ี
เร้ือน ไม่เกิดปัญหาการด้ือยาข้ามกับกลุ่มยาอื่นๆท่ีมีฤทธ์ิกําจัดพยาธิ ผลการใช้ยาไอเวอร์เมคตินเพ่ือกําจัดเหาดูดในโค-กระบือในประเทศปากีสถาน 
พบว่ายาสามารถกําจัดเหาได้หมด ภายใน 28 วันและมีประสิทธิภาพดีกว่ายาไซเปอร์มีทริน ( Hussain, 2006) สําหรับยาคลอร์ซูลอน มีฤทธ์ิกําจัด
พยาธิ Haemonchus spp. ในระยะตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะท่ี 4 และมีฤทธ์ิกําจัดตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้อีกด้วย 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
อุปกรณ์และวิธีการ 
การเลี้ยงแพะที่ใช้ในการวิจัย 
แพะเนื้อสายพันธ์ุผสมไม่จํากัดเพศและพันธ์ุ อายุระหว่าง 1-5 ปีจํานวน 20 ตัวจากฟาร์มของเกษตรกรรายหนึ่งในอําเภอบ่อทอง 

จังหวัดชลบุรี ถูกเลี้ยงแบบปล่อยให้กินหญ้าในธรรมชาติ และนํามาอยู่ในคอกท่ีมุงหลังคาและไม่มีผนังด้านข้าง ได้รับการทําวัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อ โดยมีประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิทุกตัว 

การเตรียมแพะทดลอง  
สํารวจการติดพยาธิและปรสิตภายนอกระหว่างเดือน เมษายน-ตุลาคม 2555 และกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556 เก็บอุจจาระโดยล้วงเก็บ

จากทวารหนัก (per rectum) ในแพะทุกตัว โดยนําอุจจาระมาตรวจหาไข่พยาธิ ด้วยวิธี Simple sedimentation และ Simple floatation  (อาคม, 
2541) พบการติดพยาธิตัวกลมชนิด strongyle และไม่พบการติดพยาธิใบไม้  ทําการนับจํานวนไข่พยาธิท่ีพบในอุจจาระแพะด้วยวิธี Mc Master 
egg counting technique ผลของจํานวนไข่พยาธิ stromgyle ก่อนให้ยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  500-600 EPG สําหรับการสํารวจและนับจํานวน
ปรสิตภายนอก ในบริเวณคอ หัวไหล่ กลางหลังและส่วนหาง (Chamberlain ,1978) พบการติดเหาดูดสกุล Linognathus จํานวน 15-16 ตัว ต่อแพะ 
1 ตัว แบ่งแพะเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มควบคุม 2 ตัว และกลุ่มทดลองจํานวน 18  ตัวซ่ึงได้รับการฉีดยาไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนด้วย
วิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในขนาด 1 มล.ต่อน้ําหนักตัว 15 กก. หรือเท่ากับน้ําหนักตัว 34 ปอนด์ (Molly, 2012) คิดเป็นปริมาณยาไอเวอร์เมคตินใน
ขนาด 0.66 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม และยาคลอร์ซูลอนในขนาด 6.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยฉีดยาเพียงคร้ังเดียวในระหว่างการเก็บ
ข้อมูลแพะทุกตัวได้รับการเลี้ยงดูในสภาพเดียวกัน 
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วิธีการทดลอง 
ทําการเก็บตัวอย่างอุจจาระหลังการให้ยาทุก 1 สัปดาห์ ในเดือนแรก และทุก 2 สัปดาห์ในเดือนท่ี 2 และ 3 โดยสิ้นสุดการทดลองเม่ือ

ตรวจพบการติดพยาธิซํ้าทุกตัว บันทึกและหาประสิทธิภาพของยาโดยวิธี faecal egg count reduction test (FECR) (Cabarel, 2004) 
นอกจากนี้มีการสุ่มตัวอย่างอุจจาระในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีไม่ได้รับยามาทําการตรวจนับไข่พยาธิและนับจํานวนเหาด้วยวิธีเดียวกัน บันทึกจํานวน
เหาดูดท่ีลดลงในวันท่ี 1 และทุกสัปดาห์หลังให้ยาเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์โดยสิ้นสุดการทดลองเม่ือพบการติดพยาธิซํ้า 

X  100 
การคํานวณอัตราการควบคุมกําจัดเหา (percent control of lice) คิดจาก 

  X 100 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
ผลการตรวจนับไข่พยาธิตัวกลม 

ผลการตรวจนับไข่พยาธิตัวกลมในอุจจาระของแพะจํานวน 20 ตัว พบไข่พยาธิชนิดสตรองกาย (strongyle) เนื่องจากไม่มีการนํา
อุจจาระดังกล่าวมาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ทําให้ไม่สามารถแยกชนิดพยาธิตัวกลมได้ จํานวนไข่พยาธิท่ีพบในอุจจาระแพะก่อนให้ยา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง  500-600 EPG (egg per gram) ประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนเป็นร้อยละ100 โดยตรวจไม่พบไข่พยาธิใน 
เวลา 7-21 วันหลังการให้ยา (ตารางท่ี 1)  เริ่มพบจํานวนไข่พยาธิตัวกลมในสัปดาห์ท่ี 4 (ประมาณวันท่ี 28-30 ) โดย 

 

ตารางที่ 1 จํานวนไขพ่ยาธตัิวกลมในทางเดินอาหารก่อนและหลังการฉีดยาไอเวอร์เมคตินและคลอร์ซูลอนใน
ขนาด 1 มล.ต่อน้ําหนัก 15 กิโลกรัม 
AnthelminthicsEPG  EPG after treatment with % control 
  before       Days Post treatment  
  treatment  7 14                 21   28               42              
Iver+Clor6000              0              0               200           800 
(FECR)   (100%)      (100%)      (100%)     (67.7%)      (0%) 
Control  500                 600           800           800             800         1600 

หมายเหตุ        X  100 
 Iver+Clor  =Ivermectin plus Clorsulon 
 

ผลการตรวจนับปรสิตภายนอก 
ผลการตรวจนับเหาดูดบนลําตัวแพะ โดยสุ่มตรวจนับจากส่วนต่างๆของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 15 ตัวต่อแพะ 1 ตัว จํานวนเหาเริ่ม

ลดลงหลังการให้ยา 7 วันและไม่พบเหาบนร่างกาย หลังให้ยา 4 สัปดาห์ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2   เปอร์เซ็นต์การควบคุมเหาแพะ ที่ได้รับการฉีดยาไอเวอรเ์มคตินและคลอร์ซูลอน 
Insecticides No. of lice    No. of lice after treatment with % control 
  Before     Days Post treatment  
  treatment  7     14   21 28             42 
Iver+Clor156               3               2              0         0 
    (60%)        (80%)      (86.7%)      (100%)      (100%) 
Control     16                      16             17             20              20            22 
หมายเหตุ     X 100 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
ประสิทธิภาพของการใช้ยาร่วมกันของยาไอเวอร์เมคติน ในขนาด 0.66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและคลอร์ซูลอนในขนาด 6.67  

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียงคร้ังเดียว มีผลลดจํานวนไข่พยาธิตัวกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังใช้ยา 1-2  สัปดาห์ 
และมีฤทธ์ิกําจัดเหาดูดบนร่างกายแพะให้หมดภายใน 4 สัปดาห์  ขนาดยาดังกล่าวคิดเป็น 3 เท่าของขนาดท่ีแนะนําให้ใช้ในโค กระบือ แพะ 
แกะ คือไอเวอร์เมคติน 200 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  เม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองให้ยา ไอเวอร์เมคตินในขนาด 200 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 
ร่วมกับคลอร์ซูลอนในขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในการกําจัดไรข้ีเร้ือนและเหากัด ท่ีติดเองในธรรมชาติของแพะ พบว่า ยามีผลกําจัดไรข้ีเร้ือน
ภายใน 7-14 วันแต่ไม่สามารถกําจัดเหากัดและพยาธิชนิด Trichostrongylus spp.ได้ โดยต้องให้ยาซํ้าในขนาด 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัมใน
เวลา 3 สัปดาห์ต่อมา จึงตรวจไม่พบเหา แต่ยังพบไข่พยาธิตัวกลมดังกล่าว (Morsy,2001)  การเพิ่มขนาดยาท้ังสองชนิด คิดเป็นขนาด 3เท่าจะ
ทําให้ ผลของยาท่ีมีต่อพยาธิตัวกลมเกิดประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ยาในขนาดปกติ (200ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) แต่คงฤทธิ์อยู่ในร่างกายไม่นาน
โดยตรวจเร่ิมพบการติดพยาธิซํ้าในแพะบางตัวในสัปดาห์ท่ี 4 หลังให้ยาสําหรับการกําจัดเหาดูด ไม่พบการติดซํ้าหลังให้ยา 6 สัปดาห์ไปแล้ว 
นอกจากนี้ไม่พบว่าแพะมีอาการผิดปกติหรือเกิดอาการข้างเคียงท่ีไม่พีงประสงค์แต่อย่างใด   
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4. สรุปผล 
  ประสิทธิภาพของการใช้ยาร่วมกันของยาไอเวอร์เมคติน ในขนาด 0.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและคลอร์ซูลอนในขนาด 0.13 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียงคร้ังเดียว มีผลลดจํานวนไข่พยาธิตัวกลมชนิดสตรองกายในแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลังใช้ยา 1-2 สัปดาห์ และมีฤทธ์ิกําจัดเหาดูดบนร่างกายแพะให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังไม่พบอาการข้างเคียงหลังให้ยาท้ังสองชนิด
ร่วมกันพบการติดพยาธิซํ้าในแพะกลุ่มทดลองภายหลังการให้ยา 4 สัปดาห์สําหรับแพะกลุ่มควบคุมมีการติดพยาธิเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการตรวจอุจจาระจากแพะเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และมีกําหนดโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจํา โดย
เลือกใช้ยาถ่ายพยาธิท่ีมีประสิทธิภาพและควรสลับเปลี่ยนชนิดของยา เพ่ือลดปัญหาการด้ือยาในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขลี้ยง : กรณีศึกษาในอําเภอศรีราชา และเขตเมืองพัทยา ได้ศึกษาระหว่างเดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยเก็บตัวอย่างเลือดสุนัขเลี้ยงท้ังหมด 719 ตัวอย่าง ซ่ึงเก็บจากอําเภอศรีราชา จํานวน 476 ตัวอย่าง และจากเขต
เมืองพัทยา จํานวน 243 ตัวอย่าง ตัวอย่างเลือดเหล่านี้ถูกตรวจหาปรสิตในเลือดโดยการใช้วิธีย้อมด้วยสี Wright Giemsa ร่วมกับการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 22.3 โดยเป็นเชื้อ Erhlichia canis, 
Hepatozoon canis, Babesia canis, Anaplasma platys และไมโครฟิลาเรียของ Dirofilaria immitis คิดเป็นร้อยละ 15.86, 4.87, 0.42, 0.13 และ 
1.11 ตามลําดับ  ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงในอําเภอศรีราชา (23.53%) สูงกว่าเขตเมืองพัทยา (20.16%) ท้ังนี้เป็นท่ีสังเกตว่า
ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงในช่วงอายุ 1-5 ปี (9.60%) สูงกว่าทุกช่วงอายุ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี (6.12%) 
ช่วงอายุ 6-10 ปี (5.42%) และ ช่วงอายุมากกว่า 10 ปี (1.25%) ซ่ึงท้ังสุนัขเลี้ยงในอําเภอศรีราชาและเขตเมืองพัทยามีความชุกของการติดเชื้อปรสิตใน
เลือดสูงในช่วงอายุ 1-5 ปี เช่นเดียวกัน 
คําสําคัญ : ความชุก ปรสิตในเลือด สุนัขเลี้ยง อําเภอศรีราชา เขตเมืองพัทยา 

 

Abstract 
Investigation on the prevalence of blood parasite infection in pet dogs : case study in Sriracha district and Pattaya City 

was carried  out during January 2014- December 2014. A total of 719 blood samples (476 from Sriracha  district and 243 from 
Pattaya city) were collected and examined for blood parasite by Wright-Giemsa stain and the microscopy . The results showed 
that the overall prevalence of blood parasite infection was recorded as 22.3%, Erhlichia canis, Hepatozoon canis, Babesia 
canis, Anaplasma platys, Microfilaria of Dirofilaria immitis being 15.86, 4.87, 0.42, 0.13 and 1.11%, respectively. The prevalence 
of blood parasite infection was greater in Sriracha district (23.53%) than in Pattaya City (20.16%). It is noticeable  that the highest 
prevalence of blood parasite infection was found in the pet dogs at age 1-3 year old (9.6%) compared with the younger age 
which less than 1 year old (6.12%) or those above 6-10 year old (5.42%) and older than 10 year old (1.25%)  The same result 
was coincided in both pet dogs from Sriracha district and Pattaya City.  
Keywords: Prevalence, blood parasite, pet dog, Sriracha district, Pattaya city 
 

1. บทนํา 
 สภาวะปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสุนัขกันเป็นจํานวนมากโดยเลี้ยงเป็นเพ่ือน ซ่ึงสภาพการเลี้ยงดูได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยให้ความสนใจ
ในการดูแลสุขภาพสุนัขมากข้ึน  ปัญหาสุขภาพท่ีพบได้บ่อยในสุนัขคือ การเป็นพยาธิท่ีมีสาเหตุมาจากปรสิต ปรสิตในเลือดจัดเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทํา
ให้สุนัขมีสุขภาพทรดุโทรม และอาจทําให้ถึงแก่ความตายได้ ปรสิตในเลือดสุนัขสามารถแบ่งได้เป็น  2 กลุ่มใหญ่  ๆคือ กลุ่มในกระแสเลือด และกลุ่ม
ในเม็ดเลือด สําหรับกลุ่มในกระแสเลือดท่ีพบได้คือ Trypanosome  evansi  ซ่ึงสุนัขติดโรคนี้ได้โดยการกินเนื้อสัตว์ท่ีมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ หรือเชื้อไช
ผ่านเย่ือเมือกจากปากเข้าสู่กระแสเลือด (ฟ้าน่าน 2551, Rajamanickam, et al., 1985; Sing, et al., 1993; Eloy and lucheis, 2009) และพวกท่ีพบ
ได้บ่อย คือ ตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจ การติดต่อโดยถูกยุงท่ีเป็นพาหะกัด (Jiltapalapong, 2009; Jiltapalapong  et,al., 2013); Dog Health 
Library, 2013; Merck Veterinary  Manuals, 2013) ส่วนปรสิตในเม็ดเลือดได้ท้ังในเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  โดยปรสิตในเม็ดเลือดแดงท่ี
สําคัญคือ Babesia spp และ  Anaplasma spp  การติดต่อโดยถูกเห็บท่ีเป็นพาหะกัด (สงคราม, 2533; ฟ้าน่าน ,2551) และปรสิตในเม็ดเลือดขาว
ท่ีพบได้บ่อยคือ Ehrlichia  canis และ Hepatozoon canis การติดเชื้อโดยการมีเห็บเป็นพาหะ (สถาพร, 2558; Gadahi, et al., 2008)  กาติดเชื้อ
ปรสิตในเลือดสามารถติดเชื้อได้มากว่าหนึ่งชนิด (ฟ้าน่าน,2551) อาการท่ีพบจะแตกต่างกันตามชนิดของการติดเชื้อปรสิตนั้น  ๆ(Georgi and Georgi, 
1992) แต่อาการท่ีคล้ายกันคือ เย่ือเมือกซีด มีสภาวะโลหิตจาง (Eloy and Lucheis, 2009; Razi Jalali, et al., 2013; Merck  Manuals, 2013) 
ความรุนแรงมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับอายุของสุนัข  สภาวะทางภูมิคุ้มกันและการติด และการติดเชื้อร่วมกับเชื้อชนิดอ่ืน  ๆ(ฟ้าน่าน,2551) ปรสิตใน
เลือดของสุนัขบางชนิด เช่น Ehrlichia  canis และ Hepatozoon spp  สามารถติดต่อสู่คนได้ (ฟ้าน่าน, 2551; สถาพร, 2558; Maeda et al., 1987;  
Oteo et al., 1995) ซ่ึงเชื้อท้ังสองชนิดนี้มีเห็บเป็นพาหะ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนชื้นท่ีอํานวยต่อการดํารงชีพและแพร่กระจายอง
เห็บ ประกอบกับยังมีสุนัขจรจัดอยู่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้การแพร่กระจายของโรคนี้ยังคงมีอยู่ อําเภอศรีราชา และเขตเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่ีมี
คนต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก และคนเหล่านี้บางคนนิยมเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพ่ือน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
ชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงกรณีศึกษาในอําเภอศรีราชา และเขตเมืองพัทยา เพ่ือเป็นข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อปรสิตใน
เลือดของสุนัขเลี้ยงตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันการระบาดของการติดเชื้อนี้ท้ังในคนและสัตว์เลี้ยงต่อไป 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 สัตว์ทดลอง สุนัขเลี้ยงท้ังเพศผู้และเพศเมียจํานวน 719 ตัว อายุ 3 เดือน- 12 ปี ท่ีเข้ามาตรวจสุขภาพและรักษาท่ีสถานพยาบาล

สัตว์ โดยแยกเป็นในอําเภอศรีราชา จํานวน 476 ตัว และเขตเมืองพัทยาจํานวน 243 ตัว ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม 2557 
2.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง โดยการเจาะเก็บจากหลอดเลือดดําบริเวณขาหน้า (Cephalie vein) หรือหลอดเลือดดําบริเวณขาหลัง 

(Saphenous vein) จํานวน 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดท่ีมีสารกันเลือดแข็งตัว EDTA 
2.3 การเตรียมตัวอย่างเลือด 
- ใช้ miero hacmatocrit  tube ดูดเลือดข้ึนมาแล้วอุดปลายด้วยดินน้ํามัน หลังจากนั้นนําไปปั่นเหว่ียงด้วยความเร็ว 1200 รอบ/นาที 

นาน 3 นาที  เลือดจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกท่ีเป็นส่วนใสซ่ึงเป็น plasma ส่วนท่ีสอง เป็น buffy coat และส่วนท่ีสามเป็นเม็ดเลือด 
- หักหลอดบริเวณท่ีอุดด้วยดินน้ํามันท้ิง และหักหลอดบริเวณเหนือชั้น buffy coat ข้ึนมาโดยให้ได้ชั้นของ plasma ติดมาด้วย 
- เคาะ micro  haematocrit tube ลงบนปลายสไลด์ด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้ได้ส่วน plasma, buffy coat และเม็ดเลือดร่วมกัน ผสม

ท้ังสามส่วนให้เข้ากัน แล้วทํา slide blood smear ท้ิงให้แห้งในอากาศ 
2.4 การย้อมสีตัวอย่างเลือด ย้อมสีตัวอย่างเลอืดด้วย Wright Giemsa stain 
2.5 การตรวจตัวอย่างเลือด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดแสงสว่าง 

 

ตารางที่ 1 ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดทุกชนิดของสุนัขเลี้ยงในกรณีศึกษาทุกเขตเมือง (n=719) 
ชนิดของปรสิตในเลือด จํานวนสุนัขที่ติดเช้ือ ความชุก 

Ehrlichia canis 114 15.86% 
Hepatozoon canis 35 4.87% 

Babesia canis 3 0.42% 
Anaplasma platys 1 0.13% 

Microfilaria ( Dirofilaria immitis) 8 1.11% 
รวม 161 22.39% 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดชนิดต่างๆ  ของสุนัขเลี้ยงในกรณีศึกษาอําเภอศรีราชา และเขตเมืองพัทยา 
ชนิดของเช้ือปรสิตในเลือด ความชุกของการติดเช้ือปรสิตในเลือด 

อําเภอศรีราชา (n=476) เขตเมืองพัทยา (n=243)
Ehrlichia canis 15.34 (73/476) 16.87 (41/243) 
Hepatozoon canis 6.30 (30/476) 2.05 (5/243) 
Babesia canis 0.63 (3/476 - 
Anaplasma platys 0.21 (1/476) - 
Microfilaria ( Dirofilaria immitis) 1.05 (5/476) 1.23 (3/243) 
รวม 23.53 (112/476) 20.16 (49/243) 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 ความชุกของการติดเชื้อปรสิตเลือดชนิดต่างๆ  ของสุนัขเลี้ยงในกรณีศึกษาทุกเขตเมือง ดังตารางท่ี 1 พบว่าความชุกของการติดเชื้อปรสิตใน
เลือดท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 22.39 โดยความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia  canis, Babesia , canis, Anaplasma platys. Hepatozoon canis  และ 
Mierofilaria ของ Dirofilaria immitis คิดเป็นร้อยละ 15,86,0.42,0.13,4,87 และ 1.11 ตามลําดับ ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังนี้พบว่ามีความชุกของการติด
เชื้อปรสิตในเลือดสูงกว่าจิตราและคณะ (2555) ท่ีรายงานการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และ Gadahi et al 
(2008) ซ่ึงศึกษาในสุนัขจรจัดและสุนัขเลี้ยงในเขต Hyderabad ประเทศปากีสถาน แต่ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขครั้งนี้น้อยกว่า 
Pam et al, (2013) ท่ีศึกษาในสุนัขท่ี Plateau state ในประเทศไนจีเรีย ซ่ึงมีความชุกคิดเป็นร้อยละ 43 อาจเน่ืองมาจากประเทศไนจีเรียเป็นประเทศท่ี
มีแมลงดูดเลือด และเห็บท่ีเป็นพาหะของโรคมากกว่าประเทศไทย จึงทําให้มีการแพร่กระจายของโรคได้ง่ายและมากกว่า เม่ือแยกตามชนิดของเชื้อ
ปรสิตในเลือดพบว่า ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia canis สูงกว่าการติดเชื้อชนิดอ่ืน  ๆอาจเนื่องมาจากการติดเชื้อชนิดนี้เกิดจากการถูกเห็บท่ีมีเชื้อ
กัด  ซ่ึงเชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในเห็บได้นานถึง 5 เดือน (ฟ้าน่าน, 2551) นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia canis  
ในสุนัขเลี้ยงสูงกว่าท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (จิตราและคณะ, 2555) ท่ีเมืองสลังงอ รัฐ Peninsular ประเทศมาเลเซีย (Rajamanickam et al., 
1985) และเขต Hyderabad ประเทศปากีสถาน (Gadahi et al., 2008) แต่มีความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขตํ่ากว่าท่ีประเทศเมกซิโก 
(Sosa-Gutierrez et al, 2013) สําหรับความชุกของการติดเชื้อ Babesia canis ตํ่ากว่าท่ีเมืองสลังงอ รัฐ Peninsular ประเทศมาเลเซีย (Rajamanickam 
et al, 1985) และที่ Ahvaz ประเทศอิหร่าน (Razi Jalali et al., 2013) ส่วนความชุกของการติดเชื้อ Hepatozoon canis พบว่ามีความชุกของการติด
เชื้อนี้สูงกว่าท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (จิตราและคณะ,2555) แต่ตํ่ากว่าท่ีเมืองสลังงอ รัฐ Peninsular ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังพบว่า
ความชุกของการติดเชื้อไมโครฟิลเรียของ Dirofilaria immitis ของการศึกษาคร้ังนี้ตํ่ากว่าสุนัขในกรุงเทพมหานคร (Tiawsirisup et al., 2010; 
Jiltapalpong et al., 2013) อาจเนื่องมาจากการศึกษาคร้ังนี้เป็นการเก็บตัวอย่างจากสุนัขเลี้ยง แต่ในกรุงเทพมหานครเป็นการเก็บตัวอย่างจากสุนัขจร
จัด ประกอบกับการเลี้ยงสุนัขในสภาวะปัจจุบันให้ความสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน สุนัขเลี้ยงอาจได้ทานยาควบคุมป้องกันการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจ 
ทําให้ลดอัตราการติดเชื้อนี้ (Dog Health Library, 2013)  ในตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดชนิดต่างๆ  ของสุนัข
เลี้ยงในอําเภอศรีราชา และเขตเมืองพัทยา พบว่าความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงในอําเภอศรีราชา คิดเป็นร้อยละ 20.16 
สําหรับความชุกของการติดเชื้อ Hepatozoon canis ของสุนัขเลี้ยงในอําเภอศรีราชาสูงกว่าในเขตเมืองพัทยา นอกจากนี้ไม่พบความชุกของการติด
เชื้อ Babesia canis และ Anaplasma platys ในสุนัขเลี้ยงในเขตเมืองพัทยา  
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ความชุกของการติดชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงท่ีมีช่วงอายุต่าง  ๆกันในเขตเมือง กรณีศึกษาทุกเขตเมือง ดังตารางท่ี 3 พบว่าความ
ชุกของปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงทีช่วงอายุ 1-5 ปี มีความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดสูงกว่าสุนัขเลี้ยงท่ีมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี ซ่ึงสอดคล้อง
กับรายงานของ Gadahi et al (2008) และ Pam et al (2013) สําหรับการเปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงใน
อําเภอศรีราชา เขตเมืองพัทยาท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี, 1-5 ปี, 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ดังตารางท่ี 4 พบว่าความชุกของการติดเชื้อปรสิตใน
เลือดของสุนัขเลี้ยงท้ังสองกรณีศึกษาท่ีช่วงอายุ 1-5 ปี มีความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงสูงกว่าทุกช่วงอายุ 
 

ตารางที่ 3 ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงที่มีช่วงอายุต่างๆ  กันในเขตเมือง กรณีศึกษาทุกเขตเมือง (n=719) 
ช่วงอาย ุ จํานวนสุนัขที่ติดเช้ือ ความชุก 
<1 ปี 44 6.12% 
1-5 ปี 69 9.60% 
6-10 ปี 39 5.42% 
>10 ปี 9 1.25% 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงในอําเภอศรีราชา และเขตเมืองพัทยา ที่มี
ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี, 1-5 ปี, 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 

ช่วงอาย ุ ความชุกของการติดเช้ือปรสิตในเลือด (n=243) 
 อําเภอศรีราชา (n=476) เขตเมืองพัทยา 

<1 ปี 5.46 (26/476) 6.99 (17/243) 
1-5 ปี 10.92 (52/476) 7.40 (18/243) 
6-10 ปี 6.30 (30/476) 3.70 (9/243) 
>10 ปี 1.05 (5/476) 1.65(4/243) 

 

4. สรุปผล 
 1. ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดทุกชนิดของสุนัขเลี้ยงในกรณีศึกษาทุกเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 22.39 โดยมีความชุกของ
การติดเชื้อปรสิตในเลือดชนิด Ehrlichia canis สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 15.86 
 2. ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยง กรณีศึกษาในอําเภอศรีราชาสูงกว่าเขตเมืองพัทยา 
 3. ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในเลือดของสุนัขเลี้ยงในชว่งอายุ 1-5 ปี เป็นช่วงท่ีมีความชกุของการติดเชื้อปรสิตในเลือดสูงกว่าทุกชว่งอายุ 
 

5. เอกสารอ้างอิง 
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สาเหตุและปจัจัยท่ีมีผลกระทบกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Causes and Factors Affecting The Motivation of One-year Contract Staff  
of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการจ้างงานพนักงานพิเศษแต่จากสถิติพบว่าพนักงานพิเศษเหล่านี้มี
การลาออกจากงานบ่อยมากทําให้เกิดการทํางานไม่ต่อเนื่อง ต้องมีการสอนงาน เรียนรู้งานเม่ือมีพนักงานพิเศษมาทํางานใหม่ตลอด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานพิเศษกลุ่มนี้จึงได้ศึกษาสาเหตุ ปัจจัยท่ีทําให้บุคลากรกลุ่มนี้ลาออกบ่อย เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรัก
ในองค์กร และเชื่อม่ันท่ีจะทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์การวิจัย 1. ศึกษาสาเหตุท่ีเป็นผลกระทบใน
การทําให้พนักงานพิเศษ คิดท่ีจะเปลี่ยนงานใหม่ 2. ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจทําให้พนักงานพิเศษเชื่อม่ันในการทํางานโดยไม่คิดท่ีจะ
เปลี่ยนงานใหม่ วิธีการวิจัย ประชากรคือ พนักงานพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน ประชากร 549 คน กลุ่ม
ทดลองคัดเลือก แบบสุ่ม จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยปัจจัยท่ีมีผลต่อการทํางานระดับมากได้แก่ ด้าน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ด้านสภาพการทํางาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นท้ังฉบับคือ 3.53 อยู่ในระดับมาก    
คําสําคัญ:  พนักงานพิเศษ  ปัจจัย  แรงจูงใจ   
 

Abstract 
 At present, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok usually employs one-year contract staffs.  
According to the statistic, several of them resigned and there was the discontinuity of work. Therefore, the institute had to 
recruit new officers and provided them a new training program all over again. The researcher realized the importance of these 
new staffs and was led to study the causes as well as factors of this phenomenon, which occurs regularly, in order to develop 
staff’s loyalty towards the organization and to have more trust and security in working for King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok. The research objectives were 1) to study any potential causes affecting temporary staffs to consider 
quitting their jobs and seeking new ones. 2) to study factors affecting the motivation of one-year contract staff confidence to 
work without thinking of changing jobs. Research methodology, the population was 549 one-year contract staffs working at King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. Random sampling consisted of a total 100 participants.  A questionnaire 
was conducted as a measuring instrument in order to find the causes and motivational factors affecting working at King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. Findings, the result of descriptive analysis shows that the following factors play 
important roles; a) responsibility, b) work environment, c) supervisor, and d) co-workers. The mean score of 3.53 is considered high.    
Keywords:  One-year Contract Staff, Factors, Motivation 
 

1. บทนํา 
จากการสํารวจทุกๆ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องมีพนักงานพิเศษ ท้ังตําแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ เพ่ือช่วยในการทํางานในมหาวิทยาลัย ทุกคณะเกือบทุกหน่วยงานและในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องมีพนักงานพิเศษ และในปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี
พนักงานพิเศษ จํานวน 549 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของบุคลากรท้ังหมด ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัย แต่พบว่าพนักงานพิเศษ
เหล่านี้มีสถิติการลาออกจากการทํางานบ่อยมากทําให้เกิดการทํางานไม่ต่อเนื่อง ต้องมีการสอนงาน เรียนรู้งานเม่ือมีพนักงานพิเศษมา
ทํางานใหม่ตลอด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คํานึงถึงความสําคัญของบุคลากรในกลุ่มนี้จึงได้ศึกษาสาเหตุ ปัจจัยท่ีทําให้บุคลากรกลุ่มนี้ลาออกบ่อย 
เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรักในองค์กร และเชื่อม่ันท่ีจะทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีความม่ันใจ
ว่าต่อไปในอนาคตจะได้ทํางานประจําในตําแหน่งท่ีม่ันคงต่อไป  

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ศึกษาสาเหตุท่ีเป็นผลกระทบในการทําให้พนักงานพิเศษคิดท่ีจะเปลี่ยนงานใหม่ 
2) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจทําให้พนักงานพิเศษเชื่อม่ันในการทํางานโดยไม่คิดท่ีจะเปลี่ยนงานใหม่    
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2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

1) ประชากรคือพนักงานพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน ประชากร 549 คน 
2) กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกพนักงานพิเศษคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จํานวน 100 คน 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามพนักงานพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2   สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการทํางาน 
ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามความเห็นของท่าน 

2.3 ขั้นตอนในการทดลอง 
ข้ันตอนท่ี 1   ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา บทความ วารสาร และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุ 

และปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการทํางาน 
ข้ันตอนท่ี 2  สร้างแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมและสามารถวัดได้ตรงในแต่ละปัจจัย  
ข้ันตอนท่ี 3   เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างข้ึน 
ข้ันตอนท่ี 4   รวบรวมข้อมูล 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยในส่วนของข้อคําถามด้านลบมีการแปลงค่าคะแนนก่อนนํามาคํานวณรวมกับข้อคําถามอ่ืน  ๆ
ส่วนท่ี 3 รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง  ๆในการปฏิบัติงานตามความเห็นของพนักงานพิเศษ 

 

3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
3.1 ด้านข้อมูลทั่วไป  

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 27 27 
หญิง 73 73 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 100 คน เพศชายจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 เพศหญิง 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
ช่วงอาย ุ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
≤ 25 ปี 50 50.50

25.80 > 25 - ≤ 30 ปี 43 43.40
> 30 ปี 6 6.10
รวม 99 100

 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปีมากท่ีสุดจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 
รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่างมากกว่า 25 ปี – น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะ 
สถานะภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 85 85 
สมรส 15 15 
รวม 100 100 

 

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่าสถานะของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือโสด จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือสมรส 
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี 7 7 

ปริญญาตร ี 83 83 
สูงกว่าปริญญาตร ี 10 10 

รวม 100 100 
 

 จากตารางท่ี 4 จะเห็นว่าระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จํานวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 

ตารางท่ี 5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้ 
รายได้ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

≤ 10,000 5 5

11,935.66 > 10,000  - ≤ 12,000 64 64
> 12,000 31 31

รวม 100 100
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่ารายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุดคือ มากกว่า 10,000 บาท – น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท จํานวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือ มากกว่า 12,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 เฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 
11,935.66 บาท 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 
ระยะเวลาในการทํางาน จํานวน ร้อยละ 

≤ 1 ปี 17 17.71 
> 1 - ≤ 2 ปี 23 23.96 
> 2 - ≤ 3 ปี 25 26.03 
> 3 - ≤ 4 ปี 11 11.46 
> 4 - ≤ 5 ปี 15 15.63 

> 5 ปี 5 5.21 
รวม 96 100 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าระยะเวลาในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุดคือ ทํางานมาแล้วมากกว่า 2 ปี – น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
3 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03 รองลงมาคือทํางานแล้วมากกว่า 1 ปี – น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.96 น้อยท่ีสุดคอื ทํางานมาแล้วมากกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.21 
 

ตารางท่ี 7 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของการทํางาน 
ประเภทของการทาํงาน จํานวน ร้อยละ 
จนท.บัญชีและการเงิน 17 17 
จนท.คอมพิวเตอร ์ 2 2 
จนท.บริหารทั่วไป 33 33 

จนท.พัสดุ 13 13 
ช่างเทคนิค 4 4 
จนท.ธุรการ 9 9 
นักวิชาการ 2 2 
วิศวกร 12 12 

อาจารย์พเิศษ 8 8 
รวม 100 100 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ประเภทของการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด จนท.บริหารท่ัวไป จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 
รองลงมาคือ จนท.บัญชีและการเงิน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
 

ตารางท่ี 8 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงาน จํานวน ร้อยละ 

สํานักงานอธิการบดี 23 23.47 
คณะศลิปะศาสตร์ประยกุต์ 7 7.14 
วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 27 27.55 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3 3.06 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 8 8.16 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 1.02 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8 8.16 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14.30 
คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 1 1.02 
บัณฑิตวิทยาลยั 5 5.10 
อื่นๆ 1 1.02 

รวม 98 100 
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 จากตารางท่ี 8 ส่วนงานของผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55 
รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47 
 

3.2 ด้านปัจจัยและแรงจูงใจต่างๆ ที่มีผลต่อการทํางาน 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียระดับความเห็นด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

รายการ  
การแปลผล

1. งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความถนัด 4.01 0.42 มาก
2. งานที่ทําซํ้าซากจําเจ* 2.85 0.89 ปานกลาง
3. งานที่ท่านทาํเป็นงานท้าทายความสามารถ 3.88 0.56 มาก
4. การแบ่งงานได้แบ่งหน้าที่ชัดเจน 3.59 0.75 มาก
5. งานที่ท่านทาํมากกวา่เพือ่นร่วมงาน* 2.73 0.69 ปานกลาง

รวม 3.41 0.66 มาก
*คําถามด้านลบ 

 จากตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความถนัด 
4.01 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคืองานท่ีท่านทําเป็นงานท้าทายความสามารถ 3.88 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉล่ียด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3.41 อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านสวัสดิการ 
รายการ  

การแปลผล

1. ท่านพอใจในเงินเดือนที่ท่านได้รับ 3.36 1.02 ปานกลาง
2. การปรับเงินเดือนที่ผา่นมามคีวามเหมาะสม 3.43 0.89 มาก
3. สวัสดิการท่ีท่านได้รบัมีความเหมาะสมยุติธรรม 2.94 0.82 ปานกลาง
4. ท่านรู้สึกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับตํ่ากว่าอัตราตลาดแรงงาน* 2.64 0.90 ปานกลาง

รวม 3.09 0.91 ปานกลาง
*คําถามด้านลบ 

 จากตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านสวัสดิการสูงสุดคือ การปรับเงินเดือนท่ีผ่านมามีความเหมาะสม 3.43 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือท่านพอในในเงินเดือนท่ีท่านได้รับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยด้านสวัสดิการ 3.09 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านสภาพการทํางาน 
รายการ  

การแปลผล

1. ท่านพอใจกับอุปกรณ์เครื่องมอืที่ใช้ในการทํางานที่หน่วยงานมีให้ 3.87 0.87 มาก
2. หน่วยงานของทา่นมกีารจัดสถานทีท่ํางานอย่างเป็นสัดส่วน 4.18 0.82 มาก
3. การจัดเก็บเอกสารข้อมูลเป็นระบบสะดวกต่อการค้นหา 3.73 0.99 มาก
4. ท่านมีความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านกับที่ทํางาน 4.36 0.77 มากที่สุด
5. กฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่กําหนดไว้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 3.13 0.71 ปานกลาง
6. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเหมาะสมแล้ว 3.81 0.91 มาก

รวม 3.85 0.69 มาก
 

 จากตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านสภาพการทํางาน สูงสุดคือท่านมีความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้าน
กับท่ีทํางาน 4.36 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ หน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่ทํางานอย่างเป็นสัดส่วน 4.18 อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยด้านสภาพการทํางาน 3.85 อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านความก้าวหน้าในการทํางาน 
รายการ  

การแปลผล

1. ท่านพอใจในการปฏบัิติงานในตําแหน่งปัจจุบัน เพราะทําให้มโีอกาสก้าวหน้า 3.80 0.62 มาก
2. หน่วยงานของทา่นไม่มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหนา้ในการทํางาน* 2.71 0.81 ปานกลาง
3. การเลื่อนตําแหน่งในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีระบบ และมคีวามเหมาะสม 3.31 0.79 ปานกลาง
4. หน่วยงานมีการจัดระดับตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับงานแล้ว 3.43 0.57 มาก
5. ท่านทํางานเพือ่รอบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 3.97 0.63 มาก
6. การทํางานที่หน่วยงานที่ทํามโีอกาสก้าวหน้าน้อย* 2.81 0.84 ปานกลาง

รวม 3.34 0.57 ปานกลาง
*คําถามด้านลบ 

 จากตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านความก้าวหน้าในการทํางาน สูงสุดได้แก่ ท่านทํางานเพื่อรอการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 3.97 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือท่านพอใจในการปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบัน เพราะทําให้มีโอกาสก้าวหน้า 3.80 อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านความกา้วหน้าในการทํางาน 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านผู้บังคับบัญชา 
รายการ  

การแปลผล

1. ท่านพอใจที่จะทํางานร่วมกับหัวหน้างานในปัจจุบัน 3.58 0.75 มาก
2. เมื่อมีปัญหาในการทํางานหัวหน้างานเต็มใจให้คําปรึกษาช้ีแนะ ช่วยเหลือแก้ไขเสมอ 3.53 0.70 มาก
3. หัวหน้างานมีความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับท่าน 3.62 0.68 มาก
4. หัวหน้างานของท่านให้รางวัลหรอืลงโทษลูกน้องด้วยความยุติธรรม 3.28 0.74 ปานกลาง
5. หัวหน้างานของท่านมีความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 3.34 0.71 ปานกลาง
6. หัวหน้างานของท่านมีการมอบหมายงานให้ทุกคนทําอยา่งยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 3.31 0.69 ปานกลาง

รวม 3.44 0.60 มาก
 

 จากตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านผู้บังคับบัญชา สูงสุดได้แก่ หัวหน้างานมีความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับท่าน 3.62 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านพอใจท่ีจะทํางานร่วมกับหัวหน้างานในปัจจุบัน 3.58 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านผู้บังคับบัญชา 3.44 
อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านเพ่ือนร่วมงาน 
รายการ  

การแปลผล

1. เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืเก่ียวกับงานด้วยดี 4.23 0.53 มากที่สุด
2. เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเพื่อนรว่มงานมักช่วยเหลือทา่นเสมอ 4.27 0.55 มากที่สุด
3. ท่านได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพือ่นรว่มงาน 4.20 0.57 มาก
4. เพื่อนร่วมงานทาํให้ทา่นอยากออกจากงาน* 3.39 0.79 ปานกลาง
5. เพื่อนร่วมงานของท่านมีความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก* 3.14 0.91 ปานกลาง
6. เพื่อนร่วมงานทาํให้ทา่นไม่มคีวามสุขในการทาํงาน* 3.18 1.00 ปานกลาง
7. เพื่อนร่วมงานของท่านมีความรักสามัคคีกันดี 4.05 0.70 มาก
8. เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ดี 4.05 0.70 มาก

รวม 3.81 0.72 มาก
*คําถามด้านลบ 
จากตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้านเพื่อนร่วมงาน สูงสุดได้แก่ เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อนเพ่ือนร่วมงานมักช่วยเหลือท่านเสมอ 

4.27 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ เพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้วยดี 4.23 อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉลี่ยด้านเพื่อนร่วมงาน 3.81 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความเป็นท้ังฉบับ 3.53 อยู่ในระดับมาก 
 

3.3 ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามความเห็นของพนักงานพิเศษ 
1. ปัญหาและสิ่งท่ีทําให้ท่านเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  - เบื่อหน่ายผู้บังคับบัญชา 
  - การปรับตําแหน่ง การบรรจุไม่ตามลําดับ นโยบาย กฎ ระเบียบ การทําผลงานวิชาการ ปรับตําแหน่ง ไม่ชัดเจน ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เอ้ือผลประโยชน์พวกตนเอง 

- ปรับเงินเดือนน้อยมาก 
  - ความไม่ชัดเจนระบบการเดินเอกสาร ความล่าช้าระบบงานเอกสาร ระบบการทํางานซับซ้อนยุ่งยากทําให้ล่าช้า เครื่อง
สแกนนิ้วเสีย 
  - รูปแบบแผนการเรียนการสอนไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่าง  ๆเพ่ือให้ท่านเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  - ควรมีการประเมินผู้บังคับบัญชา 
  - พนักงานทํางาน 5 ปีข้ึนไปควรปรับตําแหน่งหรือบรรจุ 
  - ทําความเข้าใจเร่ืองระเบียบข้อบังคับนําไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  - ประชุมแกป้ัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  - ความรวดเร็วระบบเอกสาร 
  - อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เรียน หลักสูตรเนื้อหาบางคร้ังไม่เหมาะสมต่อผู้เรียน 
  - ส่วนงานท่ีต้องคุยกับลูกค้าควรอยู่ด้านล่าง ควรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสะดวก รวดเร็วสําหรับบุคลากรภายใน 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ
  - ให้มีการบรรจุพนักงานพิเศษโดยกําหนดอายุงาน  

- เพ่ิมเงินเดือน 
  - แก้ปัญหาเอกสารล่าช้า  

- แก้ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต 
 - สํารวจความต้องการแต่ละหน่วยงาน  
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4. สรุปผล 
ด้านข้อมูลท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปีมากท่ีสุด

จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือโสด จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ระดับการศึกษาสูงสุด
ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุดคือ 
ระหว่างมากกว่า 10,000 บาท - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทํางาน
มาแล้วมากกว่า 2 ปี – น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03 ประเภทของการทํางานสูงสุดคือ จนท.บริหารท่ัวไป 
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55  

ปัจจัยและแรงจูงใจต่างๆ ท่ีมีผลต่อการทํางาน ด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับ
ความถนัด 4.01 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 3.41 อยู่ในระดับมาก ด้านสวัสดิการสูงสุดคือ การปรับเงินเดือนท่ีผ่านมามี
ความเหมาะสม 3.43 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านสวัสดิการ 3.09 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสภาพการทํางาน สูงสุดคือท่านมีความสะดวกใน
การเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านกับท่ีทํางาน 4.36 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยด้านสภาพการทํางาน 3.85 อยู่ในระดับมาก ด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางาน สูงสุดได้แก่ ท่านทํางานเพ่ือรอการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3.97 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางาน 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้บังคับบัญชา สูงสุดได้แก่ หัวหน้างานมีความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับท่าน 
3.62 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยด้านผู้บังคับบัญชา 3.44 อยู่ในระดับมาก ด้านเพื่อนร่วมงาน สูงสุดได้แก่ เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อนเพ่ือนร่วมงานมัก
ช่วยเหลือท่านเสมอ 4.27 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยด้านเพื่อนร่วมงาน 3.81 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นท้ังฉบับ 3.53 อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฎฐิยา จุลวัจนะ (2549) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร 
ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการกรมยุทธบริการทหารมีแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของนิธิเมธ 
หัศไทย (2550) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการสํานักงานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวราพร มะโนเพ็ญ (2551) 
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการทํางานโดยรวมในระดับมาก 

ด้านปัญหาและอุปสรรค ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเบื่อหน่ายผู้บังคับบัญชา การปรับตําแหน่ง การบรรจุไม่ตามลําดับ กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ไม่ชัดเจน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปรับเงินเดือนน้อย ความไม่ชัดเจน ความล่าช้าระบบงานเอกสาร ระบบการทํางานซับซ้อนยุ่งยาก 
และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ควรจัดให้มีการประเมินผู้บังคับบัญชา มีความชัดเจนในเรื่อง
ของการปรับตําแหน่งหรือบรรจุ มีการนํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ิมความรวดเร็วระบบเอกสาร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ืองรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีส่งงานเขียนในรายวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จํานวน 298 งาน ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร และแบบสํารวจจากการตอบแบบฝึกหัดของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ี
ปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีท้ังหมด 6 ด้าน คือ การใช้ระดับ
ภาษา การใช้คําทับศัพท์ การใช้คําย่อ การสะกดคํา การใชค้ําสุภาพ และการใช้ภาษาไทยเน็ต 
คําสําคัญ :  รูปแบบ, การใช้ภาษาไทย, อินเทอร์เน็ต, อิทธิพล, การเขียนภาษาไทย, นักศึกษา 

 

Abstract 
Research on The pattern of using Thai (Language) in Internet which has influences on Thai writing by students at 

Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus. The objective is to study the using Thai 
(Language) in internet appeared in the written language of students at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse 
Bhuvanarth Campus. The population in this research is students a Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse 
Bhuvanarth Campus in Faculty of Liberal Arts, Business Administration and Information Technology and the sample in this research 
were  298 papers of the written in Thai communication course of students.  The research tools consist of documentary research and 
survey research from exercise. The results of this research showed that the using Thai (Language) in internet appeared in the written 
language of students at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus have 6 areas which are 
Language level, Transliterated word, Abbreviation word, Word spelling, Offensive word and Thai Netspeak.   
Keywords: Form, Thai language usage, Internet, influences, writing Thai, students 

 

1. บทนํา (Introduction) 
 ภาษาเป็นเสมือนสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ และเจริญเติบโตออกไป ในขณะเดียวกันบางส่วนก็อาจเสื่อมไป สูญหายไป ซ่ึงโลก

ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางข้อมูลข่าวสารทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม การแสวงหาความรู้ หรือการติดตามอ่านเรื่องราวข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต  จึงเป็นวิธีท่ีสะดวก ง่าย รวดเร็ว 
และทันใจ ทําให้วิธีการสื่อสารในการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตก็พัฒนาตามไปด้วย และได้เข้ามามีอิทธิพล มีบทบาทในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาได้นําเอาคํา และประโยคภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการสื่อสารด้านการพูดท่ีไม่ถูกต้อง เช่น 
“ใช่ไหม” พูดเป็น “ซิมิ” ส่วนในด้านการเขียนก็กร่อนคําให้สั้นลง เช่น “มหาวิทยาลัย” เขียนเป็น “มหาลัย” นอกจากนี้ยังมีปัญหาการใช้
ภาษาไทยในการเขียนท่ีรุนแรงอีกอย่างหนึ่ง คือ การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาในสังคมยุคไซเบอร์ สามารถเข้าไปใช้บริการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ได้ทุกภาคส่วน “เด็ก” ซ่ึงเป็นวัยท่ีอยากรู้ อยากลอง  จึงมิได้ให้ความสนใจเพียงแค่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลการศึกษาเท่านั้น หากแต่สนใจกับภาค
บันเทิงควบคู่ไปด้วยปัญหาการใช้ภาษาไทยท่ีเกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้นเร่ิมลุกลามมาจากโปรแกรมแช็ทรูม และเกมออนไลน์ ซ่ึงดูคล้ายเป็นการ
สนทนากันธรรมดาแต่เม่ือได้เข้าไปสัมผัสแล้วเป็นการสนทนาท่ีไม่มีขีดจํากัดของภาษาท่ีทําให้เกิดปัญหามากมายเช่นท่ีพบตามหน้าหนังสือพิมพ์ 
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และประสบปัญหาเกี่ยวกับความบกพร่องในด้านการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา จึงสนใจศึกษา 
“รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” เพ่ือจะได้นําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน การสอน และวางแผนการจัดการศึกษาวิชา
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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2.  วิธีการศึกษา (Research Methodology) 
              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้  
 2.1  ขอบเขตของการวิจัย 
              ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
            2.1.1 ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาเชิงลึกด้วยการศึกษาคํา และประโยคภาษาไทย เช่น การใช้คํา
สแลง คําไม่สุภาพ คําย่อ ใช้ภาษาไม่เหมาะสมไม่ถูกกาลเทศะ ใช้ภาษาต่างประเทศปนกับภาษาไทยฯลฯ การเรียงลําดับคําในประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในรายการทางอินเทอร์เน็ต 
                    2.1.2 ด้านวิธีการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษา และรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
             2.1.3 การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เป็นข้ันตอนแรกของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลประเภทเอกสารจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จากหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการในคอลัมน์ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้
จากการใช้ภาษาไทย จดหมายเหตุ บันทึกการเล่าเร่ืองการใช้ภาษาไทย รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในคร้ังนี้ และข้อมูลท่ีได้จากอินเทอร์เน็ต 
เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และความต้องการของเยาวชนไทย ตลอดถึงผลกระทบจากรายการในอินเทอร์เน็ตดังกล่าวท่ีมีต่อนักศึกษา และเยาวชน 
                   นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบสํารวจกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1 ท่ีเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือ
ศึกษาการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา ซ่ึงจะนําไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของข้อมูลมากย่ิงข้ึน 
                    2.1.4 ด้านระยะเวลา 
                   เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - วันท่ี 30 กันยายน 2557 รวมระยะเวลา 1 ปี 
               2.1.5 ด้านพ้ืนท่ี คอื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   
      2.1.6  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                      2.1.6.1  ประชากร  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
                      2.1.6.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 298 คน 
       2.2  การดําเนินการวิจัย 
              ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยด้วยกระบวนการ  ดังนี้ 
            2.2.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบสํารวจ (Survey research) โดยผู้วิจัยจะเริ่มสํารวจลักษณะของ
การใช้คําและการใช้ประโยคภาษาไทย เช่น การใช้คําสแลง คําไม่สุภาพ คําย่อ ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ การใช้ภาษาต่างประเทศ
ปนกับภาษาไทยฯลฯ การเรียงลําดับคําในประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ท่ีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ต   
                   2.2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ด้วยวิธีการวิจัยแบบสํารวจ (Survey research)  
และจดบันทึกข้อมูลท่ีได้แล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
                           2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางของความรู้เบื้องต้น  
เอกสารท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้แก่ 

2.2.1.1  เอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
2.2.1.2  เอกสารท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต 
2.2.1.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการเขียน 
2.2.1.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต 

             2.3  การเก็บข้อมูลจากเอกสาร     
                    ผู้วิจัยได้คัดเลือกเอกสารเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้ภาษาไทย
ในการเขียนของนักศึกษา โดยคํานึงถึงความชัดเจน ความสมบูรณ์ และมีความถูกต้องของเอกสาร ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเก็บ
ข้อมูลจากสนามวิจัยประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
             2.4  การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล   
                    เม่ือผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ข้ันตอนต่อไปผู้วิจัยก็จะตรวจสอบและจัดกระทําข้อมูล โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลท่ีได้มา
จากการรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนามมาแยกตามความมุ่งหมายของการวิจัย  ดังนี้ 
                   2.4.1 นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมาศึกษาและจัดแยกเป็นประเภทตามความมุ่งหมายของการวิจัยท่ี
กําหนดไว้ 
                   2.4.2 นําข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสํารวจ แล้วแยกประเภทจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีกาํหนดไว้ในความมุ่งหมายของการวิจัย 
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         2.4.3 นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสํารวจมาตรวจสอบความถูกต้องให้มากย่ิงข้ึน 
ก่อนท่ีจะนําไปวิเคราะห์ และสรุปผล ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการตรวจแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเน้นการตรวจสอบความถูกต้อง  โดยบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง (Methodological triangulation) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)  เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้น
ถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้ 
          2.4.4  การตรวจสอบแหล่งข้อมูล แหล่งท่ีมาท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคล 

แหล่งเวลา คือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ 
แหล่งสถานท่ี หมายความว่า ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
แหล่งบุคคล หมายถึงว่า ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

         2.4.5 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกัน
อย่างไร โดยเปล่ียนตัวผู้สังเกตแทนท่ีจะให้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของ 
ผู้รวบรวมข้อมูลสนาม 
         2.4.6 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิม 
จะทําให้การตีความของข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

          2.4.7 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆกัน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน เช่น วิธีการสํารวจควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย   

           หลังจากน้ันก็นําข้อมูลท่ีถูกต้องไปวิเคราะห์ (ทรงคุณ จันทร, 254 : 77-78) วิธีการเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท่ีจะทําให้
ผู้วิจัยได้มีโอกาสเพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน   
        2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
               ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และการใช้การวิจัยแบบสํารวจ 
(Survey research) ผู้วิจัยได้นําเนื้อหาสาระมาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล จะแสดงรายการคําและประโยคประเภทต่างๆ ท่ี
ต้องการวิเคราะห์ไว้ในตารางด้านล่างและพรรณนาวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนของนักศึกษาท่ีเขียนคํา และประโยค จากจํานวนงาน
เขียนของนักศึกษาท้ังหมด 298 งาน ในกรณีท่ีคํา หรือประโยคเหล่านั้นมีคําผิด หรือลักษณะเหมือนกันจะเลือกนําเสนอเพียงตัวอย่างเดียว 
ตลอดจนศึกษารูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตมาประกอบคําบรรยาย เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบกับการใช้ภาษาในการเขียนของ
นักศึกษา ซ่ึงมีงานเขียนท่ีนักศึกษาใช้ภาษาไทยผิดจํานวน 69 งาน   
 2.6 การนําเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล  
         การวิจัยเร่ืองนี้ ผู้วิจัยได้นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยายตามเน้ือหาในแต่ละประเด็นในลักษณะขององค์ความรู้
ใหม่ โดยใช้วิธีการอธิบายความในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) แล้วนํามาร้อยเรียงอย่างเป็นระบบตามความมุ่งหมายและ
พรรณนา วิเคราะห์โดยนําแนวคิดทฤษฎีมายืนยัน 
 

3. อภิปรายผล (Discussion) 
                     จากการศึกษาการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาษาไทยในภาษาเขียนของนักศึกษา มีการเขียนคําผิดแยกได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 
              1. การใช้ระดับภาษา (Language level) ผลการวิจัยพบว่าภาษาท่ีใช้ในการเขียนของนักศึกษา มี 2 ระดับด้วยกัน คือ ภาษา
กึ่งแบบแผน และภาษาไม่เป็นแบบแผน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผนมากท่ีสุด ได้แก่ภาษาพูด ภาษาปากหรือภาษากันเอง  
ด้วยการใช้คําท่ีผิดและระดับภาษาไม่เหมาะสําหรับใช้ในการเขียน เช่น เจอ, เค้า, เท่าไหร่, ยังไง,  ตังค์, ไว, เยอะ, อยาก, ไอติม, มอไซค์, ทีวี, โทร, 
ตอนบ่าย 2 และตอน 5 โมงเย็น เป็นต้น โดยนักศึกษามิได้คํานึงถึงความถูกต้องอีกท้ังยังใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันจนเกิดความเคยชิน มิทันย้ัง
คิดว่าการใช้ระดับภาษาในการเขียนควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล โอกาสและสถานท่ีเป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การเขียนภาษาไทย พบว่า การเลือกใช้ระดับภาษาในการติดต่อสื่อสารนั้น ผู้ใช้ภาษาจึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล 
โอกาส และสถานท่ีเป็นสําคัญโดยคํานึงถึงจรรยามารยาทและวัฒนธรรม อันดีงามของไทยเป็นสําคัญด้วยเพ่ือให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ต้องการ  ตลอดจนเป็นท่ีประทับใจแก่ผู้ท่ีสื่อสารด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกานติภา วรพงศ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้
ภาษาในเว็บบอร์ดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ในระดับคํา ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาษาท่ีใช้นั้นมีผสมผสานกันท้ังภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาวัยรุ่น และภาษาอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของทัตพิชา ชลวิสูตร (2553 : 33-37) ได้ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารใน
เว็บไซด์  www.pantip.com เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในรายวิชา ภาษาสื่อมวลชน  ผลการวิจัยพบว่าภาษาท่ีใช้ในกระทู้มี 2 ระดับด้วยกัน คือ 
ภาษาปากและภาษาก่ึงแบบแผน  โดยในส่วนของภาษาปากมีการใช้คําสแลง คําหยาบ คําเลียนเสียงพูด คําลงท้าย ตลอดจนพาดหัวข่าวและหัวข้อ
ข่าวของหนังสือพิมพ์เพ่ือต้ังกระทู้ ส่วนภาษาระดับกึ่งแบบแผนคือ ระดับภาษาท่ีนิยมใช้เพ่ือสื่อความกันโดยทัวไป ตามบริบท 
              2.  การใช้คําทับศัพท์ (Transliterated word) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้คําทับศัพท์ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว  ด้วยการใช้คําเหล่านี้  โดยนักศึกษาไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ท่ีถูกต้องว่า ควรจะใช้คําเหล่านี้ในการเขียนเม่ือใด ในโอกาสใดจึง
จะเหมาะสมและใช้คําผิด เช่น face book,  line,  E-mail,  Internet,  Group Line, อิเล็กโทรนิกส์, อิเล็กทรอนิค, อีเมล์, อีเมลล์, ไอศครีม, เกมส์, 
โบชัว, เมาท์, ไซส์, เคาว์ดาว, พรีเซนต์และคอนเสิร์ต เป็นต้น โดยมีท้ังการเขียนด้วยรูปภาษาอังกฤษโดยตรง และใช้การถ่ายเสียงออกมาด้วย
อักษรไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางภาษา วัฒนธรรมท่ีได้รับมาจากตะวันตก ทําให้มีการรับคํามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยไม่คํานึงถึงคุณค่า
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ของภาษาไทย  เนื่องจากมีการกําหนดเป็นศัพท์บัญญัติในภาษาไทยที่ใช้กันท่ัวไปอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ แต่นักศึกษาไม่นํามาใช้  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  พบว่าไม่ใช้คําภาษาต่างประเทศนอกจากจําเป็นในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ควรเลือกใช้คําให้
เหมาะสม และยึดหลักสําคัญไว้ว่า ในกรณีท่ีมีศัพท์บัญญัติ หรือคําภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกับคําภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและใช้
กันอยู่แพร่หลายก็ควรใช้ศัพท์ภาษาไทย แต่บางคํายังไม่มีการบัญญัติศัพท์ หรือยังหาคําไทยท่ีมีความหมายตรงกับคําภาษาต่างประเทศไม่ได้  จึง
จะอนุโลมให้ใช้คําทับศัพท์ได้ 
                      3.  การใช้คําย่อ (Abbreviation word) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจะใช้คําย่อในการสื่อสารด้านการพูดมากกว่าเขียน 
ส่วนมากคําย่อไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายคงใช้เฉพาะในหมู่ของตนเองเท่านั้น แต่เม่ือนํามาใช้ในการเขียนจึงไม่ระมัดระวัง ใช้คําไม่ถูกต้อง และเป็น
รูปแบบของคําท่ีลดรปูให้สั้นลง ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ด้วยการใช้คําผิดเหล่านี้ในงานเขียนของตนเอง เช่น แบต, ห้าง, มหาลัย, 
บาส, คณิต, เว็บ, คอม, โทร, เลขา, กะ, เน็ต และไมค์ เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต พบว่า ภาษาท่ีใช้
ในการสนทนาออนไลน์  มีการตัดคําให้สั้นลง เพ่ือให้พิมพ์ได้เร็วข้ึน เช่น สวัสดี กลายเป็น ดี หรือ D แทน หรือจะเป็นการตัดสระ หรือพยัญชนะ
บางตัว เช่น เด๋ียว เป็น เด๋ว เพ่ือพิมพ์ได้เร็วข้ึน และน่าสนใจสัญลักษณ์รูปภาพแทนอารมณ์ความรู้สึก ข้อจํากัดของการสนทนาออนไลน์ คือ ไม่
สามารถแสดงอารมณ์เหมือนกับการสนทนาแบบเผชิญหน้า  จึงมีการสร้างสิ่งทดแทน โดยการเคร่ืองหมายแอสกี (ASCII Art) ในการแสดงอารมณ์
การใช้ Emoticon  เพ่ือแสดงอารมณ์ และลักษณะท่าทางหรือการพิมพ์ข้อความที่แสดงถึงลักษณะท่าทาง และนักศึกษาก็เคยชินกับการสื่อสาร
ในการสนทนาออนไลน์ด้วยการพิมพ์สื่อสารกันเป็นประจําอยู่แล้ว โดยไม่ระมัดระวังนํามาใช้สื่อสารในงานเขียน 
            4.  การสะกดคํา (Word spelling) ผลการวิจัยพบว่า การสะกดคําผิดนี้นักศึกษาได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนรู้ การจํา และ
ใช้สืบต่อกันมาโดยไม่ทราบว่าเป็นคําผิด ซ่ึงเป็นคําผิดท่ีเห็นกันอยู่บ่อย  ๆอีกกรณีหนึ่ง คือ การไม่ตรวจทานความถูกต้องก่อนท่ีจะใช้ในงานเขียน
จริง ความไม่ระวังก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดความผิดพลาดได้ เช่น โน๊ต, รัดกรุม, ผลัด, กษัตย์, โอกาศ,  สัมพันธ์ภาพ, โทรศัพย์,  ศรีษะ, อา
จาร์ย,  อินเตอร์เน็ต,  ปรากฎ และกาละเทศ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต พบว่าสาเหตุของการเขียน
หนังสือผิด คือ  ไม่ทราบความหมายของคํา ใช้แนวเทียบผิด ออกเสียงผิด มีประสบการณ์มาผิด ไม่รู้หลักภาษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรีวิไล  พลมณี และคณะ  (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการเขียน และข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในความเรียงของ
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาท่ีพบมาก คือ การสะกดการันต์ การใช้สํานวนภาษาและการ
เชื่อมโยงความสื่อความและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกรวรรณ พิฆเนศวร (2552 : 91 - 92)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทย
ในการเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จํานวน 35 ชิ้น พบว่า ข้อผิดพลาดในการเขียนบทความมากท่ีสุด คือ ข้อผิดพลาด
ด้านการสะกดคํา ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา และด้านสํานวนภาษา    
            5.  การใช้คําไม่สุภาพ (Offensive Words) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาในปัจจุบันไม่รู้จักเลือกคําใช้  มักจะใช้คําไปโดยไม่
คิดถึงความสุภาพ และใช้สื่อสารในการเขียนท่ีผิด เช่น โดน, อีกที, ให้อาจารย์, มัน, ข่ี และตึก เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทย พบว่า การใช้ภาษท่ีสุภาพ คือ การใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม และได้รับความรื่นรมย์ในการสื่อสาร หรือคําท่ีได้ยินแล้วน่าฟัง ชวนฟัง 
เป็นถ้อยคําท่ีเหมาะสมเป็นการเปลี่ยนถ้อยคําต่าง  ๆให้เหมาะสมสําหรับสื่อสาร กับผู้ท่ีอาวุโสกว่า ไม่ควรใช้คําอุทานท่ีไม่สุภาพ เช่น โว้ย เว้ย 
หรือคําสบถ เช่น ให้ตายห่า ให้ฉิบหายวายวอดหรือการพูดกระชากเสียง เช่น เปล่า ไม่ใช่ ไม่มี อีกท้ังไม่เป็นคําผวน คือ เม่ือผวนหางเสียงกลับมา
ไว้ข้างหน้าแล้วคํานั้น จะกลับเป็นไม่สุภาพทันที เช่น คุณหมอจ๋า ผวนเป็น คุณหมาจ๋อ ไม่มีการใช้คําท่ีถือว่าหยาบโลน เช่น ไอ้, อี, ข้ี โดยจะ
เปลี่ยนคําศัพท์ไปเป็นคําอ่ืนเป็น สิ่ง, นาง, อุจจาระ หรือไม่ก็ตัดออก ไม่เป็นคําแสลง หรือคําคะนอง การใช้ถ้อยคําสุภาพ เป็นการเลือกใช้คําให้
ถูกต้องเหมาะสม กับบุคคลและตามกาลเทศะ กฎเกณฑ์การใช้คําสุภาพไม่มีกําหนดตายตวั บางคําใช้ในภาษาพูด บางคําก็ใช้ในภาษาเขียน 
                      6.  การใช้ภาษาไทยเน็ต (Thai Netspeak) ผลการวิจัยพบว่า ภาษาไทยเน็ตเป็นภาษาท่ีมีลักษณะของการแปรในด้านการ
สะกดคํา สืบเนื่องจากปัจจัยด้านวิธีการสื่อสารท่ีผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ประกอบกับนักศึกษาเป็นผู้ใช้
ภาษา เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้มีความแตกต่างด้วยการสะกดคําท่ีมีการแปรจากภาษาไทยมาตรฐาน และ
นักศึกษาก็เขียนภาษาไทยกันไม่ค่อยถูกต้อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเคยชินกับภาษาเขียนท่ีใช้ในการส่งข้อความผ่านมือถือ และการ
เขียนในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะจากการแชทจะเน้นเขียนคําให้สั้นท่ีสุด เช่น ป่าว, เทอ, ลําคาน,  โทสับ, ใช่ม้ัยและนึงเป็นต้น และนักศึกษาก็นํา
คําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารในการเขียนของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต พบว่า รูปแบบของภาษา
ท้ังหมดจะเป็นคําพ้องเสียงท่ีหลาย  ๆคํามักจะผดิหลักของภาษาอยู่เสมอ จะเป็นคําพ้องเสียงท่ีจะใช้ในเวลาเขียนเท่านั้น และคําท่ีนํามาใช้แทนกัน
นี้มักจะเป็นคําท่ีไม่มีในพจนานุกรม 
      ดังท่ีกล่าวมาด้วยแล้วก็สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คือ การใช้ระดับภาษา การใช้คําทับศัพท์ การใช้คําย่อ การ
สะกดคํา การใช้คําไม่สุภาพ และการใช้ภาษาไทยเน็ต   
 

4. สรุปผล (Conclusion) 
             จากการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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1. การใช้ระดับภาษา (Language level) ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผนมากท่ีสุด ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาปาก
หรือภาษากันเอง ด้วยการนําคําท่ีผิดเหล่านี้ใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเอง เช่น เจอ, เค้า, เท่าไหร่, ยังไง, ตังค์, ไว, เยอะ, อยาก, ไอติม, มอไซค์, 
ทีวี, โทร, ตอนบ่าย 2 และตอน 5 โมงเย็น เป็นต้น 

2. การใช้คําทับศัพท์ (Transliterated word) ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้คําทับศัพท์ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว และนําคํา
ท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเอง เช่น  line,  Group Line,  face book,  E-mail,  Internet,  อิเล็กโทรนิกส์, อิเล็กทรอนิค, อีเมล์, 
อีเมลล์, ไอศครีม, เกมส์, โบชัว, เมาท์, พรีเซนต์, ไซส์, คอนเสริต์ และเคาว์ดาว เป็นต้น             

3. การใช้คําย่อ (Abbreviation word) เป็นคําท่ีนักศึกษาจะใช้สื่อสารในการพูดมากกว่าเขียน และนําคําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารใน
งานเขียนของตนเอง เช่น แบต, มหาลัย, ห้าง, บาส, คณิต, เว็บ, คอม, โทร, เลขา, กะ, เน็ต และไมค์ เป็นต้น 

4.  การสะกดคํา (Word spelling) การสะกดคําผิดนี้เป็นคําผิดท่ีเห็นกันอยู่บ่อย ๆ  และนักศึกษานําคําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารใน
งานเขียนของตนเอง เช่น โน๊ต, รัดกรุม, ผลัด, กษัตย์, โอกาศ, สัมพันธ์ภาพ, โทรศัพย์, ศรีษะ, อาจาร์ย, อินเตอร์เน็ต, ปรากฎ และกาละเทศ 

5.  การใช้คําไม่สุภาพ (Offensive Words) นักศึกษาในปัจจุบันไม่รู้จักเลือกคําใช้ มักจะใช้คําไปโดยไม่คิด และนําคําท่ีผิดเหล่านี้
มาใช้สื่อสารในการเขียนของตนเอง เช่น โดน, อีกที, ให้อาจารย์, มัน, ข่ี และตึก เป็นต้น 

6.  การใช้ภาษาไทยเน็ต (Thai Netspeak) เป็นการใช้ภาษาท่ีสื่อสารผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์ ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  แต่
นักศึกษาใช้ภาษาไทยเน็ตจนเกิดความเคยชิน และนําคําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเองด้วย เช่น ป่าว, เทอ, ลําคาน, โทสับ,  
ใช่ม้ัย และนึง เป็นต้น  
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ห้องสมุด จึงทําให้การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ท่ีเป็นกําลังใจ คอยห่วงใยทุกเวลา และอีกหลาย  ๆ
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศไทยกรณีก่อนและหลังวิกฤตการณ์

การเงินโลก ปี 2552 โดยใช้ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย์ ทฤษฎีการเงินของเคนส์ และข่าวสารข้อมูล เร่ือง
วิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2552 เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างแบบจําลองปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Regression) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
รวมระยะเวลา 129 เดือน โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนวิกฤตการณ์การเงินในเดือนมกราคม ปี 2548 ถึง เดือนธันวาคม ปี 
2551 และช่วงหลังวิกฤตการณ์การเงินในเดือนมกราคม ปี 2552 ถึง เดือน กันยายน ปี 2558 จากการศึกษาพบว่า ในช่วง ก่อนวิกฤตการณ์
การเงินในเดือน มกราคม ปี 2548 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2551 ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์การเงินโลก นักลงทุนในไทยต้องการเลือก
ลงทุนในทองคําเพ่ิมข้ึนพบว่า ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย และราคาทองคําในตลาดโลก ส่งผลในทิศทางเดียวกับทองคําในประเทศไทยเพราะต้องการ
แหล่งลงทุนท่ีปลอดภัย และอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีผู้บริโภค ส่งผลในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับทองคําในประเทศไทย เพราะการท่ีเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคจึงระวังการใช้จ่ายมากข้ึน และช่วงหลังวิกฤตการณ์การเงินในเดือน
มกราคม ปี 2552 ถึง เดือน กันยายน ปี 2558 สหรัฐอเมริกา ประกาศมาตรการ QE ส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินมาในประเทศไทย พบว่า อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย และมูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับทองคําในประเทศไทย ในทางกลับกัน ราคาน้ํามัน อัตรา
แลกเปลี่ยน ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค ดัชนีผู้บริโภค และราคาทองคําในตลาดโลกส่งผลในทิศทางเดยีวกับทองคําในประเทศไทย  
คําสําคัญ : ราคาทองคําแท่ง วิกฤตการณ์การเงินโลก 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study The Comparative Study of Thai Gold Price in The Case of World Financial Crisis, 

which were based on Demand and Supply Theory, Theory of investment, Money damand Theory of John Maynard Keynes and 
news of World Financial Crisis management concept to form the multiple linear regression model. This research used quarterly 
secondary data on a monthly basis since January 2548 to September 2558 a total duration of 129 months, divided into two periods, 
before the financial crisis in January 2548 to December 2551 and during the financial crisis in January 2552 -September 2558. The study 
found that in the period before the financial crisis in January 2548 to December 2551, Thailand has faced the global financial crisis. 
Investors in Thailand want to invest in gold and oil prices were rising interest rates. And the price of gold on world markets As a result, 
in line with the demand for gold in the safe investment. And exchange rate Consumer Confidence Index Turnover in stock And the 
index of consumer Resulting in the opposite direction to gold in Thailand. Because of the recession Consumers wary of spending 
more. And during and after the financial crisis in January 2552 to September 2558, the US announced QE measures resulted in an 
influx of money in the policy rate. And turnover on the stock exchange, resulting in the opposite direction to gold in exchange rates, oil 
prices, and vice versa. Confidence of consumers. Consumer index and gold prices on the world market, resulting in the same direction 
as gold in Thailand. 
Keywords: Gold price, The Case of World Financial Crisis 
 

1. บทนํา 
ราคาทองคําในประเทศไทยและราคาทองคําโลกมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ใน ปี 2551 มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะนักลงทุนต้อง

ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2552 ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์การเงินโลก (ซับไพรม์) ผลจากหนี้เสียของสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์คุณภาพตํ่า ซ่ึงสาเหตุเกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีประสบปัญหาทางการเงิน คือ การใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการ
ประกาศมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่าลง โดยเน้นให้ประชาชนกู้เงินไปใช้จ่ายหรือลงทุนเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการเก็งกําไร ทําให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงข้ึน เม่ือราคาปรับตัวสูงข้ึน ประชาชนก็เพ่ิมการซ้ือเพ่ือเก็ง
กําไรในอสังหาริมทรัพย์ด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มข้ึน ในระยะยาวการผู้กู้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีกู้ยืมมา ก่อให้เกิดหนี้เสีย (NPL) 
ต่อภาคธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารเกิดการขาดสภาพคล่อง จึงนําไปสู่ปัญหาวิกฤตการณ์การเงินโลก (ซับไพรม์) และส่งผลต่อประเทศไทยโดยใน
ปัจจุบันรูปแบบเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงกันของเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติมากมายท้ังในระบบการเงินการคลัง 
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และระบบการค้า ซ่ึงระบบการเงินการคลังของประเทศต่างๆ  ท่ัวโลกเชื่อมโยงและผูกติดกันท้ังในเรื่องค่าเงินของแต่ละสกุลเงิน ดุลการค้าของแต่ละ
ประเทศ การเจริญเติบโตด้านสินเชื่อ การกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระดับโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตในระบบการเงินการคลังของ
แต่ละประเทศท้ังสิ้น เม่ือประสบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ สกุลเงินของตนเองอ่อนค่าลง มูลค่าหนี้สินจึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน
คร้ังนี้ สังเกตได้จากตลาดหุ้นซ่ึงเป็นตลาดทุนขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เพราะเม่ือเกิดวิกฤตซ่ึงมีสาเหตุมาจากสินเชื่อซับไพรม์ ส่งกระทบต่อความ
ม่ันคงของระบบธนาคาร ทําให้นักลงทุนไม่ม่ันใจต่อเสถียรภาพทางการเงินจึงขายหุ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงราคาหุ้นของบริษัทหรือสถาบันทางการเงิน
ท่ีมีปัญหาถูกขายจนราคาหุ้นตกลงอย่างมาก ราคาทองคําเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาทองคําท่ีซ้ือขายกันใน
ตลาดค้าทองคํา สาเหตุสําคัญหนึ่งท่ีทําให้ราคาทองคําพุ่งสูงข้ึน และนอกเหนือจากสาเหตุความไม่ม่ันใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลา
ดังกล่าวแล้ว ปัจจัยสําคัญอีกประการ คือ ค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงอย่างมาก ทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท้ังทองคําและน้ํามัน ซ่ึงซ้ือขายด้วยเงิน
สกุลดอลลาร์จึงมีราคาถูกลงสําหรับนักลงทุนท่ีถือเงินสกุลอ่ืน  ๆซ่ึงจะแข็งค่ามากข้ึนเม่ือเทียบกับสกุลดอลลาร์ ทําให้ความต้องการทองคําสูงข้ึน
ตามไปด้วย โดยราคาทองท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญอันหนึ่ง ถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เพราะทุกครั้งท่ี
เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน นักลงทุนส่วนใหญ่จะหันไปลงทุนในทองคํา เนื่องจากเห็นว่าทองคําเป็นแหล่งลงทุนท่ีปลอดภัยท่ีสุดเม่ือเกิดวิกฤต
การเงิน และยังเป็นเคร่ืองมือป้องกันเงินเฟ้อท่ีดีท่ีสุด 

ดังนั้น จากการท่ีทองคํามีความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจโลก การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคํา จึงเป็นเร่ืองท่ีควร
ให้ความสําคัญ ซ่ึงหากเราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองคําภายในประเทศท่ีผ่านมาได้อย่างแม่นยํา จะเป็นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุนอย่างมากในการเป็นฐานข้อมูลในการเลือกลงทุน และพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในทองคํา ในขณะเดียวกันยังมีประโยชน์ต่อ
ภาครัฐบาลในการวางแผน กําหนดนโยบาย เพ่ือสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในประเทศไทยเปรียบเทียบ กรณีก่อนและหลังวิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2552 และเพ่ือให้ภาครัฐบาลใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผน กําหนดนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศไทยกรณีก่อนและหลังวิกฤตการณ์

การเงินโลก ปี 2552 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม ปี 2548 จนถึงเดือนกันยายน ปี 2558 รวมระยะเวลา 129 เดือน ซ่ึงแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทําการศึกษา 
2.  ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือยูนิทรูท (Unit root test) โดยใช้ค่าสถิติ ADF มีค่ามากกว่าค่า MacKinnon Critical แสดง

ว่าข้อมูลอนุกรมเวลาน้ัน มีลักษณะไม่นิ่ง (Non-stationary) ดังนั้นจึงทําการ differencing ลําดับต่อ  ๆ ไปจนกว่าข้อมูลอนุกรมเวลาน้ันมีจะ
ลักษณะนิ่ง (Stationary) 

3. ผลการประมาณค่าแบบจําลองด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square: OLS) ก่อนการทดสอบปัญหา 
Multicollinearity Autocorrelation และ Heteroscedasticity 

4. ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสมการถดถอย (Chow Test) โดยทดสอบว่าสมการที่ได้จากการประมาณการ
แบบจําลองท้ัง 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนวิกฤตการณ์การเงินปี 2548-2551 และ หลังวิกฤตการณ์การเงินปี 2552-2558  

5. ผลการประมาณค่าแบบจําลองด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method) หลังแก้ปัญหา Multicollinearity 
Autocorrelation และ Heteroscedasticity  

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ได้สร้างแบบจําลองเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีสนใจ ซ่ึงเป็น
ตัวแปรในทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาทองคําแท่งในประเทศไทย โดยเขียนความสัมพันธ์ของแบบจําลองได้ ดังนี้ 

 = F( , , , , , , )   
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเขียนในรูปแบบสมการเชิงสถิติ ได้ดังนี้ 

=  + + + + +  + 
         + +  

 

โดยท่ี          คือ  ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย  (หน่วย: บาทต่อ 1 บาททองคํา) 
                            คือ  ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  (หน่วย: ล้านบาท) 
                            คือ  อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ 1 ดอลลาร์ (หน่วย: บาทต่อ1 ดอลลาร์) 
                       คือ  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  (หน่วย: ร้อยละ) 
                            คือ  ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค 
                             คือ  มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  (หน่วย: ล้านบาท) 
                         คือ  ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป 
                       คือ  ราคาทองคําในตลาดโลก  
                                      คือ  ค่าคงท่ี 
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         -                           คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
                                           คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
           t                                   คือ เวลาของข้อมูล ต้ังแต่เดือนมกราคม ปี 2548 ถึงเดือนกันยายน ปี 2558     
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
จากการประมาณค่าแบบจําลองความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศไทยกรณีก่อนและหลังวิกฤตการณ์การเงิน

โลกปี 2552 หลังการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการสร้างสมการเส้นตรงเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares: OLS) ซ่ึงสามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

แบบจําลองท่ี 1 ก่อนวิกฤตการณ์การเงินปี 2548-2551 
PGOLDln  =  0.003 – 0.052 POILln  - 0.068 EXln + 0.007 INT    

(0.953) ns         (1.063) ns                 (-1.266) ns             (0.472) ns                     
- 0.008 INDEXln  - 0.017 VSETln  - 0.337 CPIln  

            (-0.393) ns                         (-1.230)ns                    (-0.518)ns                
  + 0.463 PGOLDWln  

       (7.563)***          
2R     =  0.595  F - statistic     =  6.793 

Adjusted 2R   =  0.507  Prob. (F-statistic)   = 0.000 
 Durbin-Watson stat = 1.879  N      = 48 

ค่าในวงเล็บคือ ค่า t - statistic ของค่าสัมประสิทธิ์ 
ns หมายถึงไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ         

 *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 1 % ( =0.01)   
 

แบบจําลองท่ี 1 ก่อนวิกฤตการณ์การเงินปี 2548-2551 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ( 2R ) มีค่าเท่ากับ 0.595 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค 
มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป ราคาทองคําในตลาดโลก สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย ได้ร้อยละ 59.5 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคํานวณได้จากสมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.879 ค่าท่ีคํานวณได้ตกอยู่ในช่วงยอมรับ
สมมติฐานหลักว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ F-Statistic (F-test) มีค่าเท่ากับ 6.793  หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob. (F-
Statistic) ท่ีคํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึง มีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงทําการยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง ตัวแปรอิสระในสมการอย่าง
น้อย 1 ตัวมีนัยสําคัญต่อตัวแปรตาม และค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก  มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญท่ี 99 ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนี
ความเชื่อม่ันของผู้บริโภค มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไปไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ซ่ึงสามารถอธิบายผล
การประมาณค่าของแบบจําลองได้ดังนี้ 

1. ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.052 หมายความว่า ถ้า ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคา
ทองคําแท่งในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.052 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

2. อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.068 หมายความว่า ถ้า อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย ลดลง ร้อยละ 0.068 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

3. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.007 หมายความว่า ถ้า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่ง
ในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.007โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

4. ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.008 หมายความว่า ถ้า ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทํา
ให้ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ลดลง ร้อยละ 0.008 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

5. มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.017หมายความว่า ถ้ามูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ลดลง ร้อยละ 0.017 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

6. ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.337 หมายความว่า ถ้า ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย ลดลง ร้อยละ 0.337 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 
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7. ราคาทองคําในตลาดโลก มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.463 หมายความว่า ถ้า ราคาทองคําในตลาดโลก เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ 
ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.463 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี 

แบบจําลองท่ี 2 หลังวิกฤตการณ์การเงินปี 2552-2558 
 

PGOLDln  =  -0.001 + 0.004 POILln  + 1.162 EXln - 0.005 INT    
(-0.339) ns         (0.151) ns                 (7.969)***         (-0.299) ns                     
+ 0.009 INDEXln  - 0.0003 VSETln  + 0.507 CPIln  

            (0.557) ns                         (-0.081)ns                    (0.745)ns                
  + 0.888 PGOLDWln  

       (15.261)***          
2R     =  0.727  F - statistic     =  23.308 

Adjusted 2R   =  0.696  Prob. (F-statistic)   = 0.000 
 Durbin-Watson stat = 2.174  N      = 81 

 
ค่าในวงเล็บคือ ค่า t – statistic ของค่าสัมประสิทธ์ิ 
ns หมายถึงไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ         

 *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 1 % ( =0.01)    
  

แบบจําลองท่ี 2 หลังวิกฤตการณ์การเงินปี 2552-2558 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ( 2R ) มีค่าเท่ากับ 0.727 หมายความ
ว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค มูลค่าการซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์  ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป ราคาทองคําในตลาดโลก สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ได้ร้อย
ละ 72.7 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคํานวณได้จากสมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 2.174 ค่าท่ีคํานวณได้ตกอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานหลักว่าไม่เกิด
ปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ F-Statistic (F-test) มีค่าเท่ากับ 23.308  หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob. (F-Statistic) ท่ีคํานวณได้มีค่า
เท่ากับ 0.000 ซ่ึง มีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงทําการยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง ตัวแปรอิสระในสมการอย่างน้อย 1 ตัวมีนัยสําคัญต่อตัวแปร
ตาม และค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน และราคาทองคําในตลาดโลก  มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 99 ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค 
มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ซ่ึงสามารถอธิบายผลการประมาณค่าของ
แบบจําลองได้ดังนี้ 

1. ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.004 หมายความว่า ถ้า ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคํา
แท่งในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.004 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี 

2. อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 1.162 หมายความว่า ถ้า อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.162โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี  

3. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.005 หมายความว่า ถ้า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่ง
ในประเทศไทย ลดลง ร้อยละ 0.005 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี 

4. ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.009 หมายความว่า ถ้า ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคา
ทองคําแท่งในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.009โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี 

5. มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.0003 หมายความว่า ถ้า มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ลดลง ร้อยละ 0.0003โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี  

6. ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป หลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.507 หมายความว่า ถ้า ดัชนีผู้บริโภคท่ัวไป เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคาทองคําแท่ง
ในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.507โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี 

7. ราคาทองคําในตลาดโลก มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.888 หมายความว่า ถ้า ราคาทองคําในตลาดโลก เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ ราคา
ทองคําแท่งในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.888 โดยกําหนดให้ปัจจัยอ่ืน  ๆคงท่ี 
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4. สรุปผล 
ในช่วง ก่อนวิกฤตการณ์การเงินในเดือนมกราคม ปี 2548 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2551 ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์

การเงินโลก จากการท่ีภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงขาดเสถียรภาพอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา และวิกฤติหนี้สาธารณะที่ยังคงเร้ือรังและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงแผ่กระจายเข้าครอบคลุมประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป 
อีกท้ังปัญหาความผันผวนของราคาพลังงาน ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อซ่ึงมีทีท่าปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทองคําจึงได้กลายเป็นทางเลือกของ
นักลงทุนท่ีจะเก็งกําไรจากส่วนต่างของราคาทองคํา พบว่า ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบ้ีย และราคาทองคําในตลาดโลก ส่งผลในทิศทางเดียวกับ
ทองคําในประเทศไทยเพราะมีการไหลเข้าของกระแสเงินมาลงทุนในเอเชีย เนื่องจากสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยดีนัก และอัตรา
แลกเปล่ียน ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค มูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีผู้บริโภค ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับทองคําใน
ประเทศไทย เพราะการท่ีเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคจึงระวังการใช้จ่ายมากข้ึน และและช่วงหลังวิกฤตการณ์การเงินในเดือนมกราคม ปี 
2552 ถึง เดือน กันยายน ปี 2558 สหรัฐอเมริกา ประกาศมาตรการ QE ส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินมาในประเทศไทย พบว่า อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย และมูลค่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับทองคําในประเทศไทย เพราะหากเทียบ
สหรัฐอเมริกาแล้วประเทศไทยนับว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า จึงส่งผลให้เกิดการไหลเข้ามาของกระแสเงินทุน และหากเทียบกับ
ทองคํา พบว่า การลงทุนโดยได้รับส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์มีความเสี่ยงน้อยกว่า ในทางกลับกัน ราคาน้ํามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค ดัชนีผู้บริโภค และราคาทองคําในตลาดโลกส่งผลในทิศทางเดียวกับทองคําในประเทศไทย 
เพราะการท่ีจะลงทุนในทองคําอย่างไรก็ตาม ราคาทองคําในประเทศไทยอ้างอิงจากราคาทองคําในตลาดโลก และในช่วงปลายปี 2558 
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศยุติมาตรการ QE ส่งผลให้ ประชาชน เกิดความม่ันใจ และมีการจับจ่ายซ้ือสินค้า ทําให้ดัชนีความเชื่อม่ันของ
ผู้บริโภค ดัชนีผู้บริโภค และราคาทองคําเป็นไปในทิศทางเดียวกันทําให้ทราบว่า ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศไทย ล้วนได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศท่ีส่งผลกระทบมาสู่ประเทศไทย โดยประชาชนจะมีการปรับ พฤติกรรมการบริโภค และการใช้จ่ายตาม
ข่าวสารทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเกิดการบริโภคเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลง เป็นผลจากการรับรู้มาตรการต่างๆทั้งสิ้น เช่น การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ 
การทําเขตการค้าเสรี และปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ราคาทองคําในตลาดโลก เพราะประเทศไทยไม่สามารถ
ผลิตทองคําได้ จึงอาศัยการนําเข้าทองคําจากต่างประเทศท้ังหมด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเสพสารเสพติด โดยใช้

กรณีศึกษาของประชากรในจังหวัดจันทบุรี แบบสอบถาม ได้ถูกแจกจ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สารเสพติดในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 400 คน 
ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระโดยใช้แบบจ าลองโพรบิตในการวิเคราะห์ จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ 35.46% 
เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด
กรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน อายุ การศึกษา สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย และจ านวนพี่
น้อง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ: สารเสพตดิ ผู้เสพสารเสพติด การแพร่ระบาด 
 

Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors affecting the increment of drug violence and their 

behaviors. The questionnaires were distributed to 400 drug addicts in Chanthaburi province. Multiple Regression 
Analysis were employed to this study by using probit model to analyze the relationship between factors. This study 
found that, all of the used independent variables in this study could explain the changing of dependent variables for 
33.33%. The model estimated that number of relative and medium factors affected the increment of drug violence, 
significant of 1% level of confidence. Gender, environmental location, family status, and social factors influenced the 
increment of drug violence, significant at 5% level of confidence. 
Keywords: drugs, drug addicts, increment of drug violence 
 

1. บทน า  
ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ สารเสพติดประเภทกด

ประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท และออกฤทธิ์ผสมผสาน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) และในปัจจุบันนี้
สารเสพติดได้แพร่ระบาดไปสู่ประชากร โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เด็กและเยาวชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การปกครองของประเทศ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัย ค่านิยม และจริยธรรมของประชากร ทั้งนี้ มี
รายงานประชากรจากองค์การอนามัยโลกที่กล่าวถึงการแพร่ระบาดของยาบ้า ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดกระตุ้นประสาทส่วนกลางว่ามีการผลิตมี
การค้าและมีการใช้ยาบ้าในประเทศต่างๆ  อย่างกว้างขวาง สารเสพติด สื่อลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาทได้แพร่ระบาดเข้ามาในสังคมไทย
อย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาลต้องประกาศนโยบายท าสงครามกับสารเสพติด ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุขของ
ประเทศ ท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียเงินงบประมาณ จ านวนมากในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดต้องบ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดที่มี
สุขภาพทรุดโทรม รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาสารเสพติดและความเร่งด่วนที่จะต้องขจัดปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลงหรือ
หมดสิ้นไปจากสังคม ซึ่งรัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายในด้านการป้องกันและปราบปรามสารเสพติด เพื่อเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
การขยายการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด การเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ด้วยการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางการศึกษารวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ให้มัวเมาสารเสพติด (อรนุช เลิศจรรยารักษ์) 

ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายสารเสพติดใน
ลักษณะของผู้จ าหน่ายรายย่อยเป็นจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าว แม้หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนจะมีการรณรงค์ร่วมมือกันหาวิธีการ
ป้องกัน และปราบปรามการแพร่ระบาดของสารเสพติดก็ตาม แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน ท าให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณในแต่ละปี
เป็นจ านวนมาก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเสพสารเสพติดของ
ประชากรไทย โดยใช้กรณีศึกษาของประชากรในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ และปัญหาผู้ติดยาเสพติดที่หันไปพึ่งสารเสพติด และเพื่อ
เป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

2. วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงส ารวจทางตรง (Survey Research) เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเสนอข้อมูล คือ

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาโดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้ ได้ถูกแจกจ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
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คัดเลือกมาจากประชากรจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นผู้เสพสารเสพติดในปี พ.ศ. 2558 - 2559 จ านวน 400 คน ทั้งนี้จ านวนตัวอย่าง ค านวณจากการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แท้จริงใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551) กลุ่ม
ตัวอย่างถูกเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกแบบสุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดจันทบุร ีเมื่อผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถาม
กลับมาครบตามจ านวนแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Eviews 4 ประเมินผลทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิง
สถิติ เชิงพรรณนา (Description Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การวิเคราะห์ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระโดยใช้แบบจ าลองโพรบิตในการวิเคราะห์ 

แบบจ าลองโพรบิต (Probit Model) เป็นแบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการประมาณค่าความนา่จะเป็นของการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสมมติ
ให้ความน่าจะเป็นดังกล่าวเท่ากับความถี่สะสมของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Cumulative Distribution Function: CDF) โดยมีข้อสมมติ
ว่าในทางทฤษฎีจะมีตัวแปรแฝง (Latent Variable) ตัวหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถวัดได้ เป็นเพียงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งกระท าเท่านั้น 
ซึ่งตัวแปรนี้ถูกก าหนดโดยตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรืออีกหลายตัวและเป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง ส าหรับตัวแปรแฝงนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือไม่
สามารถวัดได้ การก าหนดการกระจายแบบปกติ (Standard Normal Distribution Function) โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า ค่าความน่าจะเป็น 
(Probability) หรือพื้นที่ภายใต้เส้นกราฟการกระจายตัวจะรวมกัน (สะสม) ได้เต็มที่เท่ากับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการ โดยใช้วิธีการ
ประมาณการพารามิเตอร์แบบ Maximum Likelihood Estimation (MLE) และถือว่าข้อมูลที่เก็บมาแต่ละตัวนั้นได้ถูกน ามาจาก Bernoulli 
Distribution จากการทดลองครั้งหนึ่ง แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดแบบจ าลองออกเป็นสมการได้ ดังนี ้(ศิริชัย กาญจนวาส)ี 

 

 
 

 
 

โดยที่  Y คือ ตัวแปรที่แสดงพฤติกรรมการบริโภคสารเสพติดของประชากรในจังหวัดจันทบุร ี
     SEX คือ ตัวแปรที่แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

AGE คือ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี) 
   OCC คือ ตัวแปรที่แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   INC  คือ รายไดต้่อเดือนขอผูต้อบแบบสอบถาม(บาท) 
   MAR คือ ตัวแปรทีแ่สดงสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 

EDU คือ กลุ่มตัวแปรทีแ่สดงระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ENV คือ รูปแบบสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
PAR คือ ตัวแปรทีแ่สดงสถานภาพบิดามารดาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
FAM คือ ตัวแปรทีแ่สดงความสมัพันธ์ในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
BRE คือ ตัวแปรทีแ่สดงจ านวนพ่ีนอ้งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
FRE คือ ตัวแปรทีแ่สดงปัจจัยด้านสังคม(การคบเพื่อน)ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
CUL คือ ตัวแปรทีแ่สดงปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมของผูต้อบแบบสอบถาม     
IMI   คือ ตัวแปรทีพ่ฤติกรรมเลียนแบบดาราของผูต้อบแบบสอบถาม 
Φ   คือ Probability Density Function 
α    คือ ค่าคงท่ี 
βi    คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 

 

3. ผลการศึกษา 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของชนิดสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัด

จันทบุรี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1 ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของชนิดสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี 

3.1.1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอยา่ง 
        จากการส ารวจกลุ่มประชากรตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 305 คน (83.80%) โดย มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีอายุ
ระหว่าง 15-19 ปี จ านวน 217 คน (59.60%) และมีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 274 คน (75.30%) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น
วัยรุ่น วุฒิการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะอยู่ในช่วงมัธยมศึกษา จ านวน 282 คน (77.50%) ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึง่ไม่ได้ท างาน / ว่างงาน จ านวน 237 คน (64.80%) สถานภาพของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างราวครึ่งหนึ่ง บดิามารดายังอยู่ด้วยกัน จ านวน 
204 คน (56.00%) ซึ่งการเลี้ยงดูของบิดามารดาส่วนใหญ่เลี้ยงแบบประชาธิปไตย / รับฟังเหตุผล จ านวน 151 คน (62.10%) รองลงมาคือ เลี้ยง
แบบตามใจทกุอย่าง จ านวน 71 คน (29.20%) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยที่บ้านของบิดามารดา จ านวน 236 คน (64.80%) 

3.1.2 ลักษณะข้อมลูเกี่ยวกับการเสพสารเสพติด 
        จากการส ารวจกลุ่มประชากรตัวอย่าง พบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดการเสพสารเสพติดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจาก ความอยากรู้อยากลอง 
(92.30%) มากกว่าครึ่งหนึ่งมีการใช้สารเสพติดในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยจ าแนกเป็นกลุ่มผู้สารเสพติดน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 145 คน (39.80%) 
และระยะเวลา 1-3 ปี จ านวน 147 คน (40.40%) กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมีความถี่ในการเสพสารเสพติด 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 164 คน 
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(45.10%) มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 16 คน (4.40%) เท่านั้น ที่เคยถูกจับกุมและด าเนินคดีเกี่ยวกับคดีสิ่งเสพติด กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง ลง
ความเห็นว่าสารเสพติดที่ใช้ไม่มีผลกระทบใด  ๆจ านวน 178 คน (48.90%) และ ส่วนมากเข้ารับการบ าบัดเป็นครั้งแรก จ านวน 266 คน (73.10%) 
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบ าบัด 94.00% ต้องการบ าบัดจากสารเสพติด สุรา และบุหรี่ในล าดับที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

3.1.3 สาเหตุที่เสพสารเสพติดจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเหน็เกีย่วกับปัจจัยสาเหตุทีเ่สพสารเสพตดิทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านครอบครัว สังคม บุคคล และสื่อ อยู่ในระดับปาน
กลาง และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัน้อยโดยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.11 รองลงมาคือดา้นบุคคลและสังคมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.85 ด้านสื่อค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.62 และด้านสิ่งแวดล้อมค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.49 ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่เสพสารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง  (n = 400) 
ปัจจัยสาเหตุท่ีเสพสารเสพติด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น* 

ด้านบุคคล 
ด้านครอบครัว 

2.85 
3.11 

0.54 
0.73 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 2.49 0.67 น้อย 
ด้านสั่งคม 2.85 0.28 ปานกลาง 
ด้านสื่อ 2.62 0.63 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.78 0.38 ปานกลาง 
*ระดับความคิดเห็นจะถูกจ าแนกโดยค่าเฉลี่ยของข้อคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย = 4.21 – 5.00), ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย = 3.41 – 4.20), 
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 2.61 – 3.40), ระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย = 1.81 – 2.60) และระดับน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ย = 1.00 – 1.80) 

 

3.2 ที่ 2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจงัหวดัจนัทบรุ ีโดยท าการศกึษา

กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย และกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย
โดยใช้แบบจ าลองโพรบิต(Probit Model) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตารางท่ี 2 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองโพรบิต 
Variable Coefficient Marginal Std. Error z-Statistic Prob. 

C -3.4715 - 1.6328 -2.1261 0.0335** 
SEX 0.2084 0.0216 0.2745 0.7591 0.4478 
AGE 0.0587 0.0134 0.0290 2.0285 0.0425** 
OCC -0.0053 0.0070 0.8581 -0.0062 0.9950 
INC -0.0544 -0.0134 0.0850 -0.6401 0.5221 
MAR 0.5995 0.1151 0.3544 1.6918 0.0907* 
EDU 1.3880 0.4723 0.6362 2.1816 0.0291** 
ENV 0.4206 0.0898 0.2033 2.0688 0.0386** 
PAR 
FAM 

0.2475 
-1.8993 

0.0665 
0.6421 

0.2380 
0.4318 

1.0396 
-4.3983 

0.2985 
0.0000*** 

BRE -0.5576 -0.1468 0.1991 -2.8007 0.0051** 
SOC 1.4912 0.3434 0.2403 6.2047 0.0000*** 
FRE -0.7418 -0.1734 0.4131 -1.7955 0.0726* 
CUL -0.0972 -0.0260 0.1513 --0.6424 0.5206 
IMI -0.0253 -0.0038 0.1583 -0.1598 0.8731 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 n = 400 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 McFadden R-squared = 0.3533 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 Log likelihood = -135.4865 
 

จากผลการศึกษา พบว่าค่า McFadden R-squared มีค่าเท่ากับ 0.3546 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ 35.46% เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
เสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน อายุ การศึกษา สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย 
และจ านวนพี่น้อง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านสังคมและสถานภาพ มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละตัวแปรได้ดังนี้ 

ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด เพิ่มขึ้น 1 คน จะมีความน่าจะ
เป็นในการเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส แยกกันอยู่ และหย่าร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.51 

ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นด้านสังคม เพิ่มขึ้น 1 คะแนน 
จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย ลดลง ร้อยละ 17.34 

ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีวุฒิการศึกษาประถมศึกษา จะมีความน่าจะ
เป็นในการเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.23 
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ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นตึกแถว 
จะมีความน่าจะเป็นในการเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยแบบหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนแออัด และ
การเคหะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 

ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ  คงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนพี่น้อง 1 คน (ลูกคนเดียว)  เพิ่มขึ้น 1 คน 
จะมีความนา่จะเป็นในการเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนพี่น้อง 2-มากกว่า 4 คน ลดลงร้อยละ 14.68 

ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีการเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบเผด็จการ / 
เข้มงวดกวดขัน จะมีความน่าจะเป็นในการเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบ
ประชาธิปไตย / รับฟังเหตุผล และตามใจทุกอย่าง ลดลง ร้อยละ 64.21 

ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 แสดงว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างทีม่ีความคิดเห็นด้านบุคคล เพิ่มขึ้น 1 คะแนน 
จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.34 

ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของชนิดสารเสพติด ได้แก่ สถานภาพสมรส ปัจจัยด้านสังคม อายุ การศึกษา 
สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย จ านวนพี่น้อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว และทัศนคติของตนเอง โดยเพศ อาชีพ รายได้ สถานภาพของบิดา
มารดา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านสื่อตัวแปรเหล่านี้เราไม่พบความส าคัญที่มีนัยส าคัญที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดพฤติกรรมการ
เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
 

4. สรุปผล 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดกรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี โดยท าการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย และกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย 
โดยใช้แบบจ าลองโพรบิต (Probit Model) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เพศชายจะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายมากกว่าเพศ
หญิง ร้อยละ 2.16 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายมากกว่าอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 0.70 
สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นตึกแถว จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายมากกว่าที่อยู่อาศัยแบบอื่นๆ ร้อยละ 
8.98 สภาพครอบครัวที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายมากกว่าสภาพครอบครัวแบบอื่นๆ 
ร้อยละ 6.65 จ านวนพี่น้อง 1 คน (ลูกคนเดียว) จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายน้อยกว่าจ านวนพี่น้อง 2 - 4 คน ร้อย
ละ 14.68 ความคิดเห็นด้านบุคคลจะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายร้อยละ 34.34 ความคิดเห็นด้านสังคมจะมีโอกาส
เกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 17.34 ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมจะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผดิ
กฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.60 และความคิดเห็นด้านสื่อจะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการเสพสารเสพติดผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 0.38  

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของชนิดสารเสพติด กรณีศึกษาประชากรจังหวัดจันทบุรี ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

การแก้ปัญหาที่ตัวผู้เสพสารเสพติดจ าเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติ พร้อมทั้งบ าบัดรักษา
สภาพจิตใจของผู้เสพสารเสพติดเพื่อให้ผู้เสพมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เสพกลับมาเสพสารเสพติดซ้ าและป้องกัน
ไม่ให้มีผู้เสพเพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด 

ตามผลของการวิจัย พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ดังนั้น บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ควรให้
ความสนใจเพศชายอย่างเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด โดยอาจปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ให้ความรกัความอบอุน่ 
และดูแลเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยในการเลี้ยงดู 

ในด้านครอบครัว บิดามารดาต้องดูแลให้ค าแนะน าตลอดจนความรัก ความเอาใจใส่ใกล้ชิดแก่บุตรของตนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆต้องให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันปัญหาสารเสพติดแก่ผู้ปกครองด้วย 

สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด และวิธีป้องกนัภยัจากสาร
เสพติด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อให้รู้เท่าทันอันตรายของสารเสพติด และการ
แพร่ระบาดของสารเสพติดเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันได้อย่างถูกวิธี 

ในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้อย่างเพียงพอ เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชน โดยการส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพราะ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เสพสารเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้ท างาน/ว่างงาน ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน โดยผู้เสพสารเสพติดขาดทักษะ
พื้นฐาน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ และได้รับแรงกดดันทางสังคม 
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บทคัดย่อ 
ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มได้รับการยอมรับจากลูกค้าประเทศสปป.ลาว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการจัดการโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพในการทําธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยังประเทศสปป.ลาว รวมถึง
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและทําการพัฒนาต่อไป โดยการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้มุ่งเน้นไปท่ีผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรี ไปยังประเทศสปป.ลาว ซ่ึงข้อมูลเชิงคุณภาพถูกนํามา
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Business model canvas, Five Forces Model, SWOT Analysis, TOWS Matrix และ Value chainanalysis 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ในการทําความเข้าใจของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิธีการในการดําเนินงานของ
ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มอย่างย่ังยืน ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยังประเทศสปป.ลาวมี
แนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ราคาของผลปาล์มดิบจะถูกควบคุมโดยรัฐบาล ต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนแต่คู่แข่งอย่าง
ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียท่ีมีกําลังการผลิตท่ีสูงกว่าและมีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า รวมถึงการสั่งซ้ือจากประเทศสปป.ลาวท่ี
บางช่วงราคาของน้ํามันปาล์มมีความผันผวนทําให้ขาดสั่งซ้ือหรือมีคําสั่งซ้ือมาน้อยมาก ซ่ึงในห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรี จึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนและ
นําไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มต่อไป 
คําสําคัญ:โซ่อุปทานส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม สปป.ลาว 
 

Abstract 
Palm oil is the one of industrial crop that is considered as consumer product. The procedure of palm product is 

ruining the crude palm oil to be the pure palm for the consumer. The product is popular in Lao. The objective of this 
research is to develop the efficiency of supply chain in production and export the palm oil to Lao, which includes the 
solution for problems and obstacles for future development. The research has focused on the export and producer of the 
palm oil from Chonburi province to Lao. The research highlights on the quality of the palm oil whilst using questionnaire 
and the interview as research tools to cover the information. This research also used Business model canvas, Five Forces 
Model, SWOT Analysis, TOWS Matrix and the Value Chain analysis is to analyze the understanding of supply chain 
management to explore the problem, obstacle and the process of export and production of palm oil in Chonburi. The 
result demonstrated that the need of palm oil was products increased in Lao continuously. Although the cost of palm oil 
was controlled by government and competitors such as Malaysia and Indonesia, The supply chain of producer and export 
must realize the importance of efficiency to manage the palm oil product continually. 
Keyword: Supply chain management for the palm oil export product / Laos 
 

1.บทนํา 
 หมอชาวบ้าน.(2558) น้ํามันปาล์มเป็นน้ํามันพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีบทบาทในวงการอาหารบ้านเรามากข้ึน จุดขายท่ีใช้ในการ

โฆษณาคือไม่มีกลิ่นหืนและทอดได้กรอบ เนื่องจากมีกรดไขมันท่ีมีความอ่ิมตัวมากกว่าน้ํามันพืชชนิดอ่ืน ทําให้น้ํามันปาล์มมีกลิ่นหืนยาก
กว่า และยังไม่เกิดควันเม่ือผัด หรือทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูง ผู้บริโภคบางคนยังแคลงใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคนํ้ามันปาล์ม 
เนื่องจากมีข้อมูลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผู้ค้าถ่ัวเหลืองรายใหญ่ของโลกได้พยายามโจมตีน้ํามันปาล์มในแง่พิษ
ภัยอันเกิดจากไขมันอ่ิมตัว หรือแม้แต่การโฆษณาของบริษัทน้ํามันถ่ัวเหลืองในบ้านเราท่ีอ้างถึงว่าน้ํามันพืชท่ีดีต้องไม่เป็นไขในตู้เย็น ก็
เพ่ือกระทบถึงน้ํามันปาล์มโดยตรง อันท่ีจริงแล้วน้ํามันปาล์มสกัดได้จาก 2 แหล่ง คือ 

1.จากเมล็ด (Krenel) ซ่ึงมีคุณภาพทางเคมีและโภชนาการเหมือนน้ํามันมะพร้าวมาก เพราะมีกรดไขมันอ่ิมตัวในปริมาณสูงจึง
ไม่เหมาะสําหรับผู้ท่ีสําหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมระดับโคเลสโตรอลในเลือด ไม่ปรากฏพบว่านํามาใช้เป็นน้ํามันปรุงอาหาร 
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2.จากเนื้อ(Mesocarp) น้ํามันปาล์มส่วนนี้สกัดจากส่วนเนื้อจึงเรียนว่าน้ํามันปาล์มโอเลอีนจากเนื้อปาล์ม (Palm olein from 
mesocarp) เพราะมีปริมาณกรดโอเลอิก (Oleic acid) สูงมาก ซ่ึงพิสูจน์แล้วว่าไม่มีผลในการเพิ่มการสร้างโคเลสเตอรอลในเลือดเหมือน
น้ํามันจากสัตว์ มะพร้าว เมล็ดปาล์ม และถั่วลิสง 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557 

ภาพท่ี 1.1 แหล่งปลูกปาลม์น้ํามันทีส่ําคญัของไทย 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1.1 ศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรีไปยังประเทศ สปป.ลาว 
1.1.2 ศึกษาโอกาสและปัญหาของกระบวนการดําเนินงานโซ่อุปทานเพ่ือการส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรีไปยังประเทศ 

สปป.ลาว 
1.1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรีไปยัง

ประเทศ สปป.ลาว 
1.2 ขอบเขตด้านพื้นที ่

1.2.1 พ้ืนท่ีการศึกษาคือ บริษัท AAA จังหวัดชลบุรี 
 

2.วิธีการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศ สปป.ลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลักของอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ได้แก่ การรับซ้ือ
วัตถุดิบ (ต้นน้ํา) บริษัทผลิต/ส่งออก (กลางน้ํา) และการตลาด/ผู้บริโภค (ปลายน้ํา) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นในเชิงคุณภาพ โดยนําข้อมูล
ท้ังหมดมาวิเคราะห์ จากทั้งข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงวิธีการต่าง  ๆท้ังการลงพ้ืนท่ีสํารวจ และการเข้าสัมภาษณ์ โดยการศึกษาวิจัยนี้
ทําการศึกษาและแนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศ สปป.ลาว 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 

                  2.1.1.1 ข้อมูล แผนกการจัดซ้ือวัตถุดิบ แผนกการผลิต แผนกขนส่ง ฝ่ายขาย แผนกการตลาด ของบริษัท AAA 
 2.1.2 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
         2.1.2.1 จากการศึกษาโดยตรงใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์โดยตรง บุคคลที่มีความรอบรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอาทิ ผู้ประกอบการ/บริษัท AAA ซ่ึงผู้วิจัยจะเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เข้าร่วม
จากผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมถึงการลงสํารวจพ้ืนท่ีจริงเพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีแท้จริงจากบริษัท AAA และขอข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของบริษัทความคิดเห็นของผู้บริหาร 
  2.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   1. Business Model Canvas  

2. Five Forces Model 
3. SWOT analysis 
4. Value chain 
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3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการวิเคราะห์ รปูแบบการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศ สปป.ลาว 

ห่วงโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยัง สปป.ลาวกรณีผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม เป็น
ระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความสําคัญในทุก  ๆข้ันตอน ท้ังต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เพราะหากกระบวนการจัดการขาดหายไปหรือประสิทธิภาพ
การไหลเวียนภายในโซ่อุปทานไม่ดี ก็จะส่งผลต่อการจัดการของท้ัง 3 กระบวนการนั่นเอง อาทิ การจัดการต้นน้ํา โดยมีผลปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ
หลักท่ีสําคัญในกระบวนการกลางน้ํา หากผู้ประกอบรับซ้ือผลปาล์มดิบและมีวัตถุดิบผลปาล์มดิบท่ีไหลเวียนเพียงพอต่อการผลิตในแต่ละคร้ัง ก็
จะทําให้กระบวนการของการผลิตน้ํามันปาล์มมีประสิทธิภาพที่ดีในทุกๆการสั่งซ้ือ ส่วนการบวนการกลางน้ํา เป็นการบวนการผลิตต้ังแต่ต้นจน
จบกระบวนการ โดยเร่ิมต้ังแต่การทะลาผลปาล์มดิบ จนถึงกระบวนการกลั่นน้ํามันปาล์มบริสุทธ์ิเพ่ือใช้สําหรับการบริโภค ท่ีมีความละเอียดและ
ซับซ้อนมากพอสมควร สิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกดารบริโภคน้ํามันปาล์มของลูกค้าใน สปป.ลาว นั่นเอง เม่ือ
ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีมีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้าใน สปป.ลาว และได้รับคําสั่งซ้ือจากลูกค้าจาก สปป.
ลาว ก็จะมีการติดต่อบริษัทขนส่งเพ่ือทําการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยัง สปป.ลาว  และกระบวนการจัดการสุดท้าย กระบวนการปลาย
น้ํา เป็นกระบวนการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยัง สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าคนกลางใน สปป.ลาว โดยการส่งออกของบริษัทมี
หลายช่องทางท้ังมารับเองท่ีหน้าบริษัท และบริษัทขนส่งไปให้ท่ีด่านชายแดนประเทศไทย เป็นต้น สิ่งต่าง เๆหล่านี้ของการจัดการโซ่อุปทาน เม่ือ
ผู้ประกอบการมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาของการขาดแคลนผลปาล์มดิบจากการรับซ้ือจากพ่อค้าคนกลางและจากเกษตรกร การ
ผลิตท่ีมีไม่พอต่อคําสั่งซ้ือ การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีมีความปลอดภัย ก็จะไม่เกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนน้อยมาก ผู้ประกอบการผลิตน้ํามัน
ปาล์มจึงควรมีระบบการจัดการและแผนการรองรับกับปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ 
3.2 ผลการวิเคราะห์โอกาสและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการจัดการโซ่อุปทานของบริษัท AAA และพ่อค้าคนกลาง 
 3.2.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีบริษัทได้รับผลกระทบในการโซ่อุปทาน และส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ปาล์มไปยังประเทศ สปป.ลาว ในการดําเนินงานการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกของ กรณีศึกษา บริษัท AAA และพ่อค้าคนกลาง ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองความไม่แน่นอนของของราคาผลปาล์มดิบหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก ซ่ึงเป็นต้นทุนหลัก
ของการผลิตน้ํามันปาล์มท่ีเป็นสินค้าบริโภค ท่ีถูกกําหนดราคาโดยรัฐบาลเป็นราคากลาง รวมถึงนโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก 
การนําเข้า ของอุตสาหกรรม ซ่ึงสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้นเม่ือราคาผลปาล์มดิบอยู่ในระดับท่ีสูงก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการ
ผลิตสูงตามไปด้วยค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําให้การบริโภคนํ้ามันปาล์มมีการชะลอตัว ทําให้ความต้องการของลูกค้าท้ังภายในประเทศและลูกค้าใน
ประเทศสปป.ลาว มีความไม่แน่นอน เน่ืองจากความต้องการของลูกค้าในประเทศสปป.ลาว ให้ความสําคัญด้านราคาเป็นหลัก หากสินค้าใดมีราคา
ท่ีถูกกว่าก็จะบริโภคสินค้าชนิดนั้นจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ การแข่งขันทางการตลาดจากคู่แข่ง ท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจท้ังภายในประเทศและ
ประเทศท่ีมีการนําเข้าน้ํามันปาล์มจากประเทศคู่แข่งท่ีสําคัญของไทย เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีการนําเข้าประเทศสปป.
ลาว ผ่านทางประเทศเวียดนาม หากลูกค้าได้ราคาน้ํามันปาล์มท่ีถูกกว่าของบริษัทบางช่วงอาจจะไม่มีคําสั่งซ้ือเข้ามาเลยหรือมีน้อยมาก ปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าว สามารถบอกได้ถึงเรื่องความสามารถในการผลิตน้ํามันปาล์มและการประกอบกิจการต่อไปในอนาคต  ความผันผวนของ
ตลาด ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ เพราะหากเกิดความผันผวนของตลาด เช่น ราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของบริษัททันที หากการสั่งซ้ือมียอดลดลง บริษัทต้องรับภาระในการถือครองสต็อกสินค้าก็จะเป็นเร่ืองยากในการทําธุรกิจต่อ เพราะ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดไปจากเดิม  
 3.2.2 ประเด็นความเสี่ยงในกระบวนการโซ่อุปทานของการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศลาวได้ทําการศึกษาประเด็น
ความเสี่ยงในโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยัง สปป.ลาว พบว่า โซ่อุปทานกลางน้ําอย่างผู้ประกอบการผลิตและส่งออก จาก
การสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามพบว่า ความเสี่ยงความไม่แน่นอนของของราคาผลปาล์มดิบท่ีเป็นวัตถุดิบหลักเป็นประเด็นความ
เสี่ยงท่ีผู้ประกอบการให้ความสําคัญและมีการวางแผนแก้ไขท้ังในระยะสั้นและในระยะยาวประเด็นความเสี่ยงเรื่องค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําให้ราคา
ของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มสูงข้ึนตามไปด้วย จึงมีผลต่อการสั่งซ้ือของลูกค้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกค้าในประเทศสปป.ลาว ท่ีให้ความสําคัญ
ด้านราคาเป็นหลัก ประเด็นความเสี่ยงราคานํ้ามัน สําหรับการขนส่งหากราคานํ้ามันมีการปรับตัวสูงข้ึนราคาของการขนส่งก็จะสูงตาม ทําให้
ต้นทุนทางด้านการขนส่งนี้ถือเป็นประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ประเด็นความเสี่ยงการแข่งขันทางการตลาด ใน
ปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งภายในประเทศท้ังรายเก่าและรายใหม่และประเทศคู่แข่งทางด้านการผลิตน้ํามันปาล์มท่ีสําคัญอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศ
มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ทําให้ผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มเป็นอย่างมากเพ่ือทําให้
ลูกค้าไว้วางใจในตัวของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ประเด็นความเสี่ยงความผันผวนของตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มมีหลายหลายย่ีห้อการ
เลือกซ้ือของลุกค้าหรือพ่อค้าคนกลางไม่ตายตัว ส่วนมากลูกค้าของบริษัทจะเป็นพ่อค้าคนกลางจากประเทศสปป.ลาว เนื่องด้วยราคาเป็น
ประเด็นสําคัญต่อการเลือกซ้ือ เม่ือราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มมีการปรับตัวสูงข้ึน การสั่งซ้ือจากพ่อค้าคนกลางจากประเทศสปป.ลาวจะ
น้อยมากทําให้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการจากลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ประเด็นความเสี่ยงโอกาสทางการค้ากับประเทศสปป.ลาวประเทศ
ไทยเป็นคู่ค้ากับประเทศสปป.ลาวมายาวนาน แต่การขนส่งจากประเทศไทยไปประเทศสปป.ลาว ยังมีข้อจํากัดของรถขนส่งท่ีจะไปยังประเทศสปป.
ลาว รถขนส่งจากประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปยังสปป.ลาวได้ หากต้องการขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาวต้องใช้บริการรถขนส่งจากประเทศสปป.
ลาวเท่านั้น จึงทําให้การค้าขายปลายทางอยู่ท่ีชายแดนประเทศไทย ประเด็นความเสี่ยงนโยบายภาครัฐและประเทศคู่ค้า ประเทศไทยถือว่าน้ํามัน
ปาล์มเป็นสินค้าควบคุมราคา โดยราคาจะถูกกําหนดจากรัฐบาลเท่านั้น ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากราคากลาง  
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม
ไปยังประเทศ สปป.ลาวให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีในของโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศ สปป.ลาว 
 3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการออกแบบโมเดลในการดําเนินงาน Business Model Canvas การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business 
model canvas ของบริษัท AAA สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. Key partners คือ เกษตรปลูกปาล์มน้ํามัน ท่ีทําการปลูกโดยตรงและนํามาขายให้กับบริษัทโดยตรง 30% พ่อค้าคนกลางท่ีรับชื้อ
ผลปาล์มดิบจากเกษตรกรแล้วนํามาขายให้กับบริษัทตามจุดรับชื้อ 60% กรณีเกิดผลปาล์มดิบขาดแคลนจะมีการนําเข้าจากประเทศมาเลเซียโดย
ผ่านกระทรวงพาณิชย์ในการนําเข้า เป็นการนําเข้าน้ํามันปาลม์ดิบท่ีเกิดในช่วงขาดแคลนผลปาล์มดิบเพ่ือสํารองการผลิตให้เพียงพอต่อความต้อง
เองการของลูกค้า 10% 
  2. Key activities คือบริษัท AAA มีกิจกรรมภายในบริษัทดังนี้ 1.รับซ้ือผลปาล์มดิบ 2.สกัดน้ํามันปาล์มดิบ 3.ผลิตน้ํามันปาล์ม
บริสุทธ์ิ 4.บรรจุ 5.ส่งออกจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 

3. Value propositions คือผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีมีคุณภาพสูง เป็นน้ํามันท่ีมีความใส มากกว่าน้ํามันปาล์มย่ีห้ออ่ืน  ๆ
4. Customer relationship คือ ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ทางบริษัทจะให้ความสําคัญกับลูกค้าหลักมาเป็นอันดับแรก เช่น การให้

เครดิตของสินค้า เลี้ยงสังสรรค์และจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 
 5. Key segments คือ กลุ่มลูกค้าของบริษัทAAA แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ1.กลุ่มลูกค้าท่ีมาชื้อกับบริษัท 40% เช่น บิ๊กซี โลตัส ย่ีโป้ 
เป็นลูกค้าชาวไทยและ 2.พ่อค้าคนกลาง 60% จากประเทศลาว,เขมร,พม่า ซ่ึงลูกค้ากลุ่มนี้จะทําการชื้อขายกับบริษัทโดยตรง 
 6. Key resources คือ ทรัพยากรหลักของบริษัท ได้แก่ โรงงานสกัดท่ีจังหวัดชลบุรี, โรงงานกลั่นท่ีจังหวัดชลบุรี, เครื่องจกัร, พนักงาน
ประจําท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญในการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
 7. Channels คือ ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ ชื้อขายผ่านทางบริษัทโดยตรงและผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 8. Cost structure คือ โครงสร้างรายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน, ค่าบํารุงเคร่ืองจักร, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 9. Revenue streams คือ กระแสรายได้ของทางบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีหน้าโรงงานและผ่านพ่อค้า
คนกลางท่ีส่งออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 จากการทํา Business model canvas ของบริษัท AAA ทําให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดทิศทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท รวมไป
ถึงสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทได้เห็นอย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานและเพื่อท่ีจะสามารถนําเสนอสิ่งท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมให้กับลูกค้าของบริษัท จากข้อมูลท้ัง 9 ช่องเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่งเสริม
ความเข้าใจของภาพรวมในการทําธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม รวมถึงทําให้คิดถึงต้นทุนของการทําธุรกิจ หรือหนทางการเพิ่ม
ช่องทางในการขายสินค้า เนื่องจากการทําธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องมีเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจนการทํา Business model canvas จะทําให้
เกิดความมั่นใจละความเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมธุรกิจในด้านใด และสามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 
 3.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย Five Forces Model ในการดําเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มเพ่ือการส่งออกไป
ยังประเทศลาว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศสปป.ลาว เป็นการ
พัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันเพ่ือการค้า ผู้วิจัยจึงได้ทําการพิจารณาปัจจยัท่ีเป็นแรงพลักดันท้ัง 5 ประการท่ีส่งผลให้กลยุทธ์ของบริษัทไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ มี 5 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. อํานาจการต่อรองจากผู้บริโภค (Bargaining power of customer) โดยผู้ซ้ือจะมีอํานาจต่อการผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม 
จากการท่ีน้ํามันพืชเป็นสินค้าท่ีสามารถทดแทนกันได้ เม่ือราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มสูงข้ึน ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใน
การชื้อได้ทันที รวมถึงราคาขายน้ํามันปาล์มท่ีบรรจุขวดยังถูกควบคุมจากรัฐบาล ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถกําหนดราคาขายได้ตามต้องการ 

2. อํานาจต่อรองจากผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining power of suppliers) การผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มจําเป็นต้องใช้
วัตถุดิบ ซ่ึงวัตถุดิบหลักของการผลิตน้ํามันปาล์มคือผลปาล์มดิบ รวมถึงแรงงาน ส่วนประกอบ และปัจจัยการผลิตอ่ืน  ๆความสัมพันธ์ดังกล่าว
นําไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย ซ่ึงราคาวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงก็จะส่งผลต่อกําไรของบริษัท โดยประเทศไทยมีการส่งเสริมการปลูก
ปาล์มน้ํามันเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และอยู่ในอันดับ 3 ของโลก ผลผลิตผลปาล์มดิบภายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน จากการสนับสนุน
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับความผันผวนของราคาผลปาล์มดิบ ท่ีถูกกําหนดจากรัฐบาล และการนําผลปาล์มดิบมา
ผลิตเป็นน้ํามันท่ีใช่สําหรับการบริโภคแล้วยังมีความต้องการนําไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล 

3. การคุกคามจากผู้เข้าสู่วงการใหม่ (Threat of new entrants) ในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทท่ีเกิดข้ึนมาใหม่จะมีความพยายามใน
การเข้าตลาด เนื่องจากทางการตลาดมีการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเข้ามาใหม่ของธุรกิจการผลิต
น้ํามันปาล์มเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจากธุรกิจในโรงงานสกัดและกลั่นน้ํามันปาล์ม เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และการผลิตใช้เงิน
หมุนเวียนค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาผลปาล์มดิบและราคาน้ํามัน ถูกกําหนดจากรัฐบาลให้เป็นสินค้าท่ีถูกควบคุมราคา ผู้ประกอบการรายใหม่
จึงต้องพิจารณาเม่ือเทียบกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนรวมถึงการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) การเปิดเสรีทางการค้าจากประเทศสมาชิก
ท่ีมีต้นทุนตํ่ากว่าเข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้น 

4. การคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน (Threat of substitute products) สินค้าทดแทนเป็นภัยสําหรับสินค้าท่ีมีอยู่ในตลาด โดยจะ
ส่งผลให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นของราคาผลิตภัณฑ์เกิดจากสินค้าทดแทนเช่นเดียวกัน โดยจะทําให้ลูกค้ามีทางเลือกมากข้ึน 
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สินค้าทกแดทนท่ีมีความใกล้เคียงก็จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดราคาสินค้า น้ํามันพืชทุกชนิดสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่คุณค่าทางโภชนาการ
ของนํ้ามันพืชแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันซ่ึงน้ํามันพืชส่วนใหญ่ เช่น น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันจากเมล็ดฝ้าย  ส่วนใหญ่มีองค์กรประกอบท่ี
เป็นไขมันไม่อ่ิมตัวมีองค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของการเลือกชื้อสินค้าของผู้บริโภคในประเทศ
สปป.ลาว โดยจะเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์อ่ืนเม่ือเทียบกับสินค้าของบริษัทท่ีมีราคาตํ่ากว่า 

5. ความรุนแรงของการแข่งขัน (Intensity of competitive rivalry) ทางการตลาดจะมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีการ
จัดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทจะมีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการกําหนดกลยุทธ์ต่าง  ๆเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาของปาล์มน้ํามันจะถูกกําหนดจากราคากลางของรัฐบาลท่ีเป็นราคาท่ีสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การ
แข่งขันไม่รุนแรงมากซ่ึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมีค่อนข้างสูงทําให้ส่วนแบ่งทางการของบริษัทลดลง บริษัท AAA เป็นโรงงานผลิตท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของแถบภาคตะวันออก ทําให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพของน้ํามันปาล์มตรงต่อความต้องการและความ
ไว้วางใจของลูกค้า หากบริษัท AAA มีการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยในการลดปัญหาในการดําเนินงาน
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงคู่แข่งท่ีสําคัญจากประเทศเวียดนามท่ีมีการ
นําน้ํามันปาล์มจากประเทศมาเลเซียเข้ามาจําหน่ายในประเทศลาวและมีราคาท่ีตํ่ากว่า ส่งผลให้บริษัทเกิดการเสียเปรียบของการขายสินค้าและ
ทําให้ยอดขายลดลง เนื่องจากราคาเป็นตัวชี้วัดในการเลือกชื้อสินค้าของผู้บริโภค 
 3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทํา SWOT Analysis ในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยังประเทศ
ลาว การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยังสปป.ลาว พบว่า มีจุดแข็งท่ีสําคัญหลายอย่าง 
อาทิ ฝ่ายการบริหารของบริษัทมีทักษะความรู้ชํานาญเป็นอย่างดีในการทําธุรกิจการผลิตน้ํามันปาล์มเพ่ือให้การผลิตผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มได้
คุณภาพท่ีดี เนืองด้วยประสบการณ์และความชํานาญในการทําธุรกิจมายาวนานถึง 5 ปี จึงทําให้บริษัทได้ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มเป็นไปตาม
กระบวนการที่มีคุณภาพและท่ีสําคัญคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มของบริษัทมีความใสมากกว่าน้ํามันแบรนด์อ่ืน  ๆและมีกรดการเป็นไข
ตํ่า เม่ือภูมิอากาศตํ่าทางบริษัทจะมีกระบวนการลดการแข็งตัวของไขเพื่อลดการเป็นไขของน้ําปาล์มสําหรับจุดอ่อนท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุง
นั่นคือ แรงงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับแรงงาน ส่งผลให้การฝึกอบรมทักษะต้องใช้เวลาและจุดอ่อนท่ีสําคัญคือราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ปาล์มมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลายากต่อการควบคุม รวมถึงจุดอ่อนของต้นทุนการผลิตน้ํามันปาล์มของไทยสูงกว่าของประเทศคู่แข่ง เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ท่ีอาจจะเป็นทางเลือกให้กับประเทศคู่ค้าอย่างประเทศสปป.ลาวท่ีจะเปลี่ยนไปชื้อน้ํามันปาล์มจากประเทศคู่แข่งท่ีจะทําให้
ได้ราคาท่ีถูกกว่า เพราะประเทศสปป.ลาวให้ความสําคัญด้านราคามากกว่าสิ่งอ่ืนใดจึงยากท่ีบริษัทจะสามารถควบคุมในเร่ืองนี้ได้ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกน้ํามันปาล์ม โดยใช้ปัจจัย PESTEL เข้ามาทําการพิจารณา พบว่า 
โอกาสท่ีสําคัญในการทําธุรกิจคือมีการควบคุมราคากลางจากรัฐบาลท่ีสามารถตรวจสอบได้ ทําให้การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง
มากมีความต้องการน้ํามันปาล์มในการใช้สําหรับการบริโภคจํานวนมากขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีใช้ในการบริโภคได้รับความนิยมใน
การใช้ประกอบอาหาร ทําให้สินค้าเป็นท่ีต้องการอยู่ตลอดเวลา ท่ีสอดคล้องกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้โอกาสทางการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศสปป.ลาวมีโอกาสเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย อีกท้ังจังหวัดชลบุรีอยู่ไม่ไกลจากแหล่งปลูกปาล์มน้ํามันดิบทํา
ให้การซ้ือขายวัตถุดิบไม่เกิดความยากลําบากและพ้ืนท่ีส่วนมากในภาคตะวันออกนิยมการปลูกปาล์มน้ํามันเพ่ิมมากย่ิงข้ึน จึงทําให้
ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มได้ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีมีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้าในประเทศสปป.ลาว 
และเม่ือมีการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มก็จะมีกฎหมายควบคุมเนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วย
สินค้าและบริการ 2542 ส่วนอุปสรรคของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มควรระวังในเร่ืองของราคาของผลปาล์มดิบมีผล
ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม เนื่องจากผลปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญต่อการผลิต หากมีราคาสูงต้นทุนการผลิตของบริษัทก็จะเพิ่ม
สูงข้ึนตามไปด้วย และความไม่แน่นอนของตลาดในประเทศลาว ท่ีมีความไม่แน่นอนในการสั่งชื้อสินค้าจากบริษัทเพราะให้ความสําคัญในเรื่อง
ของราคาเป็นหลักหากผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มย่ีห้อใดมีราคาท่ีถูกก็จะเปลี่ยนไปใช้ย่ีห้อนั้นทันที ดังนั้นบริษัทจึงต้องหากลยุทธ์และจุดเด่นในตัว
ของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มให้เป็นท่ีน่าสนใจเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมันในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ทําให้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยังประเทศสปป.ลาวจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพ่ือการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 3.3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี TOWS Matrix ของบริษัทAAA เพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม 
ไปยังประเทศลาว จากการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี TOWS Matrix ของบริษัทAAA เพ่ือการส่งออก
ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยังประเทศลาวผู้วิจัยจึงได้แบบสรุปกลยุทธ์ทางเลือก ดังต่อไปนี้ 
 1.การนําจุดแข็งไปเพ่ิมโอกาส (S-O Strategies) ท้ังนี้ในด้านการนําจุดแข็งไปเพ่ิมโอกาส จะทําการพัฒนาจุดแข็งในด้านความชํานาญ
ในด้านฝ่ายการบริหารจัดการของบริษัทมีความรู้ทักษะ ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีมี
คุณภาพอยู่ตลอดเวลาบริษัทมีการแบ่งแผนกการจัดการภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ทําให้การดําเนินงานรวดเร็วและแม่นยํารวมถึงวิจัยและ
พัฒนานํ้ามันปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้น้ํามันปาล์มท่ีมีคุณภาพสูงสุด การผลิตของบริษัทจะมีความใสมากกว่าน้ํามันแบรนด์อ่ืน  ๆและมีกรด
การเป็นไขตํ่า เม่ือภูมิอากาศตํ่าทางบริษัทจะมีกระบวนการลดการแข็งตัวของไขเพ่ือลดการเป็นไขของนํ้าปาล์ม จึงสามารถนํามาบูรณาการเป็นกล
ยุทธ์เชิงรุกได้ดังนี้ 

1.1 การเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 
1.2 การสร้างความเชื่อมโยงในโซ่อุปทาน 
1.3 การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพ่ือลดต้นทุน สร้างผลกําไรให้กับบริษัท 
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 2. การนําโอกาสไปลดจุดอ่อน (W-O Strategies)ในด้านการนําโอกาสไปลดจุดอ่อน ทางผู้วิจัยได้คัดเลือกการปกปิดจุดอ่อนในด้านการ
พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับแรงงาน ส่งผลให้การฝึกอบรมทักษะต้องใช้เวลาสถานท่ีผลิตและจําหน่ายของบริษัทอยู่ไกลจากตัวเมือง ทํา
ให้ลูกค้าเข้าถึงยาก รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลายากต่อการควบคุม โดยจะมองในมุมมองแก้ปัญหาใน
ด้านนี้ และใช้โอกาสท่ีมีในด้านการตลาดท่ีรองรับท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ปาล์มไปยังประเทศ สปป.ลาว เพ่ือนํามาแก้ปัญหาแนวทางการส่งออก โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

2.1 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการค้าขายในธุรกิจ 
2.2 นําระบบการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการระบบการดําเนินการผลิตและการส่งออกให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2.3 ควบคุมการผลิต ใช้ในระบบการจัดชื้อจัดหา ใช้วิธีการส่งข่าวสารด้วยระบบ EDI และมีการเชื่อมต่อ Internet เพ่ือความเร็วลด

ข้ันตอนในการทํางาน การใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
 3. การนําจุดแข็งไปลดอุปสรรค (S-T Strategies) ในการพัฒนาโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศ สปป.
ลาว พบว่าบริษัทคู่แข่งเพ่ิมข้ึนมาตลอดเวลาราคาของผลปาล์มดิบมีผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มการจัดส่งสินค้ายังต้องมีการว่าจ้าง
บริษัทขนส่งภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ บางคร้ังผู้จัดส่งบริการไม่ดีส่งผลให้เกิดลูกค้าไม่พึงพอใจรวมถึงความไม่แน่นอนของตลาดในประเทศลาว 
เม่ือทําการสรุปผลวิเคราะห์แล้วจะได้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

3.1 จัดการระบบการขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้ทันต่อคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
3.2 มีการกระตุ้นยอดขายโดยการจัดทําโปรโมชั่น 
3.3 ใช้การขนส่งสินค้าของบริษัทเอง เพ่ือสร้างความพึงพอใจและภาพลักษณ์ท่ีดีการให้บริการลูกค้าให้กับบริษัท 
3.4 บริษัทควรให้การสนับสนุนและให้ความรู้กับชาวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมจํานวนผลปาล์มดิบท่ีจะช่วยให้

การผลิตเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการสร้างเครือขายกับเกษตรกรในการชื้อขายผลปาล์มดิบกับบริษัท 
 4.การปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค (W-T Strategies) การทํากลยุทธ์ในด้านสุดท้าย จะเป็นการโฟกัสไปท่ีปัญหาท่ีต้องเร่งทําการแก้ไข
โดยเร็วโดยเริ่มต้นจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับแรงงาน ส่งผลให้การฝึกอบรมทักษะต้องใช้เวลาราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มมี
ความผันผวนอยู่ตลอดเวลายากต่อการควบคุม รวมถึงต้นทุนการผลิตน้ํามันปาล์มของไทยสูงกว่าของประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียเป็น
ผลกระทบท่ีสืบเนื่องจากอุปสรรคทางด้านความผันผวนทางด้านราคาน้ํามันปาล์ม และบริษัทคู่แข่งเพ่ิมข้ึนมาตลอดเวลา ทําให้ต้องมีการพัฒนา
กลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง ดังนี้ 

4.1 เพ่ือลดข้อเสียเปรียบคู่แข่งในตลาด โดยการตอบสนองความต้องการความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและ
แม่นยํา รวมถึงการสร้างฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 

4.2 พัฒนาองค์กรให้มีระบบมากย่ิงข้ึน 
4.3 การเพ่ิมตลาดให้กับบริษัทเอง ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 3.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Value Chain Analysis ในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม ไปยัง
ประเทศลาว การสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรี ไปยังประเทศสปป.ลาว 
สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงการจัดการโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการตามแนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ดังนี้ 
 3.3.6.1 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีนําเข้ามาใช้ในการผลิตน้ํามันปาล์ม คือผลปาล์มดิบท่ีบริษัท
มีการรับซ้ือจากเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางโดยรับซ้ือท่ีหน้าโรงงานและตามจุดรับซ้ือของบริษัทในจังหวัดต่าง  ๆหากช่วงใดเกิดการขาดแคลนผล
ปาล์มดิบหรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตบริษัทจะทําการนําเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยการซ้ือผ่านกระทรวงพาณิชย์ในการนําเข้า 
 2. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ในการกระจายสินค้ามีผู้ทําหน้าท่ีในการจัดเก็บ รวบรวม จําหน่ายสินค้าและ
บริการไปยังลูกค้าหลายภาคส่วน ดังนี้ 
  1) ผู้ประกอบการ โดยทั่วไปจะมีหน้าท่ีทางการตลาดในการหาช่องทางจําหน่ายสินค้าและทําหน้าท่ีในการรับคําสั่งซ้ือจาก
ลูกค้า เตรียมสินค้าเพ่ือทําการส่งมอบสินค้าไปยังปลายทาง ในการพัฒนาให้มีคุณภาพท่ียังยืนควรวางแผนกระบวนความสามารถการผลิต,
วางแผนด้านการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและพ่อค้าคนกลาง,วางแผนการขายเข้าถึงตลาดเพ่ือให้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า,
วางแผนการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือความรวดเร็วถูกต้องแม่นยํา,วางแผนเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค เป็นต้น 
  2) บริษัทขนส่งภายนอก เม่ือบริษัทได้รับคําสั่งซ้ือเรียบร้อยแล้วจะทําการติดต่อไปยังบริษัทขนส่งภายนอกเพ่ือมารับ
สินค้าเพ่ือขนส่งไปยังปลายทาง(ด่านชายแดน) เพ่ือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทควรมีระบบการขนส่งไปของบริษัทเองเพื่อให้การบริการ
ลูกค้าเป็นท่ีน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานปลอดภัยต่อตัวสินค้าในระหว่างขนส่ง 
  3) การตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มของบริษัทจะมีความใสมากกว่าน้ํามันแบรนด์อ่ืน  ๆและมีกรดการเป็นไข
ตํ่า เม่ือภูมิอากาศตํ่าทางบริษัทจะมีกระบวนการลดการแข็งตัวของไขเพ่ือลดการเป็นไขของนํ้าปาล์มจึงเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ เม่ือมีการประชาสัมพันธ์ออกไปทําให้การตอบรับจากการสั่งซ้ือสินค้าจากลูกค้าเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังนี้ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ปาล์มหลายหลายแบรนด์ท่ีมีความคล้ายคลึงกันจึงยากต่อการจดจํา ท้ังนี้บริษัทจะต้องดําเนินธุรกิจตามเป้าหมายของบริษัทท่ีได้วางไว้, ทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกสื่อโทรทัศน์ ออกบูธท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขายของบริษัทรวมถึงการสร้าง
เครือขายกับลูกค้าท้ังลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ 
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  4) การบริการหลังการขาย การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มไปยังประเทศสปป.ลาว เม่ือลูกค้ารับสินค้าจากทางบริษัทเพ่ือทํา
การจําหน่ายเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะส่งทีมงานเพื่อทําการสํารวจความพึงพอใจในตัวสินค้า เพ่ือนํามาทําการปรับปรุงให้มีผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม
ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เช่น การสํารวจคุณภาพของสินค้าตรงตามที่สั่งหรือไม่ ในระหว่างการขนส่งเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
 3.3.6.2 กิจกรรมสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การจัดซ้ือจัดหา บริษัทจะมีจุดรับซ้ือผลปาล์มดิบจากเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางตามจังหวัดต่างๆท่ีมีการปลูกปาล์ม
น้ํามัน เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสําหรับการผลิตน้ํามันปาล์มท่ีใช้สาํหรับการบริโภค ดังนั้นบริษัทจึงควรมีการสนับสนุนการ
ปลูกปาล์มน้ํามันโดยการลงพ้ืนท่ีให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพ่ิมผลผลิตของผลปาล์มดิบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการชื้อขายในการทํา
ธุรกิจร่วมกันเพ่ือความเชื่อม่ันในการทําการค้า 
  2. การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตน้ํามันปาล์มของโรงงานมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้กําลังการผลิตท่ีได้ปริมาณ
มากและได้ต้นทุนการผลิตท่ีตํ่า ดังนั้นการนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลเพ่ือความถูกต้องและแม่นยําในกระบวนการทํางาน
ควบคุมการผลิต ใช้ในระบบการจัดชื้อจัดหา ใช้วิธีการส่งข่าวสารด้วยระบบ EDI และมีการเชื่อมต่อจะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่าลง และ
การส่งข่าวสารภายในหรอืระหว่างองค์กรมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แรงงานในโรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง ซ่ึงทักษะในการทํางานต้องใช้เวลาในการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความชํานาญเพื่อเป็นการลดความสูญเสียในระหว่างการผลิต ท้ังนี้บริษัทควรมีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน มีการ
ประเมินผลการทํางานโดยวิเคราะห์การทํางานเพ่ือจัดสรรสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทรัพยากรบุคล
เพ่ือความสําเร็จในการบริหารงาน 
  4. โครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรี ไปยังประเทศสปป.ลาว มี
การสร้างพันธมิตรกับเกษตรและคู่ค้าท่ีแข็งแกร่งและดําเนินการวางแผนการจัดการต้นทุนของการผลิตและส่งออกเพ่ือส่งผลให้ระบบการเงินอยู่ใน
สภาวะท่ีคล่องตัว รวมถึงในเรื่องของการพัฒนาระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มแบบครบวงจรให้มีศักยภาพเพ่ือสร้างความปลอดภัยในการ
ขนส่งสินค้าและสร้างความเชื่อม่ันด้านการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังข้อมูลความต้องการของตลาด และด้านการจัดการท่ัวไป 
 

4.สรุปผล 
จากการวิเคราะห์การดําเนินงานการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรี ไปยังประเทศสปป.ลาว 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการจัดการโซ่อุปทานต้นน้ําท่ีเกี่ยวข้องกับการับซ้ือผลปาล์มดิบท่ีเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตน้ํามันปาล์มท่ีใช้สําหรับ
การบริโภค ผู้ประกอบการต้องมีการเข้าถึงเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง มีการให้การสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ํามันให้
ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและได้ผลผลิตจํานวนมาก โดยการสร้างพันธมิตรเครือข่ายกับเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจ
ของการรับซ้ือมากข้ึน สําหรับการจัดการโซ่อุปทานกลางน้ําจะเป็นของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม จังหวัดชลบุรีท่ี
จะต้องหาวิธีการและกลยุทธ์ต่าง ใๆนการวางแผนการผลิต การลงทุนท้ังในระยะสั้นและในระยะยาวเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศสปป.ลาวที่มีอัตราเติบโตมากย่ิงข้ึน รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการผลิตเพ่ือให้ได้การ
ผลิตท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและช่วยในการลดต้นทุนการผลิต อีกท้ังการเพิ่มข้ึนของเกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีในการปลูกปาล์มน้ํามันมากย่ิงข้ึนเพ่ือ
เป็นการรองรับผลิตผลิตจํานวนมากท่ีจะได้รับในอนาคต รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงาน การเพ่ิมOT หรือโบนัสและผลตอบแทนพิเศษต่าง  ๆการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบท่ีเหลือใช้แบ่งเป็น2ชนิด คือกากของผลปาล์มดิบและกากเมล็ดปาล์ม กากผลปาล์มเป็นผลพลอยได้จากการนําปาล์มท้ัง
ผลมาสกัดน้ํามันสามารถนํามาใช้ในสูตรอาหารไก่และอาหารสุกร การเข้าถึงลูกค้าในประเทศสปป.ลาวบริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์ อาทิ การ
ออกบูธ งานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าขยายตลาดให้มากย่ิงข้ึนรวมถึงการสร้าง Customer Relationship ท่ีดีระหว่าง
ผู้ประกอบการและลูกค้ามากข้ึน ลําดับสุดท้ายการจัดการโซ่อุปทานปลายน้ําท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า โดยมีพ่อค้าคนกลางจากประเทศ
สปป.ลาวเข้ามาเกี่ยวข้องท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มท่ีในส่วนของผู้ประกอบการเองต้องเข้าไป
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในปริมาณการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มในแต่ละคร้ัง การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคและแหล่งกระจายสินค้า 
ระบบการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังจุดชายแดนและการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันปาลม์ท่ีมีความปลอดภัย เป็นต้น 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาอิสระในครั้งนี้ สําเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ลําดับแรกผู้วิจัยขอ

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ม่ิงมาลัยรักษ์ กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีได้ให้คําแนะนํา ปรึกษา แก้ไข จนเป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ จึงกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัท AAA จังหวัดชลบุรี ทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพ่ือน  ๆท่ีคอยเป็นกําลังใจ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน จนการศึกษาโดย
อิสระครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามท่ีต้ังใจไว้ ท้ายท่ีสุด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจไม่มากก็
น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการระบุค่าพารามิเตอร์ Eps ในเทคนิคการจัดกลุ่มแบบ DBSCAN ซ่ึง
วิธีท่ีใช้ในการเปรียบเทียบมี 5 วิธี ได้แก่ วิธีของ Daszykowski วิธีของ Xia  วิธีท่ีผู้วิจัยประยุกต์จากวิธีของXia (Xia mean และ Xia median) 
และวิธีของ Karami โดยพิจารณาประสิทธิภาพกับข้อมูล 2 มิติ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีการแจกแจงไม่ปกติ 3 รูปแบบ  ได้แก่ ข้อมูลท่ีรูปร่างและ
จํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มหลากหลาย ข้อมูลวงแหวน และข้อมูลมีลักษณะเป็นมุม  อีกท้ังข้อมูลท่ีมีการแจกแจงปกติ 1 รูปแบบ  ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์วัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์กลุ่มท่ีประยุกต์มาจากค่า purity เรียกว่า modified purity ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของ 
5 วิธีดังกล่าว  ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลท่ีรูปร่างและจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มหลากหลายและข้อมูลมีลักษณะเป็นมุม วิธีการท่ีเหมาะสมคือ
วิธี Daszykowski และวิธี Karami เม่ือกําหนดให้ MinPts ไม่สูงเกินไปนัก ส่วนข้อมูลวงแหวนแบ่งแยกกัน วิธีการท่ีเหมาะสมคือวิธี Daszykowski
และวิธี Karami ท่ีค่า MinPts ไม่สูงเกินไปเช่นเดียวกัน รวมถึงวิธี Xia ท่ีค่า MinPts ในระดับกลาง นอกจากนี้ข้อมูลท่ีมีการแจกแจงปกติ วิธีXia 
mean ท่ีค่า MinPts ตํ่า และวิธี Xia ท่ีค่า MinPtsกลาง เป็นวิธีท่ีให้ผลดีกว่าวิธีอ่ืน 
คําสําคัญ:การวิเคราะห์กลุ่ม  ดีบีสแกน  เอพซิลอน  จํานวนจุดท่ีน้อยท่ีสุด 
 

Abstract 
 The purpose of this research is comparethe performances of 5 Eps identification method in DBSCAN algorithm. The 5 
methodsare Daszykowski method, method of Xia, modified method of Xia (Xia mean and Xia median), and method of Karami. 
We apply these methods to 3 different simulated 2 dimensional data sets: one with complex shapes, where theshapes and 
number of samples in each group are different, segregates ring data and corner data,and one data set generated from bivariate 
normal distribution.We use“modified purity” adapted from purity as a performance measure. This result showsthat for the data 
with different shapes and sizesand corner data, the preferred approach is the method of Daszykowski and the method of 
Karami at low MinPts. For segregates ring data, the proper approach is the method of Daszykowski and the method of Karami at 
low MinPts, and the method of Xia at medium MinPts. For normal distributed data, the good approach is the method of Xia 
mean at low MinPts and the method of Xia at mediumMinPts.  
Keywords: Clustering Analysis, DBSCAN, Eps, MinPts 
 

1. บทนํา 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยโดยหลักการท่ัวไปในการ
แบ่งกลุ่มคือหน่วยท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันควรมีลักษณะท่ีคล้ายกัน หน่วยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันควรมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน การวิเคราะห์กลุ่มนั้นมี
บทบาทมากในการทําเหมืองข้อมูลและมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ 

ในปัจจุบันเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลมีหลากหลายวิธี เช่น K-means ซ่ึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่
เป็นข้ันตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือการแบ่งส่วน (Partitioning)  โดยผู้วิเคราะห์ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มต้ังแต่ต้นแม้ว่า
อัลกอริทึม K-mean เป็นอัลกอริทึมท่ีง่าย  แต่ก็มีปัญหาบางประการกล่าวคือวิธีการนี้เหมาะสมกับกลุ่มข้อมูลท่ีมีรูปแบบของทรงกลม
เท่านั้น(ชิณพัฒน์  แก้วชินพร, 2553) ดังตัวอย่างในรูปท่ี 1ซ่ึงแสดงถึงข้อจํากัดของ K-means ในกรณีท่ีรูปร่างไม่ใช่ทรงกลมด้านซ้ายแสดง
การแบ่งกลุ่มของข้อมูลท่ีถูกต้อง  ส่วนด้านขวาแสดงการแบ่งกลุ่มของข้อมูลโดยใช้ K-means ซ่ึงจัดกลุ่มได้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  
ในทางปฏิบัติกลุ่มข้อมูลมักจะมีรูปร่างท่ีซับซ้อน  หรือมีการแจกแจงข้อมูลไม่ปกติ และอาจเกิดความผิดพลาดในการแบ่งกลุ่มหากกลุ่มมี
รูปทรงอ่ืนๆ นอกจากนี้การวิเคราะห์กลุ่มแบบข้ันตอน (Hierarchical Cluster Analysis) ด้วยเทคนิค Agglomeration ยังมีข้อจํากัดบาง
ประการ  นั่นคือ ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่ การท่ีลดจํานวนกลุ่มลงคร้ังละ 1 กลุ่มจะใช้เวลาในการคํานวณมากและผู้วิเคราะห์ต้องตัดสินใจเองว่า
ควรมีจํานวนกลุ่มเท่าใด  เนื่องจากข้อมูลในทางปฏิบัติไม่ได้มีรูปร่างท่ีเป็นทรงกลมเสมอไป หรือขนาดของกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาข้ันตอนวิธี Density Based Spatial 
Clustering of Applications with Noise(DBSCAN) ซ่ึงเป็นข้ันตอนวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลท่ีนําเสนอโดย Martin Ester, Hans-
Peter Kriegel, Jörg Sander  และ Xiaowei Xu ในปี 1996DBSCAN นี้เป็นวิธีการจัดกลุ่มท่ีพิจารณาจากความหนาแน่น ซ่ึงมีการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ภาพจากดาวเทียม การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์การวิเคราะห์การเดินทางรับส่งบริการรถแท็กซ่ี เป็นต้น 
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    รูปต้นแบบ  วิเคราะห์ด้วย K-means 

รูปที่ 1 ข้อจํากัดของ K-means ในกรณทีีรู่ปร่างไม่ใช่ทรงกลม 
 

DBSCAN เป็นวิธีการจัดกลุ่มซ่ึงอาศัยพารามิเตอร์สองตัว  ได้แก่Epsคือรัศมีท่ีใช้กําหนด neighborhood ของจุดๆ หนึ่ง และ 
MinPts คือจํานวนจุดท่ีน้อยท่ีสุดท่ีอยู่ภายใน neighborhood ของจุด ๆ หนึ่ง ในรัศมี Eps ซ่ึงใช้บ่งชี้ว่าจุดๆ นั้นเป็นจุดชนิดใด
ค่าพารามิเตอร์ท้ังสองดังกล่าวมีความสําคัญเป็นอย่างมาก (ข้ันตอนสําหรับการทํา DBSCAN ในรายละเอียดจะอยู่ในส่วนท่ี 1.3) กล่าวคือ ถ้า 
Eps มีขนาดใหญ่มาก ชุดข้อมูลนั้นๆ ก็อาจมีจํานวนกลุ่มน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น แต่ถ้าหาก Eps มีขนาดเล็กเกินไป ก็จะทําให้มีจํานวนกลุ่ม
มากเกินกว่าท่ีควรจะเป็นในกรณีท่ี Eps คงท่ี ถ้า MinPts มีค่าสูง จะทําให้จุดข้อมูลยากต่อการรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน อีกท้ังอาจมีจุดรบกวน
เกิดข้ึนมาก แต่ถ้า MinPts มีค่าน้อย จะทําให้จุดข้อมูลสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ง่าย ชนิดของจุดท่ีเกี่ยวข้องกับ DBSCAN  มีดังนี้ 

จุดแกนกลาง (Core points) เป็นจุดท่ีมีจํานวนจุดภายในรัศมี Eps มีค่ามากกวา่หรือเท่ากับ MinPtsและทุกจุดท่ีอยู่ภายใน 
Eps เดียวกันจะให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ในข้อมูลชุดหนึ่งๆ อาจมีจุดแกนกลางหลายจุดได้ 

จุดขอบ (Border points) ไม่ใช่จุดแกนกลาง เป็นจดุท่ีอยู่ภายในรัศมี Eps ของจุดแกนกลาง จุดขอบสามารถตกอยู่ภายใน
บริเวณใกล้เคียง (neighborhood) ของจุดแกนกลางหลายๆ จุดได้ นอกจากนี้ทุกจุดขอบให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับจุดแกนกลาง 

จุดรบกวน (Noise points) ไม่ใช่ท้ังจุดแกนกลางและจุดขอบ เปน็จุดท่ีข้อมูลมีความผดิปกติ จงึไม่มีการระบุว่าอยู่กลุ่มใด 
 

 
รูปที่ 2 จุดแกนกลาง จุดขอบ และจุดรบกวน 

(Tan, Steinbach และ Kumar, 2014) 
 

จากรูปท่ี 2 ถ้า MinPts = 5 จะได้ว่า จุด A เป็นจุดแกนกลางจุด B เป็นจุดขอบจุด C เป็นจุดรบกวน 
การดําเนินการของ DBSCAN ทําโดยกําหนดค่าพารามิเตอร์ Eps และ MinPts จากนั้นทําการพิจารณาว่าแต่ละจุดเป็นจุด

แกนกลาง จุดขอบ หรือจุดรบกวน แล้วดําเนินการเดียวกับกับจุดแกนกลางอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในรัศมี Eps ของกันและกัน เพ่ือกําหนดเป็นกลุ่ม
ใหม่ข้ึนมา ส่วนจุดขอบท่ีอยู่ภายในรัศมี Eps ของจุดแกนกลางใดๆ ก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มของจุดแกนกลางนั้นๆ ซ่ึงงานวิจัยท่ีผ่านมาได้
มีนักวิจัยนําเสนอวิธีการกําหนดค่าพารามิเตอร์ Eps และ MinPts ดังนี้ 

Daszykowski, WalczakและMassart (2001) ได้กําหนดค่า MinPts ให้เป็น  เม่ือ m คือจํานวน
จุดในชุดข้อมูล Xia และ Jing (2009) ได้นําเสนอSA-DBSCAN (A self-adaptive density-based clustering algorithm) โดยมีวิธีการหา 
Eps ด้วยการประมาณการแจกแจงของระยะห่างแต่ละจุดไปยังจุดท่ีใกล้กันเป็นลําดับท่ี k โดยใช้การแจกแจงเกาส์เซียนแบบผกผัน เพ่ือหา
ค่าฐานนิยมท่ีได้นั่นคือ Eps  

Karami และ Johansson (2014) ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีจัดกลุ่มลูกผสม เรียกว่าBDE-DBSCAN ซ่ึงเป็นการ
รวมกันระหว่าง Binary Differential Evolution (BDE) และขั้นตอนวิธี DBSCAN การดําเนินการของ BDE-DBSCAN เป็นการหาค่าโดยใช้ชุด
ข้อมูลท่ีหลากหลายด้วยความหนาแน่นและรูปร่างท่ีแตกต่างกันซ่ึงมีการกล่าวถึงการระบุค่าพารามิเตอร์ Eps ท่ีคํานวณได้จากสูตรอีกด้วย   

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการหาค่า Eps ซ่ึงดัดแปลงมาจากการวิเคราะห์วิธีการของ Xia โดยหา Eps จากค่าเฉล่ีย 
ค่ามัธยฐาน จากการประมาณฟังก์ชันการแจกแจงของระยะห่างระหว่างข้อมูลโดยใช้การแจกแจงเกาส์เซียนแบบผกผัน โดยวัดประสิทธิภาพ
จากเกณฑ์modified purity ซ่ึงเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพท่ีผู้วิจัยได้คิดค้นข้ึน 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีท่ีใช้ในการระบุค่าพารามิเตอร์ Eps นั่นคือวิธีของ Daszykowski วิธีของXia วิธีท่ี
ผู้วิจัยประยุกต์จากวิธีของ Xia และวิธีของ Karami ในข้ันตอนวิธี DBSCAN  
 1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ส่วนท่ี 1.3.1 – 1.3.4 จะกล่าวถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึม DBSCANได้แก่งานวิจัยของ Ester et al. (1996)Daszykowski 
et al. (2001)  Xia และ Jing (2009) และ Karami และ Johansson (2014) และส่วนท่ี 1.3.5 จะกล่าวถึงการวัดประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม 
 1.3.1 Ester et al. (1996) ได้คิดค้นการวิเคราะห์แบบ DBSCAN เพ่ือค้นวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลท่ีมีรูปร่างไม่ปกติผลจากการทดลอง
พบว่า DBSCAN ซ่ึงเป็นการจัดกลุ่มโดยใช้ความหนาแน่น ด้วยเหตุนี้ทําให้สามารถใช้ได้กับรูปร่างท่ีไม่ปกติ และสามารถจําแนกจุดข้อมูลมี
ความผิดปกติ อีกท้ังไม่ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มท่ีต้องการ ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะสําหรับข้อมูลเชิงตัวเลข  
 DBSCAN ประกอบด้วย 2 พารามิเตอร์ คือ Eps แสดงรัศมีท่ีใช้กําหนด neighborhood ของจุด  ๆหนึ่ง และ MinPts คือจํานวนจุดท่ี
น้อยท่ีสุดท่ีอยู่ภายใน neighborhood ของจุด  ๆหนึ่ง ในรัศมี Eps ซ่ึงใช้บ่งชี้ว่าจุด  ๆนั้นเป็นจุดแกนกลางหรือไม่ 
ข้ันตอนของ DBSCAN 

พงศ์เลิศ  สังกะเพศ (2554) ได้อธิบายเนื้อหาในส่วนของข้ันตอน DBSCAN ไว้ดังนี้ 
1. ระบุค่าพารามิเตอร์ ค่า Eps และค่า MinPts 
2. สุ่มเลือกจุดเร่ิมต้น โดยกําหนดให้เป็นจุด P 
3. หาจุดท่ีอยู่ใกล้จุด P เม่ือได้จุดท่ีอยู่ใกล้จุด P แล้ว ให้ทําการพิจารณาว่าจุดนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ Eps หรือไม่ นั่นคือ 

dist(p,q)  Eps จากนั้นทําการรวมเป็นกลุ่มใหม่ 
4. ค้นหาทุกจุดท่ีใกล้จุดอ่ืนท่ีอยู่ภายในกลุ่ม ทําการเลือกจุดอ่ืนท่ีอยู่ภายในกลุ่มเป็นจุด P จากนั้นทําตามข้ันตอน 3 และ 4 วนจนครบ 
5. ตรวจสอบจุดรบกวน โดยพิจารณาจากจํานวนจุดภายในกลุ่มนั้นๆ  น้อยกว่า MinPts หรือไม่ ถ้าน้อยกว่าให้กําหนดจุดในกลุ่มนั้นๆ  เป็น Noise 
6. วนซํ้า วนซํ้าจากข้อ 2 ไปยัง 5 ตรวจสอบว่าทุกจุดในเซตของข้อมูลถูกระบุเป็นจุดในการจัดกลุ่มครบหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบให้

กลับไปทําการสุ่มเลือกจุดเร่ิมต้น โดยจะสุ่มเลือกตัวท่ีไม่เคยถูกสุ่มและไม่ได้เป็นจุดท่ีอยู่ในกลุ่มใด  ๆแต่ถ้าครบแล้วให้หยุดการทํางาน 
กล่าวโดยสรุปคือ กําหนดค่าพารามิเตอร์ Eps และ MinPts จากน้ันทําการพิจารณาว่าแต่ละจุดเป็นจุดแกนกลาง จุดขอบ หรือจุดรบกวน แล้ว
ดําเนินการต่อไปกับจุดแกนกลางท่ีอยู่ภายในรัศมี Eps ของกันและกัน ทําให้เกิดกลุ่มใหม่ข้ึนมา ส่วนจุดขอบท่ีอยู่ภายในรัศมี Eps ของจุด
แกนกลางใด  ๆก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มของจุดแกนกลางนั้น  ๆในส่วนต่อไปเป็นการหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีต่าง  ๆดังนี้ 
 1.3.2. Daszykowski et al. (2001) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการมองหารูปแบบโดยธรรมชาติในชุดข้อมูล ซ่ึงมีการกลา่วถึงพารามิเตอร์ดังนี ้

วิธีท่ีใช้หา MinPts 
คํานวณจาก rule of thumb เม่ือ m คือจํานวนจุดในชุดข้อมูล 

วิธีท่ีใช้หา Eps 
กรณีท่ีข้อมูลนั้นๆ มี m ≥ 50  

1 หาขอบเขตค่าสูงสุดและค่าตํ่าสดุในแต่ละมิติ 
2 สร้างรูปเหลี่ยม n มิติ ท่ีครอบคลุมค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดของข้อมูลเดิมในทุกมิติ 
3 สุ่มจุดจํานวน m ตัวให้มีการกระจายแบบสมํ่าเสมอท่ัวบริเวณ 
4 คํานวณค่าMinPtsจากสูตร และกําหนดค่าท่ีคํานวณได้เป็น k 
5 ในแต่ละจุดให้หาระยะทางจากจุดๆ นั้น ไปยังจุดท่ีห่างออกไปเป็นลําดับท่ีk 
6 เรียงลําดับระยะทาง จะได้ว่าEps คือ 95%quantile ของระยะทางนั้น 

กรณีท่ีข้อมูลนั้นๆ มี m < 50 
ทําเหมือนข้ันตอนในกรณีท่ีข้อมูลนั้นๆ มี m ≥50 แต่ทําต่อด้วยการจําลองข้อมูล t คร้ัง จะได้ว่า Eps คือค่าเฉลี่ยของ 95% 

quantile ของท้ัง t คร้ัง 
 1.3.3. Xia และ Jing (2009) ได้ทําการออกแบบ SA-DBSCAN (A self-adaptive density-based clustering algorithm) โดยมี
วิธีการหา Eps ผ่านกระบวนการ fit กราฟฮิสโทแกรมระยะห่างด้วยการแจกแจงเกาส์เซียนแบบผกผัน เพ่ือหาจุดสูงสุดภายใต้การแจกแจง 
จากงานวิจัยนี้มีการกล่าวถึงพารามิเตอร์ดังนี้ 

วิธีท่ีใช้หา Eps 
 1 เลือกค่า k (k ดังกล่าวคือ MinPts) 
 2 แต่ละจุดให้หาระยะทางจากจุด ๆ นั้น  ไปยังจุดท่ีห่างออกไปเป็นลําดับท่ี k 
 3 เรียงลําดับระยะทางจากน้อยไปมาก  
 4 นําระยะห่างจากแต่ละจุดของข้อมูลไปยังจุดท่ีใกล้ท่ีสุดเป็นลําดับท่ี k  มาพลอตฮิสโทแกรม 
 5 fit กราฟฮิสโทแกรมของระยะห่างแต่ละจุดไปยังจุดท่ีใกล้กันเป็นลําดับท่ี k ด้วยการแจกแจงเกาส์เซียนแบบผกผัน เพ่ือหา
จุดสูงสุดภายใต้การแจกแจง 

      6 นําค่าเฉลี่ยและพารามิเตอร์รูปร่าง (shape parameter)จากข้อ5มาทําการคํานวณ ฐานนิยมท่ีได้ นั่นคือ Eps 
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จากข้อ 6 ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าสามารถปรับปรุงหาค่า Eps นอกเหนือจากสูตรข้างต้นได้ โดยใช้เป็นค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน   

 1.3.4. KaramiและJohansson (2014) ได้ทําการศึกษาความมีประสิทธิภาพของวิธีจัดกลุ่มลูกผสม นั่นคือ BDE-DBSCAN ซ่ึงเป็น
การรวมกันระหว่าง Binary Differential Evolution (BDE) และขั้นตอนวิธี DBSCAN การดําเนินการของ BDE-DBSCAN เป็นการหาค่าโดย
ใช้ชุดข้อมูลท่ีหลากหลายด้วยความหนาแน่นและรูปร่างท่ีแตกต่างกัน จากงานวิจัยนี้มีการกล่าวถึงพารามิเตอร์ดังนี้ 

วิธีท่ีใช้หา Eps 
   คํานวณโดยใช้สูตร  
   เม่ือ x คือ เมทริกซ์ข้อมูลท่ีมีข้อมูล n ตัว d คือ จํานวนมิติของเซตข้อมูลหรือจํานวนตัวแปรnคือ 
จํานวนข้อมูล และ k คือ MinPts 

1.3.5. การวัดประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม การวัดประสิทธิภาพการจัดกลุ่มจะทําให้ทราบว่าการระบุพารามิเตอร์วิธีใดมี
ความเหมาะสมมากกว่ากัน  

 1.3.5.1 Purity เป็นค่าท่ีชี้วัดว่าแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได้ประกอบด้วยปัจจัยท่ีใชแ้บ่งแยกข้อมูลท่ีมีรูปแบบเดียวกันหรือไม่ 

 
 โดยท่ี N คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมด 
     คือ เป็นเซตของกลุ่มท่ีได้จากการแบ่งข้อมูล 
   คือ เป็นเซตของกลุ่มข้อมูลท่ีแท้จริง 
 วิธีการจัดกลุ่มแบบใดมีค่า purity เป็น 1 แสดงว่ามีการจัดกลุ่มท่ีสมบูรณ์แต่ถ้าวิธีการจัดกลุ่มแบบใดมีค่า purity ใกล้ 0 
แสดงว่ามีการจัดกลุ่มท่ีไม่เหมาะสม 

1.3.5.2 Modified Purity ผู้ศึกษาได้ดัดแปลงมาจากค่า Purity เนื่องจากบางกรณีมีค่า Purity สูง แต่แบ่งกลุ่มออกมาไม่
เหมาะสมเพราะในบางคร้ังภายในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน แต่แบ่งจํานวนกลุ่มออกมามากเกินไป จึงมีแนวคิดท่ีว่าจํานวน
กลุ่มท่ีได้จากการแบ่งข้อมูลต้องมีจํานวนเท่ากับจํานวนกลุ่มข้อมูลท่ีแท้จริง ซ่ึงการวิธีการคํานวณนั้นจะเหมือนกับ Purity เพียงแต่ว่าจะ
เลือกผลลัพธ์การจับคู่กลุ่มกับคลาสแบบ 1 ต่อ 1(โดยการทํา combination) ท่ีมีค่า purity สูงท่ีสุดโดยใช้สูตรดังนี้ 

 
โดยท่ี N คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมด 

     คือ เป็นเซตของกลุ่มท่ีได้จากการแบ่งข้อมูลK กลุ่ม 
   คือ เป็นเซตของกลุ่มข้อมูลท่ีแท้จริงJ กลุ่ม 
     

 
 

 
 

2. วิธีการศึกษา 
 2.1 กําหนดข้อมูลไม่ปกติใน 3 ลักษณะได้แก่ (A) ข้อมูลท่ีรูปร่างและจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน(B) ข้อมูลวง
แหวนแบ่งแยกกัน(C) ข้อมูลมีลักษณะเป็นมุมและ(D) ข้อมูลท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปร  โดยมีขนาดตัวอย่าง N=300  
แบ่งออกเปน็ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 100โดยท่ี , ,  และมีความแปรปรวนไม่เท่ากัน , 

,  ดังแสดงในรูปท่ี3 

 
        A             B      C        D 

รูปที่ 3A - C  แสดงข้อมูลไม่ปกติ 2 มิติ  ที่มีรูปร่างซับซ้อน และ D ข้อมูลที่การแจกแจงปกติ 2 ตัวแปร  
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2.2 นําข้อมูลแบบต่างๆ มาคํานวณหาค่า Eps ด้วยวิธีต่อไปน้ี 
  2.2.1 วิธี Daszykowski วิธีท่ีใช้ระยะทางจากทุกจุดในข้อมูลไปยังจุดท่ีห่างออกไปเป็นลําดับท่ี k มาประกอบ 
โดยสุ่มให้มีการกระจายแบบสมํ่าเสมอท่ัวท้ังบริเวณ 
  2.2.2 วิธี Xia วิธีท่ีได้จากการ fit กราฟฮิสโทแกรมระยะห่างด้วยการแจกแจงเกาส์เซียนแบบผกผันด้วยค่าเฉลี่ย 
 และพารามิเตอร์รูปร่าง (shape parameter)  ฐานนิยมท่ีได้ นั่นคือ Eps 

 
  2.2.3 วิธีท่ีผู้วิจัยประยุกต์จากวิธีของ Xiaปรับปรุงหาค่า Eps นอกเหนือจากสูตรผ่านกระบวนการ fit ด้วยการ
แจกแจงเกาส์เซียนแบบผกผัน โดยใช้เป็นค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน   
  2.2.4 วิธี Karamiวิธีท่ีใช้การคํานวณจากสูตร   
  เม่ือ x คือ เมทริกซ์ข้อมูลท่ีมีข้อมูล nตัวdคือ จํานวนมิติของเซตข้อมูลหรือจํานวนตัวแปรnคือ จํานวนข้อมูล k 
คือ MinPts 

2.3 นําค่า MinPtsและ Eps ท่ีได้จากข้างต้น มาเข้าสู่วิธีการ DBSCAN 
2.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีในการระบุค่าพารามิเตอร์โดยใช้ค่าmodified purity  

 

3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
สําหรับข้อมูลชุด A จากรูปท่ี 4แสดงกราฟการเปรียบเทียบค่า Eps ท่ีได้จากวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปซ้าย) โดยมีสีพ้ืน

หลังเป็นค่า modified purity ไล่ตามระดับสีจาก 0 ถึง 1 (ดําไล่ไปถึงขาว)  ถ้าเป็นสีเข้มแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้น  ๆในการทํา DBSCAN 
ไม่เหมาะสม แต่ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้นๆ ในการทํา DBSCAN เหมาะสม และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า modified 
purity ของวิธีต่างๆ ด้วยค่า MinPtsท่ีต่างกัน (รูปกลางและขวา)โดยพบว่าจากกราฟรูปซ้ายเส้นกราฟท้ัง 5 วิธี แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตาม
ระดับของค่า Eps จากสูงไปตํ่า ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ วิธี Daszykowskiซ่ึงเม่ือพิจารณากราฟรูปกลางและขวาแล้วพบว่าในช่วง MinPts 2-5  ค่า 
Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าอยู่ระหว่าง 0.996–1 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน แต่เม่ือค่า MinPtsสูงกว่านั้นแล้ว ค่า Eps จะสูงเกินไป  
ทําให้ค่า modified purity ค่อยๆ ลดลง จึงทําให้พารามิเตอร์นั้นๆ แบ่งกลุ่มข้อมูลไม่เหมาะสมเม่ือ MinPtsมีค่ามากกว่า 9 ส่วนกลุ่มท่ี 2  
ได้แก่วิธี Karamiพบว่าในช่วง MinPts 2-5ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีแบ่งกลุ่มได้ค่อนข้างดี แต่ให้ค่า modified purity  ท่ีตํ่ากว่ากลุ่มท่ี 1 อีกท้ัง
ในช่วง MinPts6-10 ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าอยู่ระหว่าง 0.997-1 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน แต่เม่ือค่าMinPtsสูงกว่านั้นแล้ว  
ค่า Eps จะสูงเกินไป ส่วนกลุ่มท่ี 3 ได้แก่วิธี Xia, Xia mean, Xia median ในช่วง MinPts 2-10 ค่า Eps มีค่าตํ่าเกินไป และท่ี MinPts 15, 20, 
25, 30, 31 ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ยกเว้นวิธี Xia ท่ี MinPts15 ซ่ึงวิธีท่ีให้ค่า modified purity ท่ีดีท่ีสุด
คือวิธี Xia mean ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.970-0.988 

 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา่ Eps ที่ได้จากวธิีต่างๆ  ด้วยคา่ MinPts ที่ต่างกันโดยมีพื้นหลงัเปน็ค่า Modified 
purity (ซ้าย) และกราฟแสดงการเปรยีบเทียบค่า modified purity ของวิธต่ีางๆ  ด้วยคา่ MinPtsที่ต่างกัน (กลาง) และ
กราฟขยายบางส่วนของรูปกลาง (ขวา) สําหรบัข้อมูลชุด (A) ข้อมูลที่รปูรา่งและจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุม่ไม่เทา่กัน 

 

สําหรับข้อมูลชุด B จากรูปท่ี 5 แสดงกราฟการเปรียบเทียบค่า Eps ท่ีได้จากวิธีต่างๆ ด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปซ้าย) โดยมีสี
พ้ืนหลังเป็นค่า modified purity ไล่ตามระดับสีจาก 0 ถึง 1 (ดําไล่ไปถึงขาว) ถ้าเป็นสีเข้มแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้นๆ ในการทํา 
DBSCAN ไม่เหมาะสม แต่ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้นๆ ในการทํา DBSCAN เหมาะสม และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า 
modified purity ของวิธีต่างๆ ด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปกลางและขวา) โดยพบว่าจากกราฟรูปซ้ายเส้นกราฟทั้ง 5 วิธี แบ่งออกได้เป็น 3 
กลุ่ม ตามระดับของค่า Eps จากสูงไปตํ่า ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ วิธี Daszykowskiซ่ึงเม่ือพิจารณากราฟรูปกลางและขวาแล้วพบว่าในช่วง 
MinPts3-4 ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าเป็น 1 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน แต่เม่ือค่า MinPts สูงกว่านั้นแล้ว ค่า Eps จะสูงเกินไป 
ทําให้พารามิเตอร์นั้นๆ แบ่งกลุ่มข้อมูลไม่เหมาะสม ส่วนกลุ่มท่ี 2 ได้แก่วิธี Karamiพบว่าในช่วง MinPts 2-4 ค่า Eps มีค่าตํ่าเกินไป จากนั้น
ในช่วง MinPts5-7 ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าเป็น 1 แต่เม่ือค่า MinPts ค่อยๆ เพ่ิมสูงข้ึน ค่า Eps ก็จะมีค่าสูงเกินไปทํา



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

563 

ให้ค่า modified purity ค่อยๆ ลดลง จึงทําให้พารามิเตอร์นั้นๆ แบ่งกลุ่มข้อมูลไม่เหมาะสม ส่วนกลุ่มท่ี 3 ได้แก่วิธี Xia, Xia mean, Xia 
median ในช่วง MinPts 2-7 ค่า Eps มีค่าตํ่าเกินไป และที่ MinPts 8-9 ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าเป็น 1  ซ่ึงสูงกว่ากลุ่ม
อ่ืน แต่ท่ี MinPts 10 ค่า Eps อยู่ในระดับเร่ิมท่ีจะสูงเกินไป สําหรับ MinPts ต้ังแต่ 15 ข้ึนไป ไม่มีค่า Eps ใดท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 5กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา่ Eps ที่ได้จากวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ที่ต่างกันโดยมีพื้นหลังเป็นคา่ Modified 
purity (ซ้าย) และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า modified purity ของวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ที่ต่างกัน (กลาง) 

และกราฟขยายบางส่วนของรูปกลาง (ขวา) สําหรบัข้อมูลชดุ (B) ข้อมูลวงแหวนแบ่งแยกกัน 
 

สําหรับข้อมูลชุด C จากรูปท่ี 6 แสดงกราฟการเปรียบเทียบค่า Eps ท่ีได้จากวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปซ้าย) โดยมีสีพ้ืน
หลังเป็นค่า modified purity ไล่ตามระดับสีจาก 0 ถึง 1 (ดําไล่ไปถึงขาว)  ถ้าเป็นสีเข้มแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้น  ๆในการทํา DBSCAN 
ไม่เหมาะสม  แต่ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้น  ๆในการทํา DBSCAN เหมาะสม  และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า modified 
purity ของวิธีต่างๆ ด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปกลางและขวา) โดยพบว่าจากกราฟรูปซ้ายเส้นกราฟทั้ง 5 วิธี แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตาม
ระดับของค่า Eps จากสูงไปตํ่า ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ วิธี Daszykowskiซ่ึงเม่ือพิจารณากราฟรูปกลางและขวาแล้วพบว่าในช่วง MinPts 2-4 ค่า 
Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าอยู่ระหว่าง 0.634–0.969  ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  โดยเฉพาะท่ี MinPts 3 ให้ค่า modified purity เป็น 
0.969 ซ่ึงเป็นค่าท่ีแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ดีท่ีสุด  แต่เม่ือค่า MinPts5-10 แล้ว ค่า Eps จะสูงเกินไป  ทําให้พารามิเตอร์นั้น  ๆแบ่งกลุ่มข้อมูลไม่
เหมาะสม  ส่วนกลุ่มท่ี 2  ได้แก่วิธี Karamiพบว่าในช่วง MinPts 2-4 ค่า Eps มีค่าตํ่าเกินไป  ต่อมาในช่วง MinPts 5-8  ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า 
modified purity มีค่าอยู่ระหว่าง 0.728-0.891 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน และที่ MinPts 9-10  ค่า Eps มีค่าสูงเกินไปส่วนกลุ่มท่ี 3 ได้แก่วิธี Xia, Xia 
mean, Xia median ในช่วง MinPts 2-8 ค่า Eps มีค่าตํ่าเกินไป และที่ MinPts 9-10  ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.450-0.541 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน สําหรับ MinPts ต้ังแต่ 15 ข้ึนไป ไม่มีค่า Eps ใดท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า Eps ที่ได้จากวิธีต่างๆ ด้วยค่า MinPts ที่ต่างกันโดยมีพื้นหลังเป็นค่า 

Modified purity (ซ้าย) และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า modified purity ของวิธีต่างๆ ด้วยค่า MinPts  
ที่ต่างกัน (กลาง) และกราฟขยายบางส่วนของรูปกลาง (ขวา) สําหรับข้อมูลชุด (C) ข้อมูลมีลักษณะเป็นมุม 

 

สําหรับข้อมูลชุด Dจากรูปท่ี 7 แสดงกราฟการเปรียบเทียบค่า Eps ท่ีได้จากวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปซ้าย) โดยมีสีพ้ืน
หลังเป็นค่า modified purity ไล่ตามระดับสีจาก 0 ถึง 1 (ดําไล่ไปถึงขาว)  ถ้าเป็นสีเข้มแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้น  ๆในการทํา DBSCAN 
ไม่เหมาะสม  แต่ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์นั้น ๆ  ในการทํา DBSCAN เหมาะสม  และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า modified 
purity ของวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ท่ีต่างกัน (รูปกลางและขวา)  โดยพบว่าจากกราฟรูปซ้ายเส้นกราฟท้ัง 5 วิธี  แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตาม
ระดับของค่า Eps จากสูงไปตํ่า ดังนี้  กลุ่มท่ี 1  ได้แก่ วิธี Daszykowski ซ่ึงเม่ือพิจารณากราฟรูปกลางและขวาแล้วพบว่าค่า Eps สูงเกินไปทุกค่า 
MinPtsทําให้พารามิเตอร์นั้นๆ แบ่งกลุ่มข้อมูลไม่เหมาะสมส่วนกลุ่มท่ี 2 ได้แก่วิธี Karami พบว่าท่ี MinPts 2 ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า 
modified purity มีค่าเท่ากับ 0.45  ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืนแต่เม่ือค่า MinPts ค่อย  ๆเพ่ิมสูงข้ึน  ค่า Eps ก็จะมีค่าสูงเกินไป ส่วนกลุ่มท่ี 3 ได้แก่วิธี 
Xia mean และ Xia median  ท่ี MinPts 4-6  ยกเว้นวิธี Xia median ท่ี MinPts6  ค่า Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity สูงกว่ากลุ่มอ่ืน  
ซ่ึงวิธีท่ีให้ค่า modified purity ท่ีดีท่ีสุดคือวิธี Xia mean  ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.403-0.530โดยเฉพาะท่ี MinPts 5  ให้ค่า modified purity เป็น 
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0.53  ซ่ึงเป็นค่าท่ีแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ดีท่ีสุดส่วนกลุ่มท่ี 4  ได้แก่วิธี Xia  ในช่วง MinPts 2-6  ค่า Eps มีค่าตํ่าเกินไป และที่ MinPts 7-10, 15ค่า 
Eps อยู่ในระดับท่ีค่า modified purity มีค่าอยู่ระหว่าง 0.420-0.520ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มอ่ืน สําหรับ MinPts ต้ังแต่ 20 ข้ึนไป ไม่มีค่า Eps ใดท่ี
เหมาะสมในการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 7กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา่ Eps ที่ได้จากวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ที่ต่างกันโดยมีพื้นหลังเป็นคา่ Modified 
purity (ซ้าย) และกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า modified purity ของวิธีต่าง  ๆด้วยค่า MinPts ที่ต่างกัน (กลาง) 

และกราฟขยายบางส่วนของรูปกลาง (ขวา) สําหรบัข้อมูลชดุ (D) ข้อมูลทีมี่การแจกแจงปกติ 2 ตัวแปร 
 

4. สรุปผล 
ถ้า Eps มีขนาดใหญ่มาก  ชุดข้อมูลนั้น  ๆก็อาจมีจํานวนกลุ่มน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น แต่ถ้าหาก Eps มีขนาดเล็กเกินไป ก็จะทําให้มี

จํานวนกลุ่มมากเกินกว่าท่ีควรจะเป็นในกรณีท่ี Eps คงท่ี ถ้า MinPts มีค่าสูง จะทําให้จุดข้อมูลยากต่อการรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน อีกท้ังอาจมีจุด
รบกวนเกิดข้ึนมาก แต่ถ้า MinPts มีค่าน้อย จะทําให้จุดข้อมูลสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ง่ายนอกจากนี้ค่า MinPts ย่ิงสูงข้ึน บริเวณพ้ืนท่ีสี
ขาวซ่ึงแสดงการแบ่งกลุ่มได้อย่างเหมาะสมจะน้อยลงตามไปด้วยส่วนวิธีการท่ีเหมาะสมของแต่ละชุดข้อมูลจะแตกต่างกันออกไปตามช่วง MinPts ซ่ึง
แต่ละวิธีนั้นจะให้ค่า Eps จากสูงไปตํ่าตามลําดับ ดังนี้ วิธี Daszykowskiวิธี Karamiวิธี Xia mean  วิธี Xia median  และวิธี Xia สําหรับข้อมูลชุด 
(A) ข้อมูลท่ีรูปร่างและจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  วิธีการท่ีเหมาะสมคือวิธี Daszykowski  ท่ี MinPts 2-5 และวิธี Karamiท่ี MinPts 3-
10  ส่วนข้อมูลชุด (B) ข้อมูลวงแหวนแบ่งแยกกันวิธีการท่ีเหมาะสมคือวิธี Daszykowski  ท่ี MinPts 3-4  วิธี Karamiท่ี MinPts 5-7 และวิธี Xia, 
Xia mean, Xia median ท่ี MinPts 8-9  ข้อมูลชุด (C) ข้อมูลมีลักษณะเป็นมุมวิธีการท่ีเหมาะสมคือวิธี Daszykowskiท่ี MinPts 3 และวิธี Karami
ท่ี MinPts 5-6  และข้อมูลชุด (D) ข้อมูลท่ีมีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปรวิธีการท่ีดีคือวิธี Xia mean ท่ี MinPts 5  และวิธี Xia ท่ี MinPts 15เป็นวิธี
ท่ีให้ผลดีกว่าวิธีอ่ืน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ทําการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าความแปรปรวนของความแปรปรวนตัวอย่าง 2ˆ( ( ))V S จากข้อมูลท่ีมีการแจกแจง

ปรกติ โดยมีวิธีการประมาณ คือ วิธีอย่างง่าย วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรป วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปสองขั้น วิธีคาเซลลา เกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณจะพิจารณาจากค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย 2ˆ ˆ( ( ( )))MSE V S และทําการศึกษา
จากการจําลองข้อมูล โดยใช้โปรแกรม R เม่ือขนาดตัวอย่างท่ีศึกษาเท่ากับ 10 15 20 50 และ 100 ผลการศึกษาพบว่า เม่ือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
10 การประมาณค่าโดย วิธีคาเซลลาให้ค่า 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S น้อยท่ีสุด เม่ือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 การประมาณค่าโดยวิธีอย่างง่ายด้วยบูทส
แทรปสองข้ันตอนให้ค่า 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S น้อยท่ีสุด เม่ือขนาดตัวอย่างเพิ่มข้ึน การประมาณค่าโดยวิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปให้
ค่า 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S น้อยกว่าวิธีอ่ืน  ๆและทุกวิธีจะให้ค่า 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S  ลดลง ส่วนวิธีอย่างง่าย วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรป และวิธีอย่างง่าย
ด้วยบูทสแทรปสองข้ันตอน จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 
คําสําคัญ: ตัวประมาณความแปรปรวน ความแปรปรวนตัวอย่าง บูทสแทรป  บูทสแทรปสองข้ันตอน 
 

Abstract 
This research proposes the variance estimation methods of sample variance from the normal distributed data. The 

estimation methods are simple method, simple method with bootstrap, simple method with double bootstrap and Casella 
method. The criteria for comparing the estimators are considered from the mean square error estimation 2ˆ ˆ( ( ( )))MSE V S of 
variances of the sample variance estimators, the simulations procedures are constructed by using the R program with sample 
sizes 10, 15, 20, 50 and 100. The results showed that when the sample size is 10, the Casella method provided the 
lowest 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S . When sample size is 15, the simple method with bootstrap provided the lowest 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S . And 
the simple method with double bootstrap provided the lowest 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S  when the sample size is increased, besides the 
other methods also provided the low 2ˆ ˆ( ( ))MSE V S  when the sample sizes are increased. However, the simple method, the 
simple method with bootstrap and the simple method with double bootstrap provided the similar capability. 
Keyword: variance estimator, sample variance, bootstrap, double bootstrap 
 

1. บทนํา 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากตัวอย่างไปคาดคะเนถึงคุณลักษณะประชากร การประมาณค่าพารามิเตอร์

มี 2 แบบ คือ การประมาณค่าแบบจุด (Point estimator) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีสนใจด้วยค่าสถิติเพียงค่าเดียว และการ
ประมาณค่าแบบช่วง (Interval estimator) เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่าจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2 ค่า ด้วยช่วงความเชื่อม่ันท่ีกําหนด นั่น
คือ UL   โดยท่ี L  และ U คือ ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของช่วงความเชื่อม่ัน ตามลําดับ (นฤดี, 2547) การแจกแจงปรกติ 
(Normal distribution) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การแจกแจงแบบเกาส์ หรือการแจกแจงแบบเกาส์เชียน (Gaussian distribution) โดยในปี คศ. 
1893 Karl Pearson เป็นคนแรกท่ีวิเคราะห์การแจกแจงแบบนี้ การแจกแจงนี้มีการนําไปใช้มากในการจัดการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ
กับข้อมูลชนิดต่อเนื่อง สามารถใช้ได้กับข้อมูล สถานการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ ผลคะแนน รายได้ ความสูง น้ําหนัก อายุ เป็นต้น 
(เชษฐา, 2544) เม่ือกําหนดให้ X มีการแจกแจงปรกติท่ีมีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน 2 ดังนั้น ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะ
เป็น (Probability Density Function: pdf) ของ X  สามารถเขียนได้ดังนี้ 
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โดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์  และ 2 สามารถหาได้หลายวิธี เช่น วิธีโมเมนต์ (Moment Method) วิธีความควรจะเป็น

สูงสุด (Maximum Likelihood Method) วิธีเบย์ (Bayesian Method) และยังมีวิธีอ่ืนๆ ท่ีสามารถหาตัวประมาณได้ เช่น ในปี 1988 Shao 
ได้นําวิธีบูทสแทรป (Bootstrap Method) มาประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณความแปรปรวน ซ่ึงวิธีการบูทส
แทรป เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืน (Sampling with Replacement) เพ่ือสร้างตัวอย่างชุดใหม่จากตัวอย่างสุ่มท่ีมีเพียงชุดเดียว โดย
ตัวอย่างชุดใหม่จะมีขนาดเท่ากับตัวอย่างชุดเดิมท่ีมีอยู่ วิธีการนี้ ถูกนํามาใช้โดย Efron (1989) การประมาณความแปรปรวนของความ
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แปรปรวนตัวอย่าง ))2(ˆ( SV ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบหลายด้าน เช่น ในปี 2013 Panichkitosolkul ได้นําตัวประมาณ )2(ˆ SV มา
ประยุกต์ใช้กับสถิติทดสอบบูทสแทรปที และสถิติทดสอบบูทสแทรปทีสองข้ันตอน เพ่ือใช้ในการประมาณค่าแบบช่วงของความแปรปรวน 
งานวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัย ได้นําวิธีการบูทสแทรป และวิธีการบูทสแทรปแบบสองข้ันตอน มาประยุกต์ใช้ในการประมาณ )2(ˆ SV  ภายใต้ประชากร
ท่ีมีการแจกแจงปรกติ โดยท่ี X และ 2S เป็นตัวประมาณไม่เอนเอียงท่ีมีความแปรปรวนตํ่าสุดของ   และ 2  ตามลําดับ เม่ือ 
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  (Casella, 2001) โดยงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า )2(ˆ SV  โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
ประสิทธิภาพของการประมาณ คือ ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของ )2(ˆ SV  2ˆ ˆ( ( ( )))MSE V S และประสิทธิภาพสัมพัทธ์ 
(Relative Efficiency: RE) 
 

2. วิธีการศึกษา 
        งานวิจัยนี้ศึกษาการจําลองโดยใช้โปรแกรม R 3.2.3 ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
2.1 จําลองข้อมูล 
        2.1.1 จําลองข้อมูลการแจกแจงปรกติ ท่ี 0 , 2 1 2 4 และ 5  
        2.1.2 ขนาดตัวอย่าง n  10 15 20 50 และ 100 
        2.1.3 ทําการสุ่มซํ้าแบบบูทสแทรป 500 คร้ัง และแบบบูทสแทรปสองข้ันตอน ๆ ละ 500 คร้ัง 
        2.1.4 จําลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) 1,000 คร้ัง  
2.2 วิธีประมาณค่า )( 2SV   
    2.2.1 วิธีอย่างง่าย (Simple Method) 
        วิธีอย่างง่ายมีหลักการคือ ให้  nXXX ,,2,1   เป็นตัวอย่างสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติท่ีมีค่าเฉล่ีย  และความ
แปรปรวนคือ 2 เม่ือ X และ 2S เป็นตัวประมาณไม่เอนเอียงท่ีมีความแปรปรวนตํ่าสุดของ  และ 2 ตามลําดับ (ประชุม, 2545) จะ
ประมาณ 4 ด้วย 4S และประมาณค่า )2(ˆ SV  ได้ดังนี้ 
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    2.2.2 วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรป (Simple Method with Bootstrap) 
        วิธีการนี้จะนําวิธีบูทสแทรปมาปรับใช้กับวิธีอย่างง่าย โดยวิธีบูทสแทรปมีหลักการ คือ ให้ nXXX ,,2,1   เป็นตัวอย่างสุ่มจาก
ประชากรที่มีขนาดตัวอย่างเท่ากับ n  ทําการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืนจํานวน n  คร้ัง ดังนั้นชุดของตัวอย่างจากวิธีการบูทสแทรป 
คือ *,,*

2,*
1 nXXX   เม่ือได้ชุดข้อมูลจากการสุ่มแบบบูทสแทรป แล้วจะประมาณค่า 2  และจะนําไปประมาณค่า )2(SV  ได้ดังนี้ 
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    2.2.3 วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปแบบสองขั้นตอน (Simple Method with Double Bootstrap) 
        วิธีการนี้จะนําวิธีบูทสแทรปมาปรับใช้กับวิธีอย่างง่าย โดยวิธีบูทสแทรปมีหลักการ คือ ให้ nXXX ,,2,1  เป็นตัวอย่างสุ่มจาก
ประชากร ท่ีมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ n ทําการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืน จํานวน n  คร้ัง จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืนอีกคร้ัง 
จากชุดตัวอย่าง *,,*

2,*
1 nXXX  จะได้ชุดตัวอย่างจากวิธีการบูทสแทรปสองข้ันตอน คือ **,,**

2,**
1 nXXX  เม่ือได้ชุดข้อมูลจากการสุ่ม

แบบบูทสแทรปแล้ว จะนําไปประมาณค่า )2(ˆ SV  ได้ดังนี ้
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    2.2.4 วิธีคาเซลลา (Casella Method) 
วิธีนี้มีหลักการคือ ให้ nXXX ,,2,1   เป็นตัวอย่างสุ่มจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปรกติ มีค่าเฉลี่ย  และความแปรปรวน 2

เม่ือ X และ 2S เป็นตัวประมาณของ  และ 2 ตามลําดับ และ Casella (2001) ได้แสดง 
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2.3 เกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของตัวประมาณ 
        ในงานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบความแม่นยําของการประมาณค่า )2(ˆ SV  ดังนี้ 
    2.3.1 ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณ 
        ในการวัดความแม่นยําของการประมาณ จะใช้ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ยของ ̂  )2(ˆˆ);ˆ(ˆ( SVESM   ซ่ึง
วิธีการประมาณค่า )2(ˆ SV  ท่ีดี จะให้ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ยน้อย (อชิรญา, 2556) 
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โดยท่ี      M      แทน จํานวนรอบของการจําลองแบบมอนติคาร์โล 
    2.3.2 ประสิทธิภาพสัมพัทธ์ Relative Efficiency 
ในการวัดความแม่นยําของการประมาณ นอกจากจะใช้ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยแล้ว จะดูจากค่าประสิทธิภาพ
สัมพัทธ์ของตัวประมาณ สามารถคํานวณได้ดังนี ้(อชิรญา, 2556) 

 
 1

2
21 ˆˆ

ˆˆ
)ˆ,ˆ(




ESM

ESM
RE 

    

เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคือ   ถ้า )ˆ,ˆ( 21 RE  มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า ตัวประมาณ 1̂  มีประสิทธิภาพมากกว่า 2̂  
ถ้า )ˆ,ˆ( 21 RE  มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า ตัวประมาณ 1̂  มีประสิทธิภาพน้อยกว่า 2̂  
ถ้า )ˆ,ˆ( 21 RE  มีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่า ตัวประมาณ 1̂  มีประสิทธิภาพเท่ากัน 2̂   

3. ผลการศึกษา 
        ในการเสนอผลการศึกษา จะใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนความหมาย ดังนี้ 

S  หมายถึง วิธีอย่างง่าย 
SB  หมายถึง วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรป  
SDB  หมายถึง วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปสองข้ันตอน  
C  หมายถึง วิธีคาเซลลา 

        จากตารางท่ี 1 แสดงค่า )ˆ(ˆ ESM  พบว่า ท่ีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 การประมาณ )2(SV  โดยวิธีคาเซลลา ให้ค่า )ˆ(ˆ ESM  
น้อยท่ีสุด ส่วนขนาดตัวอย่าง 15 วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปสองข้ันตอน ให้ค่า )ˆ(ˆ ESM  น้อยกว่าวิธีอ่ืนๆ และท่ีขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 20 50 และ 100 วิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปให้ค่า )ˆ(ˆ ESM  น้อยกว่าวิธีอ่ืน 
        จากตารางท่ี 2 แสดงค่า )2

ˆ,1
ˆ( RE  พบว่าวิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรป และวิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปสองข้ันตอนมี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน  
 

ตารางที่ 1 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย ))ˆ(ˆ( ESM   
พารามิเตอร ์ ขนาดตัวอยา่ง วิธีการประมาณค่า

( C ) ( n ) S SB SDB  C

2 = 1 

10 0.110106000 0.071746600 0.073300230 0.044911750*
15 0.015820780 0.012544460 0.011619930* 0.011873560
20 0.006343784 0.005039950* 0.005196070 0.006489027
50 0.000295455 0.000276232* 0.000281533 0.000404708
100 0.000031742 0.000030807* 0.000031196 0.000050749

2  = 2 

10 0.976169600 0.917946000 0.917280400 0.718588000*
15 0.253132500 0.200711400 0.185918900* 0.189976900
20 0.101500500 0.080639200* 0.083137120 0.103824400
50 0.004727280 0.004419705* 0.004504521 0.006475329
100 0.000507864 0.000492905* 0.000499135 0.000811978

2  = 4 

10 1.624009000 1.661191000 1.330194000 1.290227000*
15 4.050120000 3.211382000 2.974703000* 3.039631000
20 0.098251360 0.063213420* 0.072012570 0.090864900
50 0.075636480 0.070715280* 0.072072340 0.103605300
100 0.008125824 0.007886475* 0.007986157 0.012991650

2  = 5 

10 3.964865000 4.055642000 3.247544000 3.149969000*
15 9.887989000 7.840287000 7.262457000* 7.420973000
20 0.159037000 0.100849500* 0.120101900 0.160001800
50 0.184659400 0.172644700* 0.175957900 0.252942500
100 0.019838440 0.019254090* 0.019497450 0.031717890

* หมายถึง วิธีการประมาณท่ีให้ค่า )ˆ(ˆ ESM  ตํ่าที่สุด 
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ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์ )ˆ,ˆ( 21 RE   
พารามิเตอร ์ ขนาดตัวอยา่ง วิธีการประมาณค่า

( C ) ( n ) S SB SDB  C

2 = 1 

10 2.4516 1.5975 1.6321 1
15 1.3615 1.0796 1 1.0218
20 1.2587 1 1.0310 1.2875
50 1.0696 1 1.0192 1.4651
100 1.0304 1 1.0126 1.6473

2  = 2 

10 1.3585 1.2774 1.2765 1
15 1.3615 1.0796 1 1.0218
20 1.2587 1 1.0310 1.2875
50 1.0696 1 1.0192 1.4651
100 1.0303 1 1.0126 1.6473

2  = 4 

10 1.2587 1.2875 1.0310 1
15 1.3615 1.0796 1 1.0218
20 1.5543 1 1.1392 1.4374
50 1.0696 1 1.0192 1.4651
100 1.0303 1 1.0126 1.6473

2  = 5 

10 1.2587 1.2875 1.0310 1
15 1.3615 1.0796 1 1.0218
20 1.5770 1 1.1909 1.5865
50 1.0696 1 1.0192 1.4651
100 1.0303 1 1.0126 1.6473

เมื่อ 
)1

ˆ(ˆ
)2

ˆ(ˆ
)2

ˆ,1
ˆ(




ESM

ESM
RE   โดยท่ี 1̂  เป็นตัวประมาณท่ีมีค่า )ˆ(ˆ ESM  น้อยท่ีสุด 

 

4. สรุปผล 
จากการจําลองข้อมูลและผลการวิเคราะห์การประมาณค่าความแปรปรวนของความแปรปรวนตัวอย่าง โดย

ค่าพารามิเตอร์ 2  ท่ีใช้ศึกษาคือ 1 2 4 และ 5 ขนาดตัวอย่าง n  ท่ีใช้ในการศึกษา คือ 10 15 20 50 และ 100 สามารถสรุปผล 
คือ ถ้าขนาดตัวอย่างน้อยควรใช้วิธีคาเซลลา หรือวิธีอย่างง่ายด้วยบูทแสรปสองข้ันตอน และเม่ือขนาดตัวอย่างใหญ่ควรใช้วิธีการ
ประมาณค่า )2(SV  โดยวิธีอย่างง่ายด้วยบูทสแทรปซ่ึงจะให้ค่า )ˆ(ˆ ESM  ตํ่ากว่าวิธีอ่ืน และเม่ือขนาดตัวอย่างเพิ่มข้ึนค่า )ˆ(ˆ ESM  
จะลดลง ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประมาณจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยลง 
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บทคัดย่อ 
ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป คุณภาพอากาศภายในอาคารมีความส าคัญต่อผู้ท างานภายในห้องสมุดซึ่ง

ต้องสัมผัสเป็นประจ า อาจท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ การศึกษาภาคตัดขวางเพื่อประเมินอาการเจ็บป่วยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารห้องสมุด และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 155 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามลักษณะทางสังคมประชากร ประวัติ
สุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ รวมทั้งการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจ
ปริมาณเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Chi-square test ที่ระดับ α= 0.05 ผลการศึกษาพบว่า อายุ
เฉลี่ยเจ้าหน้าที่ 42.9 ปี ร้อยละ 83.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.8 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.3 สมรสแล้ว จ านวนปีในการ
ท างานโดยเฉลี่ย 16.4 ปี ระยะเวลาการท างานในห้องสมุดโดยเฉลี่ย 8.2 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 35.5 มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 34.2 ครอบครัวมี
ประวัติการเจ็บป่วยด้วยอาการภูมิแพ้ หอบหืด และไมเกรน  ร้อยละ 4.5 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 11 ดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ 53.5 
มีการออกก าลังกายโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อประเมินอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศพบว่า ร้อยละ 17.4 ของเจ้าหน้าที่มี
อาการระบบทางเดินหายใจเป็นประจ า ร้อยละ 9.7 มีอาการทางผิวหนังเป็นประจ า ร้อยละ 21.3 มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่จ าเพาะ และร้อยละ 
30.3 มีอาการเจ็บป่วยอย่างน้อย 1 อาการ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 
พบว่า ประวัติสุขภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและอาการเจ็บป่วยที่ไม่จ าเพาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p= 
0.004 และ p= 0.001 ตามล าดับ อายุและจ านวนปีที่ท างานในห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยที่ไม่จ าเพาะอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ p= 0.010 และ p= 0.010 ตามล าดับ และปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่มีระดับมากกว่า 500 cfu/m3 มีความสัมพันธ์กับอาการทาง
ผิวหนังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p= 0.032   
ค าส าคัญ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร, การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร, ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 

Abstract 
Library is an important for all academic personnel to gain the knowledge besides attending to the class. Indoor air 

quality (IAQ) is one of several factors affecting the health and well-being of library officers who spend their time in library. A 
cross-sectional study was carried out to assess prevalence of IAQ related illnesses among library officers of 4 selected libraries, 
and to analyze the relationship between socio-demographic characteristics, personal and family health histories, health 
behaviors, and IAQ related illnesses among 155 library officers in Bangkok Metropolitan Area. Additionally, some indoor air 
samples were collected to assess bacterial and fungal counts. Descriptive statistics and Chi-square test were used for data 
analysis at the critical level of p = 0.05. Results revealed that all average age was 42.9 years old, and 83.2% were female. For 
educational level, 65.8% were bachelor's degree. About 50.3% were married. Average years of library service were 16.4 years. 
Average duration of working was 8.2 hours/day. Approximately 35.5% had personal health history as underlying diseases and 
34.2% had family health history as underlying diseases including migraine, allergy and asthma. Additionally, 4.5% have current 
smoking, 11% have current alcohol drinking and 53.5% have exercise 2 times/week and over. Prevalence of illnesses related to 
indoor air quality among officers found that 17.4% had regular illness of respiratory symptoms, 9.7% had regular illness of skin 
symptoms and 21.3% had regular illness of non-specific symptoms. Approximately 30.3% studied officers had regular illness 
related to indoor air quality at least 1 symptom. The association between studied variables and illnesses related to indoor air 
quality among studied library officers showed that (a) family health histories with underlying diseases was significantly associated 
with respiratory symptoms (p=0.004) (b) age group was significantly associated with non-specific symptoms (p=0.010) (c) total 
year of working in library was significantly associated with non-specific symptoms (p=0.010), and (d) family health histories with 
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underlying diseases was significantly associated with non-specific symptoms (p=0.001). Bacterial count over 500 cfu/m3 was 
significantly associated with skin symptoms (p=0.032). 
Keywords: Indoor air quality, Illnesses related indoor air quality, Library and Library officer 
 

1. บทน า 
คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality: IAQ) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีการด าเนินชีวิต

ของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อสุขภาพทั้งในประเทศด้อยพัฒนา ประเทศที่ก าลัง
พัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว (WHO, 2010) หนึ่งในปัญหาส าคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารคือ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายใน
อากาศ ได้แก่ แบคทีเรีย, เช้ือรา และไวรัส (WHO, 2009) โดยแหล่งที่มาของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศมาจาก มนุษย์ ฝุ่น วัสดุต่างๆ  ภายใน
อาคาร การไหลเวียนของอากาศและระบบการท างานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร (Agnieszka et al., 2013) คุณภาพอากาศภายในอาคาร
ที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานอาจส่งผลก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด, การติดเช้ือทางเดินหายใจ 
ไอ จาม และหายใจล าบาก2 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในปริมาณที่สูงอาจน าไปสู่การเกิดโรคภูมิแพ้ (allergies), หอบหืด (asthma) และโรคจมูก
อักเสบจากภูมิแพ ้(Björnsson et al., 1995; Newson, 2000) ซึ่งยังพบว่าการปนเปื้อนของเช้ือรา ไรฝุ่น สารระเหยอินทรีย์ สารเคมีที่ใช้ภายใน
อาคาร ก๊าซ/ฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก ระบบการระบายอากาศ ความช้ืน และอุณหภูมิ อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่พบในผู้ที่ใช้ชีวิตภายใน
อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง (sick building syndrome : SBS) หรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ related 
illnesses) (WHO,2009) การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่ามีการเพิ่มจ านวนของผู้ป่วยภูมิแพ้จากสปอร์เช้ือรามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เช่น 
นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น (Jain, 2000) และยังพบว่าห้องสมุดมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในอากาศในปริมาณสูง โดย
จุลินทรีย์เหล่านี้จะเพิ่มจ านวนมากขึ้นในห้องสมุดที่มีความช้ืนสูง ด้วยการศึกษาดังกล่าวจึงท าให้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
อาคารอยู่เสมอ โดยเฉพาะในอาคารสาธารณะต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องเรียน และโรงเรียน เป็นต้น (Agnieszka et al., 2013) นอกจากจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว จุลินทรีย์เหล่านี้ยังท าลายกระดาษ สมุดหรือวารสารต่างๆ ในห้องสมุดอีกด้วย ได้แก่  
microfungi (Aspergillus, Penicilium, Trichoderma, Alternaria, Mucor และ Rhizopus) และheterotrophic bacteria (Allsopp et al., 
2004) การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบถึงความส าคัญและควรตระหนักถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น เพราะอาจน ามาซึ่งสาเหตุของกลุ่มอาการทางเดินหายใจและภูมิแพ้ต่างๆได้ (Samuel et al., 2014) นอกจากนี้
อุณหภูมิและความช้ืนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอีกหนึ่งปัจจัย โดยพบว่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนที่เพิ่มขึ้น ท าให้คุณภาพอากาศภายในอาคารลดลง (Fang, 2004) นอกจากนั้นจากการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่าอุปกรณ์และระบบการ
ท างานเครื่องปรับอากาศมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการไหลเวียนอากาศภายในอาคาร โดยการไหลเวียนอากาศที่ดีขึ้นจะส่งผลให้คุณภาพอากาศ
ภายในอาคารดีด้วย (Mladen et al., 2014) 

จากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในห้องสมุด พบว่าตัวอย่างอากาศที่เก็บจากบางบริเวณมีปริมาณฝุ่นและเช้ือรา
ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในอาคารที่ต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นประจ า น าไปสู่กาตั้งสมมติฐานในการศึกษา
ว่าความชุกของการเกิดอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารในเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีมากน้อยเพียงใดและมีปัจจัยอะไรบ้าง
ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการเจ็บป่วยดังกล่าว 
 

2. วิธีการศึกษา 
     2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         การศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ได้แก่ อากาศภายในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยบางแห่งและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (1) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาการ
ท างานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ปฏิบัติงานในช่วงที่ท าการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษาเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 
จ านวน 4 แห่ง (A, B, C และ D) เนื่องจากห้องสมุดทั้ง 4 แห่งเป็นห้องสมุดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษา เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีสื่อ
การเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและครบครัน ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารห้องสมุด อีกทั้งห้องสมุดเหล่านี้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานเป็นจ านวน
มาก โดยจ านวนตัวอย่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั้ง 4 แห่งรวมกันประมาณ 200 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนประชากร
ในการศึกษาครั้งนี ้ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร  
         n = Z2

α/2 PQ  =  (1.96²) (0.14) (0.86)     = 186 คน 
                   d2                   (0.05²) 
ก าหนดให ้
         n = จ านวนขนาดประชากร 
         Z2

α/2 = 1.96 ∝ = 0.05 
         P = ความชุกของกลุ่มอาการทั่วไปไม่จ าเพาะที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพอากาศภายในอาคารของพนักงานออฟฟิศ ประกอบด้วย 
ปวดหัว เหนื่อยล้า คลืน่ไส้อาเจียน และอาการซึมเศร้า (Azuma et al., 2015) = 14 %, P = 0.14 
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         Q = 1- P  
         d = error 0.05 
         การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มเลือกตัวอย่างตามสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดทุกคนที่สุ่มเลือกเข้าการศึกษาเข้าด้วยความสมัครใจและยินยอมลงนามตนก่อนเข้าการศึกษาในครั้งนี้ 
 (2) ตัวอย่างอากาศภายในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง จ านวน 115 ตัวอย่าง โดยท าการเก็บตัวอย่างอากาศ ณ บริเวณ
จุดที่มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานอยู่และบริเวณที่ต้องเดินไปท างานเป็นระยะๆ ท าการเก็บตัวอย่างอากาศในช่วงเวลาห้องสมุดเปิดท า
การระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. โดยเก็บจุดละ 2 ตัวอย่าง (แบคทีเรียและเช้ือรา) โดยใช้เครื่องเก็บอากาศ Millipore Air Tester การหา
ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยใช้สูตร  
Total counts (colony forming unit/m3) =   Total colony x 103 

Volume of air sample  
ตัวอย่างพื้นที่ห้องสมุด 

 
     
 

 2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 ลักษณะทางสังคมประชากร จ านวน 

6 ข้อ มีลักษณะให้เลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่าง ส่วนที่ 2 ประวัติสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะให้
เลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่าง ส่วนที่ 3 อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร จ านวน 14 ข้อ ประกอบด้วย 
อาการระบบหายใจ อาการระบบผิวหนัง และอาการไม่จ าเพาะ มีลักษณะเป็นมาตรการประเมิน 4 ระดับ ได้แก่ มีอาการเป็นประจ า (4-5 วัน
ต่อสัปดาห)์ มีอาการบางครั้ง (1-3 วันต่อสัปดาห์) ไม่มีอาการ และอาการดีขึ้นเมื่อออกจากห้องสมุด โดยดัดแปลงมาจาก guidelines for 
good indoor air quality in office premises. (Institute of Environmental Epidemiology Ministry of the Environment, 1996) 

และน าข้อค าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและน ามาปรับแก้ตามค าแนะน า 
ก่อนที่จะน าไปใช้ เก็บตัวอย่างอากาศ (แบคทีเรียและเช้ือรา) โดยใช้เครื่องเก็บอากาศ Millipore Air Tester  เก็บตัวอย่างอากาศจ านวน 
250 ลิตร (วางเครื่องเก็บอากาศอยู่สูงจากพืน้ 1 เมตร) โดยท าการเก็บตัวอย่างอากาศ ณ บริเวณจุดที่มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานอยู่และ
บริเวณที่ต้องเดินไปท างานเป็นระยะๆ จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปบ่ม อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย ได้แก่ Plate Count Agar (PCA) ที่อุณหภูมิ 
35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วัน และอาหารเลี้ยงเช้ือรา Sabouraud 4 % Glucose agar (SGA) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน ณ 
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่MUPH 2015-013  

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับสถิติวิเคราะห์ใช้สถิติ Chi-square test โดย

ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ∝= 0.05 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
จากการศึกษาในเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ านวน 155 คน (ร้อยละ 83.3 ของการค านวณขนาดตัวอย่าง)  ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย A 37 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย B 33 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย C 46 คน และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย D 39 คน พบว่าอายุเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเท่ากับ 42.9 ปี ร้อยละ 83.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.8 ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.3 มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวนปีในการท างานในห้องสมุดโดยเฉลี่ย 16.4 ปี ระยะเวลาการท างานใน
ห้องสมุดโดยเฉลี่ย 8.2 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 35.5 มีโรคประจ าตัว เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้และหอบหืด เวียนศีรษะ ภาวะไขมันใน
เส้นเลือดสูง และโรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น ร้อยละ 34.2 ครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยด้วยอาการไมเกรน ภูมิแพ้และหอบหืด ส าหรับ
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 4.5 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 11 ดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ 53.5 มีการออกก าลังกายเป็นประจ า
โดยออกก าลังกายประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ตาราง 1) เมื่อประเมินอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร พบว่า ร้อยละ 

ยาว 26-30 เมตร 

กว้าง 12-14 เมตร 
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17.4 ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอาการระบบหายใจเป็นประจ า ได้แก่ คัดจมูก ไอหรือจาม ระคายเคืองตา คอแห้งหรือเจ็บคอ น้ ามูกไหล ไซนัส
อักเสบหรือหูอักเสบ และหอบหืด เมื่อจ าแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด A, B, C และ D มีอาการระบบหายใจเป็นประจ าเป็น
ร้อยละ 2.7, 33.3, 17.4 และ 17.9 ตามล าดับ ร้อยละ 9.7 มีอาการระบบผิวหนังเป็นประจ า ได้แก่ ผื่นขึ้นตามร่างกาย และระคายเคืองผิวหนัง 
เมื่อจ าแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด A, B, C และ D มีอาการระบบผิวหนังเป็นประจ าเป็นร้อยละ 16.2, 15.2, 4.3 และ 5.1 
ตามล าดับร้อยละ 21.3 มีอาการไม่จ าเพาะ ได้แก่ อาการไข้อย่างไม่ทราบสาเหตุ ปวดหัว คลื่นไส้หรืออาเจียน สมาธิสั้น และเหนื่อยล้า
อ่อนเพลียเมื่อจ าแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด A, B, C และ D มีอาการไม่จ าเพาะเป็นประจ าเป็นร้อยละ 13.5, 27.3, 15.2 
และ 30.8 ตามล าดับ และร้อยละ 30.3 มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในอาคารอย่างน้อย 1 อาการ เมื่อจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด A, B, C และ D มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในอาคารอย่างน้อย 1 อาการเป็นร้อยละ 24.3, 42.4, 
21.7 และ 35.9 ตามล าดับ (ตาราง 2) เมื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมประชากรและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพภายในอาคาร พบว่า ประวัติสุขภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับอาการระบบหายใจและอาการไม่จ าเพาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
p= 0.004 และ p= 0.001 ตามล าดับ (ตาราง 6) กลุ่มอายุและจ านวนปีที่ท างานในห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับอาการไม่จ าเพาะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ p= 0.010 และ p= 0.010 ตามล าดับ (ตาราง 5 ) อย่างไรก็ดีไม่พบว่าปัจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับอาการระบบผิวหนัง p>0.05 (ตาราง 4-6) 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางสังคมประชากรของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แห่ง (n = 155) 

ลักษณะทางสังคมประชากร 

ห้องสมุด รวม 
จ านวน (%) 
(n = 155 ) 

A 
จ านวน (%) 
(n = 37) 

B 
จ านวน (%) 
(n = 33) 

C 
จ านวน (%) 
(n = 46) 

D 
จ านวน (%) 
(n = 39) 

อายุ (ปี) 
     20 – 29 
     30 - 39  
     40 – 49 
     50 – 59 
    (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
     (ค่าน้อยที่สุด-ค่ามากที่สุด) 

 
0(0.0) 

14(37.8) 
10(27.1) 
13(35.1) 
44.4±9.9 
(30-59) 

 
4(12.1) 
13(39.4) 
7(21.2) 
9(27.3) 

40.4±9.5 
(25-57) 

 
2(4.3) 

15(32.6) 
16(34.8) 
13(28.3) 
42.9±9.3 
(27-58) 

 
5(12.8) 
12(30.8) 
6(15.4) 
16(41.0) 

43.9±11.1 
(25-58) 

 
11(7.1) 
54(34.8) 
39(25.2) 
51(32.9) 
42.9±9.9 
(25-59) 

 เพศ  
     ชาย 
     หญิง 

 
5(13.5) 
32(86.5) 

 
5(15.2) 
28(84.8) 

 
11(23.9) 
35(76.1) 

 
5(12.8) 
34(87.2) 

 
26(16.8) 
129(83.2) 

ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 

 
0(0.0) 
1(2.7) 

24(64.9) 
12(32.4) 

 
2(6.0) 
3(9.1) 

23(69.7) 
5(15.2) 

 
4(8.7) 
3(6.5) 

27(58.7) 
12(26.1) 

 
0(0.0) 
0(0.0) 

28(71.8) 
11(28.2) 

 
6(3.9) 
7(4.5) 

102(65.8) 
40(25.8) 

สถานภาพสมรส 
     โสด 
     สมรส 

 
23(62.2) 
14(37.8) 

 
14(42.4) 
19(57.6) 

 
21(45.7) 
25(54.3) 

 
19(48.7) 
20(51.3) 

 
77(49.7) 
78(50.3) 

จ านวนปีในการท างานในห้องสมุด (ปี) 
     1 – 10 
     11 – 20 
     ≥ 21 
     (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
     (ค่าน้อยที่สุด-ค่ามากที่สุด) 

 
12(32.4) 
13(35.1) 
12(32.4) 

18.1±10.6 
(1-36) 

 
13(39.4) 
14(42.4) 
6(18.2) 

14.7±9.0 
(1-35) 

 
19(41.3) 
16(34.8) 
11(23.9) 
15.7±8.3 

(1-34) 

 
15(38.5) 
6(15.4) 
18(46.2) 

17.2±11.1 
(1-35) 

 
59(38.1) 
49(31.6) 
47(30.3) 
16.4±9.8 

(1-36) 
ระยะเวลาการท างานในห้องสมุด  (ช่ัวโมง/วัน)  
     ≤ 8 
     > 8  
     (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
     (ค่าน้อยที่สุด-ค่ามากที่สุด) 

 
28(75.7) 
9(24.3) 

8.43±1.3 
(7-14) 

 
26(78.8) 
7(21.2) 

8.42±1.4 
(7-13) 

 
41(89.1) 
5(10.9) 

8.15±0.9 
(7-12) 

 
34(87.2) 
5(12.8) 

7.87±0.7 
(6-9) 

 
129(83.2) 
26(16.8) 
8.2±1.1 
(6-14) 

 

จากการตรวจตัวอย่างอากาศที่เก็บภายในอาคารห้องสมุดมหาวิทยาลัย A, B, C และ D มีปริมาณเช้ือแบคทีเรียเกินกว่าค่าที่แนะน า 500 
cfu/m3 ร้อยละ 10.8, 7.4, 4.2 และ 11.1 ตามล าดับ (ตัวอย่างอากาศภายนอกอาคารห้องสมุด A และ B มีปริมาณเช้ือแบคทีเรียเกินกว่าค่าที่แนะน า 
500 cfu/m3 ทั้งหมด และห้องสมุด C และ D มีปริมาณเช้ือแบคทีเรียเกินกว่าค่าที่แนะน า 500 cfu/m3 ร้อยละ 80 และ 80 ตามล าดับ) และปริมาณ
เช้ือราในตัวอย่างอากาศภายในอาคารห้องสมุด A และ D ที่เกินกว่าค่าที่แนะน า 500 cfu/m3 ร้อยละ 8.1 และ 3.7 ตามล าดับ (ตัวอย่างอากาศภายนอก
อาคารห้องสมุด B, C และ D มีปริมาณเช้ือราเกินกว่าค่าที่แนะน า 500 cfu/m3 ร้อยละ 40,40 และ 40 ตามล าดับ) (ตาราง 7) และเมื่อน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในอาคาร พบว่า ปริมาณแบคทีเรียในตัวอย่างอากาศ
ที่เก็บจากห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง มีความสัมพันธ์กับอาการทางผิวหนังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p= 0.032 (ตาราง 9) 

จากผลการศึกษาทางด้านลักษณะทางสังคมประชากร ประวัติสุขภาพส่วนบุคคล ประวัติสุขภาพครอบครัว และพฤติกรรมสุขภาพใน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าอายุเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเท่ากับ 42.9 ปี สอดคล้องกับการศึกษาของ Azuma ในการหา
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงทีส่ัมพันธ์กับอาการไม่จ าเพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในพนักงานบริษัทประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอายุเฉลี่ยของพนักงาน
บริษัทเท่ากับ 44.9 ปี โดยช่วงอายุในการท างานตั้งแต่อายุ 20-59 ปี ร้อยละ 35.5 มีโรคประจ าตัว ซึ่งร้อยละ 15.5 ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้และหอบ
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หืด (Azuma et al., 2015) จาก GINA Report พบว่า หอบหืดเป็นภาวะผลจากการที่มีการอักเสบและตีบแคบของหลอดลม และทางเดินหายใจที่
มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากไป สารเคมี ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ และปัจจัยทางจิตวิทยา (GINA, 2014) ยังพบว่าภูมิแพ้และหอบหืดเป็น
ภาวะการเจ็บป่วยที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมและการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม โดยการได้รับปัจจัยเสี่ยงจากสารก่อภูมิแพ้
ภายในอาคาร หรือสารก่อภูมิแพ้อ่ืน  ๆจะส่งผลต่อความรุนแรงของอาการภูมิแพ้ของบุคคลนั้นๆด้วย (Brunetto, 2009) ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้
พบว่าประวัติสุขภาพส่วนบุคคลที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้และหอบหืดมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการเจ็บป่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณภาพอากาศ ช่วงเวลาการท างานโดยมาตรฐานได้ก าหนดไว้ 8 ช่ัวโมงต่อวันหรือ 40 ช่ัวโมงท างานต่อ 1 อาทิตย์ (Peter, 2014) จากการศึกษา
ร้อยละ 16.8 ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดท างานเกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งการท างานมากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวันส่งผลดีต่อผลลัพธ์ทางด้านการท างาน แต่
ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน รวมถึงเวลาการพักผ่อนหลังเลิกงาน จากข้อมูลของ the National Compensation 
Survey (NCS) (Peter, 2014) พบว่าพนักงานผู้ที่ท างานอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงท างานต่อสัปดาห์ มีการเพิ่มของจ านวนวันลาป่วยเช่นกัน (NCS, 
2015) ด้านพฤติกรรมสุขภาพจะเห็นได้ว่ามีเพียงร้อยละ 4.5 ที่มีการสูบบุหรี่ จากการศึกษาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพศชายเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสูบ
บุหรี่ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาภาวะการเจ็บป่วยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในอาคาร (Sick building syndrome: SBS) ในพนักงาน
มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย โดยพบว่าร้อยละ 30.2 ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพศชาย มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงมี
พฤติกรรมสูบบุหรี่เพียงร้อยละ 0.4 (Lim et al., 2015) นอกจากนั้นร้อยละ 11 ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่ออาทิตย์ ร้อยละ 53.5 มีการออกก าลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้น 
 

ตาราง 2 ประวัติสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเจา้หนา้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง (จ านวน 155 คน) 

ลักษณะ 

ห้องสมุด รวม 
จ านวน (%) 
(n = 155 ) 

A 
จ านวน (%) 
(n = 37 ) 

B 
จ านวน (%) 
(n = 33 ) 

C 
จ านวน (%) 
(n = 46 ) 

D 
จ านวน (%) 
(n = 39 ) 

โรคประจ าตัว 
     ไม่มี 
     ม ี
          : ความดันโลหิตสูง 
            ภูมิแพ้และหอบหืด 
            เวียนศีรษะ 
            ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง 
            โรคกระเพาะอาหาร 
            ไมเกรน 
            โลหิตจาง 
            โรคกระดูกและข้อเสื่อม 

 
22(59.5) 
15(40.5) 
5(13.5) 
8(21.6) 
1(2.7) 
1(2.7) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 

 
20(60.6) 
13(39.4) 
6(18.2) 
6(18.2) 
0(0.0) 
0(0.0) 
1(3.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 

 
34(73.9) 
12(26.1) 
7(15.2) 
3(6.5) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 
2(4.3) 
0(0.0) 
0(0.0) 

 
24(61.5) 
15(38.5) 
5(12.8) 
7(17.9) 
0(0.0) 
0(0.0) 
1(2.6) 
1(2.6) 
1(2.6) 
1(2.6) 

 
100(64.5) 
55(35.5) 
23(14.8) 
24(15.5) 
1(0.6) 
1(0.6) 
2(1.3) 
3(1.9) 
1(0.6) 
1(0.6) 

ประวัติสุขภาพครอบครัว      
     ไม่ม ี
     ม ี
          :  ภูมิแพ้และหอบหืด            
             ไมเกรน 

 
29(78.4) 
8(21.6) 
8(21.6) 
0(0.0) 

 
18(54.5) 
15(45.5) 
14(42.4) 
1(3.0) 

 
31(67.4) 
15(32.6) 
15(32.6) 
0(0.0) 

 
24(61.5) 
15(38.5) 
11(28.2) 
4(10.3) 

 
102(65.8) 
53(34.2) 
48(31.0) 
5(3.2) 

พฤติกรรมสูบบุหร่ี 
     ไม่สูบ 
     สูบ*  

 
35(94.6) 
2(5.4) 

 
32(97.0) 
1(3.0) 

 
42(91.3) 
4(8.7) 

 
39(100.0) 

0(0.0) 

 
148(95.5) 

7(4.5) 
ดื่มแอลกอฮอล์ 
     ไม่ด่ืม 
     ด่ืม** 

 
34(91.9) 
3(8.1) 

 
30(90.9) 
3(9.1) 

 
36(78.3) 
10(21.7) 

 
38(97.4) 
1(2.6) 

 
138(89.0) 
17(11.0) 

ออกก าลังกาย 
     ไม่ออกก าลังกาย 
     ออกก าลังกาย*** 

 
16(43.2) 
21(56.8) 

 
14(42.4) 
19(57.6) 

 
20(43.5) 
26(56.5) 

 
22(56.4) 
17(43.6) 

 
72(46.5) 
83(53.5) 

*1 ครั้ง/วัน **1 ครั้ง/สัปดาห์ ***2 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่านั้น 
 

 อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Illnesses related to indoor air quality) ในการศึกษาครั้งนี้ ให้ความหมาย
สอดคล้องกับภาวะการเจ็บป่วยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome: SBS) (Apter et al, 1994) โดยกลุ่มอาการ
ประกอบด้วย การระคายเคืองตา จมูกและคอ ผิวแห้ง ปวดศีรษะ ไอ จาม คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ง่วงซึมรู้สึกไม่สดช่ืน ภูมิแพ้และผื่นขึ้นตามผิวหนัง 
(WHO, 1983) เมื่อประเมินอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารพบว่า ร้อยละ 17.4 ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอาการระบบ
ทางเดินหายใจเป็นประจ า ร้อยละ 9.7 มีอาการระบบผิวหนังเป็นประจ า ร้อยละ 21.3 มีอาการไม่จ าเพาะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการหาความ
ชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับอาการไม่จ าเพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในพนักงานบริษัทประเทศญี่ปุ่น พบว่า ร้อยละ 12.1 ของ
พนังงานบริษัททีท่ าการศึกษามีอาการระคายเคืองตา ตาแห้งและเมื่อยล้า ร้อยละ 14.4 มีอาการทั่วไป ได้แก่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย 
ร้อยละ 8.9 มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบน ร้อยละ 0.8 ได้แก่ เจ็บคอ คอแห้ง กลุ่มอาการไซนัส ไอและจาม มีอาการระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง ได้แก่ หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอก และภาวะหายใจเร็ว และร้อยละ 4.5 มีอาการระบบผิวหนัง ได้แก่ ผิวแห้ง ระคายเคืองผิว และมี
ผดผื่นคัน (Azuma et al., 2015) จากการศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่าลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ท างาน ความเครียดจากการท างาน 
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ (Azuma et al., 2015; Marmot, 2006) นอกจากนั้น ร้อยละ 8.4 ของเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดมีอาการระบบหายใจลดลงหลังออกจากอาคาร ร้อยละ3.2 มีอาการระบบผิวหนังลดลงหลังออกจากอาคาร และร้อยละ 8.4 มีอาการไม่
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จ าเพาะลดลงหลังออกจากอาคาร จากการศึกษาของ Rohles และคณะพบว่าพนังงานมากกว่าร้อยละ 20 มีอาการ SBS ลดลงหลังเวลาเลิกงาน 
(Rohles et al., 1989) และยังพบว่าบุคคลโดยทั่วไปเมื่อออกจากอาคารที่ท างานมักจะมีอาการ SBS ลดลง หรือความรู้สึกที่ไม่สบายตัวกลับ
หายไปอย่างไร้เหตุผล ซึ่งอาการเหล่านี้จะปรากฏและเพิ่มความรุนแรงแปรผันไปตามเวลาที่ใช้ภายในอาคาร และหายไปเมื่อออกจากอาคาร 
(WHO, 2008) ส่วนค่าเฉลี่ยเช้ือแบคทีเรียและค่าเฉลี่ยเช้ือราในตัวอย่างอากาศภายในอาคารห้องสมุดมหาวิทยาลัย A, B, C และ D อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (≤ 500 cfu /m3) แต่ยังมีบางบริเวณภายในห้องสมุดที่มีปริมาณเช้ือแบคทีเรียสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมักจะเป็น
บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ท างานหรือมีนักศึกษา อาจารย์หรือผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่น และบริเวณที่มีการไหลเวียนของอากาศไม่เหมาะสม/ไม่เปิด
เครื่องปรับอากาศ เช่น บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ท างานและบริเวณที่มีผู้ใช้บริการมาติดต่อเป็นจ านวนมาก ได้แก่ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์/ให้
ข้อมูลผู้ใช้บริการ บริเวณประตูทางเข้าออกห้องสมุด โต๊ะท างานที่มีผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่น และมุมหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Agnieszka K และคณะ (Agnieszka K et al., 2012) 
 

ตาราง 3 อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง (จ านวน 155 คน)  
อาการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้องกับ 
คุณภาพอากาศภายในอาคาร* 

อาการ 
มีอาการเป็นประจ า มีอาการบางคร้ัง ไม่เคย อาการดีข้ึนเมื่อออกจากห้องสมุด 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

อาการระบบหายใจ 
1. คัดจมูก 
2. ไอ/จาม 
3. ระคายเคืองตา 
4. คอแห้ง/เจ็บคอ 
5. น้ ามูกไหล 
6. ไซนัสอักเสบหรือหูอักเสบ 
7. หอบหืด 

 
9 
9 
20 
11 
9 
4 
0 

 
5.8 
5.8 
12.9 
7.1 
5.8 
2.6 
0.0 

 
67 
91 
70 
58 
63 
18 
12 

 
43.2 
58.7 
45.2 
37.4 
40.6 
11.6 
7.7 

 
71 
53 
63 
85 
83 
132 
141 

 
45.8 
34.2 
40.6 
54.8 
53.5 
85.2 
91.0 

 
8 
2 
2 
1 
0 
1 
2 

 
5.2 
1.3 
1.3 
0.6 
0.0 
0.6 
1.3 

มีอาการอย่างน้อย 1 อาการ 27 17.4 118 76.1 149 96.1 13 8.4 
อาการทางผิวหนัง 
8. ผดผื่น 
9. ระคายเคืองผิวหนัง 

 
13 
11 

 
8.4 
7.1 

 
43 
54 

 
27.7 
34.8 

 
94 
85 

 
60.6 
54.8 

 
5 
5 

 
3.2 
3.2 

มีอาการอย่างน้อย 1 อาการ 15 9.7 63 40.6 103 66.5 5 3.2 
อาการไม่จ าเพาะ  
10. ไข้อย่างไม่ทราบสาเหตุ 
11. ปวดศีรษะ 
12. คลื่นไส้/อาเจียน 
13. สมาธิสั้น 
14. เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย 

 
4 
12 
2 
8 
25 

 
2.6 
7.7 
1.3 
5.2 
16.1 

 
40 
66 
22 
40 
71 

 
25.8 
42.6 
14.2 
25.8 
45.8 

 
105 
70 
126 
103 
52 

 
67.7 
45.2 
81.3 
66.5 
33.5 

 
6 
7 
5 
4 
7 

 
3.9 
4.5 
3.2 
2.6 
4.5 

มีอาการอย่างน้อย 1 อาการ 33 21.3 111 71.6 143 92.3 13 8.4 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดมีอาการอย่างน้อย 1 อาการ 47 30.3 130 83.9 152 98.1 16 10.3 

* สามารถตอบได้มากกว่า 1 อาการ 
หมายเหตุ: มีอาการเป็นประจ า = 4-5 วัน/สัปดาห์ 
              มีอาการบางครั้ง = 1-3 วัน/สัปดาห์ 

 

ตาราง 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมประชากรและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพภายในอาคาร (อาการระบบทางเดินหายใจ, อาการทางผิวหนัง และอาการไม่จ าเพาะ) 

ลักษณะทางสังคมประชาการ 

อาการระบบทางเดินหายใจ อาการทางผิวหนัง อาการไม่จ าเพาะ 
มีอาการเป็น

ประจ า 
จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 

มีอาการเป็น
ประจ า 

จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 

มีอาการเป็น
ประจ า 

จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 
อายุ 27(17.4) 128(82.6) 15(9.7) 140(90.3) 32(20.6) 123(79.4) 
     <40 
      40   

15(9.7) 
12(7.7) 

50(32.3) 
78(50.3) 

5(3.2) 
10(6.5) 

60(38.7) 
80(51.6) 

20(12.9) 
12(7.7) 

45(29.0) 
78(59.4) 

OR (95% CI) 1.95 (0.84-4.51) 0.67 (0.22-2.05) 2.89 (1.29-6.46) 
p-value from chi-square test  0.135 0.587 0.010* 
เพศ 
     หญิง 
     ชาย 

 
24(15.5) 
3(1.9) 

 
105(67.7) 
23(14.9) 

 
13(8.4) 
2(1.3) 

 
116(74.8) 
24(15.5) 

 
28(18.1) 
4(2.5) 

 
101(65.2) 
22(14.2) 

OR (95% CI) 1.75 (0.49-6.32) 1.35 (0.29-6.35) 1.53 (0.49-4.79) 
p-value from chi-square test  0.572 1.000 0.600 
สถานภาพสมรส 
     สมรส  
     โสด 

 
12(7.7) 
15(9.7) 

 
66(42.6) 
62(40.0) 

 
9(5.8) 
6(3.9) 

 
69(44.5) 
71(45.8) 

 
15(9.7) 
17(10.9) 

 
62(40.0) 
61(39.4) 

OR (95% CI) 0.75 (0.33-1.73) 1.54 (0.52-4.57) 1.15 (0.53-2.51) 
p-value from chi-square test  0.532 0.588 0.843 

*Significant at ∝ = 0.05 
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ตาราง 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมประชากรและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพภายในอาคาร (อาการระบบทางเดินหายใจ, อาการทางผิวหนัง และอาการไม่จ าเพาะ) (ต่อ.) 
 

ลักษณะทางสังคมประชาการ 

อาการระบบทางเดินหายใจ อาการทางผิวหนัง อาการไม่จ าเพาะ 
มีอาการเป็น

ประจ า 
จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 

มีอาการเป็น
ประจ า 

จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 

มีอาการเป็น
ประจ า 

จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 
จ านวนปีในการท างานใน
ห้องสมุด (ปี) 
     <15 
     ≥15 

27(17.4) 
 

16(10.3) 
11(7.1) 

128(82.6) 
 

54(34.8) 
74(47.8) 

15(9.7) 
 

5(3.2) 
10(6.5) 

140(90.3) 
 

65(41.9) 
75(48.4) 

32(20.6) 
 

21(13.5) 
11(7.1) 

123(79.4) 
 

49(31.6) 
74(47.8) 

OR (95% CI) 1.99 (0.86-4.64) 0.58 (0.19-1.78) 2.88 (1.28-6.51) 
p-value from chi-square test  0.137 0.418 0.010* 
ระยะเวลาการท างานในห้องสมุด  
(ช่ัวโมง/วัน)  
      >8 
     ≤ 8 

 
 

24(15.5) 
3(1.9) 

 
 

110(71.0) 
18(11.6) 

 
 

12(7.7) 
3(2.0) 

 
 

122(78.7) 
18(11.6) 

 
 

29(18.7) 
3(1.9) 

 
 

105(67.7) 
18(11.7) 

OR (95% CI) 1.31 (0.36-4.80) 0.59 (0.15-2.30) 1.66 (0.46-6.02) 
p-value from chi-square test  1.000 0.431 0.570 
โรคประจ าตัว 
     มี 
     ไม่มี 

 
10(6.5) 
17(10.9) 

 
45(29.0) 
83(53.6) 

 
8(5.2) 
7(4.5) 

 
47(30.3) 
93(60.0) 

 
11(7.1) 
21(13.5) 

 
44(28.4) 
79(51.0) 

OR (95% CI) 1.09 (0.46-2.57) 2.26 (0.77-6.62) 0.94 (0.42-2.13) 
p-value from chi-square test  0.829 0.158 1.000 
ประวัติสุขภาพครอบครัว 
     มีโรคประจ าตัว 
     ไม่มีโรคประจ าตัว 

27(17.4) 
 16(10.3)  

11(7.1) 

128(82.6) 
37(23.9) 
91(58.7) 

15(9.7) 
5() 
10() 

140(90.3) 
48() 
92() 

32(20.6) 
19(12.3) 
13(8.3) 

123(79.4) 
34(21.9) 
89(57.5) 

OR (95% CI) 3.58 (1.52-8.43) 0.96 (0.31-2.96) 3.83 (1.70-8.59) 
p-value from chi-
square test  

0.004* 1.000 0.001* 

พฤติกรรมสูบบุหร่ี 
     สูบบุหรี่ 
     ไม่สูบบุหรี่ 

 
2(1.3) 

25(16.1) 

 
5(3.2) 

123(79.4) 

 
2(1.3) 
13(8.4) 

 
5(3.2) 

135(87.1) 

 
2(1.3) 

30(19.3) 

 
5(3.2) 

118(76.2) 
OR (95% CI) 1.97 (0.36-10.72) 4.15 (0.73-23.57) 1.57 (0.29-8.51) 
p-value from chi-
square test  

0.352 0.138 0.634 

ดื่มแอลกอฮอล์ 
     ด่ืม 
     ไม่ด่ืม 

 
3(1.9) 

24(15.5) 

 
14(9.0) 

114(73.6) 

 
0(0.0) 
15(9.7) 

 
17(11.0) 
123(79.3) 

 
3(1.9) 

29(18.7) 

 
14(9.0) 

109(70.4) 
OR (95% CI) 1.02 (0.27-3.82) NA 0.81 (0.22-2.99) 
p-value from chi-
square test  

1.000 NA 1.000 

ออกก าลังกาย 
     ไม่ออกก าลังกาย 
     ออกก าลังกาย 

 
13(8.4) 
14(9.0) 

 
59(38.1) 
69(44.5) 

 
9(5.8) 
6(3.9) 

 
63(40.6) 
77(49.7) 

 
16(10.3) 
16(10.3) 

 
56(36.1) 
67(43.3) 

OR (95% CI) 1.09 (0.47-2.49) 1.8 (0.62-5.43) 1.20 (0.55-2.61) 
p-value from chi-
square test  

1.000 0.290 0.694 

       *Significant at ∝ = 0.05       NA = Not Available 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างอากาศที่เก็บจากภายในอาคารและนอกอาคารห้องสมุดที่ศึกษา 
จ าแนกตามปริมาณเชื้อมากกว่าหรือน้อยกว่า 500 cfu/m3  
 

Air sample site 
ปริมาณเช้ือแบคทีเรียในอากาศ (cfu/m3) ปริมาณเช้ือราในอากาศ (cfu/m3) 

อากาศภายใน อากาศภายนอก อากาศภายใน อากาศภายนอก 
≤ 500 > 500 ≤ 500 > 500 ≤ 500 > 500 ≤ 500     > 500 

 
Library A 

(n = 37) (n = 5) (n = 37) (n = 5) 
33(89.2)   4(10.8) 0(0.0) 5(100.0) 34 (91.9) 3(8.1) 5(100.0)    0(0.0) 

Library B (n = 27) (n = 5) (n = 27) (n = 5) 
25(92.6) 2(7.4) 0(0.0) 5(100.0) 27 (100.0) 0(0.0) 3(60.0)    2(40.0) 

Library C 
 

(n = 24) (n = 5) (n = 24) (n = 5) 
23(95.8) 1(4.2) 1(20.0) 4(80.0) 24 (100.0) 0(0.0) 3(60.0)   2(40.0) 

 
Library D 

(n = 27) (n = 5) (n = 27) (n = 5) 
24(88.9) 3(11.1) 1(20.0) 4(80.0) 26 (96.3) 1(3.7) 3(60.0) 2(40.0) 

 (n = 115) (n = 20) (n = 27) (n = 5) 
Total 105(91.3) 10(8.7) 2(10.0) 18(90.0) 111(96.5) 4(3.5) 14(70.0) 6(30.0) 
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ตาราง 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพภายในอาคาร (อาการระบบทางเดินหายใจ, อาการทางผิวหนัง และอาการไม่จ าเพาะ)  

คุณภาพอากาศภายในอาคาร 

อาการระบบทางเดินหายใจ อาการทางผิวหนัง อาการไม่จ าเพาะ 
มีอาการเป็น

ประจ า 
จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 

มีอาการเป็น
ประจ า 

จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 

มีอาการเป็น
ประจ า 

จ านวน(%) 

มีอาการบางคร้ัง/ไม่
เคย 

จ านวน(%) 
 
ปริมาณแบคทีเรีย (cfu/m3) 

 
27(17.4) 

 
128(82.6) 

 
15(9.7) 

 
140(90.3) 

 
32(20.6) 

 
123(79.4) 

  > 500 1(0.6) 13(8.4) 4(2.6) 10(6.5) 4(2.6) 10(6.5) 
  ≤ 500 26(16.8) 115(74.2) 11(7.1) 130(83.8) 28(18.0) 113(72.9) 
OR (95%CI) 0.34(0.043-2.72) 4.73(1.27-17.57) 1.61(0.47-5.53) 
p-value from χ2 test 0.466 0.032* 0.489 
ปริมาณเช้ือรา (cfu/m3) 27(17.4) 128(82.6) 15(9.7) 140(90.3) 32(20.6) 123(79.4) 
  > 500 0(0.0) 4(2.6) 1(0.6) 3(1.9) 0(0.0) 4(2.6) 
  ≤ 500 27(17.4) 124(80.0) 14(9.1) 137(88.4) 32(20.6) 119(76.8) 
OR (95%CI) NA 3.26(0.32-33.49) NA 
p-value from χ2 test NA 0.337 NA 
*Statistical significance at α = 0.05 (Fisher's Exact Test) 
 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารคิดเป็นร้อยละ 30.0 เมื่อ

จ าแนกตามอาการ พบว่าร้อยละ 17.4 มีอาการระบบหายใจเป็นประจ า ร้อยละ 9.7 มีอาการระบบผิวหนังเป็นประจ า และร้อยละ 21.3 มี
อาการไม่จ าเพาะเป็นประจ า นอกจากนี้พบว่า ลักษณะทางสังคมประชากรและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในอาคาร พบว่า 
ประวัติสุขภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับอาการระบบหายใจและอาการไม่จ าเพาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p= 0.004 และ p= 0.001 
ตามล าดับ กลุ่มอายุและจ านวนปีท่ีท างานในห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับอาการไม่จ าเพาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p= 0.010 และ p= 
0.010 ตามล าดับ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในอากาศและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในอาคาร 
พบว่า ปริมาณแบคทีเรียในอากาศมีความสัมพันธ์กับอาการระบบผิวหนังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p= 0.032  จากการศึกษาในครั้งนี้มี
ความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดการเพื่อลดอาการ
เจ็บป่วยดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่คงคลัง ส าหรับเครื่องจักรการผลิตในโรงงาน

กรณีศึกษาบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งประสบปัญหาด้านการจัดเก็บอะไหล่ไว้ส าหรับซ่อมบ ารุงไว้เป็นจ านวนมาก คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 
9,890,100 บาท ส่งผลให้ในแต่ละปีบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงคลังสูง งานวิจัยนี้น าเสนอการแยกประเภทอะไหล่คงคลังด้วยกระบวนการล าดับขั้น
เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP) และการก าหนดนโยบายการสั่งซื้อส าหรับอะไหล่กลุ่ม A B และ C ส าหรับโรงงาน
กรณีศึกษา การแยกประเภทวัสดุคงคลังโดยทั่วไปจะใช้วิธี ABC ซึ่งพิจารณาแบ่งกลุ่มวัสดุจากปริมาณการใช้และมูลค่าการใช้รวมเป็นหลัก แต่
ปัจจัยที่มีความส าคัญส าหรับโรงงานกรณีศึกษาประกอบไปด้วย ราคาต่อหน่วยของอะไหล่  ปริมาณการใช้ต่อ 3ปี  ช่วงเวลาน า และ
ความส าคัญต่อเครื่องจักร   ดังนั้นการแยกประเภทอะไหล่คงคลังด้วยกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้หาน้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัย และพบว่าน้ าหนักความส าคัญของราคาต่อหน่วยเท่ากับ 0.181  มูลค่าการใช้ต่อ 3ปีเท่ากับ 0.134 เวลาน าของการ
สั่งซื้อเท่ากับ 0.105 และความส าคัญต่อเครื่องจักรเท่ากับ 0.580 หลังจากนั้นได้พิจารณาการก าหนดนโยบายการสั่งซื้ออะไหล่กลุ่ม A และ B 
ซึ่งเป็นอะไหล่ที่มีความส าคัญสูง โดยใช้นโยบายปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) การก าหนดจุดสั่งซื้อ
ใหม่ (Re-Order Point, ROP)  และพิจารณาก าหนดนโยบายปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่กลุ่ม C ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ไม่ส าคัญ โดยใช้นโยบายระบบ
สองถัง (Two Bin System) ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บอะไหล่คงคลังลงได้ จาก 9,890,100 บาท เหลือ 6,733,207 บาท 
หรือลดลงประมาณ 31.92 เปอร์เซ็นต์    
ค าส าคัญ: กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ การแยกประเภทอะไหล่คงคลังแบบABC นโยบายการสั่งซื้อ ระบบถังคู่ 
 

Abstract 
In automotive part business, they have a lot of maintenance spares part inventory in their warehouse. And the 

maintenance spares part storage cost is high up to 9,890,100 Baht in 2014. This research study way to improve maintenance 
spares part inventory management in case study automotive part business By Analytic Hierarchy Process (AHP) to classify 
maintenance spares part inventory and maintenance spares part purchase policy group A, B and C. The normally case of case 
study, they classify maintenance spares part inventory by ABC group analysis that classify maintenance spares part by quantity 
consumption and annual expenditure But, the factor of case study is more than ABC group analysis such as spares part unit 
price, expenditure per 3 years, lead time and spares part magnitude Result of Analytic Hierarchy Process (AHP) to classify 
maintenance spares part is following spares part unit price 0.181 , expenditure per 3 years 0.134, lead time 0.105 and spares 
part magnitude 0.581. After that, arrange group A and B be spares part high magnitude use maintenance spares part purchase 
policy Economic order quantity (EOQ), Re-Order point (ROP) for group A and B and for group C by Two bin system The final 
result of use these 2 analysis for improve maintenance spares part inventory management can reduce maintenance spares 
part storage cost to 6,733,207 Baht in other word, 31.92 percentage 
Keywords:  Analytic Hierarchy Process (AHP), ABC Analysis, Purchasing policy, Two Bin System 
 

1. บทน า 
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอุตสาหรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรจึงมีความส าคัญ เพราะหากมีการจัดเก็บอะไหล่ที่มากเกินความจ าเป็นก็จะ
ส่งผลต่อต้นทุนทีเ่พิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกันหากมีการจัดเก็บอะไหล่ไว้ไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงัก 
และเกิดความเสียหายที่ตามมาเป็นมูลค่ามาก ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จึงต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายควบคุม
อะไหล่คงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะจะมีส่วนส าคัญช่วยลดต้นทุนการผลิต และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
รวมถึงมีส่วนในส่งเสริมการเติบโตในตลาดปัจจุบันที่มีสภาพการแข่งขันทีรุ่นแรง 

ส าหรับบริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเครื่องจักรที่ใช้การผลิตเป็นเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
แบบต่อเนื่อง ท าให้บริษัทมีการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรไว้ส าหรับซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาในสภาพปัจจุบันพบว่าการจัดเก็บ
อะไหล่เครื่องจักรคงคลังภายในบริษัทยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ในแต่ละปีบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงคลังสูง จากการศึกษา
พบว่าปัจจุบันมีอะไหล่จ านวน 2,471 ช้ิน คิดเป็นมูลค่า 9,890,100 บาท  ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 จ านวนปริมาณ และมูลค่าอะไหล่เครื่องจักรคงคลัง ปี 2555-2557 

 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวของบริษัทกรณีศึกษา ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการปรับปรุงการบริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักรให้กับ
บริษัท โดยการประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ในการหาน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยเพื่อแบ่งกลุ่มอะไหล่ให้
เหมาะสมตามปัจจัยที่บริษัทให้ความส าคัญ และศึกษาการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ส าหรับอะไหล่
กลุ่ม A และ B ซึ่งอะไหล่ที่มีความส าคัญมาก และก าหนดนโยบายการจัดการอะไหล่กลุ่ม C ด้วยเทคนิคถังคู่ เนื่องจากเป็นอะไหล่ที่ไม่ส าคัญ 
ราคาถูก ปริมาณมาก และการเคลื่อนไหวช้าเพื่อให้มูลค่าการจัดเก็บอะไหล่คงคลังต่ าที่สุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลูคา่อะไหลเ่ครือ่งจกัร
คงคลังที่จัดเก็บ 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมูลค่าและปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง โดยวิธีการจ าแนกประเภทกลุ่ม

ความส าคัญของอะไหล่แต่ละรายการ และก าหนดนโยบายการสั่งซื้อ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 2.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอะไหล่เคร่ืองจักรคงคลัง  

โดยศึกษาข้อมูลรายละเอียดอะไหล่เครื่องจักรคงคลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง ธันวาคม 2557 พบว่าการจัดเก็บ
อะไหล่เครื่องจักรคงคลังภายในบริษัทกรณีศึกษา ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีจึงส่งผลให้อะไหล่เครื่องจักรบางรายการมี
ปริมาณสูงเกินความจ าเป็น โดยปัจจุบันมีอะไหล่ทั้งหมด 417 รายการ (จ านวน 2,471 ช้ิน) คิดเป็นมูลค่า 9,890,100 บาท 
 2.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  โดยงานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ซึ่งแบ่งได้ดังนีค้ือ 

2.2.1. กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์   
กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ AHP เป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Thomas Saaty ใช้ในการวัดค่าระดับ

การตัดสินใจ โดยจะมีการจัดล าดับทางเลือก เมื่อเราต้องพิจารณาทางเลือกหลายทางเลือก หรือหาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย 
ซึ่งให้ผลในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน วิธีนี้มีจุดเด่นคือ เป็นวิธีการเปรียบเทียบเชิง
คู่ (Pairwise Comparison) จึงให้ผลการส ารวจน่าเช่ือถือ กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (วชิรพงศ์, 2547) ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก คือ 

 1. ก าหนดเป้าหมายในการตัดสินใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่างๆ พร้อมทางเลือกในการตัดสินใจ 
 2. เปรียบเทียบความส าคัญต่อเป้าหมายของแต่ละปัจจัย โดยเปรียบเทียบทีละคู่ ค่าน้ าหนักก าหนดเป็น อัตรา

เปรียบเทียบทั้งปัจจัยหลัก และปัจจัยย่อย โดยค่ามาตรเปรียบเทียบน้ าหนักท่ีใช้คือ 1-9 (Saaty, 2008) แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่ามาตรเปรียบเทียบน้ าหนัก  
ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก 

1 
3 
5 
7 
9 

2, 4, 6, 8 

มีความส าคัญเท่ากัน 
มีความส าคัญมาก หรือน้อยกว่าปานกลาง 
มีความส าคัญมาก 
มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด 
มีความส าคัญมาก หรือน้อยกว่าเล็กน้อย 
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3. เปรียบเทียบทางเลือกที่ก าหนดขึ้นทีละคู่ โดยพิจารณาทางเลือกภายใต้ปัจจัยแต่ละปัจจัยจนครบทุกปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ 
การเปรียบเทียบในทุกๆ ครั้งจะเปรียบเทียบกันโดยใส่ตารางเมตริกซ์ ถ้าเมตริกซ์มีความสอดคล้องค่าของล าดับความส าคัญจะสามารถ
ค านวณได้จาก 

                        λmax   =                  (1) 

 โดยที่ λmax คือแกนหลักของ eigenvector หรือคือน้ าหนักของเกณฑ์ที่พิจารณา, n คือขนาดของเมตริกซ์ aij คือ
องค์ประกอบของการเปรียบเทียบเป็นคู่ และ wi และ wj คือค่า eigenvector ขององค์ประกอบที่ i และ j ตามล าดับ  อัตราส่วน
ความสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) คืออัตราส่วนระหว่างดัชนีความสอดคล้องของข้อมูล (Consistency Index, CI) และ
ดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง (Random Consistency Index, RI) จากตารางที่ 2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อมูล (วรพจน,์ 2553) หาได้จากสูตร 

ดัชนีความสอดคล้อง  (CI)  =        (2) 

           และ      CR   =     CI/RI                            (3) 
 

ค่าสอดคล้องของข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง  RI (Saaty, 2008) ดูได้จากตารางที่ 2 ค่า CR ที่ได้จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 
และ 0.8 ส าหรับ n = 3 และ 4 ตามล าดับ และต้องไม่เกิน 0.1 ส าหรับ n ที่มากกว่า 5 จึงจะถือว่าข้อมูลมีความสอดคล้องและ
สามารถน าไปใช้ในการสรุปผลได้ 
 

ตารางท่ี 2 ดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง 
Number of criteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Random index 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
 

2.2.2 การแยกประเภทวัสดุคงคลังโดยระบบ ABC (ABC Analysis) 
 การแยกประเภทของวัสดุคงคลังโดยระบบ ABC เป็นวิธีการแบ่งกลุ่มวัสดุคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม (ค านาย, 2554) โดยใช้มูลค่าการ
ใช้ต่อปีและปริมาณการใช้ต่อป ีโดยอาศัยหลักการของพาเรโตที่ให้ความส าคัญกับสินค้าจ านวนน้อยแต่มีมูลค่ามากกลุ่ม A คือวัสดุคงคลังที่
มีปริมาณเพียง 15% ของรายการวัสดุทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมมากถึง 70-80% ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด กลุ่ม B คือวัสดุคงคลังที่มี
ปริมาณ 30% ของรายการวัสดุทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณ 15-25% ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด กลุ่ม C คือวัสดุคงคลังที่มีปริมาณถึง 
55% ของรายการวัสดุทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณ 5% ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด  

2.2.3 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) 
เป็นปริมาณที่ท าให้ต้นทุนรวมของต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนการสั่งซื้อต่ าทีสุ่ด (พิภพ, 2552) การค านวณปริมาณ

การสั่งซื้อท่ีเหมาะสมดังสมการ  
                      (4) 

 เมื่อ Q คือปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง, D คือปริมาณความต้องการสินค้าต่อป,ี K คือต้นทุนในการสั่งซื้อต่อ
ครั้ง และ h คือต้นทุนในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี การใช้สูตร EOQ ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าอัตราการใช้หรืออัตราความต้องการเป็นแบบคงที่ 
การพิจารณาว่าความต้องการมีความแน่นอนและคงที่เพียงพอที่จะใช้สูตร EOQ หรือไม่ Peterson และ Silver ได้เสนอแนะขั้นตอนการ
ค านวณไว้ดังนี ้ 

1. ค านวณหาค่าประมาณ ( ) ของค่าความต้องการเฉลี่ยต่อช่วงเวลาดังนี้  
 

         =                            (5) 
 

 2. ค านวณหาค่าประมาณของความแปรปรวนต่อช่วงเวลาที่มีความตอ้งการจากสูตรดังนี ้
 

             Est.varD    =                 (6) 
 

 3. ค านวณหาค่าประมาณของความสัมพันธ์ของความแปรปรวนของความต้องการ เรียกค่าดังกล่าวนี้ว่าสัมประสิทธิ์ของ
ความแปรปรวน โดยจะใช้ตัวย่อว่า VC (Variabilty Coefficient) ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้  

 

                                                                 (7) 
 โดยที่ VC คือค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน, Est.var D คือค่าประมาณความแปรปรวน,  คือค่าเฉลี่ยของข้อมูล, di 
คือค่าข้อมูลที่ i, n คือจ านวนข้อมูล สังเกตจากสมการจะเห็นว่า ถ้าค่าของ  คงที่ การประมาณค่าความแปรปรวนของ D จะ
เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะท าให้ VC = 0 ถ้า VC มีค่าน้อยก็แสดงว่าข้อสมมติฐานว่าความต้องการคงที่ก็จะสมเหตุสมผล จากการวิจัย
ช้ีให้เห็นว่า EOQ มีความเหมาะสมจะน าไปใช้ถ้าค่า VC < 0.20 แต่ถ้าค่า VC > 0.20 ก็แสดงว่าความต้องการมีความไม่แน่นอน
มากเกินไปท่ีจะพิจารณาให้ใช้สูตร EOQ 
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2.2.4 ระบบจุดสั่งใหม่ (Re-order Point System, ROP)  
การควบคุมวัสดุคงคลังจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าปัจจัยและวิธีการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการควบคุมวัสดุคงคลัง ส าหรับ

ปัจจัยส าคัญในการควบคุมวัสดุคงคลังประกอบด้วย ระดับหรือจุดในการออกใบสั่ง ระดับสต๊อกปลอดภัย ระดับสต๊อกสูงสุด ระดับ
บริการที่เหมาะสม และปริมาณการสั่งในแต่ละรอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการขาดสต๊อก วิธีการทางสถิติที่น ามาใช้ในการ
ค านวณสต๊อกปลอดภัยจะอยู่บนสมมุติฐานที่ความความแปรปรวนของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอัตราความต้องการหรือช่วงเวลาน ามีการ
กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ส าหรับค่า Z ควรจะเป็นเท่าไร ขึ้นอยู่กับระดับบริการหรือความเสี่ยงในการขาด สต๊อก
ที่ยอมรับได้ ส าหรับในการหาจุดสั่งซื้อใหม่ (พิภพ, 2552) จะแบ่งออกเป็น 4 สถานการณ์ คือ  

1. อัตราการใช้ และช่วงเวลาน าแน่นอน                 =                      (8) 
 2. อัตราการใช้ไม่แน่นอน แต่ช่วงเวลาน าแน่นอน                =                   (9) 
. 

 3. อัตราการใช้แน่นอน แต่ช่วงเวลาน ามีความไม่แน่นอน        =                          (10) 
 

 4. ทั้งอัตราการใช้และช่วงเวลาน ามีความไม่แน่นอน             =          (11) 
 

เมื่อ σdLT คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ในช่วงเวลาน า,  คือ อัตราการใช้ต่อหน่วยเวลาโดยเฉลี่ย, σd คือ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการใช้ต่อหน่วยเวลา,  คือ ช่วงเวลาน าโดยเฉลี่ย, σLT คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงเวลาน า, R 
คือ จ านวนช่วงเวลาของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อยู่ในหน่วยเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาน า, Z คือ ค่ามาตรฐานภายใต้ระดับบริการที่
ก าหนดไวข้องการแจกแจงแบบปกติ 

2.2.5 ระบบสองถัง (Two - Bin System)  
ระบบสองถังนี้ท างานโดยใช้ภาชนะ 2 ชุด เช่นใช้ถัง 2 ใบ ถังที่หนึ่งใส่สินค้าไว้เท่ากับปริมาณที่จุดสั่งซื้อ ถังที่สองใส่สินค้าไว้

เท่ากับส่วนต่างๆ ของจุดสั่งซื้อถึงระดับสูงสุดที่จะเก็บ การเบิกใช้ให้ใช้ถังที่สองก่อน เมื่อสินค้าหมดถังที่สองแล้วจึงใช้ถังที่หนึ่ง (ค านาย, 
2554) ทันทีท่ีใช้สินค้าถังที่หนึ่งให้ท าการสั่งซื้อในปริมาณที่ก าหนดๆ เมื่อรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วจึงเติมสินค้าลงในทั้งสองถัง วิธีนี้เหมาะสม
กับสินค้าที่มีมูลค่าต่ า และไม่ต้องบันทึกปริมาณการใช้ จุดเด่นของวิธีนี้คือลดปริมาณงานที่ไม่ส าคัญ  
 2.3 การจ าแนกอะไหล่เครื่องจักรตามความส าคัญเพื่อก าหนดกลุ่ม A B และC 
 ในงานวิจัยนี้น าเสนอการแยกประเภทอะไหล่คงคลังจ านวนท้ังสิ้น 417 รายการ โดยใช้หลักการ AHP-ABC เพื่อก าหนด
ความส าคัญของอะไหล่แต่ละรายการเพื่อให้ได้ผลถูกต้องที่สุด เนื่องจากการพิจารณาเง่ือนไขใดเพียงเง่ือนไขเดยีวอาจแยกความส าคญัไดไ้มด่ี
นัก เพราะอะไหล่บางชนิดอาจจะมีอัตราการใช้น้อยราคาแพง แต่มีความส าคัญมากเครื่องจักรขาดไม่ได้ หรือบางชนิดอัตราการใช้มากและ
ราคาไม่สูงเป็นต้น โดยขั้นตอนดังนี ้

2.3.1 การหาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย 
การให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยนั้น  ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย  

และทางเลือกที่ใช้นั้นทางผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ก าหนด โดยอ้างอิงตามความเหมาะสมกับบริษัท โดยทางผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
อะไหล่ช้ินส่วนเครื่องจักรคงคลังทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการแผนกผลิต ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบ ารุง และผู้จัดการแผนกคลังสินค้า 

2.3.2 การจ าแนกประเภทอะไหล่เคร่ืองจักร 
การจ าแนกประเภทอะไหล่เป็นกลุ่ม A, B และ C จะใช้การประเมินให้ค่าคะแนนแต่ละรายการอะไหล่ ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 

ปัจจัย ได้แก่ ราคาต่อหน่วยของอะไหล่ ปริมาณการใช้ต่อ 3 ปี ช่วงเวลาน า และความส าคัญต่อเครื่องจักร 
 2.4 การก าหนดนโยบายการสั่งซ้ือ 

เนื่องจากทางโรงงานกรณีศึกษาพบว่าทางไม่มีนโยบายการสั่งซื้อที่เหมาะสมจึงส่งผลให้ปริมาณ และต้นทุนในการจัดเก็บอะไหล่
คงคลังสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนโยบายการสั่งซื้อดังนี้ 

2.4.1 ก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด และจุดสั่งซ้ือใหม่ส าหรับอะไหล่กลุ่ม A และ B   
เนื่องจากอะไหล่กลุ่ม A และ B ซึ่งเป็นกลุ่มอะไหล่ที่มีความส าคัญมาก ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 

(Economic Order Quantity, EOQ) และการก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point , ROP) มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสั่งซื้อและการ
จัดการอะไหล่กลุ่ม A และ B 

2.4.2 ก าหนดนโยบายการจัดการชิ้นส่วนอะไหล่กลุ่ม C ด้วยเทคนิคถังคู ่ 
เนื่องจากเป็นอะไหล่ที่มีความส าคัญน้อย มีการเคลื่อนไหวช้ามากและไม่เคลื่อนไหว มีอัตราการใช้ในช่วงเวลาน าน้อยมาก  การใช้

จากทฤษฏีการสั่งซื้อที่ประหยัด และจุดสั่งซื้อใหม่อาจไม่เหมาะสม ดังนัน้ผู้วิจัยจึงได้ใช้นโยบายคงคลังแบบระบบถงัคู ่มาเปน็เครือ่งมอืทีช่่วย
ในการสั่งซื้อและการจัดการอะไหล่กลุ่ม C 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 ในงานวิจัยนี้จึงแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ส่วนคือ การหาวิธีการจ าแนกประเภทอะไหล่คงคลังที่เหมาะสม และการก าหนด
นโยบายการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดต้นทุนอะไหล่คงคลังที่ต่ าสุด 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 

 582 

 3.1 การจ าแนกอะไหล่เครื่องจักรคงคลังด้วยวิธี AHP-ABC ในงานวิจัยนี้น าเสนอการแยกประเภทอะไหล่คงคลัง โดย
ใช้หลักการ AHP-ABC เพื่อก าหนดความส าคัญของอะไหล่แต่ละรายการเพื่อให้ได้ผลถูกต้องที่สุด เนื่องจากการพิจารณาเง่ือนไขใดเพียง
เง่ือนไขเดียวอาจแยกความส าคัญได้ไม่ดีนัก ทางผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิค AHP ร่วมกับการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มตามความส าคัญ ABC เพื่อให้
ได้ผลถูกต้องที่สุดโดยมีขั้นตอนเริ่มจาก 

3.1.1 การหาน้ าหนักความส าคญัของปจัจัย 
เนื่องจากปัจจัยที่ทางโรงงานกรณีศึกษาให้ความสนใจ  โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ มูลค่าอะไหล่ต่อ

หน่วย จ านวนการเบิกใช้ต่อ 3 ปี เวลาน า และความส าคัญต่อเครื่องจักร ดังแสดงในภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการวิเคราะห์น้ าหนักปัจจัยโดยใช้ AHP 

 

ซึ่งการให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยนั้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย  
และทางเลือกที่ใช้นั้นทางผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ท่านเป็นผู้ก าหนด จากนั้นท าการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ และวิเคราะห์น้ าหนัก
ความส าคัญและค่าความไม่สอดคล้องโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักความส าคัญและค่าความสอดคล้องโดยรวม 
ปัจจัย ค่าน้ าหนักความส าคัญ เปอร์เซ็นต์ 

มูลค่าอะไหล่ต่อหน่วย 
จ านวนการเบิกใช้ต่อ 3ปี 

ช่วงเวลาน า 
ความส าคัญต่อเครื่องจักร 

0.181 
0.134 
0.105 
0.580 

18.1% 
13.4% 
10.5% 
58.0% 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจ าแนกอะไหล่คงคลังคือ ความส าคัญต่อเครื่องจักร มีความส าคัญ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ มูลค่าอะไหล่ต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 18.1 จ านวนการเบิกใช้ต่อ 3ปีคิดเป็นร้อยละ 13.4 และ
เวลาน าคิดเป็นร้อยละ 10.5 ส าหรับผลการวิเคราะห์อัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) เท่ากับ 0.01อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ในการ
เปรียบเทียบ 4 ปัจจัย ค่า CR ต้อง < 0.1 จึงวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้อง) 

3.1.2 การแยกประเภทอะไหล่ด้วยวิธ ีAHP-ABC 
ในการแยกประเภทอะไหล่เป็นกลุ่ม A, B และ C จะใช้การประเมินให้ค่าคะแนนแต่ละรายการอะไหล่ ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ปัจจัย 

โดยการแบ่งจ านวนช้ันของทั้ง 4 ปัจจัยออกเป็น 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยค านวณระยะความห่างของข้อมูลโดยใช้สูตร 
   อัตรภาคช้ัน (Class Interval) 

=   พิสัย (Range) / จ านวนช้ัน 
    = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช้ัน 

 

ซึ่งหวัข้อปัจจัยการประเมินให้ค่าคะแนนท้ัง 4 ปัจจัย ดังน้ี 
 ปัจจัยที่ 1 ราคาต่อหน่วยของอะไหล่ 
  ทางเลือกที่ 1: ราคา         0 – 13,780 บาท   : ก าหนดให้มีค่า 0.2 
  ทางเลือกที่ 2: ราคา  13,781 – 27,560 บาท   : ก าหนดให้มีค่า 0.4 
  ทางเลือกที่ 3: ราคา  27,561 – 41,340 บาท   : ก าหนดให้มีค่า 0.6   
  ทางเลือกที่ 4: ราคา  41,341 – 55,120 บาท   : ก าหนดให้มีค่า 0.8 
  ทางเลือกที่ 5: ราคามากกว่า 55,120 บาท (55,121 ขึ้นไป)  : ก าหนดให้มีค่า 1.0 
 ปัจจัยที่ 2 จ านวนการเบิกใช้อะไหล่เครื่องจักรต่อ 3ปี 
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  ทางเลือกที่ 1: จ านวน  0 – 13 ช้ิน   : ก าหนดให้มีค่า 0.2 
  ทางเลือกที่ 2: จ านวน 14 – 26 ช้ิน   : ก าหนดให้มีค่า 0.4 
  ทางเลือกที่ 3: จ านวน 27 – 39 ช้ิน   : ก าหนดให้มีค่า 0.6   
  ทางเลือกที่ 4: จ านวน 40 – 52 ช้ิน   : ก าหนดให้มีค่า 0.8 
  ทางเลือกที่ 5: จ านวนมากกว่า  52 ช้ิน (53 ขึ้นไป)  : ก าหนดให้มีค่า 1.0 
 ปัจจัยที่ 3 ช่วงเวลาน า 
  ทางเลือกที่ 1: เวลาน า   0 – 11 วัน   : ก าหนดให้มีค่า 0.2 
  ทางเลือกที่ 2: เวลาน า 12 – 22 วัน   : ก าหนดให้มีค่า 0.4 
  ทางเลือกที่ 3: เวลาน า 23 – 33 วัน   : ก าหนดให้มีค่า 0.6   
  ทางเลือกที่ 4: เวลาน า 34 – 44 วัน   : ก าหนดให้มีค่า 0.8 
  ทางเลือกที่ 5: เวลาน ามากกว่า  44 วัน (45 ขึ้นไป)  : ก าหนดให้มีค่า 1.0  
 ปัจจัยที่ 4  ความส าคัญต่อการท างานของเครื่องจักรโดยการประเมินให้ค่าเป็นคะแนนจากวิศวกรผู้รับผิดชอบดูแล
เครื่องจักร แสดงไว้ดังตารางท่ี 4 
    ทางเลือกที่ 1 : มีความส าคญัน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของเครื่องจักร          : ให้มีค่า 0.2 
    ทางเลือกที่ 2 : มีความส าคัญน้อย หรือสามารถหาสินค้าทดแทนโดยไม่ต้องท าการปรับปรุง        : ให้มีค่า 0.4 
   ทางเลือกที่ 3 : มีความส าคัญปานกลาง หรือสามารถหาสินค้าทดแทนได้ แต่ต้องท าการปรับปรุง  : ให้มีค่า 0.6  
    ทางเลือกที่ 4 : มีความส าคญัมาก หรือสามารถหาสินค้าอ่ืนแทนได้แต่ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง : ให้มีค่า 0.8
  ทางเลือกที่ 5 : มีความส าคญัมากที่สุด หรือไม่สามารถหาสินค้าอ่ืนทดแทนได้เครื่องจักรต้องหยดุ  : ให้มีค่า 1.0 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิรายการอะไหล่ท่ีมีความส าคัญต่อการท างานของเครื่องจักร 

 
โดยการประเมินให้ค่าคะแนนแต่ละรายการอะไหล่ ในการแยกประเภทอะไหล่เป็นกลุ่ม A, B และ C แสดงไว้ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 จ าแนกอะไหล่คงคลังแบบABC โดยใช้หลักการ AHP 

 
 

ซึ่งผลการจ าแนกประเภทอะไหล่คงคลังออกเป็นกลุ่ม A, B และ C แสดงไว้ดังตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6 ผลการจ าแนกอะไหล่คงคลังด้วยวิธี AHP-ABC 
กลุ่ม น้ าหนกัรวม รายการอะไหล ่
A > 0.80 24 
B 0.51 - 0.79 203 
C < 0.50 190 

 

3.2 การก าหนดนโยบายการสั่งซ้ือ 
เนื่องจากทางโรงงานกรณีศึกษาพบว่าทางไม่มีนโยบายการสั่งซื้อที่เหมาะสมจึงส่งผลใหป้รมิาณ และตน้ทนุในการจดัเกบ็อะไหลค่ง

คลังสูง ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) และการก าหนดจุดสั่งซื้อ (Re-Order 
Point: ROP) มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง ของกลุ่ม A และ B เพราะเป็นอะไหล่ที่มีมีความส าคัญมาก 
และการจัดการอะไหล่กลุ่ม C ผู้วิจัยได้น าเทคนิคระบบถังคู่ (Two Bin System) เข้ามาช่วยในจัดการอะไหล่กลุ่ม C ซึ่งเป็นอะไหล่ที่มี
ความส าคัญน้อย  

3.2.1 นโยบายการสั่งซื้ออย่างประหยัด (EOQ) ส าหรับอะไหล่กลุ่ม A และ B 
 จากทฤษฏีการสั่งซื้อที่ประหยัด จะเริ่มต้นจากการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (Variabilty Coefficient, VC) 
พิจารณาว่าความต้องการมีความแน่นอน และคงที่เพียงพอที่จะใช้สูตร EOQ ได้หรือไม่ ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่มีค่า VC < 0.2 มี
ความเหมาะสมที่จะใช้นโยบายการสั่งซื้ออะไหล่แบบ EOQ ได้ ตัวอย่างผลการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (VC) รายการอะไหล ่
Code: LP-TR3-001 โดยมีค่าจ านวนข้อมูล n=3 (3ปีย้อนหลัง), ปริมาณความต้องการต่อปี d1,=16, d2=18, d3 = 14 
 

    Est.varD     =      =  2.667 
 

    VC   =      =  0.01 

จากค่าการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (VC) ได้เท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่า VC < 0.2 ดังนั้นสามารถใช้นโยบายการสั่งซื้อ
อะไหล่แบบ EOQ ได้ จากรายการอะไหล่กลุ่ม A และ B ท าการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่ได้พบว่ามีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 
0.20 จ านวน 227 รายการ แสดงว่าสามารถใช้นโยบายการสั่งซื้ออะไหล่แบบ EOQ ได้ทั้งหมด  

จากนั้นพิจารณาปริมาณการสั่งซื้อ (EOQ) ซึ่งการสั่งซื้อจะก าหนดปริมาณการสั่งที่เท่ากันในทุกครั้ง แต่เวลาในการสั่งซื้อจะไม่
แน่นอนขึ้นกับปริมาณอะไหล่คงคลังที่เหลืออยู่ ซึ่งถ้าหากต่ ากว่าค่าจุดสั่งซื้อก็จะท าการสั่งซื้อ ตัวอย่างผลการค านวณปริมาณการสั่งซื้อ
รายการอะไหล่ Code : LP-TR3-001 โดยมีค่า D = 15 หน่วยต่อปี, K = 231 บาทต่อครั้ง, h = 168.73 บาทต่อหน่วยต่อปี 

        
 

           =      6.41           7   
 

3.2.2 นโยบายการก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ส าหรับอะไหล่กลุ่ม A และ B 
 ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายระดับการให้บริการ (Service Level) ไว้ท่ี 95% หมายความว่า เมื่อมีค าสั่งความต้องการใช้อะไหล่

เข้ามาในระบบ ต้องสามารถมีอะไหล่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิตได้ 95% ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดภาวะขาด
แคลนช้ินส่วนอะไหล่ = 0.95 ดังนั้นค่า Z ได้จากการเปิดตารางแจกแจงแบบปกติ = 1.64 

ในการค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ของบริษัทกรณีศึกษาพบว่าอัตราการใช้ไม่แน่นอน แต่ช่วงเวลาน าแน่นอน โดยมีการแจกแจงแบบ
ปกติ (Normal distribution) ตัวอย่างผลการค านวณปริมาณการสั่งซื้อรายการอะไหล่ Code : LP-TR3-001 โดยมีค่าปริมาณความต้องการ
ต่อปี d1,=16, d2=18, d3 = 14, ระยะเวลาน า = 30  วัน, ระยะเวลาท างานของบริษัทต่อปี = 250 วัน, ค่า Z  ที่ระดับการให้บริการ 95% 
= 1.64 โดยค านวณดังนี ้
 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการอะไหลต่่อป ี( ) 
 

                         =  
 

              =     
      
               =     1.63 
 

 หาปริมาณอะไหลค่งคลังส ารองเพื่อความปลอดภัย (SS) 
        Safety Stock (SS)      =         

             =     1.64 x 1.63 x                 
          =     0.93 

 

    จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP)      =     + SS  
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             =    (16 x (30/250)) + 0.93  
                   =    2.85     ≈  3 

ดังนั้นส าหรับอะไหล่ Code:LP-TR3-001 จุดสั่งซื้อใหม่อยู่ที่ 3 ช้ิน หมายถึงบริษัทจะท าการสั่งซื้อใหม่เมื่อมีอะไหล่คงคลัง
เหลืออยู่จ านวน 3 ช้ิน 

3.2.3 นโยบายก าหนดคงคลังแบบระบบถังคู่ส าหรับอะไหล่กลุ่ม C  
 จากการจ าแนกประเภทอะไหล่คงคลังพบว่าอะไหล่กลุ่ม C มจี านวน 190 รายการ เป็นกลุ่มอะไหล่ที่มีความส าคัญน้อย ทางผู้วิจัย

จึงได้ใช้นโยบายคงคลังแบบระบบถังคู่ (Two-Bin System) มาช่วยในการบริหารจัดการควบคุม โดยก าหนดนโยบายคงคลังเป็น (2, 1) คือ เมื่อ
อะไหล่คงคลังถูกเบิกจนเหลือ 1 ช้ิน อะไหล่จะถูกสั่งมาเติมคงคลังให้อยู่ระดับ 2 ช้ินเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มีอะไหล่ส ารองคลังพร้อมใช้ตลอดเวลา  

 

4. สรุปผล 
จากการด าเนินการวิจัยได้น าเทคนิคกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การด าเนินการ และได้ท าการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มแบบ ABC โดยผลการคัดเลือกรายการโดยใช้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบมาวิเคราะห์
เชิงล าดับช้ัน ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาจ านวน 4 เกณฑ์ ได้แก่ มูลค่าอะไหล่เฉลี่ยต่อหน่วย  จ านวนการเบิกใช้ต่อ 3ปี  ช่วงเวลาน า และ
ความส าคัญต่อเครื่องจักร ซึ่งน้ าหนักแต่ละเกณฑ์ได้จากการใช้แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 6 คน ได้ผลคือ ความส าคัญต่อ
เครื่องจักรมีน้ าหนักสูงสุดเท่ากับ 0.580 รองลงมาคือ มูลค่าอะไหล่ต่อหน่วยเท่ากับ 0.181 จ านวนการเบิกใช้ต่อ 3ปีเท่ากับ 0.134  และ
น้อยสุดคือ เวลาน าเท่ากับ 0.105 ซึ่งสามารถจ าแนกอะไหล่จ านวน 417 รายการได้ดังนี้  1) กลุ่ม A มีอะไหล่ทั้งหมด 24 รายการ  2) กลุ่ม B 
โดยมีอะไหล่ทั้งหมด 203 รายการ 3) กลุ่ม C มีอะไหล่ทั้งหมด 190 รายการ และก าหนดนโยบายปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 
Order Quantity, EOQ) และการก าหนดจุดสั่งซื้อ (Re-Order Point, ROP) มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่คงคลงั 
ของกลุ่ม A และ B เพราะเป็นอะไหล่ที่มีมีความส าคัญมาก  และก าหนดนโยบายการจัดการอะไหล่กลุ่ม C ด้วยเทคนิคระบบถังคู่ (Two Bin 
System) เข้ามาช่วยในจัดการเพราะเป็นอะไหล่ที่มีความส าคัญน้อย   

จากผลการวิจัยท าให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถลดมูลค่าอะไหล่คงคลังลงได้จาก 9,890,100 บาท เป็น 6,733,207 บาท คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 31.92% 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เลือกใช้มอเตอร์เคร่ืองซักผ้าแบบ

ไดเร็คไดรฟ์ สร้างเป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า มีข้ัวแม่เหล็ก 48 ข้ัว และขดลวดสเตเตอร์ 36 ขดลวด ปรับปรุงโดยพันลวดทองแดง S.W.G ลงบน
ขดลวดสเตเตอร์ เบอร์ 14,17 และ19 ให้ได้จํานวนรอบมากท่ีสุด พบว่าขดลวดสเตเตอร์ท่ีพันด้วยลวดทองแดงเบอร์ 17 ต่อวงจรไฟฟ้า 3 เฟส
แบบสตาร์ เร่ิมประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอร่ีท่ีความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที กระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีประจุได้ 7.5 แอมแปร์ ผลิตกําลังงานไฟฟ้าได้
สูงสุด 90 วัตต์ ประสิทธิภาพสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ ทํางานได้ท่ีความเร็วรอบตํ่าเหมาะสมกับกังหันลมความเร็วลมต่ํา ในช่วงท่ีสองเป็นการ
ออกแบบกังหันลมสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า มีส่วนประกอบคือ โครงกังหันลม, แกนหมุน, ใบกังหันลม และหางกังหันลม เลือกใบกังหันลม
ท่ีสร้างจากท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว จํานวน 6 ใบ มีปลายใบกว้าง 3 เซนติเมตร โคนใบกว้าง 12 เซนติเมตร ความยาว 105 เซนติเมตร ท้ังหมด 6 
ใบพัดเนื่องจากต้องการแรงบิดสูง,การหมุนมีความราบรื่นและมีน้ําหนักเบา ในช่วงท่ีสามเป็นการติดต้ังกังหันลมบนเสากายวายบนอาคาร 
เพ่ือเก็บข้อมูลการทํางานของกังหันลม โดยออกแบบระบบควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทําหน้าท่ีวัดแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ความเร็วลม มีระบบเบรกกังหันลมด้วยไฟฟ้าและระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเชื่อมโยงไป
ยังกริดอินเวอร์เตอร์ บันทึกข้อมูลลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ช่วงวันท่ี 14-18 
ผลิตกําลังงานไฟฟ้าได้ 197-232 วัตต์ต่อชั่วโมง ความเร็วรอบสูงสุด 368.33 รอบต่อนาที ท่ีความเร็วลม 8.4 เมตรต่อวินาที ช่วงเวลาท่ีกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้าได้ดีเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง  
คําสําคัญ:  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า, กังหันลม, มอเตอร์ซิงโครนัส, มอเตอร์ไดเร็คไดรฟ์ 
 

Abstract 
The present research on the electric generator for the low speed mind turbine blade was divided into three parts. 

The first part was to construct the electric generator and to evaluate its efficiency. The direct – drive motor of washing machine 
was used to create a generator with 48 magnetic poles and 36 coil stator windings. The stator coils (number 14 17 and 19) 
were modified by winding the copper coils around to the most laps. The stator coil wire number 17 in 3-phase star Initial 
battery charging at a low speed of 80 rpm. The maximum current was 7.5 amperes with electrical power of up to 90 watts and 
its efficiency was up to 50 percent. The second part was to designed the wind turbine for the generator. The turbine was 
composed of a frame, a rotor, six wind turbine blades and tail wind turbine. With a high torque for smooth rotation and 
lightweight, the six wind turbine blades made from 4-inch PVC pipe were chosen for designing the blades with 3-cm wide tip 
size, 12-cm wide base size and 105-cm long. In the third part, the wind turbine was installers on the tower with the guy wire on 
the building. To collect data the operation of the wind turbine, the system was controlled by a microcontroller measuring the 
electrical voltage, current, speed generator and wind speed. The microcontroller system has electrical emergency brake and 
electrical controlling system connected to the grid inverters. The computer recording data had been collected for a month 
(March, 2015). During 14 to 18 days, the electrical power was generated as high as 197 – 232 watts per hour with the maximum 
generator speed of 368.33 rpm and the wind speed of 8.4 meters per second. The best period for generating the electricity by 
this wind turbine was the time interval of a thunderstorm.  
Keywords:  electric generator, wind turbine, synchronous motor, direct-drive motor 
 

1. บทนํา 
การพัฒนาพลังงานลมเพ่ือให้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จําเป็นต้องศึกษารูปแบบของกังหันลมท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสม

กับความเร็วลมท่ีเกิดข้ึนในประเทศ  ซ่ึงคงต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ ของกังหันลมท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับ
สถานท่ีและความเร็วลมเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึน โดยชิ้นส่วนท่ีสําคัญในการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าคือส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ส่วน
ใหญ่แล้วจะติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับส่วนของใบพัดกังหันลมโดยตรง ดังนั้นความเร็วรอบของใบพัดจะเท่ากับความเร็วรอบของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า ทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีความเร็วลมต่ํา ได้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณท่ีน้อยกว่าความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน ดังนั้น จึงต้องหาแนวทางในการสร้างเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับความเร็วลมต่ํา 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสําหรับกังหันลม หลักการเหนี่ยวนําไฟฟ้ามี 2 ลักษณะคือ การสร้างให้ขดลวดเหนี่ยวนําหมุนเคลื่อนท่ี
ผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการสร้างให้ข้ัวแม่เหล็กหมุนเคลื่อนท่ีผ่านขดลวดเหนี่ยวนํา ท้ังสองหลักการสามารถกําเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดแรงดันไฟฟ้า
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กันหลายชั้น จะทําให้ผลิตไฟฟ้าได้สูงข้ึน ข้อจํากัด คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ การเพ่ิมความยาวให้มีระยะมากข้ึน มีผลต่อการเพิ่มระยะ
ของช่องว่างอากาศให้มากข้ึน ทําให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าลดลง การเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจะใช้วิธีการเพ่ิมจํานวนขดลวดสเต
เตอร์และเพ่ิมจํานวนแม่เหล็กท่ีโรเตอร์ให้สูงข้ึน ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงข้ึนและน้ําหนักมาก การวางขดลวดอาร์เมเจอร์อยู่ในทิศทางตาม
แนวรัศมี จําเป็นต้องวางให้เหมาะสม เพ่ือลดการสูญเสียความเข้มของสนามแม่เหล็ก 

  

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1. การสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องซักผ้าแบบไดเร๊คไดรฟ์  

2.1.1. ชุดจานแม่เหล็กถาวร ทําจากแผ่นโลหะขนาด 2 มิลลิเมตร ปั้มข้ึนรูปคล้ายกระทะ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 265 มิลลิเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางด้านนอก 282 มิลลิเมตร ประกอบแม่เหล็กโค้งด้านในของจานแม่เหล็กถาวร ขนาด 37x70x6 มิลลิเมตร มีจํานวนแผ่นแม่เหล็ก 12 ชิ้น 
แม่เหล็ก 1 ชิ้น มีข้ัวแม่เหล็ก 4 ข้ัว รวมข้ัวแม่เหล็กท้ังหมด 48 ข้ัว มีช่องสําหรับระบายความร้อน 10 ช่อง รหัสสินค้า (Part number) 
TAW35059701 ของบริษัท LG 

2.1.2. ชุดสเตเตอร์พร้อมขดลวดสเตเตอร์ มีโครงสร้างของสเตเตอร์แบบข้ัวย่ืน(Salient Pole)  ทําจากแผ่นโลหะบาง 1 มิลลิเมตรปั้ม
ข้ึนรูป วางซ้อนกัน 19 แผ่น อัดเป็นโครงสเตเตอร์ หุ้มด้วยพลาสติกแข็งสีขาว เพ่ือเป็นฉนวนก้ันระหว่างโครงสเตเตอร์กับขดลวดทองแดง เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงสเตเตอร์ 265 มิลลิเมตร มีรูขนาด 8 มิลิเมตร จํานวน 6 รู สําหรับยึดน๊อต บนซ่ีฟันของสเตเตอร์พันด้วยลวดอะลูมิเนียมเคลือบ
น้ํายาวานิชเหมือนลวดทองแดงท่ีผลิตจากโรงงาน ขนาดลวดเบอร์ 19 ตามมาตรฐาน S.W.G หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด 1 มิลลิเมตร พันลวด
จํานวน 100 รอบต่อ 1 ซ่ีฟันสเตเตอร์ หรือ 1 ขดลวด มีจํานวนขดลวดสเตเตอร์ท้ังหมด 36 ขดลวด แบ่งขดลวดออกเป็น 3 เฟส เฟสละ 12 ขดลวด 
ต่อวงจรไฟฟ้าให้กับขดลวดท้ัง 3 เฟสเป็นแบบสตาร์ ถ้าทํางานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กําลังงานไฟฟ้าขณะมอเตอร์หมุน
ประมาณ 530 วัตต์ ความเร็วรอบการหมุน 400-1200 รอบต่อนาที รหัสสินค้า (Part number) TAW30018774 ของบริษัท LG 

2.1.3. การปรับปรุงขดลวดสเตเตอร์ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ในการทดสอบใช้ขดลวดสเตเตอร์ท่ีสร้างจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเบอร์ 19 
S.W.G และปรับปรุงใหม่โดยการพันขดลวดสเตเตอร์ ใช้ขดลวดเบอร์ 14 และเบอร์ 17 S.W.G มาพันลงบนโครงสเตเตอร์ท่ีมีพลาสติกหุ้มสีขาว 
สร้างเป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าระบบ 3 เฟส มีข้ัวสเตเตอร์ท้ังหมด 36 ข้ัว แบ่งข้ัวสเตเตอร์ได้เฟสละ 12 ข้ัว การพันขดลวดทองแดงท่ีข้ัวสเตเตอร์ใน
เฟสท่ี 1 เร่ิมต้นพันขดลวดท่ีข้ัวเร่ิมต้นเฟสท่ี 1 หรือหมายเลข 1 ท่ีตําแหน่งข้ัวเร่ิมต้น พันลวดทองแดงลงบนข้ัวสเตเตอร์แบบตามเข็มนาฬิกา โดย
หนึ่งข้ัวสเตเตอร์ ถ้าใช้ลวดทองแดงเบอร์ 17 พันจํานวนรอบได้สูงสุด 40 รอบ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 จํานวน 16 รอบ ชั้นท่ี 2 จํานวน 
14 รอบ และชั้นท่ี 3 จํานวน 10 รอบ และถ้าใช้ลวดทองแดงเบอร์ 14 พันจํานวนรอบได้สูงสุด 15 รอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 
จํานวน 11 รอบ และชั้นท่ี 2 จํานวน 4 รอบ จํานวนรอบสูงสุดนี้คือจํานวนรอบท่ีโครงสเตเตอร์ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบนี้ สามารถพัน
ลวดทองแดงได้สูงสุด โดยไม่ต้องตัดต่อลวดทองแดงในแต่ละขดลวดท่ีข้ัวสเตเตอร์ใน 1 เฟส ถ้าพันรอบมากกว่านี้ ขณะที่พันขดลวดในเฟสท่ี 2 
ลวดทองแดงจะไม่สามารถสอดเข้าไปในร่องของสเตเตอร์ได้ พันขดลวดทองแดงท่ีข้ัวสเตเตอร์จนครบท้ังหมด 36 ข้ัว  ได้ขดลวดท้ังหมด 3 ชุด มี
ปลายสายไฟฟ้าท้ังหมด 6 เส้น บัคกรีจุดต่อสายให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะนําไปใช้ในการทดสอบ อบเพ่ือไล่ความชื้นในตู้อบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 120 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที ทาน้ํายาวานิชลงบริเวณขดลวดทองแดงและโครงสเตเตอร์ท้ังหมด อบในตู้อบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชั้วโมง หรือจนกว่าน้ํายาวานิชแห้งสนิท เม่ือน้ํายาวานิชแห้งแล้วสามารถกนัน้ําและกันฝุ่นละอองได้ดี 

2.1.4. ชุดขดลวดสเตเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบ ท้ังหมดคือ  
1.) ชุดขดลวดสเตเตอร์เดิม 1 ตัว  
2.) ชุดขดลวดสเตเตอร์เดิมแต่ตัดต่อวงจร 3 เฟสแบบสตาร์ เฟสละ 6 ขดลวดจํานวน 2 ชุด ต่อขนานกัน 1 ตัว  
3.) ชุดขดลวดสเตเตอร์ใหม่ ใช้ลวดทองแดงเบอร์ 17 ต่อวงจร 3 เฟสแบบสตาร์ 1 ตัว 
4.) ชุดขดลวดสเตเตอร์ใหม่ ใช้ลวดทองแดงเบอร์ 17 ต่อวงจร 3 เฟสแบบ เดลต้า 1 ตัว เป็นขดลวดชุดเดียวกับขดลวด

แบบสตาร์แต่สลับข้ัวไฟฟ้าให้เป็นวงจรเดลต้าเท่านั้น 
5.) ชุดขดลวดสเตเตอร์ใหม่ ใช้ลวดทองแดงเบอร์ 14 ต่อวงจร 3 เฟสแบบสตาร์ 1 ตัว 
 

 
ภาพท่ี 3 ตําแหน่งขั้วแม่เหล็กบนชุดจานแม่เหล็กถาวรและตําแหนง่ขั้วเริ่มต้นและข้ัวสิ้นสุดของขดลวด 
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ภาพท่ี 7 วงจรไฟฟ้าที่ใชใ้นการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 

 
ภาพท่ี 8 วงจรใช้งานจรงิและเครื่องมือทีใ่ช้ในการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา้  

 

2.2.  การสร้างและทดสอบกังหันลม 
2.2.1. การออกแบบและสร้างกังหันลม ใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ SolidWorks Student Edition ขอขอบพระคุณ ทาง

บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมท่ีอนุญาตให้ใช้งานได้สําหรับสถานศึกษา มีส่วนประกอบได้แก่ฐานกังหันลม, ชุดแกนหมุนของกังหันลมทํามุมเงย 5 
องศาจากพ้ืนดินเพ่ือป้องกันไม่ให้ใบกังหันลมเสียหายเม่ือความเร็วลมเกินกําหนด, ชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า, ชุดยึดใบกังหันลม, ใบกังหันลม
และหางของกังหันลม ซ่ึงส่วนหางกังหันลมออกแบบให้สามารถพับได้เม่ือแรงลมสูงเกิน 20 เมตรต่อวินาที  

 

  
ภาพท่ี 9 การออกแบบกังหันลมและกังหนัลมที่ใช้ในการทดสอบจริง 

 

2.2.2. ใบกังหันลม ได้สั่งซ้ือผ่านบริษัทท่ีนําเข้าและติดต้ังกังหันลมแห่งหนึ่ง เป็นใบกังหันลม 2 ขนาดคือขนาด 500 วัตต์ จํานวน 3 
ใบพัดและขนาด  1 กิโลวัตต์ จํานวน 3 ใบพัด พบว่าใบพัดขนาด 1 กิโลวัตต์ มีความยาว 1.35 เมตร มีน้ําหนักใบละประมาณ 3.127 กิโลกรัม มี
น้ําหนักมากทําให้ติดต้ังยากและไม่เหมาะสมกับฐานกังหันลมที่ออกแบบไว้ จึงเลือกใช้ใบกังหันลมขนาด 500 วัตต์ มีความยาว 1.20 เมตร มี
น้ําหนักใบละประมาณ 2.540 กิโลกรัม มีขนาดเล็ก,สั้นกว่าและแรงบิดน้อยลง น้ําหนักใบพัดกังหันลมมีน้ําหนักไม่เท่ากัน จึงต้องหาอุปกรณ์ถ่วง
น้ําหนักเพ่ือให้เกิดการหมุนอย่างสมดุล เม่ือติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้าไปกับฐานกังหันลมโดยใช้ใบกังหันลมขนาด 500 วัตต์ พบว่าใบกังหันลม
ไม่สามารถหมุนได้ท่ีความเร็วลมตํ่า ต้องใช้แรงลมท่ีความเร็วลมประมาณ 5-8 เมตรต่อวินาที จึงจะทําให้กังหันลมเร่ิมหมุนได้ สาเหตุเนื่องจาก
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีใช้งานนี้มีความหนืดท่ีเกิดจากแม่เหล็กถาวรดูดอยู่กับโครงเหล็กสเตเตอร์สูง ทําให้การออกตัวเร่ิมหมุนทําได้ยาก และใบพัด
กังหันลมมีแรงบิดไม่เพียงพอท่ีจะทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมุนได้ท่ีความเร็วลมต่ํา จึงไม่นําใบกังหันลมชนิดนี้ใช้ในการทดสอบกังหันลม ผู้วิจัย
จึงสร้างใบกังหันลมจากท่อพีวีซี โดยใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ร่างแบบใบกังหันลมให้ได้ใบกังหันลม 6 ใบ มี 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 ด้านปลายใบ
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กว้าง 3 เซนติเมตร ด้านโคนใบกว้าง 12 เซนติเมตร ความยาวใบ 105 เซนติเมตร สามารถหมุนได้ท่ีความเร็วลมต่ําแต่แรงบิดเริ่มหมุนน้อยกว่า
แบบท่ี 2 การหมุนด้วยความเร็วรอบสูงได้ราบร่ืน และแบบท่ี 2 ด้านปลายใบกว้าง 5 เซนติเมตร ด้านโคนใบกว้าง 11 เซนติเมตร ความยาวใบ 100 
เซนติเมตร สามารถหมุนได้ท่ีความเร็วลมต่ําได้ดี แรงบิดเร่ิมหมุนสูง แต่เม่ือหมุนด้วยความเร็วรอบสูงมาก เช่นมีลมแรงมากมาประทะกับใบกังหัน
ลมจะเกิดอาการสั่นหรือกระพือ จึงเลือกใช้งานใบกังหันลมแบบท่ี 1 ในการทดสอบ 

ภาพท่ี 10 ใบกังหันลมสําเรจ็รูปขนาด 500 วัตต์และใบกังหันลมจากท่อพีวีซี ทั้ง 2 แบบ 
 

2.2.3. การติดต้ังกังหันลมเพ่ือเก็บข้อมูลการทํางานจริง 
1.) ติดต้ังเสากายวายขนาด 12 นิ้ว สูง 6 เมตร ชั้นลอยของอาคารเกษตรกลวิธาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
2.) ติดต้ังกังหันลมโดยแยกชิ้นส่วนเป็นหลายชิ้น แล้วนําข้ึนไปประกอบบนหัวเสากายวาย โดยแยกเป็นชุดฐานกังหัน

ลม ,ชุดขดลวดสเตเตอร์,ชุดจานแม่เหล็กถาวร ,ชุดใบกังหันลมและชุดหางกังหันลม แล้วประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นบนเสากายวายเป็นกังหันลม
พร้อมใช้งาน ต่อสายไฟฟ้า VCT 3 เส้น ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร เข้ากับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้าผ่านรูท่อโลหะมายังตู้ระบบ
ไฟฟ้าด้านล่าง ปล่อยให้กังหันลมเร่ิมทํางานเสร็จข้ันตอนการติดต้ังกังหันลม 

2.2.4. สร้างระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเก็บข้อมูล เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877 เขียน
โปรแกรมควบคุมด้วยภาษาเบสิก สําหรับเก็บข้อมูลความเร็วลม อ้างอิงสัญญาณจากเซนเซอร์หัววัดความเร็วลมหน่วยเมตรต่อวินาที (m/s), 
วัดความเร็วรอบของกังหันลมจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที (RPM), วัดค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีประจุเข้าแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็น
โวลต์ทศนิยม 2 ตําแหน่ง, วัดค่ากระแสไฟฟ้าท่ีประจุเข้าแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็นแอมแปร์ทศนิยม 2 ตําแหน่ง,คํานวณค่ากําลังงานไฟฟ้าท่ี
กังหันลมผลิตได้ มีระบบเชื่อมต่อกริดอินเวอร์เตอร์แบบอัตโนมัติขณะท่ีแบตเตอร่ีเต็ม  เม่ือแรงดันไฟฟ้าท่ีแบตเตอรี่เพ่ิมสูงข้ึนจนมี
แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 14.4 โวลต์ ระบบจะสั่งให้รีเลย์เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีไปยังระบบกริดอินเวอร์เตอร์ จากน้ันกริด
อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 14.4 โวลต์ไปเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ จ่ายไฟฟ้าผ่านมาตรวัดไฟฟ้า วัดค่ากําลัง
งานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงส่งกําลังงานไฟฟ้าให้กับระบบการไฟฟ้า เม่ือแรงดันไฟฟ้าท่ีแบตเตอรี่ลดตํ่าลงจนถึงค่าแรงดันน้อยกว่า 12 โวลต์ 
ระบบจะสั่งให้รีเลย์ตัดกระแสไฟฟ้าทําให้กริดอินเวอร์เตอร์หยุดทํางาน ระบบจะทํางานเช่นนี้โดยอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมระบบป้องกัน
ไม่ให้กังหันลมหมุนด้วยความเร็วเกิน 350 รอบต่อนาที เป็นระบบเบรกกังหันลมด้วยไฟฟ้า เม่ือกังหันลมหมุนด้วยความเร็วรอบมากกว่า  
350 รอบต่อนาที ระบบจะสั่งให้รีเลย์ต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับโหลดหลอดไฟฟ้าขนาด 50 วัตต์ 2 หลอดทํางาน สภาวะนี้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าต้อง
ใช้แรงบิดสูงในการขับโหลดท่ีกระแสไฟฟ้าสูง ทําให้เกิดแรงฉุดรากท่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ความเร็วรอบของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจึงลดลง เม่ือ
ความเร็วรอบลดลงตํ่ากว่า 300 รอบต่อนาที ระบบจะสั่งให้รีเลย์ตัดวงจรโหลดหลอดไฟฟ้าออก กังหันลมก็จะกลับเข้าสู่ระบบการประจุ
ไฟฟ้าปกติ ดังนั้นในสภาวะท่ีมีลมพายุ กังหันลมจําเป็นต้องมีระบบน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเร็วรอบของกังหันลมหมุนเร็วเกินไป 

ภาพท่ี 11 กังหันลมพร้อมใช้ในการเก็บขอ้มูลจริงและแผนผังระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์
 

 การบันทึกข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ นําข้อมูลมาจากเว็บไซต์ www.thebackshed.com ใช้โปรแกรม 
PICLOG 2.0 สามารถส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 บันทึกข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ ทุก 10 วินาที แสดงข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นรายวันต้ังแต่เวลา 
00.00 น.-23.59 น. บันทึกไฟล์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวันวันละ 1 คร้ัง ท่ีเวลา 23.59 น. เป็นไฟล์ข้อมูลนามสกุล Text File ง่ายต่อการนําข้อมูล
ไปใช้กับโปรแกรม Excel เพ่ือวิเคราะห์กราฟหรือคุณสมบัติอ่ืนต่อไป (http://www.thebackshed.com/Windmill/PicLog.asp) 
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ภาพท่ี 12 เครือ่งมือการเก็บข้อมูลของระบบ,หน้าจอแสดงผลและมาตรวัดกําลังงานไฟฟา้ทีผ่ลิตได้ 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
3.1. ผลการทดสอบชุดขดลวดสเตเตอรเ์ครื่องกําเนิดไฟฟ้าดังนี ้

ภาพท่ี 13 กําลังงานไฟฟ้าของขดลวดเบอร์ 19 เดิมและขดลวดเบอร์ 19 ต่อขนานกัน 2 ชุด 

ภาพท่ี 14 กําลังงานไฟฟ้าของขดลวดเบอร์ 17 ต่อแบบสตาร์และขดลวดเบอร์ 17 ต่อแบบเดลต้า 
 

ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 เดิมจากโรงงาน ใช้ลวดอลูมิเนียมเดิมจากโรงงาน กําลังงานไฟฟ้าท่ีหลอดไฟฟ้า 2-4 หลอดมีค่าตํ่ามาก 
เนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีความต้านทานภายในขดลวดสูง กระแสไฟฟ้าค่าสูงสุดประมาณ 3.42 แอมแปร์ แรงดันตกคร่อมโหลด 1-3 โวลต์  
ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 ต่อขนานกัน 2 ชุด ใช้การตัดต่อวงจรขดลวดชุดละ 6 ขดลวดมาต่อวงจรไฟฟ้าแบบสตาร์ขนานกัน 2 ชุด ใช้ลวดอลูมิเนียม
เดิมจากโรงงาน ค่ากําลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เม่ือต่อโหลดหลอดไฟฟ้า 1 หลอด ประมาณ 95 วัตต์ เพ่ิมข้ึน 2-3 เท่า จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5.19 
แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีขับโหลดได้สูงข้ึนประมาณ 18.2 โวลต์ ท่ีความเร็วรอบ 280 รอบต่อนาที เม่ือต่อโหลดหลอดไฟฟ้า 2-4 หลอดก็มีค่า
สูงข้ึนเช่นกัน จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ค่าสูงสุดประมาณ 6.8 แอมแปร์ แต่ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีขับโหลดหลอดไฟฟ้าลดลงประมาณ 6-8 โวลต์  
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ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ใช้ลวดทองแดงพันข้ึนมาใหม่ต่อวงจร 3 เฟส แบบสตาร์ มีขดลวดท่ีพันบนสเตเตอร์ 12 ขดต่อ 1 เฟส ค่ากําลังงาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้เม่ือต่อโหลดทดสอบหลอดไฟฟ้า 1 หลอด ประมาณ 93 วัตต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5.15 แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้ประมาณ 
18.1 โวลต์ ท่ีความเร็วรอบ 220 รอบต่อนาที เม่ือต่อโหลดหลอดไฟฟ้า 2-4 หลอด จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ค่าสูงสุดประมาณ 7-8 แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้า
ท่ีขับโหลดหลอดไฟฟ้าได้สูงข้ึนประมาณ 3-10 โวลต์ เม่ือเปรียบเทียบความเร็วรอบท่ีกําลังงานไฟฟ้าเท่ากัน พบว่า ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบ
สตาร์ มีความเร็วรอบในการกําเนิดไฟฟ้าน้อยกว่าขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 ต่อวงจรแบบสตาร์ขนานกัน 2 ชุด 

ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ใช้ขดลวดชุดเดิมต่อวงจรไฟฟ้า 3 เฟสแบบเดลต้า ค่ากําลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เม่ือต่อโหลดทดสอบหลอดไฟฟ้า 
1 หลอด ประมาณ 93 วัตต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5.06 แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้สูงข้ึนประมาณ 18.34 โวลต์ ท่ีความเร็วรอบ 260 รอบ
ต่อนาที เม่ือเปรียบเทียบความเร็วรอบท่ีกําลังงานไฟฟ้าเท่ากัน ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 แบบสตาร์ มีความเร็วรอบในการกําเนิดไฟฟ้าน้อยกว่า
ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 แบบเดลต้า เม่ือต่อโหลดหลอดไฟฟ้า 2-4 หลอด จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ค่าสูงสุดประมาณ 12-13 แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ี
ขับโหลดหลอดไฟฟ้าได้สูงข้ึนประมาณ 12.5-12.8 โวลต์  เม่ือเปรียบเทียบผลของกระแสไฟฟ้าท่ีขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 แบบเดลต้า สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้สูงกว่าขดลวด สเตเตอร์เบอร์ 17 แบบสตาร์ ดังนั้นขดลวด สเตเตอร์เบอร์ 17 แบบเดลต้า เหมาะสมกับกังหันลมมีความเร็วรอบสูง 

 

ภาพท่ี 15 กําลังงานไฟฟ้าของขดลวดเบอร์ 14 ต่อแบบสตาร์และคา่กระแสไฟฟ้าทีป่ระจุเข้าแบตเตอรี่  
 

ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 14 ต่อแบบสตาร์ ใช้ลวดทองแดงพันข้ึนมาใหม่ ค่ากําลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เม่ือต่อโหลดทดสอบหลอด
ไฟฟ้า 1 หลอด ประมาณ 77 วัตต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 4.73 แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้ประมาณ 16.21 โวลต์ ท่ีความเร็ว
รอบ 340 รอบต่อนาที สังเกตว่าต้องใช้ความเร็วรอบสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เม่ือต่อโหลดหลอดไฟฟ้า 2-4 หลอด จ่ายกระแสไฟฟ้า
ได้ค่าสูงสุดประมาณ 10-16 แอมแปร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีขับโหลดหลอดไฟฟ้าได้สูงประมาณ 12-16 โวลต์ ดังนั้น สามารถผลิต
แรงดันไฟฟ้าได้ตํ่าแต่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงมากกว่าแบบอ่ืนท่ีความเร็วรอบในการทํางานสูง จึงเหมาะสมกับกังหันลมมีความเร็วรอบใน
การหมุนสูงกว่า 300 รอบต่อนาที 

เม่ือนําขดลวดสเตเตอร์ท้ังหมด 5 แบบ มาทดสอบการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ โดยนําข้ัวขดลวดสเตเตอร์ต่อผ่านวงจรเรียง
กระแสจากไดโอดบริดจ์ประจุไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรง วัดค่ากระแสไฟฟ้าท่ีประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ พบว่า ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 
19 เดิมจากโรงงานเร่ิมประจุได้ท่ีความเร็วรอบการหมุน 40 รอบต่อนาที กระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีประจุได้ 3.4 แอมแปร์ ซ่ึงค่ากระแสไฟฟ้า
ท่ีได้ไม่สูงมากนัก สําหรับขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบสตาร์และขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 ต่อขนาน 2 ชุด แบบสตาร์ สามารถเริ่ม
ประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้ต้ังแต่ความเร็วรอบในการหมุน 70-80 รอบต่อนาที กระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีประจุได้ 7.5 และ 6.6 แอมแปร์ 
ตามลําดับ สังเกตว่าความเร็วรอบในการเริ่มประจุไฟฟ้าตํ่าและกระแสไฟฟ้าสูงกว่าขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 เดิมจากโรงงาน ดังนั้น
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีใช้ความเร็วรอบตํ่า ควรใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีใช้ขดลวด สเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบสตาร์ 

 

ภาพท่ี 16 อุณหภูมิที่ขดลวดสเตเตอร์และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 5 แบบ 
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เม่ือทดสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขณะมีโหลด วัดอุณหภูมิท่ีขดลวดสเตเตอร์ขณะทดสอบตั้งแต่ความเร็วรอบ 10 ถึง 500 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิท่ีขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 ท้ัง 2 แบบ อยู่ในช่วง 55-65 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกว่าขดลวดสเตเตอร์ เบอร์ 17 ท้ัง 2 แบบ อยู่
ในช่วง 45-50 องศาเซลเซียส และขดลวดสเตเตอร์ เบอร์ 14 มีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดในช่วง 40-47 องศาเซลเซียส สังเกตได้ว่าขดลวดสเตเตอร์ 
เบอร์ 19 มีจํานวนรอบในการพันขดลวดจํานวนมาก ทําให้เกิดความต้านทานสูง เม่ือเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงไปยังโหลด จึง
เกิดความร้อนท่ีขดลวดสเตเตอร์รวดเร็วและสูงกว่าขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 และเบอร์ 14  เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกับขดลวดสเตเตอร์ท้ัง 5 แบบ โดยการนําค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีอ่านค่าได้จากอินเวอร์เตอร์มาคํานวณเป็นกําลัง
งานไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ และนําค่ากําลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากโหลดทดสอบหลอดไฟฟ้า 1 ถึง 4 หลอด มาพิจารณาเป็นกําลังงานไฟฟ้าท่ีออก
จากระบบ พบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสูงในช่วงความเร็วรอบ 60 ถึง 300 รอบต่อนาที ควรเลือกใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีใช้
ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบเดลต้า และขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบสตาร์ ผู้วิจัยเลือกใช้ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบสตาร์
สําหรับทดสอบกับกังหันลม 

3.2. ผลการเก็บข้อมูลการทํางานของกังหันลม 1 เดือน 
การทดสอบการทํางานของกังหันลมในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 มีกระแสลมตลอดท้ังเดือน ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 17 กําลังงานไฟฟ้ารวมต่อวันที่ผลติได้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

 

การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม PICLOG 2.0 กําหนดให้เก็บค่าบันทึกผลทุก 10 วินาที ดังนั้นใน 1 วันจะมีข้อมูลท่ีถูกบันทึกเข้า
ระบบประมาณ 8640 คร้ัง นําข้อมูลมาพิจารณากําลังงานรวมท่ีผลิตได้ตลอดท้ังวัน มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อชั่วโมง ในวันท่ี 18 มีนาคม 2558 มี
ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดท้ังวันเท่ากับ 2.92 เมตรต่อวินาที ได้กําลังงานไฟฟ้ารวมใน 1 วันเท่ากับ 232.76 วัตต์ต่อชั่วโมง สูงสุดในเดือนนี้ 

 

  
ภาพท่ี 18 การทดสอบกังหนัลมวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. – 23.59 น. 

 

สําหรับช่วงเวลา 10.00น.-17.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีลมพายุฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง มีความเร็วลมเฉลี่ย  3.70 เมตรต่อวินาที ความเร็ว
รอบของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเฉลี่ย 102.72 รอบต่อนาที และผลิตกําลังงานไฟฟ้าสะสมได้ 85.5 วัตต์ต่อชั่วโมง สังเกตได้ว่า ความเร็วรอบเฉลี่ยสูงกว่า
ความเร็วรอบข้ันตํ่าของการผลิตไฟฟ้า 90 รอบต่อนาที ทําให้ช่วงเวลานี้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง แต่พลังงานไฟฟ้าท่ีได้ไม่แน่นอน เนื่องจาก
ความเร็วลมที่วัดได้ทุก 10 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมตลอดเวลา ความเร็วรอบสูงสุดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีวัดได้คือ 368.33 รอบต่อนาที 
ท่ีความเร็วลม 8.4 เมตรต่อวินาที 

ถ้าพิจารณาว่า กังหันลมทํางานตลอดเวลาท่ีความเร็วลมประมาณ 8.4 เมตรต่อวินาที ผลิตกําลังงานไฟฟ้าได้ 100 วัตต์ คํานวณค่ากําลังงาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ใน 1 วันเท่ากับ 100 วัตต์ คูณกับ 24 ชั่วโมง ได้กําลังงานไฟฟ้า 2400 วัตต์ต่อวันหรือ 2.4 กิโลวัตต์ต่อวัน และที่ความเร็วลม 4-5 เมตรต่อ
นาที ได้ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า 12.5 โวลต์, ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้า 2 แอมแปร์, ค่าเฉลี่ยความเร็วรอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 120 รอบต่อนาที ผลิตกําลังงาน
ไฟฟ้าได้ 25 วัตต์คํานวณค่ากําลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ใน 1 วันเท่ากับ 25 วัตต์ คูณกับ 24 ชั่วโมง ได้กําลังงานไฟฟ้า 600 วัตต์ต่อวันหรือ 0.6 กิโลวัตต์ต่อ
วันเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า โอกาสท่ีกังหันลมจะผลิตกระแสไฟฟ้าสูงนั้นทําได้ยาก เนื่องจากความเร็วลมมีผลต่อความเร็วรอบของกังหันลม และความเร็วรอบ
ของกังหันลมมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จึงอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าท่ีความเร็วลมต่ํา 
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4. สรุปผล 
4.1. สรุปผลด้านการสร้างและทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 การสร้างเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าใช้ส่วนประกอบของมอเตอร์เคร่ืองซักผ้าแบบไดเร๊คไดรฟ์ มี 2 ส่วนคือโรเตอร์มีลักษณะเป็นจาน
แม่เหล็กถาวร ติดต้ังแม่เหล็กถาวรแบบโค้ง 12 ชิ้น 48 ข้ัว และสเตเตอร์ทําจากแผ่นเหล็กลามิเนตความหนา 1 มิลลิเมตร ปั้มข้ึนรูปคล้าย
เฟืองเกียร์วางซ้อนกัน 19 แผ่น ด้านนอกมีลักษณะเป็นข้ัวย่ืน 36 ข้ัว หุ้มด้วยพลาสติกแข็ง พันขดลวดทองแดงบนข้ัวย่ืนแบ่งออกเป็น 3 ชุด 
หรือ 3 เฟส เบอร์ลวดทองแดงในการทดสอบมี 3 ขนาดคือ ลวดอะลูมิเนียมเบอร์ 19 และลวดทองแดงเบอร์ 17 กับเบอร์ 14 ทดสอบ
ขดลวดสเตเตอร์ท้ังหมด 5 แบบ ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการต่อโหลดหลอดไฟฟ้าและต่อผ่านวงจรเรียงกระแสไดโอดบริดจ์แปลง
เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ พบว่าขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 เดิมจากโรงงาน ขดลวดจ่ายแรงดันสูงแต่กระแสไฟฟ้า
ตํ่า เหมาะกับกังหันลมแนวต้ังท่ีมีความเร็วรอบตํ่าท่ี 50-150 รอบต่อนาทีหมุนแบบต่อเนื่อง ถ้าใช้ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 19 ต่อขนานกัน 2 
ชุดและขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 17 ต่อแบบสตาร์ ขดลวดจ่ายแรงดันปานกลางแต่กระแสไฟฟ้าปานกลาง เหมาะกับกังหันลมแนวนอนท่ัวไปท่ีมี
ความเร็วรอบปานกลางท่ี 80-250 รอบต่อนาที และถ้าใช้ขดลวดสเตเตอร์เบอร์ 14 ต่อแบบสตาร์ ขดลวดจ่ายแรงดันตํ่าแต่กระแสไฟฟ้าสูง 
เหมาะกับกังหันลมแนวนอนท่ีมีระบบเกียร์ทดรอบ มีความเร็วรอบสูงท่ี 220 – 500 รอบต่อนาที  

4.2. สรุปผลด้านการสร้างและทดสอบกังหันลม  
การสร้างกังหันลม ในส่วนฐานกังหันลม ท่อโลหะสําหรับวางฐานกังหันลม มีช่องว่างระหว่างผิวด้านในกับผิวด้านนอก ทําให้ฐาน

กังหันลมเกิดการสั่นตลอดเวลา จึงต้องสร้างปลอกท่อเหล็กทรงกระบอก สวมเข้ากับท่อโลหะสําหรับวางฐานกังหันลมพอดี จึงไม่เกิดการสั่น
และช่วยประคองฐานกังหันลมให้สามารถหมุนเข้าหาทิศทางลมได้ดีย่ิงข้ึน เม่ือกังหันลมใช้งานจริง การจัดวางตําแหน่งชิ้นส่วนน้ําหนักไม่
สมดุลและการคํานวณโมเม้นแรงในส่วนของการพับหางกังหันลมยังไม่เหมาะสม หางกังหันลมไม่สามารถพับได้ น้ําหนักของหางกังหันลม
มากเกินไป การวางท่อสีเหลี่ยมยึดแกนหมุนด้านหน้าใบทํามุมเงยเพิ่มข้ึน 5 องศา ทําให้ใบกังหันลมไม่เกิดความเสียหายจากแรงลม แต่
พลังงานลมที่ตกกระทบกับใบกังหันลมลดลง ส่วนตลับลูกปืนแบบตุ๊กตาท่ีปลายท่อโลหะสี่เหลี่ยมท้ังสองด้านของฐานกังหันลม การต้ังให้
แกนหมุนอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางของขดลวดสเตเตอร์และจานแม่เหล็กถาวรนั้นทําได้ยาก เกิดการเสียดสีกับข้ัวขดลวดสเตเตอร์บางข้ัว
ตลอดเวลา จึงต้องมีการตั้งตําแหน่งของจานแม่เหล็กถาวรให้อยู่ในตําแหน่งศูนย์กลาง ควรออกแบบชุดยึดแกนเพลาของกังหันลมกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า แบบที่มีเบ้าตลับลูกปืนทางด้านหัวและด้านท้ายในชุดเดียวกัน ตลับลูกปืนควรใช้ลูกปืนแบบเม็ดทรงกระบอกจะรับน้ําหนัก
และแรงกดได้ดีว่าตลับลูกปืนแบบเม็ดกลม ส่วนใบกังหันลม สร้างจากท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ปลายใบควรมีขนาดเล็กเพ่ือให้เกิดแรงบิดท่ี
ความเร็วลมตํ่าได้ แต่ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป ส่วนโคนใบควรมีขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกิดแรงบิดสูงท่ีความเร็วลมตํ่า ควรปรับแต่งขนาดหรือ
เหลาใบกังหันลมเพ่ือลดแรงต้านของอากาศในขณะใบกังหันลมหมุนตามหลักอากาศพลศาสตร์ สําหรับจํานวนใบกังหันลมที่ทําจากท่อพีวีซี 
มีพ้ืนท่ีของใบกังหันลมเพ่ือรับแรงบิดท่ีความเร็วลมตํ่าได้น้อย ควรมีจํานวนใบกังหันลมท่ีเหมาะสมคือ 4-6 ใบพัด การเลือก 6 ใบพัดเพ่ือให้
การหมุนของกังหันลมเกิดความราบเรียบ มีแรงบิดเพียงพอท่ีจะทําให้กังหันลมหมุนได้ท่ีความเร็วลมต่ํา ส่วนหางกังหันลม กําหนดความเร็ว
ลมในการพับหาง 20 เมตรต่อวินาทีและมุมองศาการพับหางเอียง 45 องศาจากแนวราบ เม่ือนํามาใช้งานจริง หางกังหันลมไม่สามารถพับได้ 
แต่ทําหน้าท่ีได้เฉพาะการหมุนหน้าใบพัดของกังหันลมเข้าหาทิศทางลมเท่านั้น  

4.3. สรุปผลด้านระบบควบคุมแบบอัตโนมัติและเก็บข้อมูลกังหันลมจริง  
 การอ่านค่าความเร็วลม ใช้เวลาในการอ่านค่า 2 วินาทีต่อ 1 คร้ัง วัดความเร็วลม 1-40 m/s ความเร็วรอบของกังหันลมใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์แปลงความถี่ออกมาเป็นค่าความเร็วรอบต้ังแต่ 60-500 รอบต่อนาที การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มีความ
แม่นยําพอใช้ ระบบเชื่อมต่อกริดอินเวอร์เตอร์แบบอัตโนมัติ ทํางานได้ดีเม่ือแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 14.4 โวลต์ ถ้าป้อนแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง 
12-18 โวลต์ ก็จะผลิตกําลังงานได้ประมาณ 60-90 วัตต์ แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงข้ึน กําลังงานไฟฟ้าก็จะสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงถ้า
ป้อนแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง 24-28.8 โวลต์ ก็จะผลิตกําลังงานได้ประมาณ 240-300 วัตต์ ระบบป้องกันไม่ให้กังหันลมหมุนด้วยความเร็ว
เกิน 350 รอบต่อนาที เม่ือความเร็วลมสูงกว่า 8.5 เมตรต่อวินาที กังหันลมหมุนด้วยความเร็วรอบสูงกว่า 350 รอบต่อนาที จะเบรกกังหัน
ลมด้วยวงจรไฟฟ้าเกิดแรงฉุดลากภายในเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทันที เม่ือความเร็วรอบของกังหันลมลดลงต่ํากว่า 300 รอบต่อนาที กังหันลม
กลับเข้าสู่ระบบการประจุไฟฟ้าปกติ แต่ถ้าความเร็วลมสูงมากกว่า 20 เมตรต่อวีนาที ระบบเบรกกังหันลมด้วยโหลดไฟฟ้านี้อาจใช้ไม่ได้ผล 
และมีผลให้กังหันลมเกิดความเสียหายได้ การบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกวันวันละ 1 คร้ัง ท่ีเวลา 23.59 น. 
เก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เลือกข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ซ่ึงบันทึกข้อมูลได้ครบทุกวัน
และมีลมพัดแรงตลอดท้ังเดือนมาพิจารณา จากข้อมูลมีค่ากําลังงานไฟฟ้าสะสมดีท่ีสุดในช่วงวันท่ี 14 ถึงวันท่ี 18 มีนาคมได้ค่ากําลังงาน
ไฟฟ้าสะสมในช่วง 197-232 วัตต์ต่อชั่วโมง ค่ากําลังงานไฟฟ้าสะสมในวันท่ี 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มากท่ีสุด.ในช่วงเวลา 10.00น.-
17.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีลมพายุฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง มีความเร็วลมเฉลี่ย  3.70 เมตรต่อวินาที ความเร็วรอบของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
เฉลี่ย 102.72 รอบต่อนาที และผลิตกําลังงานไฟฟ้าสะสมได้ 85.5 วัตต์ต่อชั่วโมง กังหันลมผลิตกําลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดท่ีแรงดันไฟฟ้า 
13.87 โวลต์, กระแสไฟฟ้า 7.07 แอมแปร์, กําลังงานไฟฟ้า 98.04 วัตต์, ความเร็วลม 7.87 เมตรต่อวินาที, ความเร็วรอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
298.33 รอบต่อนาที ดังนั้นกําลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตของกังหันลมเคร่ืองนี้อยู่ท่ีประมาณ 100 วัตต์  

4.4. ข้อเสนอแนะ 
4.4.1. การสร้างเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสําหรับกังหันลมไว้ใช้ท่ีบ้านพักอาศัย สามารถนํางานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการ

สร้างกังหันลมจากวัสดุท่ีมีราคาถูก  
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4.4.2. การสร้างกังหันลมที่ทํางานด้วยความเร็วลมตํ่า จึงควรเปลี่ยนรูปแบบของใบกังหันลมให้มีพ้ืนท่ีรับพลังงานลมมากขึ้น เช่น 
กังหันลมนาเกลือหรือกังหันลมซาโวเนียส เป็นต้น  

4.4.3. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศมีความเร็วลมต่ํา มีลมพัดไม่ต่อเนื่องและทิศทางลมไม่แน่นอน หากมองปัจจัยด้านการผลิต
พลังงานไฟฟ้าท่ีม่ันคง ควรสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์  
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีให้ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน ปี 2553 สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้ใช้สถานท่ีและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยในคร้ังนี้จนประสบความสําเร็จ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ท่ีช่วยให้ผู้วิจัยดําเนินการ

จัดการด้านเอกสารและงบประมาณอย่างราบรื้น ขอขอบพระคุณ สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลความรู้ต่างๆที่อยู่ในหนังสือและอินเตอร์เน็ต ท่ีช่วย
ให้ผู้วิจัยมีความรู้เพ่ิมข้ึน มีความกล้าสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
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การประเมินคุณภาพการสีของข้าวโดยใช้เทคนิค NIR 
Rice Milling Quality Assessment using NIR 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการประเมินคุณภาพการสีของข้าว โดยใช้เทคนิค NIR วัดค่าการดูดกลืนแสงช่วง 1400-2600 นา
โนเมตร ของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินราคารับซ้ือข้าวเปลือกตามคุณภาพการสีของข้าวทําการทดลองท่ีสาขา
วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยใช้
ข้าวเปลือกพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 เร่ิมจากเตรียมข้าวเปลือก 3 ตัวอย่างให้มีคุณภาพการสีต่างกัน โดยการนําข้าวเปลือกแห้งไปแช่น้ําเป็นเวลา 2, 5 
และ 10 นาที จากนั้นซับน้ําออกและผึ่งลมให้แห้ง ผลการทดลองพบว่า ข้าวเปลือกตัวอย่างมีคุณภาพการสีแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมีนัยสําคัญย่ิง 
(p<0.01) เม่ือวิเคราะห์ค่า PLSR model ของค่าการดูดกลืนแสงช่วง NIR ของข้าวเปลือกและของข้าวกล้องกับปริมาณข้าวหักท้ังหมดมีค่า 
Correlation coefficient (R) สูงท่ีสุด และค่าความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมสําหรับข้าวเปลือกอยู่ท่ีช่วง 2000-2600 นาโนเมตร สําหรับข้าวกล้องอยู่ท่ี
ช่วง 1400-2100 และ 2500-2600 นาโนเมตร Calibration model สําหรับการทํานายค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมด ได้จากการทํา Multiple Scatter 
Correction  ร่วมกับ 1st derivative (MSC+1D) ของข้าวเปลือกได้ผลการทํานายมีค่า R มากท่ีสุดมีค่า SEP ตํ่าท่ีสุดและค่า RPD สูงท่ีสุด ในขณะที่
การทํา Savitzky-GolaySmoothing กับข้าวกล้องจะทําให้ผลการทํานายมีค่า R มากท่ีสุดมีค่า SEP ตํ่าท่ีสุด และมีค่า RPD มากท่ีสุดด้วย 
คําสําคัญ: ข้าว  คุณภาพการสี  เนียร์อินฟาเรด 

Abstract 
The objectives of this study were to access the milling quality of rice using the NIR technique by measuring light 

reflectance at 1400-2600 nm of rough rice and brown rice.So it will be get the reasonable price according to the quality of rice. 
The study was conducted at Postharvest Lab, Agricultural Engineering and Technology Dept. Faculty of Agriculture and National 
Resources, Rajamangala University of Technology Tawon-ok, Chonburi. The KDML105 rough rice was used as the sample. The 
experiment started by preparing the different milling quality rice samples. Dried rough rice were soaked at 2, 5 and 10 min and 
rapidly dried. The result revealed that the milling quality of samples were significantly difference (p<0.01). PLSR model for 
predicting total broken rice using NIR absorbance of rough rice and brown rice showed the highest correlation coefficient (R). 
Forrough ricethe wavelength at 2000-2600 nm had the highest R and for brown rice at the wavelength 1400-2100 and 2500-
2600 nm. The best model for predicting total broken rice for rough rice could be pretreatment with multiple scatter correction 
followed by 1st derivative (MSC+1D) had the highest R the lowest SEP and the highest RPD. However for brown rice 
pretreatment with Savitzky-GolaySmoothinghad the best result with the highest R, the lowestSEP and the highestRPD. 
Keywords: Rice, Milling quality, NIR 
 

1. บทนํา 
วิธีการตรวจสอบคุณภาพการสีข้าวท่ีถูกต้องนั้นมีข้ันตอนต้ังแต่การกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องทดสอบการกะเทาะ การขัดขาวเพื่อขัดรํา

ออกจากข้าวกล้องด้วยเครื่องขัดขาว และการคัดแยกข้าวหักด้วยเคร่ืองคัดแยกข้าวหัก เพ่ือให้ทราบว่าเม่ือนําข้าวเปลือกท่ีรับซ้ือไปเข้าสู่
กระบวนการสีแปรรูปจะได้ปริมาณต้นข้าว หรือปริมาณเนื้อข้าวมากน้อยเพียงไร การตรวจสอบด้วยวิธีดังกล่าวต้องใช้เวลาและเคร่ืองมือ โรงสี
ส่วนใหญ่จึงไม่มีการตรวจสอบคุณภาพการสีของข้าว แต่กําหนดราคารับซ้ือข้าวจากการวัดความชื้นเท่านั้น  ในขณะที่รัฐบาลประกาศราคารับซ้ือ
ข้าวจากความชื้นและคุณภาพการสีของข้าว  โรงสีบางแห่งมีการตรวจสอบคุณภาพการสีของข้าวแต่ใช้เครื่องตรวจสอบแบบท่ีใส่ข้าวเปลือกเข้าใน
เครื่องแล้วจะได้ข้าวสารออกมา ซ่ึงจะทํางานได้รวดเร็วแต่คุณภาพการสีของข้าวท่ีได้จะตํ่ากว่าค่าท่ีเป็นจริงมากกว่า 10% ทําให้การประเมิน
คุณภาพการสีข้าวคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดมากซ่ึงทําให้เกิดการสูญเสียข้าวในระบบการผลิตข้าวของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) 
รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 ว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 36.8ล้านตัน ถ้าหากมีการประเมินคุณภาพ
การสีของข้าวไม่ถูกต้อง โดยมีการสูญเสียประมาณ 5% มูลค่าความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนประมาณ 1.84ล้านตัน ในระบบการสีแปรรูปข้าวของไทย
ต้องการวิธีการท่ีสามารถประเมินคุณภาพการสีของข้าวได้ถูกต้องและรวดเร็ว ซ่ึงเคร่ือง NIR (Near infrared spectroscopy) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ตรวจวิเคราะห์สมบัติต่างๆของข้าว ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่าอะไมโลส ปริมาณโปรตีน ปริมาณแป้ง ธาตุอาหาร ต่าง  ๆสมบัติทางเคมีกายภาพ 
ตลอดจนคุณภาพการหุงต้มและคุณภาพการบริโภคของข้าว เช่น จารุวรรณและคณะ (2553) ได้ประเมินค่าอมิโลสในเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวกล้อง 
และข้าวสาร โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี พบว่า ช่วงความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมในการประเมินอยู่ท่ี 800-2000 นาโนเมตร โดยการ
ทํานายมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.98, 0.84 และ 0.88 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการทํานาย (SEP) เท่ากับ 3.85, 
2.79 และ 1.99% ในข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร ตามลําดับ โดยที่การประเมินค่าอมิโลสของข้าวด้วยวิธีนี้สามารถทําได้รวดเร็ว เสีย
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ค่าใช้จ่ายตํ่า Natsuga et al (2001) ได้พัฒนาเคร่ืองคัดแยกเมล็ดข้าวกล้องความเร็วสูงโดยใช้ปริมาณโปรตีนเป็นเกณฑ์ ด้วยเครื่อง NIR ท่ีช่วง
ความยาวคลื่น 400-2249 นาโนเมตรพบว่า การจําแนกมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ี 0.5% และมีความเร็วในการคัดท่ี 2.8 วินาทีต่อเมล็ด 
ซ่ึงใช้เวลามากเกินไปจําเป็นจะต้องพัฒนาต่อไป Bao et al., (2001) ได้ทดลองทํานายคุณสมบัติของแป้งข้าวจากประเทศจีน โดยใช้เทคนิค NIR 
เปรียบเทียบกับวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย ระหว่าง 0.75-0.86 ซ่ึงเพียงพอท่ีจะใช้ประมาณค่าเบื้องต้นของ
คุณสมบัติของแป้งข้าวจํานวนมาก  ๆท่ีต้องการความรวดเร็ว Kawamura et al.,(1997) ได้ทดลองใช้เครื่อง VIS/NIR ในการประเมินคุณภาพของ
ข้าวสุก โดยใช้ตัวอย่างท่ีเป็นข้าวเมล็ดสั้น จากการทดลองพบว่า การตรวจว่าการสะท้อนแสงของข้าวสาร ช่วง VIS/NIR สามารถนํามาประเมิน
คุณภาพของข้าวสุกได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และ 0.27 ซ่ึงจากผลการทดลองแสดงว่า
วิธีการนี้ยังไม่สามารถทดแทนวิธีการตรวจวัดคุณภาพข้าวสุกโดยการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส (Sensory test) ได้ น่าจะมีการใช้ VIS/NIR ใน
การจําแนกกลุ่มของข้าวตามคุณภาพของข้าวสุก Wu and Shi (2006) ได้ทดลองสร้างสมการประเมินคุณภาพการหุงต้มของข้าวโดยใช้เคร่ือง 
NIRS ตรวจวัดข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แป้งข้าวกล้องและแป้งข้าวสาร โดยสมบัติท่ีใช้ประเมินคุณภาพการหุงต้ม ได้แก่ ปริมาณอมิโลส 
(Amylose content) ค่าการไหลของน้ําแป้ง (Gel consistency) และค่าการสลายตัวในด่าง (Alkaline spread value) จากการทดลองพบว่า 
ตัวอย่างท่ีเป็นแป้งให้ผลการทํานายท่ีดีท่ีสุด รองลงมาเป็นข้าวกล้อง ข้าวสาร และข้าวเปลือก ดังนั้น การตรวจวัดคุณภาพการหุงต้มของข้าว
สามารถพัฒนาให้อยู่ในข้ันตอนของการสีข้าวได้ เพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพการหุงต้มของข้าวในขณะที่สีแปรรูป Jiang et al., (2010) ได้
พัฒนาระบบอัตโนมัติในการตรวจวัดค่าความแข็งของข้าวสุกเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจวัดโดยใช้ NIR เนื่องจาก มีการใช้เคร่ือง NIR ในการ
ตรวจวัดความแข็งของข้าวสุกในประเทศจีน โดยมีชื่อเรียกว่า Taste Analyzer แต่มีนักวิจัยบางคนไม่ยอมรับวิธีการนี้ เพราะเป็นการตรวจวัด
ทางอ้อม จึงได้มีการพัฒนาระบบกลไกอัตโนมัติในการตรวจวัดความแข็งของข้าวสุกโดยตรง พบว่า ผลการตรวจวัดค่าความแข็งของข้าวสุกมี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกับค่าท่ีได้จากเคร่ือง Taste Analyzerในขณะที่ใจทิพย์และคณะ (2554) ได้ใช้เทคนิค NIR ในการตรวจวัดการปลอมปน
ของข้าวพันธ์ุอ่ืนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยวัดค่าการสะท้อนแสงของข้าวสารและแป้งข้าวในช่วง1400-2600 นาโนเมตร และเปรียบเทียบค่า
การสะท้อนแสงท่ีได้กับค่าการตรวจวัดความบริสุทธ์ิของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีวัดจากการตรวจ DNA พบว่า เทคนิค NIR สามารถจําแนกข้าว
พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีมีข้าวพันธ์ุอ่ืนปนมากกว่า 8% ได้ความถูกต้องมากกว่า 80% โดยตัวอย่างท่ีเป็นแป้งข้าวให้ผลการทํานายดีกว่าข้าวสาร 
นอกจากนี้ จารุวรรณและคณะ (2554) ได้ทําการประเมินคุณภาพการสีข้าวด้วยเทคนิค NIR โดยการเตรียมตัวอย่างข้าวสารที่มีปริมาณข้าวหัก
ต้ังแต่ 0-100% วัดค่าการดูดกลืนแสงช่วง NIR ท่ีความยาวคลื่น 800-2500 นาโนเมตร จากการทดลองพบว่า ข้าวสารตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองมี
เปอร์เซ็นต์ข้าวหัก ท่ีมีค่า SD=27.67% และสมการท่ีได้จากการทํา Calibration ด้วยวิธี PLSR (Partial Least Square Regression) ท่ีใช้ความ
ยาวคลื่นช่วง 1100-2500 นาโนเมตร ในการทํานายค่าเปอร์เซ็นต์ข้าวหักมีค่า R=0.97 และ SEP=7.8% ซ่ึงค่า SEP ท่ีได้มีค่าตํ่ากว่าค่า SD แสดง
ว่าการพัฒนาสมการได้ค่าท่ีถูกต้องสําหรับการประเมินคุณภาพการสีของข้าวได้ และ Chen et al (2010) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ NIR ในการ
ประมาณค่าปริมาณข้าวขาว โดยทําการทดลองกับข้าวเปลือก จํานวน 66 พันธ์ุ ท้ังข้าวเมล็ดยาว และเมล็ดสั้นซ่ึงนิยมปลูกในประเทศจีน โดย
ข้าวเปลือกตัวอย่างท้ังหมดจะถูกกะเทาะเป็นข้าวกล้อง และขัดขาวท่ีเวลา 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 และ 95 วินาที 
เพ่ือให้ได้ข้าวขาว และคํานวณปริมาณข้าวขาวเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับข้าวกล้อง ข้าวขาวที่ได้จะนําไปสแกนด้วยเครื่อง NIR ท่ีช่วงความยาวคลื่น 
833-2500 นาโนเมตร จากการทดลอง พบว่า ตัวอย่างมีค่าปริมาณข้าวขาว 85.72-96.91% และช่วงความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมสําหรับการสร้าง
สมการทํานายปริมาณข้าวขาว คือ 1638.8-2354.9 นาโนเมตร โดย Calibration model มีค่า R2=0.994 และเม่ือใช้ทํานายปริมาณข้าวขาวมีค่า 
RMSEP=0.174% Bias=-0.021% ซ่ึงแสดงว่าสามารถใช้ NIR ในการทํานายปริมาณข้าวขาวได้  

แต่การประเมินเปอร์เซ็นต์ข้าวหักใช้ตัวอย่างข้าวหัก 0-100% สามารถมองเห็นความแตกต่างด้วยสายตา เช่นเดียวกับการประเมิน
ปริมาณข้าวขาว โดยการขัดขาวข้าวกล้องท่ีเวลา 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 และ 95 วินาที สีของข้าวขาวที่ได้จะ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ผลได้จากการประเมินด้วยเทคนิค NIR จึงดีมากในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินคุณภาพการสีของข้าว ท่ีมี
ลักษณะปรากฏเหมือนกันไม่สามารถแยกด้วยสายตาจึงมีความแตกต่างกับงานท่ีเคยมีผู้ศึกษาไว้ก่อนและน่าสนใจศึกษา 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 เตรียมตัวอย่างข้าวเปลือกพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 แห้งความชื้นประมาณ 12-14% ทําความสะอาดคัดแยกสิ่งเจือปนออกจํานวน 3 

ตัวอย่างท่ีมาจากแหล่งเดียวกัน มีลักษณะเหมือนกัน แต่มีคุณภาพการสีแตกต่างกัน โดยการนําตัวอย่างข้าวเปลือกแช่น้ําท่ีเวลา 2, 5 และ 10 
นาที แล้วผึ่งลมให้แห้งอย่างรวดเร็ว นําตัวอย่างข้าวเปลือกวัดค่าการสะท้อนแสงช่วง ความยาวคลื่น 1,400-2,600 นาโนเมตร จํานวน 50 กรัมต่อ
ตัวอย่าง ด้วยเครื่อง NIR Infra scan: Bruin instrument โดยเลือกการสแกนแบบหมุน (Rotating cup) ซ่ึงเคร่ืองจะทําการสแกนจํานวน 16 คร้ัง
ต่อตัวอย่าง และแสดงผลเป็นค่า log (1/R) ทีแต่ละความยาวคลื่นโดยมีความละเอียด 0.5 นาโนเมตร และวัดสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกท่ี
ผ่านการสแกน ได้แก่ ตรวจวัดความชื้น โดยวิธี Oven method ชั่งน้ําหนัก 100 เมล็ด วัดปริมาตรคํานวณน้ําหนักจําเพาะ และความหนาแน่น
รวมของข้าวเปลือก จากนั้นกะเทาะข้าวเปลือก 50 กรัมด้วยเครื่องทดสอบการกะเทาะแบบลูกยาง กะเทาะจนหมดไม่เหลือข้าวเปลือก แล้วนําไป
คัดแยกข้าวกล้องหักด้วยเครื่องคัดแยกข้าวหักแบบตะแกรงกลม ชั่งน้ําหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ดและข้าวกล้องหัก คํานวณเปอร์เซ็นต์ข้าวกล้อง 
และ ข้าวกล้องหักชั่งน้ําหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ด 50 กรัม วัดค่าการสะท้อนแสงช่วง ความยาวคลื่น 1400-2600 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง NIR Infra 
scan: Bruin instrument โดยเลือกการสแกนแบบหมุน (Rotating cup) ทําเช่นเดียวกับข้าวเปลือก 

2.2 ขัดขาวข้าวกล้อง 50 กรัมด้วยเครื่องทดสอบการขัดขาวแบบลูกเหล็ก โดยใช้เวลาในการขัดขาว 25 วินาที และคัดแยกข้าวหักโดย
ใช้เครื่องคัดแยกข้าวหัก ชั่งน้ําหนักข้าวต้นและข้าวหักท่ีได้ คํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นและเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก 
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2.3 วิเคราะห์ ANOVAs เพ่ือหาความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและคุณภาพการสีของข้าวเปลือกตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม โดยใช้
โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนแสงช่วง1400-2600 นาโนเมตรของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง กับคุณภาพการสี
ของข้าว โดยใช้โปรแกรม Unscramble ทําการวิเคราะห์ Partial Least Square Regression (PLSR) เพ่ือหา Model ท่ีดีท่ีสุดในการทํานาย
คุณภาพการสีของข้าวเปลือกแบบท่ีสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว และไม่ทําลายตัวอย่าง โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและข้าวกล้องเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่ม Calibration set จํานวน 180 ตัวอย่าง และกลุ่ม Validation set จํานวน 60 ตัวอย่าง เพ่ือทํา Calibration model และนํา Model 
ท่ีได้ไปทํานายคุณภาพการสีในกลุ่มของ Validation set Calibration model ท่ีดีพิจารณาจาก Model ท่ีมีค่า Correlation coefficient (R) สูง 
และมีค่า Standard Error of Calibration (SEC) ตํ่า เม่ือวิเคราะห์ Cross validation มีค่าStandard Error of Cross Validation (SECV) ตํ่า ส่วน
ผลการทํานายคุณภาพการสีใน Validation set พิจารณาจากผลการทํานายท่ีมีค่า Correlation coefficient (R) สูง มีค่าStandard Error of 
Prediction (SEP) ตํ่า มีค่า Bias ตํ่า และมีค่า RPD (Ratio of Prediction to Standard deviations:SD/SEP) สูง 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
 จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของคุณภาพการสีและสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์
ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวต้น และข้าวหักท้ังหมด ดังตารางท่ี 1 พบว่าข้าวท้ัง 3 กลุ่มมีคุณภาพการสีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 99% (P<0.01) และมีค่าความชื้น น้ําหนัก 100 เมล็ด ค่าความหนาแน่นรวมและค่าน้ําหนักจําเพาะ ของข้าวเปลือกท้ัง 3 กลุ่ม มีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (P<0.05) ดังตารางท่ี 2 แสดงว่าข้าวเปลือกตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มนี้มีคุณภาพการสี
และสมบัติทางกายแตกต่างกันสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ค่า PLSR ได้ (William, P.C.,2007) โดยค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมดม่ีค่า F สูงสุด จึง
จะใช้ค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมดเป็นตัวแปรในการประเมินคุณภาพการสีของข้าวแทนท่ีจะใช้ค่าปริมาณข้าวต้น 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหค์่าทางสถิติของคุณภาพการสีของขา้วเปลอืกตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Brown rice (%) Between Groups 282.59 2 141.29 55.73 0.00
 Within Groups 905.14 357 2.54  
 Total 1187.72 359  
Milled rice (%) Between Groups 360.57 2 180.28 22.24 0.00
 Within Groups 2894.30 357 8.11  
 Total 3254.87 359  
Head rice (%) Between Groups 864.92 2 432.46 54.81 0.00
 Within Groups 2817.05 357 7.89  
 Total 3681.97 359  
Total broken rice (%) Between Groups 2738.08 2 1369.04 290.73 0.00
 Within Groups 1681.12 357 4.71  
 Total 4419.20 359  

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหค์่าทางสถิติสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Moisture content (%) Between Groups 121.54 2 60.77 205.19 0.00
 Within Groups 105.73 357 0.30  
 Total 227.27 359  
100 grain wt (g) Between Groups 2.58 2 1.29 139.96 0.00
 Within Groups 3.30 357 0.01  
 Total 5.88 359  
Bulk density (g/ml) Between Groups 0.03 2 0.02 72.18 0.00
 Within Groups 0.07 357 0.00  
 Total 0.11 359  
Specific wt (g/ml) Between Groups 0.05 2 0.03 3.63 0.03
 Within Groups 2.53 357 0.01  
 Total 2.58 359  

 

จากการนําค่าเฉลี่ยของค่าการดูดกลีนแสง (log 1/R) ช่วง 1400-2600 นาโนเมตร ของข้าวเปลือกท้ัง 3 ตัวอย่างดังภาพท่ี 1 พบว่า พีกแรกท่ี
ช่วงความยาวคล่ืนประมาณ 1440 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับโมเลกุลของซูโครสและแป้ง ต่อมาท่ีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 1940 ซ่ึงสัมพันธ์กับโมเลกุล
ของนํ้า แป้ง และเซลลูโลส  ต่อมาจะเห็นพีกท่ีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 2100 ซ่ึงสัมพันธ์กับโมเลกุลของแป้ง และเซลลูโลสหลังจากนั้นจะเห็นพีกท่ี
มีการรบกวน (Noise) ท่ีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 2230-2500 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีความสัมพันธ์กับโมเลกุลของแป้ง โปรตีน ไขมันและเซลลูโลส 
(Osborne et al.,1993, Shenk et al., 2001 และ Williams and Norris, 2001) ซ่ึงจะเห็นพีกชัดเจนข้ึนเม่ือมีการทํา Pretreatment ดังภาพท่ี 2 

เม่ือวิเคราะห์ PLSR ของค่าการดูดกลืนแสงช่วง 1400-2600 นาโนเมตร กับคุณภาพการสี โดยให้ค่าการดูดกลืนแสงเป็น X และ
คุณภาพการสีเป็นค่า Y ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 3 พบว่า PLSR model ของการวิเคราะห์ปริมาณข้าวหักท้ังหมด มีการใช้ค่า Pc หรือแฟคเตอร์
ในการวิเคราะห์และ มีค่า Correlation coefficient (R) ของCalibration set มากท่ีสุดแต่มีค่า Standard Error of Calibration (SEC) น้อยท่ีสุด ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ Cross validation ให้ผลทํานองเดียวกัน แต่มีค่า Bias มากท่ีสุด จะเห็นว่า ผลการวิเคราะห์มีการใช้ค่า Pc และค่า R ใน
ส่วนของปริมาณข้าวหักท้ังหมดมีค่าสูงท่ีสุดจึงน่าจะนํามาใช้ในการทํานายคุณภาพการสีของข้าวเปลือกได้ดีกว่าการใช้ปริมาณข้าวขาว และ
ปริมาณข้าวต้น แต่อย่างไรก็ตามค่าการดูดกลืนแสงช่วง NIR มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสีของข้าวมากกว่าสมบัติทางกายภาพอื่น เนื่องจากมี
ค่า Correlation coefficient (R) มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 1 ค่าการดูดกลนืแสงช่วง NIR ของข้าวเปลือกตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม (ค่าเฉลี่ย) 

  

 
ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ 2nd derivative (2D) กับ Spectrum ของข้าวเปลือก 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ PLSR ของคา่การดูดกลืนแสงของข้าวเปลือกกับคุณภาพการส ี
properties Pc Rc SEC Rv SECV Bias
Milled rice (%) 3 0.333 2.839 0.292 2.882 -0.003
Head rice (%) 3 0.461 2.842 0.438 2.881 -0.002
Total broken rice (%) 5 0.795 2.125 0.741 2.365 -0.010
  

เม่ือทําการวิเคราะห์ PLSR ของปริมาณข้าวหักท้ังหมดกับค่าการดูดกลืนแสงของข้าวเปลือกท่ีช่วงความยาวคลื่นต่าง  ๆดังตารางท่ี 4 
พบว่า ช่วงความยาวคลื่นของข้าวเปลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณข้าวหักท้ังหมดของข้าวเปลือกจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 
2000-2600 นาโนเมตร ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบท่ีสามารถวิเคราะห์คุณภาพการสีของข้าวมากท่ีสุดเนื่องจาก ผลการวิเคราะห์ Calibration set 
มีค่า R มากท่ีสุด และค่า SEC น้อยท่ีสุดทํานองเดียวกับการวิเคราะห์ Cross validation มีค่า R มากท่ีสุด และมีค่า SECV และ Bias น้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ PLSR ของค่าการดูดกลืนแสงของข้าวเปลือกกับปริมาณข้าวหักทั้งหมด 
Wavelength(nm) Pc Rc SEC Rv SECV Bias
1400-2600 5 0.795 2.125 0.741 2.365 -0.010
1800-2600 5 0.805 2.079 0.741 2.362 -0.006
2000-2500 4 0.774 2.218 0.719 2.440 -0.013
2000-2600 5 0.846 1.868 0.745 2.346 0.0009
2100-2600 4 0.760 2.278 0.723 2.422 0.0056
  

เม่ือตรวจสอบคุณภาพการสีของข้าวเปลือก ด้วยการทํานายค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมด โดยใช้ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R) ของ
ข้าวเปลือกท่ีช่วงความยาวคลื่น 2000-2600 นาโนเมตร  Model ท่ีมีการปรับแต่ง Spectrum ด้วยการทํา MSC ร่วมกับ 1D (MSC+1D)ให้ผลการ
ทํานายดีท่ีสุด โดยมีผลการทํานายท่ีให้ค่า R มากท่ีสุด มีค่า SEP ตํ่าท่ีสุด และมีค่า RPD มากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ PLSR ช่วงความยาวคลืน่ 2000-2600 นาโนเมตรของข้าวเปลือกกับปรมิาณข้าวหัก 
 Calibration set Validation set
 Pc Rc SEC Rv SEP Bias RPD
Raw spectrum 5 0.912 1.586 0.827 2.098 -0.920 1.759
Smoothing 5 0.912 1.582 0.837 2.035 -0.908 1.813
Normalization 5 0.909 1.609 0.840 2.026 -1.069 1.821
MSC 4 0.907 1.630 0.843 2.000 -1.076 1.845
MSC+1D 4 0.883 1.817 0.882 1.744 -1.149 2.116
MSC+2D 4 0.862 1.922 0.863 1.860 -0.547 1.984

 

 ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R) ของข้าวกล้อง ดังภาพท่ี 3 จะเห็นว่าค่าการดูดกลืนแสงแตกต่างกับข้าวเปลือก เนื่องจากลักษณะผิวท่ี
แตกต่างกันและโครงสร้างของชั้นแกลบท่ีเป็นเปลือก เม่ือทําการปรับแต่ง Spectrum ของข้าวกล้อง โดยการทํา 2nd derivative กับ Spectrum 
ของข้าวกล้อง ได้ผลการวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 4จะเห็นพีกท่ีชัดเจนมากขึ้น ช่วง 1400-2100 นาโนเมตรและช่วง 2500-2600 นาโนเมตร  
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ภาพท่ี 3 ค่าการดูดกลนืแสงช่วง NIR ของข้าวกล้องตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม (ค่าเฉลี่ย) 

 

 
ภาพท่ี 4 ค่าการดูดกลนืแสงของข้าวกล้องเม่ือทํา Pre-treatments 2nd derivative (2D) 

 

เม่ือทําการวิเคราะห์ PLSR model ของค่าการดูดกลืนแสงของข้าวกล้องกับปริมาณข้าวหักท้ังหมด โดยการเลือกช่วงความยาวคลื่น
ต่าง  ๆดังตารางท่ี 6 พบว่า ท่ีช่วงความยาวคลื่น 1400-2600 นาโนเมตร ผลการวิเคราะห์ใช้ Pc 6 ค่า มีค่า R มากท่ีสุดและค่า SEC น้อยท่ีสุด แต่
เม่ือทําการวิเคราะห์ Full cross validation พบว่า ค่า R ลดลง และค่า SECV เพ่ิมข้ึนและเมื่อเลือกช่วงความยาวคลื่นเป็น 1400-2000, 1400-
2100, 1600-2600, 1800-2600, 2000-2600 และ 1400-2100 กับ 2500-2600 พบว่า ผลการวิเคราะห์การใช้ Pc 4-6 ค่า รวมท้ังมีค่า R ลดลง 
และมีค่า SEC เพ่ิมข้ึน และเม่ือทําการวิเคราะห์ Full cross validation ผลการวิเคราะห์มีค่า R ลดลง และมีค่า SECV เพ่ิมข้ึนยกเว้น model ท่ีใช้
ค่าการดูดกลืนแสงช่วง 1400-2100 นาโนเมตร และ model ท่ีใช้ค่าการสะท้อนแสงช่วง 1400-2100 กับ 2500-2600 นาโนเมตร ท่ีมีค่า R 
เพ่ิมข้ึน และมีค่า SECV ลดลง  เม่ือเปรียบเทียบกับ Model ท่ีใช้ค่าความยาวคลื่นช่วง 1400-2600 นาโนเมตร  

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ PLSRของปริมาณขา้วหักทั้งหมดกับค่าการสะท้อนแสงของข้าวกล้อง 
Wavelength(nm) Pc Rc SEC Rv SECV Bias
1400-2600 6 0.873 1.709 0.716 2.464 -0.014
1400-2000 4 0.800 2.100 0.745 2.339 0.003
1400-2100 5 0.849 1.855 0.778 2.203 -0.011
1600-2600 5 0.780 2.194 0.684 2.568 0.0017
1800-2600 5 0.783 2.179 0.684 2.564 -0.006
2000-2600 5 0.795 2.125 0.680 2.579 0.001
1400-2100,2500-2600 6 0.854 1.825 0.764 2.265 -0.017
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ PLSR ของปริมาณข้าวหักทั้งหมดกับค่าการสะท้อนแสงช่วง 1400-2100 และ 2500-2600 
นาโนเมตรของข้าวกล้อง 
 Calibration set Validation set 
 Pc Rc SEC Rv SEP Bias RPD
Raw spectrum 6 0.929 1.428 0.900 1.605 1.003 2.300
Smoothing 6 0.925 1.468 0.905 1.573 0.961 2.346
Normalization 6 0.922 1.491 0.885 1.718 0.904 2.148
MSC 6 0.915 1.560 0.896 1.643 0.977 2.246
MSC+1D 3 0.910 1.606 0.843 2.080 0.446 1.774
MSC+2D 3 0.874 1.882 0.723 2.550 0.364 1.447

 

เม่ือทําการวิเคราะห์ PLSR model ของค่าการสะท้อนแสงของข้าวกล้องท่ีความยาวคลื่น 1400-2100 และ 2500-2600 นาโนเมตร เพ่ือ
ทํานายปริมาณข้าวหักท้ังหมด มีการทํา Pretreatment กับ Raw spectrum โดยการทํา Savitzky-Golay Smoothing, Normalization, Multiple 
Scatter Correction (MSC), MSC ร่วมกับ 1st derivative (MSC+1D) และ MSC ร่วมกับ 2nd derivative (MSC+2D) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 7 
พบว่า ใน Calibration model ท่ีใช้ความยาวคลื่นเดิม (Raw spectrum)ผลการวิเคราะห์จะใช้ Pc ในการวิเคราะห์จํานวน 6 ค่า มีค่า R และ SEC 
เท่ากับ 0.929 และ 1.428 ตามลําดับ และเม่ือนํา calibration model ไปทํานายค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมดใน Validation set  พบว่า มีค่า R, SEP 
และ Bias เท่ากับ 0.900, 1.605 และ 1.003 ตามลําดับ และมีค่า RPD เท่ากับ 2.300 ซ่ึงให้ผลการทํานายท่ีดีข้ึน เม่ือทํา Pretreatment ผลการ
วิเคราะห์พบว่า Calibration model ทุก model มีค่า R ลดลง และมีค่า SEC เพ่ิมข้ึน แต่เม่ือนํา Calibration model ท่ีได้ทํานายปริมาณข้าวหัก
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ท้ังหมด Calibration model ท่ีมีการทํา Savitzky-Golay Smoothing จะทําให้ผลการทํานายมีค่า R มากท่ีสุดและมีค่า SEP ตํ่าท่ีสุด ส่งผลให้มีค่า 
RPD มากท่ีสุดด้วย โดยมีค่าเท่ากับ 0.905, 1.573 และ 2.346 ตามลําดับ ส่วน Calibration model ท่ีมีการทํา MSC ร่วมกับการทํา 1st derivative 
และ model ท่ีมีการทํา MSC ร่วมกับการทํา 2nd derivative ให้ผลการทํานายท่ีไม่ดี คือมีค่า R ตํ่า แต่มีค่า SEP สูง ส่งผลให้มีค่า RPDตํ่าด้วย 
รวมท้ัง model มีการใช้ Pc ในการวิเคราะห์เพียง 3 ค่าเท่านั้น จะเห็นว่า เม่ือเลือกค่าการสะท้อนแสงของข้าวกล้องท่ีความยาวคลื่นช่วง 2500-2600 
นาโนเมตร ร่วมกับค่าการสะท้อนแสงช่วง 1400-2100 นาโนเมตร ทําให้ผลการทํานายค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมดมีผลการทํานายท่ีดีข้ึนเล็กน้อย  

 

4. สรุปผล 
1. ปริมาณข้าวหักท้ังหมดเป็นสมบัติท่ีสามารถใช้ประเมินคุณภาพการสีของข้าวได้ดีกว่าปริมาณข้าวต้น หรือปริมาณข้าวรวม 
2. ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R) ช่วง 1400-2600 นาโนเมตรของข้าวเปลือกและข้าวกล้องมีค่าแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน 
3. PLSR model ของค่าการดูดกลืนแสงช่วง NIR ของข้าวเปลือกและของข้าวกล้องกับปริมาณข้าวหักท้ังหมดมีค่า Correlation 

coefficient สูงท่ีสุด และช่วงความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมสําหรับข้าวเปลือกอยู่ท่ีช่วง 2000-2600 นาโนเมตร สําหรับข้าวกล้องอยู่ท่ีช่วง 
1400-2100 และ 2500-2600 นาโนเมตร  

4. สามารถใช้ค่าการดูดกลืนแสงช่วง NIR ในการประเมินคุณภาพการสีของข้าวเปลือกได้โดยCalibration model สําหรับการทํานาย
ค่าปริมาณข้าวหักท้ังหมด จากค่าการดูดกลืนแสงช่วง 2000-2600 นาโนเมตรของข้าวเปลือก โดยมีการทํา Multiple Scatter Correction  
ร่วมกับ 1st derivative (MSC+1D) จะทําให้การทํานายมีค่า R มากท่ีสุดและมีค่า SEP ตํ่าท่ีสุดส่งผลให้ค่า RPD (Ratio of Standard Error 
of Prediction to Standard Deviation: SD/SEP) สูงท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.882, 1.744 และ 2.116 ตามลําดับ สําหรับข้าวกล้องค่าการ
ดูดกลืนแสงช่วง 1400-2100 และ 2500-2600 นาโนเมตร และมีการทําSavitzky-GolaySmoothingจะทําให้ผลการทํานายมีค่า R มากท่ีสุด
และมีค่า SEP ตํ่าท่ีสุด ส่งผลให้มีค่า RPD มากท่ีสุดด้วย โดยมีค่าเท่ากับ 0.905, 1.573 และ 2.346 ตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองกับข้าวเปลือกพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 จากพื้นท่ีปลูกเดียวกันแต่มีการทําให้คุณภาพการสีแตกต่าง

กัน เพ่ือหาแนวทางในการนําเทคนิคของ NIR มาประเมินคุณภาพ ซ่ึงจากการวิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้ แต่ในการนําผลการวิจัยไปใช้งาน
จริงนั้น ข้าวเปลือกจะมีความแตกต่างกันท้ังในส่วนของพันธ์ุและแหล่งเพาะปลูก ซ่ึงจะทําให้มีตัวแปรเพิ่มข้ึน ดังนั้นควรมีการทดลองใน
ลักษณะเดียวกันนี้กับข้าวเปลือกสายพันธ์ุเดียวกันจากแหล่งเพาะปลูกท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะมีผลให้คุณภาพต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบไมโครสตริป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเพ่ิมสัมประ

สิทธิการคัดแยกสัญญาณ โดยใช้เทคนิคในการปรับปรุงคุณสมบัติอาศัยการแทรกสายส่งแบบข้ันตรงกึ่งกลางของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครส
ตริปท่ีเหมาะสมสําหรับสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานท่ีค่าสัมประสิทธิการคัดแยกสัญญาณเข้าใกล้ศูนย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิค่าไดเร็กติวิต้ีของสายส่ง
เชื่อมต่อคู่ขนาน จําลองการทํางานความถ่ีกลาง 0.9 GHz ผลการจําลองพบว่าค่าสัมประสิทธิการคัดแยกสัญญาณน้อยกว่า 30 –dB ค่าไดเร็กติวิต้ี
มากกว่า 20 dB ท่ีความถ่ีทํางาน แต่ค่าสัมประสิทธิการเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพที่ตํ่ากว่า 10 –dB ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบ
ธรรมดา แต่ในการวิจัยคร้ังนี้ยังไม่ได้นําเสนอการปรับลดขนาดความยาวเชิงมุมของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน 
คําสําคัญ:  ไมโครสตริป, สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน, สายส่งแบบข้ัน 
  

Abstract 
 This paper presents are the improvement of efficiency of the parallel coupled lines microstrip, increase the efficiency 
of the isolation coefficient signal. Using techniques to improve be based on insertion step impedance transmission line (SITL) 
connecting the center of the parallel coupled lines microstrip suitable for isolation coefficient go on to zero.  To increase the 
directivity of coupled lines and design the 0.9 GHz center frequency. The simulation results showed that the isolation 
coefficient signals less than 30 -dB the directivity equity 20 dB over the frequency. However the coupling coefficient under the 
10 -dB which less than the conventional coupled lines. But this research has not proposed cuts angular length of the 
transmission line connected in parallel. 
Keywords:  Mircrostip, parallel coupled line, step impedance transmission 
 

1. บทนํา 
 อุปกรณ์ประเภทพาสซีฟในงานไมโครเวฟเป็นเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและได้รับความนิยมแพร่หลายในการนําไปใช้งานคือ  สายส่งเชื่อมต่อ
คู่ขนานไมโครสตริป (Parallel coupled lines microstrip) ดังแสดงในภาพ 1 (ก)  เป็นรูปแบบของสายส่งชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมนําไปสร้าง
หรือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในวงจรท่ีทํางานในย่านความถ่ีไมโครเวฟ (S.O. Tatu and et al, 2001) (K. Chang, 2004)  เนื่องด้วยรูปร่าง
ลักษณะท่ีเป็นแบบระนาบ (Planar structure) ทําให้มีความสะดวกท่ีจะนําไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  ๆทําให้วงจรท่ี
สร้างข้ึนมีต้นทุนในการผลิตท่ีตํ่าตามไปด้วย ตัวอย่างของวงจรหรืออุปกรณ์ท่ีสร้างจากสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป (J.S. Hong and M.J. 
Lancaster, 2001) ได้แก่ วงจรสายส่งแปลงอิมพีแดนซ์แบบมาร์ชานด์บาลัน (Marchand balun)  (N.Marchand, 1944) (C.Y. Ng and et al, 
2002) วงจรกรองความถี่แบบต่าง  ๆวงจรรีโซเนเตอร์และวงจรรวมในย่านความถ่ีไมโครเวฟด้วยคุณสมบัติท่ีมีความสะดวกในการนําไปเชื่อมต่อกับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอ่ืน  ๆดังท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว  แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานสายส่งหรือการสร้างวงจรที่มีการขนานของสายส่งไมโครสตริป
ต้ังแต่สองเส้นข้ึนไปจะเกดิผลกระทบท่ีเราไม่ต้องการและไม่สามารถหลีกเลี่ยงนั่นก็คือ ด้วยโครงสร้างของชั้นวัสดุไดอิเลคตริกท่ีอยู่ด้านบนและชั้น
วัสดุไดอิเลคตริกท่ีอยู่ด้านล่างของแผ่นตัวนํา (Strip line) ท่ีไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Inhomogeneous medium) ทําให้ความเร็วเฟสของคลื่นโหมด
คู่ท่ีเดินทางบนสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบไมโครสตริปมีความเร็วตํ่ากว่าความเร็วเฟสของคลื่นโหมดคี่ (S.L. March, 1982) ผลต่างดังกล่าวส่งผล
ให้ค่าไดเร็คติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานมีค่าลดลงในช่วงความถ่ีท่ีสูงกว่าความถ่ีทํางานของวงจรหรืออุปกรณ์ ค่าไดเร็กติวิต้ีท่ีลดลงดังกล่าว
จะส่งผลเสียหรือไปลดทอนประสิทธิภาพของวงจรหรืออุปกรณ์ท่ีสร้างจากสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปท่ีการออกแบบและสร้างข้ึนมาใช้
งาน ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบดังกล่าวจึงได้มีการนําเสนอเทคนิคต่าง  ๆมากมายในการปรับปรุงค่าไดเร็คติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อ
คู่ขนานไมโครสตริปท่ีจะนําไปใช้งานร่วมกับวงจรส่วนอ่ืนๆ  โดยเทคนิคในการปรับปรุงค่าไดเร็กติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อแบบคู่ขนานเหล่านี้
สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 เทคนิคหลัก  ๆคือ อุปกรณ์แบบกระจัดกระจาย (Distributed compensation) และเทคนิคการใช้อุปกรณ์
แบบกลุ่มก้อน (Lumped compensation)  เทคนิคในการปรับปรุงค่าไดเร็คติวิต้ีโดยใช้คุณสมบัติของอุปกรณ์แบบกระจัดกระจายนั้นสามารถ
กระทําโดยการปรับปรุงโครงสร้างหรือเพ่ิมส่วนประกอบของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน (A. Podell, 1970) การเพ่ิมชั้นของวัสดุไดอิเลคตริก (D.D. 
Paolino, 1978) หรือแม้กระท่ังการปรับปรุงรูปแบบของระนาบกราวด์ (M. Dydyk, 1987) ซ่ึงจะทําให้ความเร็วทางเฟสของคล่ืนท้ังสองโหมด
เท่ากัน ส่วนเทคนิคในการเพิ่มค่าไดเร็กติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานด้วยอุปกรณ์แบบกลุ่มก้อนกระทําได้ด้วยการเชื่อมต่อตัวเก็บประจุ (I.J. 
Bahl, 1989) (M. Dydyk, 1990) และตัวเหนี่ยวนํา (R. Phomloungsri, 2005) (R. Phomloungsri, 2006) ในแบบขนานหรือต่อคร่อมกับพอร์ต
ต่าง  ๆของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน  เทคนิคแบบนี้มีข้อดีท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ สามารถหาสมการสําเร็จรูปอย่างง่าย (Closed form design 
equation) ของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําท่ีจะนํามาเชื่อมต่อ ทําให้เทคนิคนี้สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติได้เพราะมีความ
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รวดเร็วในการหาค่าเร่ิมต้นสําหรับการออกแบบ อย่างไรก็ดีเทคนิคนี้ก็มีปัญหาเรื่องตัวแปรแอบแฝง (Parasitic parameters) ท่ีเกิดจากการ
ออกแบบลายวงจร ซ่ึงจําเป็นต้องระมัดระวังในข้ันตอนของการสร้างข้ึนมาทดสอบและใช้งานเทคนิคการปรับปรุงค่าไดเร็กติวิต้ีโดยอุปกรณ์แบบ
กลุ่มก้อนท่ีได้กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้นมักจะนําอุปกรณ์แบบกลุ่มก้อนมาเชื่อมต่อกับสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานในลักษณะขนานกับพอร์ตหรือสร้าง
เป็นสายส่งสตับ (Stub transmission line) ย่ืนออกมาในบริเวณท่ีเป็นช่องว่างระหว่างแผ่นตัวนํา  เทคนิคจะทําได้ง่ายถ้าช่องว่างระหว่างแผ่น
ตัวนํามีความกว้างมาก  ๆ(Loose coupler) แต่ถ้าระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนํามีขนาดแคบมาก  ๆเทคนิคนี้ก็จะเกิดปัญหาในการสร้างชิ้นงาน  
เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนําเสนอเทคนิคการเชื่อมต่อสายส่งแบบข้ันในลักษณะอนุกรม (Series connection) ในการปรับปรุงค่า
ไดเร็คติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปข้ึนมา ซ่ึงพบว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มค่าไดเร็คติวิต้ีได้เป็นอย่างดี  รวมท้ังสามรถสร้าง
ข้ึนมาใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีการเสนอสมการท่ีใช้ในการออกแบบ จากข้อดีดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาเทคนิคแบบใหม่ท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันนั่นคือการปรับปรุงค่าไดเร็กติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปด้วยเทคนิคการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบกลุ่มก้อนท่ีอยู่ในรูป
ของสายส่ง (Transmission line form) ในรูปแบบของสายส่งแบบข้ัน (Step Impedance Transmission Line, SITL) สามารถปรับปรุงค่าไดเร็คติ
วิต้ีของสายส่งเพ่ิมข้ึนซ่ึงง่ายต่อการสร้าง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ีอศึกษาสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปท่ีปรับปรุงค่าไดเร็คติวิต้ีด้วยการ
เชื่อมต่อสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปกับสายส่งแบบข้ัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ สามารถนําสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป
ท่ีทําการปรับปรุงค่าไดเร็คติวิต้ี โดยการเชื่อมต่อด้วยสายส่งแบบข้ัน 

 

2. ทฤษฏีเก่ียวข้อง  
สําหรับสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปดังภาพท่ี 1 (ก) (D.M. Pozar, 2004) เม่ือใช้มีการออกแบบใช้งานในวัสดุท่ีเป็นฐานรองน้ัน

จะพบว่าความเร็วเฟสของคลื่นโหมดคู่และโหมดคี่มีค่าไม่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน การเพ่ิมปรับปรุงประสิทธิภาพของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโค
รสตริปด้วยการต่อแทรก SITL ตรงก่ึงกลางของสายส่ง โดยพิจารณาการร่ัวไหลของสัญญาณจากพอร์ตอินพุต (port 1) ไปยังพอร์ตไอโซเลต (port 
3) จะมีค่าน้อยมากหรือมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (Isolation zero) ดังนั้นการปรับปรุงหรือชดเชยความเร็วเฟสของคลื่นท่ีเดินทางบนสายส่งเชื่อมต่อ
คู่ขนานไมโครสตริปให้ความเร็วเฟสของคลื่นเท่ากันด้วยเทคนิคการบังคับให้สัมประสิทธิการส่งผ่านกําลังงานระหว่างพอร์ต 1 และพอร์ต 3 มีค่า
เท่ากับศูนย์ ด้วยการเชื่อมต่อต่ออุปกรณ์ชดเชยแบบกลุ่มก้อนท่ีอยู่ในรูปของ SITL ตรงกึงกลางของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานดังแสดงในภาพท่ี 1 (ข) 
ปกติการออกแบบสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปท่ีความยาวเชิงมุม 90 องศา หรือ (ดังภาพท่ี 1 (ก)) ตามลําดับ  
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ซ่ึงเทคนิคท่ีนําเสนอการเชื่อมต่อ SITL ตรงก่ึงกลางของด้วย SITL สองตัวเข้าท่ีระหว่างพอร์ต 1-4 และพอร์ต 2-3  ดังภาพท่ี 1 (ข)  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของสายส่งเชื่อมต่อสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานด้วยค่าไดเร็กติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน ซ่ึงตัวแปรต่าง  ๆท่ีต้องใช้ในการพิจารณา
คุณสมบัติในการทํางานหรือประสิทธิภาพของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปจะประกอบไปด้วยค่าสัมประสิทธิการเชื่อมต่อ (Coupling 
factor  : C) ค่าความสามารถของการคับปลิ้งสัญญาณหรือกําลังงานจากพอร์ต 1 ไปพอร์ต 2  ดังสมการท่ี 1  
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ค่าไอโซเลชั่นหรือค่าสัมประสิทธิในการแยกสัญญาณ (Isolation factor : I) คืออัตราการแยกสัญญาณหรือกําลังงานระหว่างพอร์ต 1 ไป พอร์ต 3 
ซ่ึงค่าย่ิงเข้าใกล้ศูนย์ย่ิงดี จะไม่มีการรบกวนสัญญาณซ่ึงกันและกัน สมการค่าสัมประสิทธิในการแยกสัญญาณได้ดังสมการท่ี 2  
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IIsolat ion= dB = S 20 log
V

V
=       (2) 

และค่าท่ีมีความสําคัญในงานวิจัยชิ้นนี้คือค่าไดเร็กติวิต้ี (Directivity : D) ซ่ึงมีสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิการเชื่อมต่อ
21( )S และค่าสัมประสิทธิใน

การคัดแยกสัญญาณ
31( )S ดังสมการ 3   

( ) ( ) ( )3

2

D = 20log = C -I
V

Direct ivity= dB dB dB
V

    (3) 
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จากค่าสัมประสิทธิท่ีได้กล่าวมาให้สามารถแทนวงจรสมมูลของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานเมื่อมีการป้อนสัญญาณท่ีพอร์ต 1 ดังแสดงภาพท่ี 2 เป็นวงจร
สมมูลแบบ 4 พอร์ตของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป สามารถวิเคราะห์สัมประสิทธิต่างๆ  ด้วยทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า (Network theory)     

1

2 3

4

Z0e Z0o, ,π/2 

Z0

Z0

Z0

Z0

I1

I2 I3

I4
Inpu t

Coupled Isolated

Direct

Vg1

 
ภาพที่ 2 วงจรสมมูลแบบ 4 พอร์ตของสายส่งเชือ่มต่อคู่ขนาน 

 

จากสมการโครงข่ายทางไฟฟ้าสามารถเขียนได้ดังนี้ สําหรับกรณีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานสามารถแทนด้วยสมการเมตริกซ์ได้ตามสมการ 4 
11 12 13 141 1

21 22 23 242 2

31 32 33 343 3

41 42 43 444 4

Z Z Z ZV I

Z Z Z ZV I

Z Z Z ZV I

Z Z Z ZV I

    
    
    
    
    

    

      (4) 

 

จากสมการความสมัพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าตามสมการที่ 4 นั้นกรณีสายส่งเชือ่มต่อคู่ขนานแบบธรรมดา ซ่ึงพิจารณาว่าสายส่ง
เชื่อมต่อคู่ขนานเป็นเนื้อเดียวกันและมีความสมมาตรของค่าอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า 
 

3. การจําลองและผลการจําลอง 
ปกติแล้วการปรับปรุงค่าไดเร็กติวิต้ีด้วยแทรกการเชื่อมต่อ SITL กึ่งกลางของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานนั้น  เพ่ือใช้ในการปรับเท่าความเร็วเฟส

ของคลื่นโหมดคู่และโหมดคี่ให้มีค่าใกล้เคียงกันนั้นจะพิจารณาได้ว่า STIL ท่ีนํามาต่อต้องทําให้เกิดการเชื่อมต่อกับพอร์ตเชื่อมต่อของสายส่ง
เชื่อมต่อคู่ขนานแบบธรรมดาท่ีมีความยาวเชิงมุมเป็น /2 เรเดียน แต่เม่ือทําการแทรก SITL ตรงกึ่งกลาง  ซ่ึงจะทําให้ความยาวเชิงมุมแต่ละด้าน
ของสายส่งลดลง /4 เรเดียน ดังแสดงในภาพท่ี 1(ข)  โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์หาสมการของสายส่งท่ีถูกชดเชยด้วยแบบข้ันบันไดชุดเดียว โดย
การปรับจูนค่าความยาวและกว้างของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานให้เกิดผลการด้านการเชื่อมต่อสัญญาณไม่แตกต่างกันกับสายส่งแบบธรรมดา 
(conventional coupled line) ผลการจําลองการพฤติกรรมทางไฟฟ้าของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปท่ีได้ปรับปรุงด้วย SITL กับแบบ
ธรรมดา โดยค่า SITL ออกแบบด้วยสัมประสิทธิการเชื่อมต่อ 10 –dB ท่ีความถ่ีกลาง 900 MHz บนฐานรองวัสดุ FR4 ท่ีมีตัวแปรดังนี้ ค่าคงท่ีไดอิ
เล็กตริคสัมพันธ์ 4.55 ความสูงซับ สเตรต 1.578 มิลลิเมตร และค่าความสูญเสียแทนเจนต์ 0.02 จะได้ค่าคุณลักษณะอิมพีแดนซ์ สัมประสิทธิไดอิ
เล็กตริกของโหมดคู่และคี่ คือ 

0 0
,Z

e o
Z = 69.37, 36.03    ,

effe effo
  = 3.625, 2.836 และ 

0
50Z    โดยมีโครงสร้างดังของสายส่งเชื่อมต่อ

คู่ขนานแบบธรรมดาและแบบปรับปรุงประสิทธิภาพสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสติปด้วย SITL และขนาดโครงสร้างตามตารางท่ี 1 ตามลําดับ และ
ในภาพที่ 3 โครงสร้างชิ้นงานซ่ึงจําลองการทํางานสนามแม่เหล็กต้ังแต่ความถ่ี 0.1 GHz – 3.5 GHz ตามลําดับ   

 

 (ก)      (ข) 
ภาพท่ี 3 โครงสร้างของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป (ก) แบบธรรมดา (ข) ปรับปรุงด้วย STIL  

 

ผลการจําลองพฤติกรรมของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปแบบธรรมดาและแบบปรับปรุงด้วย SITL  ด้วยโปรแกรมจําลองทาง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Momentum method) จากภาพท่ี 4 (ก) แสดงผลเปรียบเทียบการจําลองการทํางานของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน ท่ีความถ่ี
ทํางานพบว่าสัมประสิทธิการเชื่อมต่อ (Coupling factor) ของสายส่งหรือ S21  แสดงให้เห็นการแทรก SITL ตรงก่ึงกลางสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไม
โครสตริปนั้นคงสภาพให้สัมประสิทธิการเชื่อมต่อ และที่ความถ่ีอาร์โมนิคท่ีสอง (2f0) (Second harmonic frequency) กดความถ่ีท่ี 1.8 GHz ตํ่า
กว่าแบบสายส่งธรรมดาตามลําดับ  
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   (ก) 

(ข) 

(ค)  
ภาพที่ 4 ผลการจําลองประสิทธิภาพของสายส่งเชื่อมต่อคูข่นานไมโครสตริปที่ต่อ SITL กึ่งกลางสายส่ง

 

 
ภาพท่ี 5 ผลการจําลองประสิทธิภาพของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปที่ต่อ SITL ก่ึงกลางสายส่ง
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ภาพท่ี 6 ผลการจําลองประสิทธิภาพของของสายส่งเชือ่มต่อคู่ขนานไมโครสตริปทีต่่อ SITL ก่ึงกลางสายส่ง

 

จากภาพท่ี 4 (ข) แสดงผลเปรียบเทียบการจําลองการทํางานของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน ท่ีความถ่ีทํางานพบว่าสัมประสิทธิการสูญเสีย
ย้อนกลับ (Return loss) ของสายส่งหรือ S11  แสดงให้เห็นการแทรก SITL ตรงกึงกลางสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปนั้น ทําให้ค่า S11 ของ
สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานท่ีแทรก STIL สูงค่าแต่ก็ตํ่ากว่า 20 – dB ท่ีความถ่ีทํางาน 0.9 GHz  ตามลําดับ  ภาพท่ี 4 (ค) แสดงผลการจําลองค่าสัม
ประสิทธิการคัดแยกสัญญาณหรือ S31 ซ่ึงแสดงผลเปรียบเทียบการการทํางานของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบธรรมดาและแบบปรับปรุง พบว่าท่ี
ความถ่ีทํางานของสายส่งท่ีปรับปรุงด้วย SITL ให้ผลการคัดแยกสัญญาณดีกว่า ท่ีความถ่ีทํางานและความถี่ฮาโมนิคท่ีสองดังแสดงตามภาพ
ตามลําดับ ซ่ึงตํ่ากว่า 30 –dB  ท่ีความถ่ีทํางานตามลําดับ และภาพท่ี 5 แสดงค่าผลการจําลองค่าไดเร็คติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบ
ธรรมดาเปรียบเทียบกับปรับปรุงด้วย SITL ปรากฏว่าค่าไดเร็คติวิต้ีของเทคนิคดังกล่าวให้ประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า และมีความแบบวิดซ์ 
(Bandwidth) ท่ีมากกว่าสายส่งแบบธรรมดา ต้ังแต่ความถ่ี 0.1 – 1.5  GHz ตามลําดับ  แต่อย่างเม่ือทําการเปรียบผลการจําลองของ S-
Parameter ดังแสดงในภาพท่ี 6 

ดังนั้นจากผลการเปรียบเทียบตามท่ีได้นําเสนอภาพท่ี 6 แต่อย่างไรก็ดีเทคนิคการเชื่อมต่อ SITL กึ่งกลางสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานนั้น
จะให้ผลทางด้านความถ่ีทํางานลดลง แต่เม่ือพิจารณาผลการจําลองท่ีช่วงความถ่ี 100 MHz ถึง 3.5 GHz เปรียบเทียบผลของเทคนิคคือค่าไดเร็ก
ติวิต้ี สัมประสิทธิการแยกสัญญาณซ่ึง มีค่าท่ีมากกว่าท่ีความถ่ีทํางาน แต่การเชื่อมต่อเพ่ิม SITL กึ่งกลางสายส่งก็จะทําให้สัมประสิทธิการ
เชื่อมต่อ การสูญเสียย้อนกลับมีประสิทธิภาพลดลง แต่การปรับปรุงคุณสมบัติของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานด้วยการเชื่อมต่อ SITL ตรงก่ึงกลางสาย
ส่งเชื่อมต่อคู่ขนานนั้น สามารถเพิ่มค่าไดเร็กติวิต้ีของสายส่งให้มีค่าสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบธรรมดา และเทคนิคนี้
ยังนําเสนอสมการการกําหนดค่า SITL ท่ีเหมาะสม ง่ายต่อการออกแบบและสร้าง สําหรับวงจรท่ีมีความต้องการต่อSITLซ่ึงสามารถสร้างได้ในกรณี
ท่ีใช้ในย่านความถ่ีท่ีสูงข้ึน ตลอดจนเทคนิคนี้ยังต้องมีการปรับลดความยาวของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานเพื่อให้ได้จุดทํางานความถี่ทํางานท่ี
เหมาะสม  
 

ตารางที่ 1 กายภาพของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบธรรมดาและแบบ SITL 
Techniques  STIL Dimensions (mm)  W,S,L (mm) 
Uncompensated - 2.4, 0.22, 45.6 
Compensated-SITL W1 = 0.2 , L1 = 1.4

W1 = 2.2 , L1 = 0.8 
2.4, 0.1, 35 

 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 วิจัยนี้นําเสนอเทคนิคแบบใหม่ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมโดยธรรมชาติของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความไม่เท่ากันของความเร็วเฟสของคลื่นในโหมดคู่และโหมดคี่ท่ีเดินทางบนสายส่งชนิดนี้ นั่นก็คือปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่ากัน
ของความเร็วเฟสของคลื่นเดินทางท้ังโหมดคู่และโหมดคี่ท่ีเดินทางบนสายส่งดังกล่าวซ่ึงมีโครงสร้างทางกายภาพท่ีไม่เป็นเนื้อเดียวกันทําให้ค่า
ไดเร็คติวิต้ีมีการอย่างรวดเร็วเม่ือนําไปใช้งานในย่านความถ่ีสูง  ๆหรือเม่ือทําการสร้างสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปมีค่าสัมประสิทธิในการ
เชื่อมต่อตํ่า  ๆข้ึนมาใชง้าน ด้วยเหตุนี้เม่ือนําสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปไปสร้างเป็นอุปกรณ์หรือวงจรในระบบส่ือสารย่านวิทยุและระบบ
ไมโครเวฟก็จะทําให้เกิดกระทบซ่ึงไม่เป็นท่ีต้องการตามมาหลายประการ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อสาย
ส่งแบบข้ันบันไดซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบกลุ่มก้อนในรูปของสายส่งแบบข้ันบันไดเข้ากับ
สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปเพ่ือบังคับให้สัมประสิทธิการส่งผ่านกําลังงานระหว่างพอร์ตอินพุตและพอร์ตไอโซเลตมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ค่าไดเร็คติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ทําให้สามารถนําสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปท่ีต่อเชื่อมด้วยสายส่ง
แบบข้ันบันไดชุดเดียวและสองชุดไปออกแบบสร้างเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆเช่นวงจรกรองความถ่ีแถบผ่าน วงจรสายส่งแปลงอิมพีแดนซ์
แบบมาร์ชานบาลันได้เป็นอย่างดีและให้ผลการทํางานเป็นท่ีน่าพอใจ 

การปรับปรุงค่าไดเร็คติวิต้ีของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปด้วยเทคนิคการเชื่อมต่อสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครส
ตริปด้วยการเชื่อมต่อสายส่งแบบข้ันบันไดชุดเดียวและการเชื่อมต่อด้วยสายส่งแบบข้ันบันไดสองชุดท่ีนําเสนอในวิจัยนี้สามารถ
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นําไปประยุกต์ใช้งานสร้างเป็นวงจรรีโซเนเตอร์และวงจรกรองความถี่แถบผ่านท่ีมีประสิทธิภาพสูงรวมท้ังวงจรอ่ืนๆ ท่ีใช้งานย่าน
สื่อสารไมโครเวฟ เช่นวงจรขยายสัญญาณแบบบาลานซ์  วงจรแปลงอิมพีแดนซ์แบบมาร์ชานบาลันและวงจรมิกเซอร์แบบบาลานซ์ 
เป็นต้น ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยท่ีนําเสนอน้ีสามารถท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้งานกับการวิจัยและระบบสื่อสารย่านความถ่ีไมโครเวฟ
ได้อย่างแพร่หลายในอนาคต  
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การออกแบบและการสรา้งเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรบัปรมิาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได ้ 
โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า  

Design and Construction of Variable Concentration Ozone Injector Using Electric 
Field Intensity Changing Technique 

 

ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 
Siseerot Ketkaew 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
e-mail : siseerot@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยนี้นําเสนอการออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้ โดยใช้เทคนิค

การเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า ซ่ึงอาศัยหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และใช้ไอซีเบอร์ SG3526 เป็นตัวกําเนิดสัญญาณพัลส์โดย
ทําการปรับความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี 5 กิโลโวลต์/เซนติเมตร, 10 กิโลโวลต์/เซนติเมตร และ 15 กิโลโวลต์/เซนติเมตร และปรับความถี่สวิตชิ่งไว้ท่ี 
20 กิโลเฮิร์ต 30 กิโลเฮิร์ต และ 40 กิโลเฮิร์ต ซ่ึงใช้หม้อแปลงพัลส์ความถ่ีสูงเป็นตัวแยกกราวด์และทําการขยายสัญญาณ เพ่ือนําไปขับเพาเวอร์
มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ให้ทํางาน เพ่ือควบคุมการทํางานของหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง ให้ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ 2 
กิโลโวลต์ และ 3 กิโลโวลต์ โดยใช้โหลดเป็นแท่งอิเล็กโตรดสําหรับผลิตก๊าซโอโซน ผลการทดลองท่ีได้ คือ เม่ือทําการปรับความถี่สวิตชิ่งเพ่ิมข้ึน 
จะทําให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงและความเข้มสนามไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ท่ีความถี่สวิตชิ่ง 20 กิโลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 1 กิโลโวลต์ และความ
เข้มสนามไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์/เซนติเมตร ท่ีความถ่ีสวิตชิ่ง 30 กิโลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 2 กิโลโวลต์ และความเข้มสนามไฟฟ้า 10 
กิโลโวลต์/เซนติเมตร และท่ีความถ่ีสวิตชิ่ง 40 กิโลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 3 กิโลโวลต์ และความเข้มสนามไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์/
เซนติเมตร ซ่ึงเม่ือทําการทดสอบเพ่ือวัดปริมาณก๊าซโอโซน จะเห็นว่าท่ีความเข้มสนามไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์/เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 
3.96 ppm ท่ีความเข้มสนามไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์/เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 4.43 ppm และที่ความเข้มสนามไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์/
เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 5.83 ppm ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้สามารถพัฒนาให้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 
และต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมในเชิงพานิชย์ได้ในอนาคต 
คําสําคัญ: ก๊าซโอโซน, สนามไฟฟ้า, แท่งอิเล็กโตรด, ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์, สวิตชิ่ง 

 

Abstract 
This research was presented the design and construction of variable concentration ozone injector using electric field 

intensity changing technique. The power supply based on flyback converter comprises of a pulse generator using IC#SG3526 on 
the electric field intensity adjustment at 5 kV/cm, 10 kV/cm and 15 kV/cm by switching frequency adjustment at 20 kHz, 30 kHz 
and 40 kHz by using high frequency pulse transformer for ground isolator and signal expanding to Power MOSFET#2SK1342 
driving to control high voltage switching transformer to generate 1 kV, 2 kV and 3 kV by using electrode tube for generate ozone 
gas. The experimental results are switching frequency increasing of high voltage at 1 kV at 20 kHz, 2 kV at 30 kHz and 3 kV at 40 
kHz which the testing of ozone gas quantity measuring will observation at electric field intensity equal 5 kV/cm enables 
generate ozone gas 3.96 ppm, 10 kV/cm enables generate ozone gas 4.43 ppm and 15 kV/cm enables generate ozone gas 
5.83 ppm. Then this research can be developed further for commercial in environment industry in the future.   
Keywords: ozone gas, electric field, electrode tube, flyback converter, switching  
 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบันได้มีการนําเอาก๊าซโอโซนมาใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างมากมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติจะเห็นว่าก๊าซโอโซนน้ันมีท้ังข้อดีและ
ข้อเสีย ซ่ึงข้ึนอยู่กับว่าจะนําก๊าซโอโซนไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจําวัน เป็นผลทําให้เกิดแนวคิดและแนวทางท่ีจะควบคุมปริมาณก๊าซโอโซน
ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อสังคมให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงวิธีดังกล่าว คือ การออกแบบและการสร้างเคร่ืองพ่นก๊าซโอโซน ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แรงดันสูงแบบ โดยการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ได้นําไอซีเบอร์ SG3526 เป็นตัวสร้างพัลส์มอดูเลชั่นเพ่ือใช้ในการควบคุมการ
สวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคคอนเวอร์เตอร์ ซ่ึงมีหม้อแปลงสวิตชิ่งความถี่สูงทําหน้าท่ีเหนี่ยวนําสัญญาณพัลส์ เพ่ือสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง ไป
ประยุกต์ใช้จ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรดเพ่ือสร้างสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ทําให้เกิดการกระบวนการโคโรนา เพ่ือทําให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุล
ของออกซิเจน ซ่ึงจะทําให้เกิดก๊าซข้ึนอีกชนิดหนึ่ง คือ ก๊าซโอโซน จากสมการคือ O2 + O  O3 โดยในทางไฟฟ้าแรงดันสูง อากาศจะมี
ความสามารถในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่ง ซ่ึงการเสียสภาพของอากาศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลเป็นก๊าซโอโซนได้ แต่
ขีดจํากัดความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของอากาศ อาจจะนําไปสู่การเบรคดาวน์และจะทําให้เกิดความร้อน ซ่ึงส่งผลทําให้ก๊าซโอโซนสลายไปได้ 
ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมความเข้มสนามไฟฟ้า ให้เหมาะสมจึงจะส่งผลต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนด้วย ซ่ึงในโครงการวิจัยนี้จะได้
ศึกษาวิธีการเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศให้เป็นก๊าซโอโซน โดยใช้กระบวนการโคโรนาดิสชาร์จ ซ่ึงจะสังเกตเห็นการเรืองแสงได้ในท่ีมืด โดยเน้นถึง
การออกแบบและการสร้างเคร่ืองพ่นก๊าซโอโซน ซ่ึงจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก  ๆคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการออกแบบและการสร้างวงจรผลิตไฟฟ้า
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แรงดันสูง ท่ีสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ต้ังแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึง 3 กิโลโวลต์ และส่วนท่ี 2 เป็นการออกแบบและการสร้างเซลล์อิเล็กโตรด 
เพราะสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ และในส่วนผลการทดลอง จะทดลองเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า (โดยดูจากการ
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) เพราะท่ีความเข้มสนามไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน อาจจะส่งผลต่อปริมาณก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ โครงสร้างภายในของ
เครื่องพ่นก๊าซโอโซน ดังรูปท่ี 1 

 
(1) ส่วนแผ่นกรองหยาบเบ้ืองต้น และพัดลมเป่าอากาศ  (2) ส่วนชุดของวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง   (3) ส่วนชุดเซลล์อิเล็กโตรด 

รูปที่ 1 โครงสร้างภายในของเครื่องพน่ก๊าซโอโซน  
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

           2.1.1 ศึกษาการออกแบบและการสร้างวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526 เพ่ือเป็นตัวกําเนิด
สัญญาณควบคุมการทํางานของเพาเวอร์มอสเฟตหรือไอจีบีที ในวงจรคอนเวอร์เตอร์  
           2.1.2 ศึกษาการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้าต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซน  
           2.1.3 ศึกษาการออกแบบและการสร้างเซลล์อิเล็กโตรด แบบสนามไฟฟ้าไม่สมํ่าเสมอสูง เพ่ือใช้ผลิตก๊าซโอโซน  

2.2 วิธีดําเนินงาน 
           2.2.1 ออกแบบและสร้างวงจรควบคุม โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526 เป็นตัวสร้างสัญญาณ เพ่ือใช้ควบคุมการทํางานของ
เพาเวอร์มอสเฟตหรือไอจีบีที 
           2.2.2 ออกแบบและสร้างวงจรคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้เพาเวอร์มอสเฟตหรือไอจีบีที เป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนความ
เข้มสนามไฟฟ้า  
           2.2.3 ออกแบบและสร้างชุดเซลล์อิเล็กโตรด แบบสนามไฟฟ้าไม่สมํ่าเสมอสูง เพ่ือใช้ผลิตก๊าซโอโซน การออกแบบ
และการสร้าง โครงการวิจัยนี้ได้แบง่การออกแบบเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ 

     (1) ภาคเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านอินพุต 
     (2) ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกําลัง)  
     (3) ภาควงจรควบคุมและวงจรขับเกท 
     (4) หม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง 
     (5) เซลล์อิเล็กโตรด  

การออกแบบท้ัง 5 ส่วนนี้ เพ่ือนําไปใช้ในการสร้างเคร่ืองพ่นก๊าซโอโซน ซ่ึงมีหลักการทํางานโดยรวม ดังบล็อกไดอะแกรมในรูปท่ี 2 และภาพวงจร
โดยรวมในรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องพน่ก๊าซโอโซน 

 

จากรูปท่ี 2 เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ / 36 โวลต์ แล้วผ่านวงจรเร็กติไฟร์และ
ฟิลเตอร์ ทําให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 50 โวลต์ เพ่ือนําไปจ่ายให้กับด้านอินพุตของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ซ่ึงมีไอซีเบอร์ SG3526 
เปน็วงจรควบคุมแบบ PWM (Pulse Width Modulation) ให้กับเพาเวอร์มอสเฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์ เพ่ือควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 
(โดยสามารถปรับความเข้มของสนามไฟฟ้าเทียบกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต) เพ่ือจ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรด เพ่ือผลิตก๊าซโอโซน  
การออกแบบวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านอินพุต โดยจะยอมรับแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมไม่เกิน 10% 
จาก          

V

TpI
C




                                                                                      (1)                          

              5501.0 V  โวลต์ 
              2

5

10


dcV

P
pI  แอมแปร์ 
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               31020
50

11 
f

f  วินาที 
คํานวณ T คร่ึงไชเคิล เท่ากับ 0.01 วินาที เพราะฉะนั้น ค่า C จากสมการท่ี 1 เท่ากับ 
                  

5

310102 
C                                              

                          4000  ไมโครฟารัด , ( F ) 
 

เลือกตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลท์ขนาด 2,200 F 450 Vdc ขนานกันจํานวนสองตัว เพ่ือลดความต้านทานภายในตัวเก็บประจุ 
 

การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกําลัง) และคํานวณเพ่ือเลือกเพาเวอร์มอสเฟต 
 พิจารณากระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีผ่านเพาเวอร์มอสเฟต (ID) ขณะนํากระแสไฟฟ้า คือ 
                        

max

2

 inV
outP

DI                                                                                  (2) 
เม่ือ DI คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีผ่านมอสเฟตขณะนํากระแสไฟฟ้า (แอมแปร์),  คือ ประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์(%) 
และ max คือค่าดิวต้ีไซเคิลท่ีเลือกใช้  (%) 

เม่ือกําหนดให้ประสิทธิภาพของฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ เท่ากับ 75% หรือ 0.75, พิจารณาเลือกค่าติวต้ีไซเคิ้ล เท่ากับ 25% หรือ 
0.25 และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านอินพุตเท่ากับ 50 โวลต์ 
เพราะฉะนั้น    Pout      =  10 วัตต์ 
จะได้     ID         = 

25.05075.0
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                            =  2.13 แอมแปร์ 
จากการคํานวณสามารถเลือกใช้เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้า ID = 8 A และ VDS  =900 V 
การออกแบบวงจรควบคุม โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526   
 เลือกใช้ไอซีเบอร์ SG3526 นํามาเป็นไอซีท่ีใช้ในวงจรควบคุมการทํางานของคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวออสซิสเลท มีการทํางานในโหมด
แรงดัน โดยการทํางานของไอซี SG3526 เป็นวงจรพัลส์วิดมอดูเลเตอร์ท่ีใช้สัญญาณท่ีมีความชันคงท่ี และคาบเวลาการทํางานของเอาต์พุตพัลส์
สามารถกําหนดได้โดยใช้ค่าของ RT และ CT จากภายนอกตรงขา 9 และขา 10 ของไอซี SG3526  
การออกแบบวงจรขับเกทเพาเวอร์มอสเฟต 

เนื่องจากการออกแบบจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและป้องกันการพังเสียหายของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ดังนั้น 
ส่วนของภาควงจรควบคุมและภาควงจรกําลังจะต้องแยกกราวด์ออกจากกัน โดยนําหม้อแปลงพัลส์ความถ่ีสูงเป็นตัวแยกกราวด์และขยาย
สัญญาณภายในตัว โดยสามารถนําไปขับให้เพาเวอร์มอสเฟตทํางานได้เลย  

 
รูปที่ 3 วงจรขับเกท โดยใช้หม้อแปลงพลัสค์วามถ่ีสูงที่สร้างขึน้ สําหรับแยกกราวด์และขยายสญัญาณ  

เพื่อนาํไปขบัเพาเวอร์มอสเฟต 
การออกแบบหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง 
 เลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และใช้หม้อแปลงฟลายแบคเบอร์ TLF14649 ย่ีห้อ เนชั่นแนล มาใช้
งาน ซ่ึงลักษณะเฉพาะของหม้อแปลงมีย่านการทํางานท่ีแรงดันไฟฟ้าอินพุต Vin เท่ากับ 0-113 Vdc และ Vout เท่ากับ 0-40 kVdc โดยท่ีระดับไฟฟ้า
แรงดันสูงด้านเอาต์พุตสามารถปรับเพ่ิมหรือลดได้ โดยอาศัยการปรับค่าความถี่ของวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
การออกแบบชุดเซลล์อิเล็กโตรด (ชุดผลิตก๊าซโอโซน) 
 ชุดเซลล์อิเล็กโตรดประกอบไปด้วยเส้นลวดโคโรนาท่ีวางอยู่ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม ซ่ึงมีแรงดันไฟฟ้าตรงกันข้าม หากพิจารณา
ความเครียดสนามไฟฟ้าของชุดเซลล์อิเล็กโตรดจะเป็นไปตามสมการท่ี 3 
      E  = 

*d

V                                                                           (3) 
เม่ือ E  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า, V คือ แรงดันไฟฟ้า, d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม และ * คือ แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า 
         เพราะฉะนั้นชุดเซลล์อิเล็กโตรด เลือกใช้เส้นลวดโคโรนาเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.1 มิลลิเมตร เนื่องจากมีความทนทานต่อการ
เกิดออกไซด์และแรงทางกลได้สูง มีผิวเรียบและนําไฟฟ้าได้ดี) และวางระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับเส้นโคโรนาเท่ากับ 1 เซนติเมตร  
         การออกแบบและสร้างโครงพลาสติกเพ่ือยึดเซลล์อิเล็กโตรด โดยที่เซลล์อิเล็กโตรดประกอบไปด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 2 แผ่น วาง
ขนานกันโดยมีเส้นลวดโคโรนาสอดอยู่ตรงกลางแผ่นอะลูมิเนียมในระยะท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเซลล์ในการผลิตก๊าซโอโซน ดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 โครงสร้างเซลล์อิเล็กโตรดท่ีสรา้งด้วยพลาสติก โดยร้อยด้วยเสน้ลวดโคโรนา และโครงสร้างเซลล์

อิเล็กโตรดที่ใส่แผ่นอะลูมิเนยีม และร้อยเส้นลวดโคโรนา 
 

คํานวณหาแรงดันไฟฟ้าแรงสูง สําหรับเซลล์อิเล็กโตรด 
กําหนดให้ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท (d) เท่ากับ 1 เซนติเมตร และ * เท่ากับ 20% 
จากสูตร                  dEV  
ท่ีสนามไฟฟ้า  Ei เท่ากับ 16.27 kV/cm  2.0127.16  kVV  
                          kVV 254.3  
ท่ีสนามไฟฟ้า E  เท่ากับ 19.129 kV/cm 2.0127.19  kVxV  
                          kVV 854.3  
ดังนั้น ย่านแรงดันไฟฟ้าท่ีทําให้เร่ิมเกิดการโคโรนา คือ 3.254 kV ถึง 3.854 kV ท่ีย่านสนามไฟฟ้า 16.27 kV/cm ถึง 19.129 kV/cm 
 

เครื่องพ่นก๊าซโอโซนท่ีออกแบบและสร้างขึ้น ดังรูปท่ี 5 

     
รูปที่ 5 เครื่องพ่นก๊าซโอโซน ที่ออกแบบและสร้างขึ้น  

 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
การทดสอบวงจรส่วนต่างๆ  ในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (ทําการทดสอบท้ังหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ ภาคอินพุต ภาควงจรควบคุม ภาควงจร

คอนเวอร์เตอร์ (วงจรกําลัง) และภาคเอาต์พุต) 
   3.1.การทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรควบคุม ดังรูปท่ี 6 
 รูปท่ี 6 เป็นรูปสัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ SG3526 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณท่ีได้เป็นรูปสัญญาณพัลส์
สี่เหลี่ยมท่ีสามารถปรับความถี่สวิตชิ่งได้ 20 kHz จนถึง 40 kHz ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตท่ีกําหนดไว้ 
 3.2 การทดสอบวัดสัญญาณ VGS และ VDS ของภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกําลัง) ดังรูปท่ี 7 
 รูปท่ี 7 เป็นรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ีขาเกทและขาซอร์ส VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณ
ท่ีได้เป็นรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมท่ีสามารถปรับค่าความถี่สวิตชิ่งได้ 20kHz, 30kHz และ 40kHz ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตท่ีกําหนดไว้ 
      3.3 ทําการวัดสัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ท่ีความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz และ 40 kHzดังรูปท่ี 8   
 รูปท่ี 8 เป็นรูปสัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่เกิน
แรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมเพาเวอร์ มอสเฟต (ดาต้าชีตมีค่า VDS เท่ากับ 900 โวลต์) จึงทําให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานของเพาเวอร์มอสเฟต 
แต่อีกประการหนึ่งท่ีน่าสังเกต คือ ในรูปสัญญาณ VDS ท่ีวัดได้นั้นจะมีรูปสัญญาณ Natural Frequency เข้ามาปนอยู่ด้วย จึงอาจจะส่งผลทําให้
ขนาดแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟตมีค่าไม่คงท่ี (คือมีการกระเพ่ือมของแรงดันไฟฟ้าอยู่) ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายใน
เพาเวอร์มอสเฟตให้พังเสียหายได้  
      3.4 ทําการวัดสัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ของภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกําลัง) ท่ี
ความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz และ 40 kHz ดังรูปท่ี 9 
 รูปท่ี 9 เป็นรูปสัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณท่ีได้เป็นรูป
สัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมท่ีกลับกัน คือ ในขณะท่ีสัญญาณ VGS อยู่ในสภาวะ ON จะส่งผลให้สัญญาณ VDS อยู่ในสภาวะ OFF คือ จะไม่มี
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต และถ้าสัญญาณ VGS อยู่ในสภาวะ OFF จะส่งผลให้สัญญาณ VDS อยู่ในสภาวะ ON คือ มีแรงดันไฟฟ้าตก
คร่อมเพาเวอร์มอสเฟต (ซ่ึงในขณะท่ีเพาเวอร์มอสเฟตทํางานจะไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต แต่ถ้าเพาเวอร์มอสเฟตไม่ทํางานจะมี
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แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต ซ่ึงผลการทดสอบน้ีเป็นไปตามทฤษฎีการทํางานของเพาเวอร์มอสเฟตในภาควงจรคอนเวอร์เตอร์) 
      3.5 การทดสอบวัดสัญญาณภาคอินพุต คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้า ดังรูปท่ี 10  

รูปท่ี 10 เป็นการวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุต สัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุต และสัญญาณกําลังไฟฟ้าอินพุต ซ่ึงผลการทดสอบท่ีได้ 
คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุตมีรูปสัญญาณเป็นไซน์ จึงทําให้ไม่มีฮาร์โมนิกส์ แต่สัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุต และกําลังไฟฟ้าอินพุตมีรูป
สัญญาณท่ีไม่เป็นไซน์ จึงส่งผลให้มีฮาร์โมนิกส์ข้ึนมา  
      3.6 การทดสอบวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง 
ท่ีความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz และ 40 kHz ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด ดังรูปท่ี 11 
 รูปท่ี 11 เป็นการวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง โดยผล
การทดสอบจะเห็นว่าเม่ือความถี่สวิตชิ่งเพ่ิมข้ึน จะทําให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุตเพ่ิมข้ึนด้วย ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 

  
รูปที่ 6 สัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ SG3526 ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz,(5v/div,Probe x 1) และสญัญาณ

เอาต์พตุของไอซีเบอร์ SG3526 ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 40 kHz, (5v/div, Probe x 1) ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 

  
รูปที่ 7 สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ความถ่ีสวิตชิง่ 20 kHz, (5v/div, Probe x 1) และสญัญาณ 
VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร ์2SK1342 ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 40 kHz, (5v/div, Probe x 1) ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 

  

 
รูปที่ 8 สัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz, 10v/div, Probe x 10) และ สัญญาณ 
VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร ์2SK1342 ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 40 kHz, (10v/div, Probe x 10) ขณะต่อเซลลอิ์เล็กโตรด 

 

 
รูปที่ 9 สัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ความถ่ีสวิตชิง่ 20 kHz และสัญญาณ VGS 

เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 40 kHz ขณะต่อเซลลอิ์เล็กโตรด,  
(VGS = 5v/div, Probe x 1 และ VDS= 5v/div, Probe x 10) 
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รูปที่ 10 สัญญาณแรงดันไฟฟา้อินพุต และกระแสไฟฟา้อินพตุ ของเครื่องพน่ก๊าซโอโซน ขณะทํางาน, (20v/div, 
Probe x 10) และสัญญาณกําลังไฟฟ้าอินพุต ของเครื่องพน่ก๊าซโอโซน ขณะทํางาน, (20v/div, Probe x 10) 

 

   
รูปที่ 11 สัญญาณแรงดันไฟฟา้แรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสงู ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz 
และสญัญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พตุ (VOUT) ของหม้อแปลงสวิตชิง่แรงดันสูง ที่ความถ่ีสวิตชิ่ง 40 kHz ขณะ

ต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 

      3.7 ผลการทดสอบปรับค่าความเข้มสนามไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง เพ่ือป้อนให้กับเซลล์อิเล็กโตรด กับ
ปริมาณก๊าซโอโซน ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบปรบัคา่ความเข้มสนามไฟฟา้จากแหลง่จ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อป้อนให้กับเซลล์อิเล็กโตรด 
กับปริมาณก๊าซโอโซน  

E        คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (กิโลโวลต์/เซนติเมตร), (kV/cm)   f         คือ ความถ่ีสวิตช่ิงในวงจรคอนเวอร์เตอร์ (กิโลเฮิร์ต), (kHz) 
Vin (rms)  คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (โวลต์), V Iin (rms)   คือ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (แอมแปร์), A 
VOUT     คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (กิโลโวลต์), (kV) 
 

ตารางท่ี 1 เป็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของค่าความเข้มสนามไฟฟ้า ความถ่ีสวิตชิ่ง กระแสไฟฟ้าอินพุต แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต 
และปริมาณก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ คือ ถ้าปรับค่าความถี่สวิตชิ่งเพ่ิมข้ึนจะส่งผลทําให้ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าอินพุต และแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
เอาต์พุตเพ่ิมข้ึน จึงทําให้ปริมาณก๊าซโอโซนเพ่ิมข้ึนตามลําดับด้วย โดยใช้ AC RMS CLAMP METER (CHAUVIW ARNOUX) เป็นอุปกรณ์วัด 

  

 
รูปที่ 12 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มสนามไฟฟ้ากับปริมาณก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ 

 

4. สรุปผล 
จากการทดสอบในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เก็บผลการทดสอบในส่วนของภาควงจรควบคุม ภาควงจรกําลัง ภาคอินพุต และภาคเอาต์พุต ของ

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (ในขณะท่ีจ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรด) และผลการทดสอบวัดปริมาณก๊าซโอโซน ซ่ึงในแต่ละส่วนสามารถสรุปผลการทดสอบ ดังนี้ 

ความเข้มสนามไฟฟ้า (E), (kV/cm) f (kHz) Vin (rms) (V) Iin (rms) (A) VOUT (kV) ปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได้ Part Per Million, (ppm)
5 20 220 0.35 1 3.96 
10 30 220 0.47 2 4.43 
15 40 220 0.59 3 5.83 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

 615

 4.1 ส่วนภาควงจรควบคุม จากผลการทดสอบสัญญาณด้านเอาต์พุตมีรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมจากไอซีเบอร์ SG3526 โดยในผลการ
ทดสอบสามารถปรับค่าความถี่สวิตชิ่งได้ต้ังแต่ 20kHz, 30kHz และ 40kHzซ่ึงเป็นไปตามการออกแบบท่ีได้คํานวณไว้  
 4.2 ส่วนภาควงจรกําลัง (วงจรคอนเวอร์เตอร์) เป็นส่วนท่ีประกอบไปด้วยเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่งท่ีใช้เป็น
ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีส่งไปยังหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง ซ่ึงจากผลการทดสอบท่ีได้ คือ รูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ีขาเกทและขา
ซอร์ส (VGS) หรือคือสัญญาณเอาต์พุตของหม้อแปลงพัลส์ความถ่ีสูงท่ีนํามาใช้ในการแยกกราวด์และขยายสัญญาณ เป็นรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมท่ี
สามารถนําไปขับเพาเวอร์มอสเฟต โดยสามารถปรับค่าความถ่ีสวิตชิ่งได้ต้ังแต่ 20kHz, 30kHz และ 40kHz ได้ตามต้องการ และได้เก็บผลของรูป
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมขาเดรนและขาซอร์ส (VDS) ของเพาเวอร์มอสเฟต (ซ่ึงค่าท่ีได้ไม่เกินแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต โดย
ข้อมูลในดาต้าชีตของเพาเวอร์มอสเฟตมีค่า VDS  เท่ากับ 900 โวลต์) จึงทําให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน แต่อีกประการหนึ่งท่ีน่าสังเกต คือ ใน
รูปสัญญาณ VDS ท่ีวัดได้จะมีรูปสัญญาณความถี่ธรรมชาติปนเข้ามา ซ่ึงอาจจะส่งผลทําให้ขนาดแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟตมีค่าไม่คงท่ี 
และเป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจจะส่งผลทําให้เพาเวอร์มอสเฟตทํางานผิดพลาดได้  
 4.3 ส่วนภาคอินพุตได้ทําการเก็บผลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า และรูปสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าอินพุต กระแสไฟฟ้าอินพุต และกําลังไฟฟ้า
อินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ซ่ึงจากผลการทดสอบท่ีได้ คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุต ค่ากระแสไฟฟ้าอินพุต และค่ากําลังไฟฟ้าอินพุตจะ
เพ่ิมข้ึน เพราะขณะท่ีค่าความถี่สวิตชิ่งเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าจ่ายไปยังเซลล์อิเล็กโตรดเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีต่อเซลล์อิเล็กโตรด และในส่วน
ของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้ามีลักษณะเป็นสัญญาณไซน์ จึงทําให้ไม่มีสัญญาณฮาร์โมนิกส์เกิดข้ึน แต่ในขณะเดียวกันรูปสัญญาณกระแสไฟฟ้า
อินพุตท่ีวัดได้ มีลักษณะรูปร่างท่ีไม่เป็นสัญญาณไซน์ จึงทําให้มีสัญญาณฮาร์โมนิกส์เกิดข้ึน  
 4.4 ส่วนภาคเอาต์พุตได้ทําการเก็บผลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า และรูปสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลง
สวิตชิ่งแรงดันสูง ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด ซ่ึงผลจากการวัดท่ีได้คือ เม่ือปรับค่าความถี่สวิตชิ่งเพ่ิมข้ึน จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพ่ิมข้ึนด้วย
ตามลําดับ คือ ท่ีความถ่ีสวิตชิ่ง 20 kHz จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 1 kV ท่ีความถ่ีสวิตชิ่ง 30 kHz จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 2 kV และที่ความถ่ี
สวิตชิ่ง 40 kHz จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 3 kV และในส่วนของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุตก็จะเพิ่มข้ึนด้วย ตามการเพิ่มข้ึนของความถ่ี
สวิตชิ่งในวงจรคอนเวอร์เตอร์ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง   
 4.5 ส่วนการทดสอบวัดปริมาณก๊าซโอโซนท่ีผลิตได้ในตารางท่ี 1 ซ่ึงผลท่ีได้ คือ เม่ือปรับความถี่สวิตชิ่งเพ่ิมข้ึน จะทําให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง
เพ่ิมข้ึน และค่าความเข้มสนามไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนด้วย จึงส่งผลให้ปริมาณก๊าซโอโซนท่ีได้มีค่าเพ่ิมข้ึน คือ เม่ือความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz ค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 
1 kV ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 1 kV/cm จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 1 ppm เม่ือความถี่สวิตชิ่ง 30 kHz ค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 2 kV ค่าความเข้ม
สนามไฟฟ้า 2 kV/cm จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 4 ppm และ เม่ือความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz ค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 3 kV ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 3 kV/cm 
จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 6 ppm   

ดังนั้นจากผลการทดสอบโครงการวิจัยนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตท่ีกําหนดไว้ โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ด้าน
อุตสาหกรรมการบําบัดอากาศเสีย การบําบัดน้ําเสีย การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ และในอนาคตสามารถนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ในเชิง
พาณิชย์ได้ ในส่วนของการพัฒนาควรออกแบบและสร้างตัวเคร่ืองให้มีขนาดเล็กลง พร้อมท้ังหาแนวทางในการลดปริมาณฮาร์โมนิกส์ให้น้อยลง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลทําให้เพ่ิมปริมาณก๊าซโอโซนให้สูงข้ึนด้วย 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2558 ท่ีให้ทุนสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยนี้ 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโครงการวิจัยนี้ จนสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ ท่ีให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยนี้ จนสําเร็จลุล่วงไป
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การประเมินแบบจําลองความปั่นป่วนสําหรับการทํานายการไหลและการถ่ายเทความร้อนสําหรับ
ท่อตรงในช่วงเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000 

Evaluation of Turbulence Model in Predicting Fluid Flow and Heat Transfer in 
Straight Pipe for Reynolds Number from 5,000 to 9,000 
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บทคัดย่อ 
การไหลและการถ่ายเทความร้อนภายในท่อเป็นปัญหาท่ีพบอย่างกว้างขวางในงานวิศวกรรมเช่น การไหลภายในท่อของเคร่ือง

แลกเปลี่ยนความร้อน การไหลภายในท่อระบบปรับอากาศ เป็นต้น ในปัจจุบันวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณถูกนํามาใช้เพ่ือช่วยออกแบบใน
งานวิศวกรรมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามความถูกต้องของผลการศึกษาข้ึนอยู่กับแบบจําลองความปั่นป่วน บทความนี้ทําการศึกษาความ
เหมาะสมของแบบจําลองความปั่นป่วนสําหรับการไหลและการถ่ายเทความร้อนภายในท่อตรง การศึกษาได้กําหนดค่าตัวเลขเรย์โนลด์ 
(Reynolds Number, Re) อยู่ในช่วง 5,000 ถึง 9,000 โดยนําข้อมูลจากการทดลองมาใช้ทําการเปรียบเทียบผลการศึกษา ผลท่ีได้พบว่า
แบบจําลองความปั่นป่วนชนิด k  Realizable มีความเหมาะสมที่สุดและค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า 5%  
คําสําคัญ: แบบจําลองความปั่นป่วน, การถ่ายเทความร้อน, พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ, การไหลภายในท่อ 
 

Abstract 
 Fluid flow and heat transfer in pipe is commonly found in engineering works for instance fluid flow in the heat 
exchanger, air flow in the air conditioning system and so on. Nowadays, Computational Fluid Dynamics (CFD) is widely used to 
be the design tool for engineers. The accuracy of the results depends on the performance of turbulence models employed in 
the software. This paper aims to evaluate the performance of turbulence models for fluid flow and heat transfer in pipe. The 
study focuses on the Reynolds number in the range of 5,000 to 9,000. The experimental data is used to evaluate the numerical 
results. Therefore, the results show that k  Realizable turbulence model is the most appropriate model and gives numerical 
error less than 5% as well.    
Keywords: Turbulence Model, Heat transfer, Computational Fluid Dynamics, Pipe Flow. 
 

1. บทนํา 
ในปัญหาทางด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการไหลมากมายเช่น การไหลของอากาศท่ีผ่านปีกเคร่ืองบิน การไหลของ

อากาศท่ีแพร่กระจายในห้องจากเครื่องปรับอากาศ หรือ การไหลของสารต่าง  ๆในอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน เป็นต้น พฤติกรรมของการไหล
ต่าง เๆหล่านี้ ล้วนมีลักษณะเป็นการไหลแบบปั่นป่วนท้ังสิ้น ดังนั้นแบบจําลองความปั่นป่วนของการไหลท่ีจะเลือกใช้ในสถานการณ์ต่างๆนั้น มี
ความสําคัญต่อการวิเคราะห์อย่างมาก เพราะนอกจากจะทําให้ผลท่ีได้จากการคํานวณมีความถูกต้องยังสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย  

ในการพัฒนาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือทางอุตสาหกรรมนั้นบางคร้ังมีความเกี่ยวข้องกับการไหลโดยตรงเช่น การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนท่ีจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างความปั่นป่วนให้แก่ของไหล ดังนั้นการทํานายผลท่ีแม่นยํามีความสําคัญอย่างมากในเรื่องการ
ประหยัดเวลาและต้นทุน โดย Vijiapurapu and Cui (2010) ได้ใช้แบบจําลอง k , k , Reynolds Stress Model (RSM) และ Large Eddy 
Simulation (LES) ในการวิเคราะห์ผลของการไหลภายในท่อตรงท่ีมีความ ขรุขระผ่านแผ่นยักท่ีเว้นระยะแบบต่างๆ  ท่ีเลขเรย์โนลด์ 100,000 เพ่ือหา
ค่าตัวประกอบความเสียดทานเปรียบเทียบกับแผนภูมิมูดด้ี และค่า Velocity Profiles จากแบบจําลองต่าง  ๆเปรียบเทียบกับค่าท่ีวัดได้จากการ
ทดลอง นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงระยะเวลาในการวิเคราะห์ผลจากการใช้แบบจําลองต่าง  ๆด้วย ผลจากการทดลองพบว่า ค่าตัวประกอบความเสียด
ทานท่ีได้จากการวิเคราะห์ มีค่าใกล้เคียงกับแผนภูมิมูดด้ีทุกแบบจําลองและ Velocity Profiles มีค่าใกล้เคียงกับผลทดลองในทุก  ๆแบบจําลอง
เช่นกัน ระยะเวลาในการวิเคราะห์ผล แบบจําลอง k  และ k  สามารถวิเคราะห์ผลได้เร็วท่ีสุด รองลงมาคือ RSM และ LES ตามลําดับ ต่อมา 
Ahsan (2014) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวประกอบความเสียดทานท่ีเลขเรย์โนลด์ต้ังแต่ 10,000 ถึง 40,000 ในท่อกลมท่ีการไหลเป็นแบบ
ปั่นป่วนและพัฒนาเต็มท่ีด้วยแบบจําลองความปั่นป่วน k  โดยใช้สมการ Enhanced Wall Treatment ผลจกการ Simulation เปรียบเทียบกับ
แผนภูมิมูดด้ี พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันโดยค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า 4% นอกจากนี้ Zambrano et al. (2015) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ
แบบจําลองความปั่นป่วนท้ัง 3 แบบได้แก่ Standard,  Renormalization Group (RNG) และ Realizable k  โดยใช้สมการ Standard Wall 
Function (SWF) และ Enhanced Wall Function (EWF) ในการวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน และพลังงานจลน์ของความปั่นป่วนของการ
แพร่กระจายน้ํามันในท่อตรงท่ีมีการขยายแบบทันทีเปรียบเทียบกับค่าท่ีวัดได้จากการทดลอง พบว่าแบบจําลองความปั่นป่วนชนิด RNG สามารถ
ทํานายผลของความเร็วเฉลี่ยในแนวแกนออกมาได้ดีเม่ือใช้สมการ SWF และ EWF ซ่ึงให้ผลต่างกันเล็กน้อย ในขณะเดียวกันแบบจําลองความ
ปั่นป่วนชนิด RNG และ Realizable สามารถทํานายผลพลังงานจลน์ของความปั่นป่วนได้ใกล้เคียงกับผลการทดลอง โดยใช้สมการ EWT  
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าแบบจําลองความปั่นป่วนต่างๆนั้นมีความเหมาะสมของแต่ละปัญหาแตกต่างกันออกไป งานวิจัย
นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินแบบจําลอง ชนิด k  ท้ัง 3 แบบ ได้แก่ Standard, RNG และ Realizable โดยทดสอบกับการไหลภายในท่อกลมท่ี
ให้ฟลักซ์ความร้อนคงท่ี ในช่วงเลขเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000 เพ่ือหาแบบจําลองความปั่นป่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การเคล่ือนท่ีของของไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วนนั้นสามารถอธิบายได้ด้วย 3 สมการได้แก่ สมการทรงมวล (Continuity Equation) 

สมการโมเมนตัม (Momentum Equations) และสมการพลังงาน (Energy Equation) แต่เนื่องจากการเคลื่อนท่ีแบบปั่นป่วนมีความซับซ้อนกว่า
การไหลแบบราบเรียบ จึงได้มีการนําแบบจําลองความปั่นป่วนมาช่วยอธิบายพฤติกรรมการไหลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงงานวิจัยนี้สนใจแบบจําลองความ
ปั่นป่วน 3 แบบได้แก่ Standard, RNG และ Realizable โดยจะเลือกใช้สมการ Standard Wall Function สําหรับการคํานวณใกล้ผิว และ
สมมติฐานในงานวิจัยนี้คือ การไหลเป็นแบบปั่นป่วนท่ีสภาวะคงตัว (Steady) การไหลเป็นแบบอัดตัวไม่ได้ (Incompressible Flow) ในระบบ
พิกัดฉาก 3 มิติ สมการท่ีเกี่ยวข้องแสดงได้ดังนี้ 
2.1 สมการควบคุม 
2.1.1 สมการกฎทรงมวล (Continuity Equation) 

          mSv 


                                                                                              (1)     
2.1.2 สมการโมเมนตัม (Momentum Equations)  

      Fgpvv


                                                                                   (2)          
2.1.3 สมการพลังงาน (Energy Equation) 
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เม่ือ  , v
 และ mS คือความหนาแน่นของอากาศ ความเร็วในแนวแกน และพจน์กําเนิด ถัดมา p ,  , g


 และ F

  คือความดันสถิต 
Stress Tensor แรงโน้มถ่วงเนื่องจากวัตถุและแรงภายนอกตัววัตถุ สุดท้าย E , effK , T , jJ

 , jh และ hS คือแหล่งความร้อน ค่า
ประสิทธิภาพการนํา (Effective Conductivity) อุณหภูมิ Diffusion Flux ของ Species j, เอนทัลปี (Enthalpy) และพจน์กําเนิด 
ตามลําดับ (Ansys Fluent, 2009) 
2.2 แบบจําลองความปั่นป่วนชนิด k  
แบบจําลองความปั่นป่วนชนิด k  ประกอบด้วย 2 สมการหลักได้แก่ สมการพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน  k  และสมการ
อัตราการลดลงของพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน    
2.2.1 แบบจําลองความปั่นป่วน Standard k  
สมการพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน (Turbulence Kinetic Energy) 
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                                                (5) 
สมการอัตราการลดลงของพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน (Dissipation Rate Equation) 
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231                       (6) 

โดยท่ี          

2k

Ct                                                        (7)                     
เม่ือ kG  คือค่าพจน์การผลิตของพลังงานจลน์ของความปั่นป่วนอันเนื่องมาจากค่าเฉลี่ยความลาดชันของความเร็ว bG  คือค่าพจน์
การผลิตของพลังงานจลน์ของความปั่นป่วนอันเนื่องมาจากแรงลอยตัว และ mY  คืองานของความผันผวนท่ีขยายออกจากการ
ปั่นป่วนแบบอัดตัวได้ต่อการลดลงของพลังงานจลน์ท้ังหมด 1C , 2C , C  คือค่าคงท่ี k ,   คือค่าความปั่นป่วนตัวเลข พรันด์
เทิลของ k  และ  ตามลําดับ kS  และ S  คือพจน์กําเนิด t  คือค่าความหนืดหมุนวนแสดงในสมการท่ี (7) โดยค่าคงท่ีแสดงได้
ดังนี้ 1C , 2C , C , k ,  ได้แก่ 1.44, 1.92, 0.09, 1.0, 1.3 ตามลําดับ (Launder and Spalding, 1974) 
2.2.2 แบบจําลองความปั่นป่วน RNG k  
สมการพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน (Turbulence Kinetic Energy) 
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สมการอัตราการลดลงของพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน (Dissipation Rate Equation) 
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เม่ือ k  และ   คือ Inverse Effective ของตัวเลขพรันด์เทิลของ k  และ   โดยค่าคงท่ีแสดงได้ดังนี้ 1C , 2C , C , 
 k  ได้แก่ 1.42, 1.68, 0.0845, 1.393 ตามลําดับ (Yakhot et al., 1992) 

2.2.3 แบบจําลองความปั่นป่วน Realizable k  
สมการพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน (Turbulence Kinetic Energy) 
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                                              (10) 
สมการอัตราการลดลงของพลังงานจลน์ของความปั่นป่วน (Dissipation Rate Equation) 

  













 SbGC
k

C
vk

CSC
jx

t

jx
ju

jx







































31
2

21                   (11) 

เม่ือ v  คือพลังงานจลน์ความปั่นป่วนของของไหลโดย 
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S , ijSijSS 2                                                                  (12) 
เม่ือ   คือค่าการแพร่กระจาย และ ijS  คืออัตราเฉลี่ยความเครียดของการไหลแสดงได้ดังนี้ 
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ค่า C  แสดงได้ดังนี้ 
         1

cos604.4
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เม่ือ ij  คือค่าเฉลี่ยของอัตราการหมุน ijk  และ k  คือค่า สัญลักษณ์ Levi-Civita ในรูปสามมิติ และความเร็วเชิงมุม โดย
ค่าคงท่ีแสดงได้ดังนี้ 1C , 2C , k ,   ได้แก่ 1.44, 1.9, 1.0, 1.2 ตามลําดับ (Shih et al., 1995) 

การคํานวณหาผลเฉลยตามระเบียบปริมาตรสืบเนื่องใช้แผนผังวิธีแบบ SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked 
Equations) การลู่เข้าของคําตอบพิจารณาท่ีความแตกต่างของการแปรเปล่ียนท่ี 10-9 ทุกตัวแปร (Patankar, 1980) 
2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ตัวแปรท่ีสนใจในงานวิจัยนี้มี 3 ตัวได้แก่ เลขเรย์โนลด์, เลขนัสเซิลเฉลี่ย และค่าตัวประกอบความเสียดทาน แสดงได้ดังนี้  
2.3.1 เลขเรย์โนลด์ 

v

VDVD





Re                                                                                                                (21) 
เม่ือ     = ความหนาแน่นของของไหล (kg/m3) 
       V  = ความเร็วเฉลี่ยของของไหล (m/s) 
       D  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (m) 
         = ความหนืดสัมบูรณ์ของของไหล (N.s/m2) 
       v  = ความหนืดจลน์ของของไหล (m2/s) 
2.3.2 เลขนัสเซิลเฉลี่ย (Average Nusselt Number) 

 
k

hD
Nu                                                                                                                             (22) 

เม่ือ   h  = สัมประสิทธ์ิการพาความร้อน (W/m2.K)       
       D  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (m) 
       k  = ค่าการนําความร้อนของอากาศ (W/m.k) 
2.3.2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน 

            bTwT

q
h


                                                                                                                      (23) 

เม่ือ   q  = ฟลักซ์ความร้อน (W/m2)       
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       wT  = อุณหภูมิเฉลี่ยของผนังท่อ (K) 
       bT  = อุณหภูมิบัลค์ของอากาศ (K) 
2.3.3 ค่าตัวประกอบความเสียดทาน 

          
2

2

VL

D
Pf


                                                                                                                  (24) 

เม่ือ   P  = ค่าความดันตก (Pa) 
      D  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (m)  
       L  = ความยาวท่อ (m) 
         = ความหนาแน่นของของไหล (kg/m3) 
       V  = ความเร็วเฉลี่ยของของไหล (m/s) 
2.3.4 เลขนัสเซิลจากสมการของ Gnielinski (1976) 

       
  

  




 




132Pr2187.121

Pr000,1Re8

f

f
Nu                                                                                           (25) 

เม่ือ   �     264.1Re79.0  nlf                                                                                                   (26) 
โดยสมการท่ี (25) สามารถใช้ได้ในช่วง 000,2Pr5.0  , 6105Re000,3   และ   10DL  
2.3.5 ค่าตัวประกอบความเสียดทานของ Blasius (1908) 

25.0Re316.0 f          ใช้ได้ในช่วง          000,20Re                                                              (27) 
 2.0Re184.0 f            ใช้ได้ในช่วง          000,20Re                                                              (28) 

2.4 รูปแบบและเง่ือนไขขอบเขต 
  รูปแบบของปัญหานําเสนอในรูป 3 มิติ แสดงในภาพท่ี 1 โดยท่อกลมมีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 และ 0.05 m 
ตามลําดับ ทิศทางการไหลของอากาศกําหนดให้ไหลในทิศทาง x เงื่อนไขขอบเขตนําเสนอในรูปแบบของ 2 มิติ แสดงในภาพท่ี 2  
โดยกําหนดให้ขอบเขตของผนังท่อไม่มีการลื่นไถล (Non-Slip Wall) เป็นผนังท่ีอยู่กับท่ี (Stationary Wall) พิจารณาทางเข้า (AD) 
และทางออก (BC) เป็นแบบ Periodic Boundary Condition กําหนดอุณหภูมิบัลค์ของอากาศ (Upstream Bulk 
Temperature) มีค่า 300 K ให้ความร้อนแก่ผนังท่อด้วยฟลักซ์ความร้อนคงท่ี 500 W/m2 ความเร็วทางเข้าท่ี Baseline Case คือ 
2.225 m/s กําหนดของไหลในการทดสอบเป็นอากาศ โดยค่าพารามิเตอร์ต่างๆของท่อกลมถูกรวบรวมไว้ในตารางท่ี 1 
 

xy 

z 

L

  
 D 

 
ภาพท่ี 1 รูปทรง 3 มิติของท่อทรงกระบอก 

 

wall 
CD 
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 D x

      y  
 A                                                                                                         

  

                                 20D 

wall 

Periodic Boundary 

 
ภาพท่ี 2 เงื่อนไขขอบเขต 2 มิติของท่อทรงกระบอก 
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ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในท่อกลม 
พารามิเตอร ์
ความยาวของทอ่ (L) 
เส้นผา่นศูนย์กลางของท่อ (D) 
อุณหภูมิบัลค์ของอากาศที่ทางเข้า (Tb) 
ความเร็วของอากาศทีท่างเข้า (V) 
ปริมาณฟลักซ์ความร้อน (q)                             
ทิศทางการไหลของอากาศ 

      1 m
      0.05 m 
      300 K 
      2.225 m/s        
      500 W/m2 

แกน x
 

2.5 การศึกษาความเป็นอิสระของกริด 
 การศึกษาความเป็นอิสระของกริดเป็นอีกหนึ่งข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เพราะจะทําให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และมีความแม่นยํา ใน

งานวิจัยนี้ใช้กริดรูปสี่เหลี่ยมในการทดสอบระหว่างจํานวนกริด 44,756 และ 84,405 โดยจะพิจารณาจากค่าความแตกต่างของความดันตกและ
อุณหภูมิเฉลี่ยของผนังท่อในช่วงเลขเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000 ถูกแสดงไว้ใน ตารางท่ี 2 และ 3 

จากตารางท่ี 2 และ 3 พบว่าค่าความแตกต่างมากสุดของความดันตกมีค่าไม่เกิน 2% และค่าความแตกต่างมากสุดของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของผนังท่อมีค่าไม่เกิน 1% จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบว่าการเพิ่มจํานวนกริดจาก 44,756 เป็น 84,405 ไม่ทําให้ผลของข้อมูลเปลี่ยนแปลง
เกิน 5% ดังนั้นผู้ทดลองจึงเลือกใช้ กริดจํานวน 44,756 ในการทดสอบ 
 

ตารางที่ 2 ค่าความแตกต่างของความดนัตก   
Re Grid 44,756 Grid 84,405 % ความแตกต่าง

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

1.082 
1.459 
1.890 
2.380 
2.917 

1.076
1.451 
1.876 
2.354 
2.885

0.555
0.548 
0.741 
1.092 
1.097

 

ตารางที่ 3 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังท่อ 
Re Grid 44,756 Grid 84,405 % ความแตกต่าง

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

355.028 
348.626 
343.496 
339.405 
336.040 

356.148
349.173 
344.114 
339.883 
336.622

0.315
0.157 
0.180 
0.141 
0.173

 

3. ผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษาความเหมาะสมของแบบจําลองความปั่นป่วนชนิด k  ท้ัง 3 แบบ ได้แก่ Standard, RNG และ Realizable โดยใช้

สมการ Standard Wall Functions ในการคํานวณหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังท่อ, ค่าความดันตก เพ่ือคํานวณเลขนัสเซิลและค่าตัวประกอบ
ความเสียดทานจากการ Simulation เปรียบเทียบกับสมการ Gnielinski (1976) แสดงในตารางท่ี 4 ถึง 6 และเปรียบเทียบกับสมการ Blasius 
(1908) แสดงในตารางท่ี 7 ถึง 9 โดยค่าความเคล่ือนต่างๆแสดงใน ภาพท่ี 3 และ 4  

 ตารางท่ี 4, 5 และ 6 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเลขนัสเซิลระหว่างสมการ Gnielinski (1976) และแบบจําลองความปั่นป่วนท้ัง 3 
แบบ พบว่าในตารางท่ี 4 ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างสมการและแบบจําลอง Standard มีค่ามากสุดคือ 8.633% ท่ีเลขเรย์โนลด์ 5,000 ถัดมา 
ในตารางท่ี 5 ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างสมการและแบบจําลอง RNG มีค่ามากสุดคือ 10.694% ท่ีเลขเรย์โนลด์ 5,000 สุดท้ายในตารางท่ี 6 ค่า
ความคลาดเคลื่อนระหว่างสมการและแบบจําลอง Realizable มีค่ามากสุดคือ 4.160% ท่ีเลขเรย์โนลด์ 9,000 
 

ตารางท่ี 4 คา่ความคลาดเคล่ือนของเลขนสัเซิลระหว่างสมการ Gnielinski (1976) และแบบจําลอง Standard 
Re Gnielinski (1976) Standard % ความคลาดเคลือ่น

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

16.692 
19.612 
22.366 
24.994 
27.521 

18.133
20.379 
22.683 
24.985 
27.286

8.633
3.911 
1.417 
0.036 
0.854

 

ตารางที่ 5 ค่าความคลาดเคลื่อนของเลขนสัเซิลระหว่างสมการ Gnielinski (1976) และแบบจําลอง RNG 
Re Gnielinski (1976) RNG % ความคลาดเคลือ่น

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

16.692 
19.612 
22.366 
24.994 
27.521 

18.477
20.754 
23.110 
25.429 
27.766

10.694 
5.823 
3.326 
1.740 
0.890 

 
 
 
 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

 621

ตารางที่ 6 ค่าความคลาดเคลือ่นของเลขนัสเซิลระหว่างสมการ Gnielinski (1976) และแบบจําลอง Realizable 
Re Gnielinski (1976) Realizable % ความคลาดเคลือ่น

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

16.692 
19.612 
22.366 
24.994 
27.521 

17.274
19.549 
21.854 
24.123 
26.376

3.487
0.321 
2.289 
3.485 
4.160

 

         ภาพท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบเลขนัสเซิลท่ีเลขเรย์โนลด์ต่าง  ๆโดยทําการเปรียบเทียบกับสมการ Gnielinski (1976) และแบบจําลอง
ความปั่นป่วนท้ัง 3 แบบ พบว่าแบบจําลอง Realizable ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจท่ีสุดเพราะค่าความคลาดเคลื่อนโดยรวมตํ่ากว่า 5% ทุกเลขเรย์โนลด์ 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบเลขนสัเซิลที่เลขเรย์โนลด์ต่างๆ 

 

 จากตารางท่ี 7, 8 และ 9 แสดงค่าความคลาดเคล่ือนของตัวประกอบความเสียดทานระหว่างสมการ Blasius (1908) และแบบจําลอง
ความปั่นป่วนท้ัง 3 แบบ พบว่าในตารางท่ี 7 ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างสมการและแบบจําลอง Standard มีค่ามากสุดคือ 3.030% ท่ีเลขเรย์
โนลด์ 7,000 ถัดมาในตารางท่ี 8 ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างสมการและแบบจําลอง RNG มีค่ามากสุดคือ 3.125% ท่ีเลขเรย์โนลด์ 9,000 
สุดท้ายในตารางท่ี 9 คา่ความคลาดเคลื่อนระหว่างสมการและแบบจําลอง Realizable มีค่ามากสุดคือ 3.125% ท่ีเลขเรย์โนลด์ 9,000 เช่นกัน 
 

ตารางที่ 7 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวประกอบความเสียดทานระหว่างสมการ Blasius (1908) และ แบบจําลอง Standard 
Re Blasius (1908) Standard % ความคลาดเคลือ่น

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

0.038 
0.036 
0.033 
0.033 
0.032 

0.039
0.036 
0.034 
0.033 
0.032

 2.632
0 

3.030 
0 
0 

 

ตารางที่ 8 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวประกอบความเสียดทานระหว่างสมการ Blasius (1908) และแบบจําลอง RNG 
Re Blasius (1908) RNG % ความคลาดเคลือ่น

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

0.038 
0.036 
0.033 
0.033 
0.032 

0.038
0.036 
0.034 
0.032 
0.031

 0 
 0 

3.030 
3.030 
3.125

 

ตารางที่ 9 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวประกอบความเสียดทานระหว่างสมการ Blasius (1908) และแบบจําลอง Realizable 
Re Blasius (1908) Realizable % ความคลาดเคลือ่น

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

0.038 
0.036 
0.033 
0.033 
0.032 

0.037
 0.035 
 0.033 
 0.032 
0.031

2.632
2.778 

0 
3.030 
3.125

 

 ภาพท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าตัวประกอบความเสียดทานที่เลขเรย์โนลด์ต่าง  ๆโดยทําการเปรียบเทียบกับสมการ Blasius (1908) 
และแบบจําลองความปั่นป่วนท้ัง 3 แบบ พบว่าทุกแบบจําลองมีค่าความคลาดเคลื่อนโดยรวมตํ่ากว่า 5% 
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ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าตัวประกอบความเสียดทานที่เลขเรย์โนลด์ต่างๆ 

 

4. สรุปผล 
จากกราฟและตารางข้างต้น แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเลขนัสเซิลและตัวประกอบความเสียดทานท่ีได้จากแบบจําลองความ

ปั่นป่วนท้ัง 3 ค่า ได้แก่ Standard, RNG และ Realizable เปรียบเทียบกับการคํานวณจากสมการ Gnielinski (1976) และ Blasius (1908) เม่ือ
พิจารณาเลขนัสเซิลจากแบบจําลองความปั่นป่วนท้ัง 3 แบบ พบว่าแบบจําลอง Realizable มีค่าความคลาดเคลื่อนตํ่ากว่า 5% และตัวประกอบ
ความเสียดทานมีค่าความคลาดเคล่ือนตํ่ากว่า 5% ทุกแบบจําลองความปั่นป่วน ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าแบบจําลองความปั่นป่วนชนิด 
Realizable มีความเหมาะสมในการแสดงผลต่อไปในอนาคต   
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บทคัดย่อ 
 ผลึกไคโตซานถูกดัดแปรขนาดโมเลกุลด้วยการฉายรังสีแกมมาในปริมาณที่เหมาะสมต่อการน าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารทีใ่ช้เลีย้งปลา
ดุก จากการศึกษาพบว่า ปริมาณรังสีมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลไคโตซานทั้งนี้ปลาดุกที่กินอาหารที่มีส่วนประกอบของไค
โตซานจะมีขนาดและมวลมากกว่าปลาดุกในระบบที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญโดยที่ไคโตซานที่มีมวล
โมเลกุลต่ าจะช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้แก่ปลาดุกได้ดีกว่าไคโตซานที่มีมวลโมเลกุลสูง นอกจากนีจ้ากการทดลอง ยังพบอีกว่ามวลโมเลกุล
ของไคโตซานตลอดจนความเข้มข้นของไคโตซานในอาหารปลามีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาดุก และจากการตรวจสอบคุณภาพน้ าในทาง
กายภาพ เคมีและชีวภาพ พบว่าน้ าในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบของอาหารมีคุณภาพดีกว่าน้ าอีกระบบที่ไม่มีไคโตซานเป็น
องค์ประกอบ  
ค าส าคัญ:ไคโตซาน ปลาดุก อัตราการเจริญเติบโต 

Abstract 
 Chitosan fragments were modified by gamma irradiation at appropriate dose for molecular weight modification in order 
to be used as a part of catfish feed. According to the research results, doses of gamma rays significant related to chitosan molecular 
weight changing; nevertheless, catfish which were undergone by chitosan foods had not only their size increasing but also mass 
increasing more than another one that did not mixing chitosan as a food supplementaring agent significantly. On the other hand, 
low molecular weight chitosans could sizeableand massgable more thanhigh molecular weight chitosan; furthermore, the results 
demonstrated that both molecular weight and the content of chitosan in foods right related to the catfish growth rate as well; 
moreover, some physical, chemical and biological properties were investigated that water were used in the chitosan system was 
better than another one which not used chitosans. 
Keywords: Chaitosan, Catfish, Growth Rate 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบัน ปลาดุกจัดเป็นปลาเศรษฐกิจของไทยที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายตามท้องตลาดในการน ามาบริโภคในภาคครัวเรือน

ตลอดจนในภาคธุรกิจร้านอาหาร ผลดีจะตกอยู่กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค หากเราสามารถลดต้นทุนการผลิตตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตให้มี
คุณภาพดีได้ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาผลของไคโตซานที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาดุก โดยที่ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า ไคโตซาน
สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกได้ เนื่องจากมีนักวิจัยบางท่านได้ลองน าไคโตซานไปใช้เป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงกุ้งกุลาด า 
จากการศึกษาพบว่า ไคโตซานสามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของกุ้งได้ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ไคโตซานมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาด า
ท าให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีอีกด้วย (วานิชพงษ์พันธุ,์ ธนพงศธร, และ จันทร์กระจ่าง, 2544)และเป็นที่น่าสนใจว่าไคโตซานยังมีคุณสมบัติ
ที่เข้าได้ดีกับสิ่งมีชีวิต นั่นคือมีความปลอดภัยต่อการน ามาใช้งานสูงมาก (biocompatability)(สถาบันอาหาร, 2544) ทั้งนี้ผู้วิจัยยังเช่ือว่าไคโต
ซานจะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ าในบ่อปลาให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม เช่น มีคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพสูงกว่าน้ าในระบบที่ไม่ใส่ไค
โตซาน ซึ่งมีผู้ที่เคยท าการทดลองมาเช่น (จงฤทธิพร, กังสุวรรณ, และ คูมาร์ รักชิต, 2543)ค้นพบว่า ไคโตซานสามารถการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ เช้ือ Escherichia coli Staphylococusaureus Vibrio chloleraeและ Salmonella Weltevredenผู้วิจัย
จึงมีสมมุติฐานว่า หากน าไคโตซานไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุก จะส่งผลให้น้ าในบ่อปลามีปริมาณแบคทีเรียลดลงได้ อัน
จะส่งผลในมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื่องจากแบคทีเรียเหล่านี้มักจะเป็นเช้ือก่อโรคในมนุษย์ที่มักแฝงมากับตัวปลา และยังเป็นที่น่าสนใจอีก
ว่า เราสามารถใช้ไคโตซานในปริมาณต่ า ๆ  เพื่อท าการยับยั้งแบคทีเรียได้ นั่นหมายความว่าการใช้ไคโตซานมาร่วมในระบบการผลิต จัดเป็นการ
ผลิตที่น่าจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เช่น (เข็มเงิน, 2558) ได้รายงานว่า การใช้ไคโตซานเข้มข้นเพียงร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococusaureusและ Escherichia coli ได้ถึง 100 % ทั้งนี้เขายังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลโมเลกุล
ของไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาไปในปริมาณต่าง ๆ  กับประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียสองชนิดขา้งต้น พบว่า แบคทีเรียแต่ละชนิดจะ
ว่องไวต่อการถูกยับยั้งด้วยไคโตซานที่มวลโมเลกุลของไคโตซานต่าง ๆ  กัน กล่าวคือ การใช้ไคโตซานมวลโมเลกุลเดียวกันมาท าอันตรกิริยากับเช้ือ
แบคทีเรียต่างชนดิกัน จะให้ผลการยับยั้งที่ต่างกัน นี่จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยเลือกที่จะท าการดัดแปรขนาดโมเลกุลของไคโตซานด้วยกระบวนการทาง
รังสีแกมมาก่อนน าไปใช้เป็นอาหารเสริมส าหรับปลาดุก เพื่อให้ไคโตซานมีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมทั้งต่อการเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตและเป็น
สารยับยั้งแบคทีเรียในบ่อเลี้ยง  

เหตุที่ผู้วิจัยเลือกดัดแปรโมเลกุลของไคโตซานด้วยการฉายรังสีแกมมา เพราะเป็นวิธีการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิด
สารเคมีตกค้างเมื่อเทียบกับการใช้กระบวนการทางเคมี (เข็มเงิน, 2558) และยิ่งกว่านั้น ผู้วิจัยยังจะท าการตรวจสอบคุณภาพของน้ าเชิงเคมีและเชิง
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กายภาพของน้ าในบ่อเลี้ยง เพื่อเปรียบเทียบว่าน้ าในระบบใดจะมีคุณสมบัติดังกล่าวดีกว่ากัน โดยที่ผู้วิจัยคาดว่าน้ าในบ่อเลี้ยงที่ใช้ไคโตซานจะมี
คุณภาพดีกว่าอีกระบบที่ไม่ใช้ไคโตซาน เนื่องจาก (แซ่เอ็ง, 2523) และ (อิงธรรมจิตร์, อารีรัตน์, เทียนทอง, และ วัลลีย์)ได้รายงานว่า ในระหว่างการ
เลี้ยงปลาดุก น้ าในบ่อเลี้ยงจะมีคุณภาพเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงเรื่อย  ๆคือมีการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียและสารพิษบางอย่าง เช่น แอมโมเนีย เป็นต้น 
ผู้วิจัยคาดว่าไคโตซานจะสามารถลดความเป็นพษิของน้ าในระบบเลี้ยงได้ เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลไคโตซาน มักจะมีการสร้างแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลด้วยพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงเช่นธาตุไนโตรเจนในโมเลกุลแอมโมเนียได้ จึงน่าจะช่วยจับกับ
สารเคมีเหล่านีแ้ละยับยั้งแบคทีเรียได้ในพร้อม  ๆกัน และยังมีนักวิจัยบางท่าน เช่น (แซ่เอ็ง, 2523) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติทางเคมีของน้ าในบ่อเลี้ยง
ปลาดุก มีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิตของปลา กล่าวคือ ปลาดุกมักจะมีอัตราการตายสูงในช่วงที่น้ ามีแอมโมเนียอยู่มาก โดยที่ผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาด้วยการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เนื่องจากว่า (จั่นทับทิม, รักษาผล, ชนะสกุลนิยม, และ หาญพิชาญชัย, 2533) ได้รายงานผล
การศึกษาว่า การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จะช่วยท าให้ปลาดุกตอบสนองต่ออาหารได้ดี และยังสามารถทนต่อสภาพน้ าเสียได้ดี  

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการแบ่งกระบวนการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ส่วนส าคัญๆ คือ (1) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเติบโตของปลาดุกระหว่างปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซานกับปลาที่กินอาหารปกติ (2) ศึกษาผลของมวลโมเลกุลของไคโตซานที่ส่งผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา (3) ทดลองหาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมในการใช้ผสมเข้ากับอาหารปลาเพื่อท าให้ปลาดุกมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด และ (4) ท าการตรวจวัดและประเมินคุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยงเพื่อเปรียบเทียบว่าน้ าเลี้ยงในระบบใดที่มีคุณภาพสูงกว่ากัน  
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
1) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโตของปลาดุกระหว่างปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซานกับปลาที่กินอาหารปกต ิ

(ก.) การเตรียมพันธุ์ปลา     
ใช้ปลาดุกสายพันธุ์ Clariasmacrocephalus โดยมีมวลเฉลีย่เริม่ต้นอยู่ที่ 3.145±1.29 กรัม และมีความยาวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.40±2.11 

เซนติเมตร และท าการปล่อยปลาลงไปในบ่อที่ความหนาแน่น 30 ตัวต่อ1 บ่อ 
(ข.) การเตรียมอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา ผลิตอาหารชนิดเม็ดลอยน้ า โดยมีส่วนผสมส าคัญดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ส่วนผสม ร้อยละโดยมวล*** 
*มูลวัวแห้ง 16 
*กากมะพร้าวบดร่วมกับกากถ่ัวเหลืองในอัตราส่วนโดยมวลเป็น 30 : 70 16 
*ร าละเอียด 16 
[a]ไส่ปลา ปลาบด ไขไก่ ผสมร่วมกันในอัตราส่วนโดยมวลเป็น 25 : 70 : 5 32 
[b]ใบกระถิน ผักตบชวา ผักบุ้ง ผสมร่วมกันในอัตราส่วนโดยมวลเป็น 20 : 70 : 10 8 
**ข้าวเจ้าที่นึ่งสุกแล้ว  12 
*มีความชื้นสัมพัทธ์ 0 %      
**นึ่งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ความดัน 1 atmนาน 37 นาที 
***ใช้เครื่องชั่งยี่ชนิด ECS รุ่น 400-Aที่มีความคาดเคลื่อนจากการวัดโดยเฉลี่ยไม่เกิน ±0.01% 
[a],[b]ไม่ได้ท าการพิสูจน์ทราบถึงสายพันธุ์หรือลักษณะเฉพาะ (materials characterization) แต่ได้ใช้องค์ประกอบเดิมทั้งชนิดและปริมาณเดิมตลอดการวิจัย โดยหาได้ในจังหวัดกาญจนบุรี 

(ค.) การเตรียมบ่อเลี้ยง 
เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 80±1 เซนติเมตรและสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 40±1 เซนติเมตรโดยใส่น้ าประปาที่ความสูง 80 % ของ

ความสูงของบ่อเลี้ยงและท าการปรับสภาพน้ าด้วยหยวกกล้วยและปูนขาวในปริมาณ 1 g/dm3และ 2.5 g/dm3ตามล าดับเป็นเวลา 6 วันเพื่อลดปริมาณ
ความเป็นกรดของน้ าประปาลงจากการสะเทินด้วยเบสที่อยู่ในหยวกกล้วยและปูนขาว โดยที่การปรับสภาพน้ าตามสูตรข้างต้น จะสามารถเพิ่มค่า pH 
ของน้ าประปาจากเดิมอยู่ที่ 6.78±0.44 จนเพิ่มขึ้นมาเป็น 7.16±0.42 ซึ่งเป็น pH ที่อยู่ในช่วงที่ท าให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี (Supasittijan, 2545) 

(ง.) การให้อาหารปลา 
ท าการให้อาหารปลาวันละ 2 ครั้งในช่วงเช้า (8.00 น.) และช่วงเย็น (17.30 น.) โดยให้อาหารในปริมาณ 7% ของมวลปลา (ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา, 2553) 
(จ.) การเปลี่ยนน้ า 
ท าการเปลี่ยนถ่ายน้ าทุก  ๆ3 วัน โดยที่ในระหว่างวันจะท าการเติมน้ าลงไปในบ่อเลี้ยงเสมอเพื่อรักษาระดับความดันของน้ าในบ่อเลี้ยงให้

คงทีอ่ยู่ที่ 104.17 กิโลปาสคาล (Pressure stabilization) 
(ฉ.) การทดลองและการประเมินผลการทดลอง 
ท าการจดบันทึกผล โดยบันทึกทั้งมวลและความยาวของตัวปลาตลอดเวลา 30 วัน ซึ่งจะแยกท าการทดลองเป็น 2 ระบบคือ (1) ระบบที่เลี้ยง

ด้วยอาหารปกติ (ตามสูตรในข้อ ข.) และ (2) ระบบที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซานที่มีมวลโมเลกุล 111.54 kDa (ข้อ 2 (ข.)) จากนั้นจะน าผลการ
ตรวจวัดมวลและความยาวของตัวปลามาวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติด้วยค่า t-statistic เพื่อพิสูจน์ถึงความแตกต่างของอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุก
ระหว่าง 2 ระบบดังกล่าว 

2) การศึกษาผลของมวลโมเลกุลของไคโตซานที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา 
(ก.) การดัดแปรขนาดโมเลกุลไคโตซานด้วยกระบวนการทางรังสีแกมมา 
น าไคโตซานไปฉายรังสีแกมมา เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดโมเลกุล ท าโดยการบรรจุไคโตซานลงในถุงพลาสติกชนิดพอลิสไตรีน(PS)และปิดปากถุง

ให้สนิท จ านวน 6 ถุง โดยเหตุที่เลือกใช้ถุง PS เนื่องจากโครงสร้างทางเคมี(ของถุง)จะไม่เกิดการสลายตัว(depolymerization)ในช่วงปริมาณและอัตรา
การฉายรังสีที่ท าการฉาย โดยน าไปฉายรังสีที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้วยเครื่อง Gamma cell (Gammacell 220 Excel) ซึ่งใช้โคบอลต์-60 เป็น
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ตน้ก าเนิดรังสีแกมมา ซึ่งจะฉายรังสีใส่ไคโตซานที่ความแรงรังสี 10, 30, 50, 70 และ 90 กิโลเกรย์ (kGy) ภายใต้อัตราการดูดซับรังสี (absorbed dose 
rate) 5.63 kGy/h  ส่วนอุณหภูมิในเครื่องฉายรังสีมีค่าประมาณ 40oCตลอดจนท าการค านวณหาขนาดของมวลโมเลกุลของไคโตซาน (เข็มเงิน, 2558) 

(ข.) การเตรียมอาหารเสริมไคโตซาน 
ท าการผสมไคโตซานที่ได้จากข้อ 2(ก.) เข้าไปในสูตรอาหารในข้อ 1(ข.) ในปริมาณ 8% โดยมวล โดยท าการผลิตอาหารเสริมไคโตซานด้วยวิธี

ดังกล่าวในทุกๆ  มวลโมเลกุลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.(ก.) ซึ่งจะได้อาหารเสริมไคโตซานทั้งสิ้น 6 สูตร ซึ่งแต่ละสูตรจะต่างกันที่มวลโมเลกุลของไคโตซาน จากนั้น
จะท าการทดลองให้อาหารปลาแต่ละสูตรแก่ปลาดุกแต่ละบ่อ (แบ่งการทดลองออกเป็น 6 บ่อ)  โดยที่ยังคงยึดวิธีการเลี้ยงตามที่ระบุไว้ในวิธีการศึกษา (ขอ้ที่
1) ทุกประการจนครบ 30 วัน และจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาว่าอาหารสูตรใดใน 6 สูตรที่ทดลอง จะท าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีสุด 

3) การทดลองหาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมในการใช้ผสมเข้ากับอาหารปลาเพื่อท าให้ปลาดุกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด 
เลือกอาหารที่มีมวลโมเลกุลของไคโตซานในสูตรที่ท าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีสุด (จากข้อ 2(ข.)) มาท าการปรับเปลี่ยนความเข้มข้น

ของไคโตซานในเนื้ออาหาร แล้วศึกษาว่า ปริมาณไคโตซานที่ต่ าที่สุดที่จะต้องผสมลงไปในเนื้ออาหารแล้วท าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีสุดเป็น
เท่าใด (แบ่งการทดลองออกเป็น 5 บ่อ (5 ความเข้มข้นไคโตซานที่ผสมกับอาหาร)) โดยที่ยังคงยึดวิธีการเลี้ยงตามที่ระบุไว้ในวิธีการศึกษา (ข้อที่1) ทุก
ประการ และจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาว่าอาหารสูตรใดใน 5 สูตรที่ทดลองจะเริ่มท าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีสุด 

4) การตรวจวัดและประเมินคุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยงเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างน้ าระบบที่เลี้ยงด้วยไคโตซานกับระบบที่ไม่ใช้ไคโตซาน 
ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างน้ าในบ่อที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมไคโตซานกับน้ าในบ่อที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ โดยจะ

ท าการวิเคราะห์ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีตลอดจนคุณสมบัติทางชีวภาพที่เกี่ยวกับการยับยั้งแบคทีเรียในน้ าอันเนื่องมาจากไคโตซาน ซึ่งจะ
ท าการวิเคราะห์สมบัติต่างๆ  ของน้ าในบ่อเลี้ยงดังนี้ (1)pH  (2) dissolved oxygen (DO)  (3) ammonia และ (4) Antibacterial ability  โดยจะท าการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ  ดังทีร่ายงานไว้โดย (อุดมกาญจนนันท์ และ จูอนุวัฒนกุล, 2551) โดยที่การเลี้ยงปลาในขั้นตอนนี้ จะไม่ท า
การเปลี่ยนน้ าในบ่อปลาตลอด 30 วัน เพื่อให้สามารถสรุปผลได้ว่า การที่ตรวจเช้ือแบคทีเรียได้น้อยลง เป็นผลมาจากการใช้ไคโตซาน ไม่ใช่เป็นผลมา
จากการถูกเจือจางด้วยน้ าสะอาดที่เติมเข้าไป 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
1) ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอตัราการเจรญิเติบโตของปลาดุกระหว่างปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสรมิไคโตซานกับปลาที่กินอาหารปกต ิ

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกระหว่างปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม
ไคโตซานกับปลาที่กินอาหารปกติ 
จ านวนวันที่ผ่านไป หลังปล่อยปลา มวล (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร 0.6) 

*CT **NOCT *CT **NOCT 
0 3.145 3.145 9.40 9.40 
3 3.515 3.214 9.57 9.52 
6 4.267 4.002 10.35 9.75 
9 6.122 5.795 11.68 10.14 
12 8.457 8.350 12.79 11.70 
15 10.201 9.950 14.92 13.48 
18 12.739 11.409 15.31 14.80 
21 18.874 14.567 16.26 14.88 
24 24.698 19.528 17.24 15.57 
27 39.712 21.257 18.30 17.55 
30 44.769 29.816 19.52 18.06 

หมายเหตุ : การวิเคราะห์และการรายงานผลข้อมูลเชิงสถิติจะแสดงให้เห็นในส่วนถัดไป(ในส่วนของสรุปผลการวิจัย) 
*CT แทน ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซาน และ **NOCT แทน ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่เสริมไคโตซานและค่าของมวลตลอดจนค่าของความยาวที่อยู่ในตาราง เป็นค่าเฉลี่ยที่
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ค่า (สุ่มปลาออกมาวัด 10 ตัว) 

 

 
ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุก (มวล) ระหว่างปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซานกับปลาที่กินอาหารปกต ิ

 

y = 1.3454x - 4.1405 
R² = 0.8408 

y = 0.8261x - 0.4818 
R² = 0.9109 
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จ านวนวันท่ีผ่านไปหลังจากการปล่อยปลาลงบ่อเล้ียง 

*CT 

**NOCT 
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ภาพที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุก (ความยาว) ระหว่างปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซานกับปลาที่กินอาหารปกติ 
 

จากตารางที่ 1 ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกที่เลีย้งด้วยอาหารเสริมไคโตซานจะมีค่าสูงกว่าปลาดุก
กินอาหารปกต(ิไม่เสริมไคโตซาน)ทั้งในรูปของมวลและในรูปของความยาวของล าตัวปลาในทุก  ๆช่วงที่ท าการตรวจวัด 
 

2) ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาผลของมวลโมเลกุลของไคโตซานที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา 
มวลโมเลกุลของไคโตซาน (กรัม/โมล) มวล (กรัม) 

558026.0 31.617 
443370.4 32.575 
27982.5 39.822 
176691.5 40.250 
111542.5 45.126 

 

 
ภาพที่ 3 ผลของมวลโมเลกุลของไคโตซานที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาดุก 

 

จากตารางที่ 2 และกราฟท่ี 3 จะเห็นว่า ยิ่งมวลโมเลกลุมีค่าต่ าลง อัตราการเจรญิเติบโตของปลาดุกจะมีค่าสูงขึ้น  
 

3) ตารางท่ี 3 ผลการทดลองหาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมในการใช้ผสมเข้ากับอาหารปลาเพื่อท าให้
ปลาดุกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด 

ความเข้มข้นของไคโตซานที่ผสมลงไปในอาหารปลา (ร้อยละโดยมวล) มวลของปลา ณ วันที่ 30 (กรัม) 
2.5 41.111 
5.0 43.250 
7.5 44.112 
10.0 47.724 
12.5 46.650 
15.0 47.215 

 
 
 
 

y = 0.3573x + 8.7663 
R² = 0.9874 

y = 0.3196x + 8.3765 
R² = 0.9619 
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จ านวนวันที่ผ่านไปหลังจากการปล่อยปลาลงในบ่อเลี้ยง 

*CT 

**NOCT 

y = -2E-05x + 43.738 
R² = 0.785 
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มวลโมเลกุลไคโตซาน(กรัมต่อโมล) 
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ภาพที่ 4 ผลการทดลองหาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมในการใช้ผสมเข้ากับอาหารปลาเพื่อท าให้

ปลาดุกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด 
 

จากตารางที่ 3 และภาพที่ 4 จะเห็นวา่ ความเข้มข้นที่ต่ าทีสุ่ดของไคโตซานที่ใช้ผสมลงในอาหารปลาแล้วท าให้ปลามีอัตรา
การเจรญิเติบโตดีสดุจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 โดยมวล 
 

4) ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดและประเมินคุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยงเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างน้ าระบบที่เลี้ยงด้วย
ไคโตซานกับระบบที่ไม่ใช้ไคโตซานโดยที่ท้ัง 2 ระบบ จะถูกท าการตรวจวัด ณ วันที่ 30 หลังจากที่เริ่มปล่อยปลา 

สมบัติของน้ า *CT **NOCT 
pH 6.27 5.13 
DO 5.24 ppm 3.14 ppm 

Ammonia 0.0069 ppm 0.0127 ppm 
Bacteria *** **** 

*CT แทน ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมไคโตซาน และ **NOCT แทน ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่เสริมไคโตซาน 
    *** และ **** จะรายงานในส่วนถัดไป (เนื่องจากต้องใช้ภาพจานเพาะเชื้อประกอบการอธิบาย) 
 

 
ภาพ A แสดง โคโลนีของแบคทีเรีย PseudomonasAeruginosaในบ่อเลี้ยงท่ีไม่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
ภาพ B แสดง โคโลนีของแบคทีเรีย Staphylococcus Aureusในบ่อเลี้ยงท่ีไม่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
ภาพ C แสดง โคโลนีของแบคทีเรีย PseudomonasAeruginosaในบ่อเลี้ยงท่ีมีไคโตซานเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
ภาพ D แสดง โคโลนีของแบคทีเรีย Staphylococcus Aureusในบ่อเลี้ยงท่ีมีไคโตซานเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
โดยที่ A-D ท าการทดสอบแบคทีเรียตามมาตรฐาน AATCC100  

y = 3.7094ln(x) + 37.544 
R² = 0.8879 
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จากตารางที่ 4 และจากภาพ A-D จะเห็นว่า คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบของอาหารปลา จะมีคุณภาพที่ดีกว่า
น้ าอีกระบบที่ไม่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบในอาหารปลา โดยที่ทั้ง (1) pH (2) dissolved oxygen (DO)  (3) ammonia และ (4) Antibacterial 
ability (ทั้ง Pseudomonas Aeruginosa และ Staphylococcus Aureus) ล้วนแล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทั้งสิ้น (Supasittijan, 2545), 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 
 

4. สรุปผล 
การใช้ไคโตซานเป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงปลาดุกสายพันธุ ์Clariasmacrocephalus จะท าให้ปลาดุกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า

การเลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีไคโตซานเป็นส่วนผสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น95% ซึ่งใช้โปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL ตรวจสอบ
สมมติฐานตามวิธีการของ (วานิชบัญชา, 2556) ทั้งนี้จากการศึกษายังพบอีกว่า ไคโตซานที่มีมวลโมเลกุลต่ าจะส่งผลให้ปลาดุกมีอัตราการ
เจริญเติบโตดีกว่าไคโตซานที่มีมวลโมเลกุลสูง ซึ่งมวลโมเลกุลที่เหมาะสมที่สุดในช่วงที่ท าการศึกษาคือ 111542.5 กรัมต่อโมล โดยที่ความเข้มข้น
ของไคโตซานที่น้อยที่สุดในการใช้ผสมเข้ากับอาหารปลาแล้วท าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีสุดในช่วงที่ศึกษา จะมีค่าความเข้มข้นอยู่ที่
ร้อยละ 10 โดยมวล ที่ส าคัญ คุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยงจะมีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหากเลี้ยงปลาดุกด้วยอาหารที่
ผสมไคโตซานด้วยปริมาณและเง่ือนไขดังที่กล่าวไว้ในส่วนของวิธีการศึกษา โดยพบว่า ทั้ง (1) pH (2) dissolved oxygen (DO) (3) ammonia 
และ (4) Antibacterial ability (ทั้ง Pseudomonas และ Staphylococcus aureus) ล้วนแล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทั้งสิ้น จึงสรุปผลการวิจัยได้
ว่า ไคโตซานสามารถช่วยท าให้ปลาดุกมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีและยังท าให้ปลามีสุขภาพดีเนื่องจากคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ดี 
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การศึกษาและสร้างเครือ่งต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใชพ้ลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสาํหรับ
โครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกําลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ   

A Study and Implementation the Wireless Power Measurement for a Smart 
Power Quality Monitoring and Energy Saving Network 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอการศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย สําหรับโครงข่ายเฝ้าติดตาม

คุณภาพไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้โปรแกรมแลปวิว ร่วมกับชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) โดยการส่งสัญญาณแบบไร้สายในงานวิจัยนี้ได้
ออกแบบเป็นการสื่อสารไร้สายแบบซิกบี (ZigBee) สําหรับการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยการตรวจวัดและบันทึกผล ค่าแรงดัน-
กระแสไฟฟ้า, แรงดันฮาร์มอนิกส์, การกระเพื่อมแรงดันไฟฟ้า,  การเปล่ียนแปลงแรงดันไฟฟ้า โดยการออกแบบเคร่ืองวัดนี้ใช้สําหรับการวัดไฟฟ้า 
1 เฟส/220VAC  ซ่ึงในผลการวิจัยได้ทําการตรวจวัดคุณภาพกําลังไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อและทําการบันทึกผลช่วงเวลาการทํางานของพัดลมไฟฟ้า
ขนาด 50W 220Vac โดยปริมาณการใช้กําลังไฟฟ้าจะถูกส่งสัญญาณไปยังเคร่ืองรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล โดยผลการศึกษาการวัดคุณภาพ
กําลังไฟฟ้าเม่ือทําการเปรียบเทียบผลกับเครื่องมือวัดมาตรฐานพบว่าค่าความผิดพลาดนั้นมีค่าน้อยมากและสามารถบันทึกเพ่ือเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาการทํางานของพัดลมไฟฟ้าในสภาวะตะแกรงด้านดูดของพัดลมสะอาดและสกปรกได้ โดยผลการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานได้ 
คําสําคัญ:  เคร่ืองมือวัดพลังงานไฟฟ้าไร้สาย  คุณภาพกําลังไฟฟ้า  การอนุรักษ์พลังงาน 
 

Abstract 
This paper presents a study and implementation the wireless power measurement for a smart power quality 

monitoring and energy saving network by used LABVIEW Program with Data Acquisition unit (DAQ). The wireless in this research 
has designed with ZigBee wireless communication. The power quality measurement and record consists voltage-current value, 
voltage Harmonic, Voltage swell and Voltage variances. This measurement prototype designed for measurement power quality 
at 1-Phase/220VAC. A study results have measured power quality at connection point and working period recorded of electric 
fan 50W/220Vac which the consumption of electric power will be transmitted to a power recorder and analyzer. The power 
quality measurement study results found error values less than when compare with standard measurement and it can record 
for compare working period of electric fan on clean and dirty condition of suction fan grating which the study results can 
applicate to improve the power quality and energy saving planning. 
Keywords:  Wireless Power Measurement, Power Quality, Energy Saving 
 

1. บทนํา 
ในการตรวจวัดคุณภาพและกําลังไฟฟ้าสําหรับสถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์หลายชนิดหลายประเภทและท่ีสําคัญอุปกรณ์แต่ละประเภทก็ไม่อยู่

ใกล้กันซ่ึงหากจะทําการเดินสายสัญญาณไกลๆหลาย เๆส้นนั้นย่ิงทําให้สัญญาณเกิดการสูญเสียระหว่างสายและโอกาสในการเกิดสัญญาณรบกวน
ระหว่างได้อีกซ่ึงทําให้สัญญาณท่ีวัดได้เกิดการเพี้ยนและผิดรูปซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการวัดและวิเคราะห์ผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยการส่งชุด
ข้อมูลแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและการตรวจสอบกําลังไฟฟ้าซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้ศึกษาและวิจัยการศึกษา
เครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสําหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกําลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์
พลังงานอัจฉริยะในอนาคต 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.1.1 เพ่ือศึกษาหลักการตรวจวัดคุณภาพทางไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพทางไฟฟ้า 
      1.1.2 เพ่ือศึกษาและสร้างเคร่ืองต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย 
      1.1.3 เพ่ือศึกษารูปแบบโครงข่ายเพื่อสําหรับระบบเฝ้าติดตามคุณภาพทางไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ 
      1.1.4 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือและข้อมูลในการจัดทําโครงข่ายตรวจวัดคุณภาพกําลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน

อัจฉริยะในอนาคต 
      1.1.5 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในสอนทางการศึกษาและเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ของระบบเครื่องมือทางการวัดไฟฟ้าสําหรับ

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
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1.2 ขอบเขตการวิจัย  
       ในการศึกษางานวิจัยเน้นการศึกษาการส่งข้อมูลในการวัดค่ากําลังไฟฟ้าและส่งข้อมูลการวัดแบบไร้สายโดยทํางานร่วมกับชุด

จัดเก็บข้อมูลต้นทุนตํ่าและโปรแกรมแลปวิวเพ่ือรองรับการทํางานในลักษณะแบบโครงข่ายเพ่ือการตรวจวัดและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าโดยครอบคลุม โดยรูปแบบการตรวจวัดและส่งกําลังไฟฟ้าเป็นการวัดกาํลังไฟฟ้าของโหลดท่ัวไปขนาด 1 เฟสและส่งค่ามายังชุดเฝ้าระวังและ
บันทึกผลดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2 

 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการทาํงานเครื่องวัดและบันทึกกําลังไฟฟ้าแบบไร้สาย 

 

จากภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตการทํางานซ่ึงจะเป็นการตรวจวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เฟสจากนั้นก็จะส่งข้อมูลด้วยชุดส่ง
ข้อมูล (Data Transmitter) ซ่ึงจะเป็นการส่งในลักษณะแบบไร้สายมายังชุดรับข้อมูล (Data Receiver) จากนั้นก็จะส่งชุดข้อมูลมายังเคร่ืองเฝ้า
ติดตามคุณภาพทางไฟฟ้าและประเมินผลโดยผ่านชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) ซ่ึงใช้เป็นชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer Interface) โดย
ข้อมูลท่ีวัดได้ก็จะนํามาวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและประมวลผลการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือเฝ้าและติดตามการใช้พลังงานเพ่ือนําไปวิเคราะห์และวาง
แผนการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าต่อไป  

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างโครงข่ายระบบเฝ้าติดตามคุณภาพทางไฟฟ้าและประเมินผลการอนรุักษ์พลังงานอัจฉริยะ 

 

และเพ่ือให้ระบบสามารถทําการตรวจวัดและประเมินผลได้ครอบคลุมทุกโหลดหรือแต่ละอุปกรณ์เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลหรือเพ่ือ
วิเคราะห์การใช้พลังงานของแต่ละอุปกรณ์จึงทําการศึกษารูปแบบระบบโครงข่ายไร้สายระบบเฝ้าติดตามคุณภาพทางไฟฟ้าและประเมินผลเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2 

1.3 แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
     1.3.1 คุณภาพแรงดันไฟฟ้า 
                การวิเคราะห์คุณภาพแรงดันไฟฟ้าซ่ึงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ีได้จากเครื่องวัดและส่งแรงดันไฟฟ้าจะเป็นสัญญาณไซน์ซ่ึง

เป็นสัญญาณอะนาลอกแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะเก็บและประมวลผลข้อมูลในรูปสัญญาณแบบดิจิตอลเท่านั้น ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นการ
เปลี่ยนสัญญาณอะนาลอกท่ีเป็นเส้นกราฟต่อเนื่องให้กลายเป็นจุดของข้อมูลดิจิตอลท่ีไม่ต่อเนื่อง (A/D) ด้วยวิธีการสุ่มสัญญาณ (Sampling) ด้วย
อัตราเร็วท่ีคงท่ีดังแสดงในภาพท่ี 3 ซ่ึงอัตราการสุ่มนั้นตามทฤษฎีของ Nyquist สัญญาณจะต้องถูกสุ่มด้วยความเร็วอย่างน้อยสองเท่าของความถ่ี
สูงสุดท่ีมีอยู่ในสัญญาณ เพ่ือให้สามารถนําจุดข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นเวฟฟอร์มกลับมาให้เหมือนกับต้นฉบับได้ 

 

 
ภาพท่ี 3 การแปลงสญัญาณด้วยวิธีการสุ่มสัญญาณ 
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ดังนั้นเม่ือได้จุดข้อมูลมาสร้างเป็นเวฟฟอร์มเหมือนกับต้นฉบับก็จะดึงข้อมูลเหล่านี้มาพล็อตเป็นรูปสัญญาณโดยใช้
โปรแกรมแลปวิวในการประมวลผลและสร้างแอปพิเคชั่นในการแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
และคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบแสดงผลโดยตรง 

        1.3.2 การส่ือสารไร้สายซิกบี (ZigBee) 
        ซิกบีมีการประยุกต์ใช้งานระบบติดตามและควบคุมแบบไร้สาย (Monitoring and control) แบบไร้สายสําหรับอุตสาหกรรมและ

ท่ีอยู่อาศัยนั้นถ้าจะนํามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริงนั้นตัวอุปกรณ์จะต้องมีช่วงเวลาของการใช้งานแบตเตอร์ร่ีท่ียาวนานในการสื่อสารข้อมูลด้วย
อัตราท่ีตํ่าและต้องมีความซับซ้อนน้อยกว่ามาตรฐานสื่อสารไร้สายแบบไร้สายแบบอ่ืนๆ ด้วยซ่ึงมาตรฐานของการสื่อสารไร้สายส่วนใหญ่มีการ
สื่อสารด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลท่ีสูงและใช้กําลังไฟฟ้ามากถ้านํามาประยุกต์ใช้ในระบบการติดตามและควบคุมนั้นระบบจะมีความซับซ้อนมาก
ทําให้มีราคาแพงตามไปด้วย นอกจากน้ีสมรรถนะของระบบท่ี จะนํามาใช้จริงในท้องตลาดจําเป็นต้องมีความเชื่อถือได้มีความปลอดภัยและมี
ราคาถูก ท้ังนี้ระบบสื่อสารไร้สายดังกล่าวจะต้องสามารถระบุแอดแดรสเฉพาะตัวท่ี ใช้ในการควบคุมระหว่างเซนเซอร์พ้ืนฐานในโครงข่ายได้ดังนั้น
องค์การ  IEEE  จงึพัฒนามาตรฐานของการสื่อสารไร้สายที่ นํามาประยุกต์ใช้สําหรับงานข้างต้น คือ มาตรฐาน  IEEE  802.15 หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ
ว่า ซิกบี (ZigBee)  โดยมาตรฐาน นี้ใช้งานสําหรับการสื่อสารความเร็วตํ่า และมีช่วงเวลาการใช้งานจากแบตเตอร์ร่ีได้หลายเดือนหรือหลายปีและ
มีความซับซ้อนน้อยมาก   โดยย่านความถ่ี ท่ี ถูกนํามาใช้งานนั้นจะอยู่ ในย่านความถี่ท่ีไม่ต้องขออนุญาตกําหนดย่านความถ่ี ใช้งานตาม
มาตรฐานไว้ 3 ย่านความถ่ี คือ ย่านความถ่ี 2.4GHz ย่านความถ่ี 915MHz  และย่านความถ่ี 868 MHz  โดยแต่ละย่านความถ่ีจะมีช่องสัญญาณ  
16 ช่อง 10 ช่องและ 1 ช่องตามลําดับส่วนอัตรารับส่งข้อมูล (ทางอากาศ) จะอยู่ท่ี 250Kbps  40Kbps  20Kbps ตามลําดับเช่นกัน และเนื่องจาก
มีระยะทางในการรับส่งข้อมูลไม่ ไกล คือ รัศมีการทํางานอยู่ ระหว่าง 10-100 เมตร ซิกบี จึงเหมาะท่ีจะนํามาใช้ในเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล  
(WPAN) ซ่ึงมาตรฐานนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับบ้านอัตโนมัติเซนเซอร์ไร้สายของเล่นท่ี โต้ตอบได้และรีโมตคอนโทรลเป็นต้น โดย IEEE  802. 
15. 4 จะถูกกําหนดไว้ในชั้นกายภาพ (Physical) และระดับชั้นแมค (Media Access Controller: MAC) ส่วนในระดับชั้นเน็ตเวิร์ก (Network) นั้น
ถูกกําหนดโดยกลุ่มท่ีชื่อว่า ZigBee Alliance 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
ในการทําวิจัยการศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสําหรับโครงข่ายเฝ้าติดตาม

คุณภาพกําลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ ได้แบ่งข้ันตอนในการศึกษาไว้ท้ังหมด 5 ข้ันตอนด้วยกันซ่ึงประกอบด้วย 
2.1 การศึกษารูปแบบและมาตรฐานการตรวจวัด ซ่ึงจะเป็นการศึกษามาตรฐานข้อกําหนดของคุณภาพไฟฟ้าเพ่ือใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
2.2 การออกแบบระบบการตรวจวัด ระบบประมวลผลและแสดงผล (Power Quality Monitoring) และระบบบันทึกข้อมูล (Recording 

Design) โดยในการออกแบบจะใช้โปรแกรมแลปวิวในการออกแบบโปรแกรมในการประมวลและแสดงผล 
2.3 การออกแบบระบบการส่งชุดข้อมูลแบบไร้สายและรูปแบบระบบโครงข่ายไร้สายเพื่อเฝ้าติดตามคุณภาพกําลังไฟฟ้าและ

ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ 
2.4 การทดสอบ บันทึกผล และเปรียบเทียบผล  
2.5 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภปิรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยได้ทําการออกแบบการเคร่ืองตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าซ่ึงประกอบ แรงดัน-กระแสไฟฟ้าฮาร์มอนิก การ

กระเพ่ือมแรงดันไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและทําการตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยส่ง
ข้อมูลแบบไร้สาย เพ่ือทําการบันทึกและวิเคราะห์การใช้พลังงานและใช้เป็นเคร่ืองต้นแบบสําหรับโครงข่ายการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงในการศึกษาได้ต้ังเงื่อนไขการตรวจวัดและเปรียบเทียบพลังงานท่ีพัดลมทํางานคือ กําลังไฟฟ้าขณะพัดลมนั้นทํางานปกติและ
มีสิ่งกีดขวางด้านดูดของพัดลม 

3.1 การออกแบบเคร่ืองตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย 
ระบบการตรวจวัดของเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้ประกอยไปด้วยชุดตรวจจับแรงดัน

และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1 เฟสและทําการส่งสัญญาณมายังชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) โดยจะมีชุดป้องกันแรงดันและกระแสไฟฟ้าเกิน ซ่ึง
สัญญาณท่ีได้ ชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) ก็จะทําการแปลงสัญญาณ อนาลอกเป็นดิจิตอลส่งต่อไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมแลปวิวในการ
ติดต่อสื่อสารและใช้ออกแบบในการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและสามารถออกแบบโปรมแกรมคํานวณกําลังไฟฟ้าจากสัญญาณแรงดัน
และกระแสไฟฟ้า รวมถึงยังสามารถแปลงสัญญาณกําลังไฟฟ้าท่ีคํานวณได้เป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งสัญญาณผ่านชุดจัดเก็บข้อมูล#1 (DAQ-1) 
และส่งค่าไปยังชุดส่งสัญญาณเอ็กบี (X-Bee Transmitter) เพ่ือส่งสัญญาณไปยังชุดรับสัญญาณเอ็กบี (X-Bee receiver) โดยการส่งจะเป็บแบบไร้
โดยสัญญาณท่ีรับมาจากชุดรับสัญญาณก็จะส่งสัญญาณมายังชุดจัดเก็บข้อมูล#2 (DAQ-2) และสัญญาณนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
กลางเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าเคร่ืองอุปกรณ์ โดยสามารถแสดงบล็อคการทํางานได้ดังภาพท่ี 4 และในส่วน
ของการออกแบบโปรแกรมซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรมแลปวิวในการออกแบบสําหรับการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าซ่ึงประกอบด้วย การตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก การกระเพื่อมแรงดันไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า และการตรวจวัดรูปแบบการใช้พลังงานโดยสามารถแสดงส่วน
ของโปรแกรมในส่วนต่าง  ๆได้ดังรูปภาพท่ี 5-8 
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ภาพท่ี 4 บล็อคการทํางานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย 

 

 
ภาพท่ี5 ส่วนโปรแกรมตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงแรงดันและกระแสไฟฟา้ 

 

 
ภาพท่ี 6 ส่วนโปรแกรมตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก 

 

 
ภาพท่ี 7 ส่วนโปรแกรมตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงกาํลังไฟฟ้า 

 
ภาพท่ี 8 ส่วนโปรแกรมการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงกาํลังไฟฟ้า 
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3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟสําหรับพัดลมไฟฟ้า 
ในงานวิจัยได้มุ่งเน้นในการตรวจวัดคุณภาพแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์โดยได้ทําการสอบเทียบค่าการ

ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าโดยพบว่ามีค่าความผิดพลาดอยู่ท่ี 0.45% และผลการตรวจวัดวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 9-12 
 
 

 
ภาพท่ี 9 หน้าจอหลักแสดงการตรวจวัด 

 
 

 
ภาพท่ี 10 หน้าจอหลักแสดงการตรวจวัดสัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้า 

 
 

 
ภาพท่ี 11 หน้าจอหลักแสดงการตรวจวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าฮาร์มอนิก 

 

 
ภาพท่ี 12 หน้าจอหลักแสดงการตรวจวัดการกระเพื่อมและระดับแรงดันไฟฟา้ 

 

จากผลการศึกษาภาพท่ี 9-12 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพกําลังไฟฟ้า ณ จุดส่งจ่ายโดยได้ทําการทดสอบกับพัดลมขนาด 50 วัตต์ 
220Vac 0.21A เม่ือทําการวิเคราะห์ผลแรงดันฮาร์มอนิกส์ (THD voltage) พบว่าค่าไม่เกินมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประเทศไทยกําหนดไว้คือสําหรับแรงดันตํ่ากว่า 400Vac โดยค่าจะไม่ให้เกิน 5%THDv ซ่ึงค่าท่ีเครื่องมือนั้นวัดได้อยู่ท่ี 1.3%THDv และ
เม่ือทําการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้านั้นพบว่าขนาดแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสูงคืออยู่ท่ี 223 Vac แต่ไม่เกินมาตรฐานการควบคุม
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ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเทศไทยกําหนดไว้คือ 200-240Vacและการกระเพ่ือมแรงดันไฟฟ้านั้นเกิดข้ึนน้อยมากเนื่องจากกําลังไฟฟ้าของ
โหลดท่ีทําการทดสอบน้ันไม่ค่อนข้างตํ่า 
       3.3 ผลการตรวจวัดรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าของพัดลมไฟฟ้า 

ในงานวิจัยได้จําลองสถานการณ์ในการศึกษาในการตรวจวัดการใช้พลังงานเพ่ือนําไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์พลังงานไว้สอง
กรณีโดยผลการตรวจวัดสามารถแสดงไว้ดังภาพท่ี 13 
 

 
ภาพท่ี 13 การเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟ้าของพัดลมในสภาวะตะแกรงด้านดูดของพัดลมสะอาดและสกปรก 

 

จากผลการศึกษาภาพท่ี 13 แสดงผลการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าการใช้พลังงานของพัดลมแบบไร้สายโดยค่าความผิดเพ้ียนเมื่อเทียบ
กับการวัดค่าแบบใช้สายอยู่ท่ี 0.5% ซ่ึงในการทดลองน้ันได้ทําการต้ังเงื่อนไขการตรวจวัดและเปรียบเทียบพลังงานที่พัดลมทํางานคือ 
กําลังไฟฟ้าขณะพัดลมน้ันทํางานปกติและมีสิ่งกีดขวางด้านดูดของพัดลม พบว่ากําลังไฟฟ้าขณะทํางานปกติอยู่ท่ีประมาณ 51.5W แต่เม่ือมี
สิ่งกีดขวางด้านดูดกําลังไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 53-54 W ซ่ึงทําให้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึนดังนั้นการเพิ่มข้ึนกําลังไฟฟ้าดังกล่าวนั้นบ่งบอก
ถึงต้องมีการจัดการตรวจสอบ หรือบํารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ือให้กําลังไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นลดลงหรือใกล้เคียงค่าเดิมซ่ึงผลการทดสอบนั้นสามารถ
นําไปกําหนดแผนการบํารุงรักษาหรือระยะการตรวจสอบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานให้ย่ังยืนได้ 
 

4. สรุปผล 
การศึกษาวิจัยเคร่ืองมือวัดคุณภาพกําลังไฟฟ้าแบบไร้สายได้ทําการออกแบบให้สามารถตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟฟ้า ณ จุด

ส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด 1 เฟสท่ีแรงดัน 220Vac โดยใช้โปรแกรมแลปวิวในการออกแบบ ซ่ึงประกอบไปด้วย การตรวจวัดขนาด
และรูปสัญญาณของแรงดันและกระแสไฟฟ้า การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับฮาร์มอนิกท้ังแรงดันและกระแสไฟฟ้า การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง
และการกระเพ่ือมของระดับแรงดันไฟฟ้า รวมถึงการส่งสัญญาณปริมาณการใช้กําลังไฟฟ้าไร้สายแบบซิกบี (ZigBee) เพ่ือลดปัญหาการเดินสายใน
ระยะไกลๆไปยังจุดรวบรวมและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือทําการจัดการการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะทําการวิเคราะห์รูปแบบและ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและกําหนดค่าแจ้งเตือนเม่ือรูปแบบ และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึนกว่าเดิมมากเพื่อทํางานบํารุงรักษา
หรือกําหนดมาตรการเพ่ือลดการใช้พลังงาน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าชุดวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟฟ้าสามารถตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟฟ้า 
ณ จุดส่งจ่ายไฟฟ้าได้ซ่ึงผลการวิเคราะห์จะเป็นแบบเรียลไทม์ (Real Time) และสามารถส่งข้อมูลการใช้กําลังไฟฟ้ามายังจุดรวบรวมข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลได้ โดยเคร่ืองมือวัดคุณภาพกําลังไฟฟ้าแบบไร้สายต้นแบบนี้สามารถนําไปวัดรูปแบบการใช้พลังงานของโหลดไฟฟ้าอ่ืน ไๆด้เพ่ือการ
จัดการอนุรักษ์พลังงานท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึนอีกท้ังสามารถนําไปพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือให้สามารถตรวจวัดวิเคราะห์กําลังไฟฟ้าท่ีขนาดใหญ่ข้ึน
ได้ หรือเพ่ิมกําลังวัตต์ในการส่งข้อมูลได้เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลในระยะทางไกล ไๆด้ รวมถึงการนําไปออกแบบเป็นโครงข่ายการตรวจวัดพลังงาน 
และยังสามารถนําไปประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์และบันทึกการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเช่น เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ผลคุณภาพกําลังไฟฟ้ายังสามารถนําไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี  
 

5. เอกสารอ้างอิง  
กิจไพบูรณ์ ชีวพันธุศรี. พ.ศ.2554. Lab VIEW ซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม 
ไชยะ แช่มช้อย. 2554. คู่มือคุณภาพไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chompoo-inwai,Chow and Mungkornassawakul, Jade, Japan July 8-12 2012, The Data Acquisition system and lab view 

program in being a smart and low cost three phase disturbance measuring unit, international conference on 
electrical engineering (ICEEE 2012). 

Chow chompooinwai and Jade Munkornassawakul, USA April 4-5 2013. A smart recording power analyzer prototype using Lab 
view and low cost data acquisition (DAQ) in being a smart renewable monitoring system, IEEE green tech. 

Roger C. Dugan. Mark F. McGranaghan. H. Wayne Beaty, Electrical Power Systems Quality. 
 

W 

Dirty condition of suction fan grating Clean condition of suction fan grating 

Alarm active 
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แนวคดิในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กร กรณีศึกษาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
Museum Company Management for Pathumthani Hall of Fame at Pathumthani 

Rice Research Center, Pathumthani Province 
 

สุพัตรา  ซ้วนลิ่ม1  สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ1 และ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์2 
1สาขาออกแบบภายใน 2สาขาออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ  

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*karn_intd@hotmail.comโทรศัพท์ 084-6400627 

 

บทคัดย่อ 
ตามท่ีศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี มีนโยบายดําเนินการปรับปรุงอาคารท่ีทําการเก่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเดิม เพ่ือเป็นหอ

เกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีการออกแบบภายในเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์องค์กรนั้นได้ดําเนินการตามกระบวนการออกแบบจนได้ผลงาน
ท่ีเหมาะสม เนื่องผลจากการออกแบบของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสามารถกําหนดแนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กรได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความต้องการและรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์องค์กรโดยนําผลการออกแบบหอเกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีมาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะแนวทางรูปแบบลักษณะวิธีออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ
พิพิธภัณฑ์องค์ 2 แห่ง สอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มกลุ่มเจ้าหน้าท่ีและผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจํานวน 10 คน และ2.กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์จํานวน 7 คน เกี่ยวกับความน่าสนใจในลักษณะเปรียบเทียบของพิพิธภัณฑ์องค์กรและหอ
เกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และประเมินผลโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามซ่ึง
ประกอบด้วย ภาพจําลองและหุ่นจําลอง  สรุปผลการวิจัยท่ีได้จากการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กรหอเกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
โดยการใช้พ้ืนท่ีอาคารท่ีทําการทดลองข้าวหลังเก่าลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว โดยวิธีการออกแบบใช้วิธีคิดแบบอุปมาอุปไมย ภายในห้องจัด
แสดง 4 ห้องจัดแสดงหลักและ 2 ห้องย่อย คือ โดยห้องจัดแสดงหลักประกอบด้วย ห้องพระมหากรุณาธิคุณ ห้องร้อยปี ห้องงานวิจัยและห้อง
เกียรติยศ ส่วนห้องย่อยเป็นอาคารแยกโดยมีทางเดินเชื่อมระหว่างห้องประชาสัมพันธ์ และห้องต้อนรับเพ่ือรับฟังการบรรยาย โดยความคิดรวบ
ยอดในการออกแบบท้ังหมดถูกสร้างสรรค์ให้มีความสอดคล้องกับองค์กรและคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก 
คําสําคัญ: พิพิธภัณฑ์องค์กร  ดําเนินการปรับปรุงอาคารเก่า  นิทรรศการ 
 

Abstract 
According to Pathum Thani Rice Research Center, Pathum Thani. The old building has taken to improve the 

Pathumthani Rice Research Center. The 100-year-old Hall of Pathum Thani Rice Research Center designed the museum as an 
organization that has followed the design process until it works properly. Because of the design of the contributors to define the 
concept in the design of the museum organization. This research aims to study the needs and style of the organization led by 
the Design Museum, Hall of Pathum Thani Rice Research Center, a 100-year comparative analysis to suggest how the style and 
design of the museum. This research is qualitative research. Survey data were collected by the Museum of inquiries and 
interview the two groups, authorities and experts of Pathum Thani Rice Research Center, the number of people 10 and 2. 
design professionals within the museum of seven people on a relative basis in the interest of the museum and art 
organizations. honoring 100 years Pathum Thani rice Research Center Evaluation and research tools using a survey questionnaire 
and survey form. And scenario modeling. Conclusions from the Design Museum and Hall of 100 years by the area in Pathum 
Thani Rice Research Center Rice Experiment behind the old Post Office building, a wooden building. By the way designers think 
about how to use metaphors. The rooms exhibit four main exhibit room and two small rooms in the main exhibition room. 
Grace Hotel room amenities hundred years of research and honors. The rooms are small buildings separated by a walkway 
connecting the hotel reception. And welcome to listen to a lecture. The concept designs were created to be consistent with 
the organization and satisfaction regardless of the data is. 
Keywords: Organization museum, Action to improve old buildings, Exhibition. 
 

1. บทนํา 
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในน้ันประกอบด้วยองค์ความรู้ท้ังวิทยาศาสตร์และศิลปะ ในด้านวิทยาศาสตร์คือการท่ีต้อง

วิเคราะห์ตัวอาคารสถาปัตยกรรมท่ีจะสร้างสรรค์รูปแบบความต้องการนั้นให้สามารถเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสม ม่ันคงแข็งแรง อีกท้ังการ
สร้างแนวคิดต่อรูปแบบของการออกแบบต้องอาศัยศิลปะเพ่ือรังสรรค์จินตนาการของนักออกแบบและอยู่ภายใต้กรอบกระบวนการการ
ออกแบบ (Programming) โดยเฉพาะการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นรูปแบบงานที่อาศัยการวางแผนงานท่ี
ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีมีนโยบายท่ีจะสร้างองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรให้ออกมาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์หรือหอ
เกียรติยศเพ่ือสื่อองค์ความรู้ท่ีมีอยู่นั้นให้สงัคมได้รับรู้อีกท้ังเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยข้าวไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน   
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 จากการศึกษาพบว่าการวิจัยเพ่ือกําหนดรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์องค์กรให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ท่ีต้องการทําการศึกษานั้นยัง
เป็นองค์ความรู้ท่ีขาดแคลนและควรได้รับการพัฒนา 
 รูปแบบของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ หรือพิพิธภัณฑสถาน เป็นอาคารหรือสถาบัน ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเก็บรักษาวัตถุท่ีมนุษย์ทําข้ึน ท้ังใน
รูปแบบของโบราณวัตถุ วิทยาศาสตร ์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โดยมีจัดแสดงให้ผู้คนสามารถเข้าชมได้ถาวร หรือจัดแสดงชั่วคราว พิพิธภัณฑสถานมักจะ
ให้บริการแก่สาธารณชน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา สันทนาการ แสดงความภูมิใจของท้องถ่ิน ดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยมีผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถาน 
ปัจจุบันแนวคิดของพิพิธภัณฑสถาน ยังมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน จากแค่เป็นการเก็บรักษาและจัดแสดง เป็นการให้ประสบการณ์ และมีการ
โต้ตอบ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยมีการจัดเก็บสิ่งของประเภทต่างๆ  
จํานวนมากและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน โดยท้ังแบบถาวรและชั่วคราว เพ่ือการหมุนเวียนงานแสดงได้อย่างหลากหลาย 
 ในการออกแบบนิทรรศการไม่ว่าในรูปแบบหรือในลักษณะใด ประเด็นท่ีจะต้องให้ความสําคัญในเบื้องต้นคือ วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระของการจัดแสดงให้สื่อสารกับผู้เข้าชมนิทรรศการ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดนิทรรศการ ซ่ึงการแบ่งลักษณะของนิทรรศการเม่ือแยก
ประเภทในการแบ่งตามลักษณะ ระยะเวลาในการจัดและความคงทนถาวร มีการแบ่งเป็นประเภทดังนี้ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2542) 
 1. นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) จัดแสดงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนแน่นอนแล้ว เช่น เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความ
หมายความเป็นมาของสิ่งต่าง  ๆการจัดแสดงและการเข้าชมต้องใช้เวลานาน เช่น นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ 
 2. นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) จัดแสดงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเร่งด่วน เป็นปัจจุบัน หรือความรู้ท่ีต้องการสื่อสาร
เฉพาะเร่ือง การแสดงเหตุการณ์ต่าง  ๆท่ีมีช่วงเวลาการจัดแสดงไม่นาน รวมถึงการจัดนิทรรศการประเภทนิทรรศการทางการค้าด้วย 
 3. นิทรรศการหมุนเวียน (Traveling Exhibition) เป็นนิทรรศการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือหมุนเวียนการจัดแสดงไปตามท่ีต่างๆ โดยสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ชม เนื่องจากหากจัดแสดงไว้ท่ีเดียวกันผู้ชมอาจไม่สามารถเดินทางไปชมนิทรรศการได้
สะดวก ข้อคํานึงถึงรูปแบบนิทรรศการประเภทนี้ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายและการประกอบนิทรรศการ การแบ่งประเภท
นิทรรศการยังมีการแบ่งตามหัวข้อและจุดประสงค์ได้อีกหลายประเภท ในการศึกษาคร้ังนี้ประเด็นการศึกษาคือการออกแบบนิทรรศการ
ชั่วคราว (Temporary Exhibition) ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดนิทรรศการตามข้ันตอนดังนี้ (จันทนีเพชรานนท์, 2542) 

 
 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความต้องการและรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์องค์กร และ (2) เพ่ือสร้างผลการศึกษาท่ีสมบูรณ์ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในหอเกียรติภูมิ 100ปี ตามหลักการออกแบบ 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งปริมาณโดยใช้วิธีการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลนํามาประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษากรณีศึกษา 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3. 
กลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มดังนี้ 
 1. กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษากรณีศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าข้อมูลหาพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ ท่ีทําการจัดแสดงเพ่ือเชิดชูและให้เห็นความสําคัญของหน่วยงานองค์กรและย่าน
ในบริบทท่ีพิพิธภัณฑ์จัดต้ังอยู่ จึงทําการศึกษา 2 แห่งคือ (1) หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ินวมินทรบรมราชินีนาถศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มงกุฎนฤบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ (2) พิพิธบางลําพู โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจ 
สังเกตและสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีประจําอยู่ในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกับรูปแบบการจัดแสดง เนื้อหาการจัดแสดงและเทคนิคการจัดแสดง 
 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เกี่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีและผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานีจํานวน 10 คน และ (2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์จํานวน 7 คน เพ่ือสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการ
ออกแบบหอเกียรติภูมิและสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการออกแบบโดยเน้นความสอดคล้องและการให้ความสําคัญของเนื้อหาและเทคนิคการจัดแสดง 

3.  กลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามประกอบหุ่นจําลอง เพ่ือสัมภาษณ์ สอบถามและประเมินหุ่นจําลองท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการออกแบบโดยเน้นความสอดคล้องและการให้ความสําคัญของเนื้อหาและเทคนิคการจัดแสดง โดยเลือกผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จํานวน 20 คน 

ข้ันวางแผน การเตรียม การจัดทํา การประชาสัมพันธ์
- ตั้งหัวเรื่อง - รวมรวมแนวคิด - กําหนดบุคคลากร - ส่ือต่าง ๆ
- วัตถุประสงค์ - จัดเตรียมสถานที่ - จัดหาวัสดุ - เอกสารแผ่นพับ
- วางแนวคิด - กําหนดกิจกรรม - ก่อสร้างปฎบิัติงานตามแผน

- ออกแบบนิทรรศการ

การนําเสนอ
การติดตาม การประเมินผล        - พิธีเปิด
- รายงานผล        - สังเกตุพฤติกรรมผู้เข้าชม        - จัดแสดง
- จัดทําเอกสาร/สรุปรายงาน        - แจกแบบสอบถาม        - สาธิต/กิจกรรมประกอบ
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2.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัย 3 ชนิด คือ (1) แบบสํารวจและสังเกต (2) แบบสอบถามประกอบภาพจําลอง และ (3) แบบ
ประกอบหุ่นจําลอง ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละชนิด คือ (1) แบบสํารวจและสังเกต และ (2) แบบสัมภาษณ์ประกอบภาพจําลอง 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจ สังเกตและสัมภาษณ์มาประมวลออกแบบหอเกียรติภูมิเป็นภาพจําลอง 3 มิติมีลักษณะเป็นชาร์ต
ภาพสีขนาด A2 ประกอบด้วยแปลนและทัศนียภาพภายในเพ่ือประกอบการสัมภาษณ์พร้อมท้ังแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 
 

                                                          
รูปที่ 1 ภาพจําลองท่ีใช้ประกอบแบบสัมภาษณ ์  

3.  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ประกอบหุ่นจําลอง  
     หุ่นจําลองมีอัตราส่วน 1 : 25 ใช้ประกอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินหุ่นจําลอง 

 
รูปที่ 2  หุ่นจําลองทีใ่ช้ประกอบแบบสัมภาษณ ์

2.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนคือ (1) การสํารวจศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (2) การสํารวจและสังเกตพิพิธภัณฑ์ 

(3) การสัมภาษณ์ประกอบภาพจําลองหอเกียรติภูมิ และ (4) การสอบถามและสัมภาษณ์ประกอบหุ่นจําลอง ซ่ึงแต่ละข้ันตอนของการการวิจัยนั้น 
ผู้วิจัยได้นํามาสรุปผลของแต่ละข้ันตอนเพื่อพัฒนารูปแบบและสรุปเป็นผลการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้สรุปตัวแปรท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบพิพิธภัณฑ์ไว้เป็น 4 ตัวแปร คือ 
(1) ตัวแปรด้านความสําคัญของการจัดแสดง (2) ตัวแปรด้านการออกแบบ (3) ตัวแปรด้านเทคนิคการจัดแสดง และ (4) ตัวแปรด้านความพึงพอใจ 
 

3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
ผู้วิจัยนําประเด็นต่างๆ มาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  

 

ตารางที่ 1 สัดส่วนความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อรูปแบบการออกแบบท้ังหมด    
ความพึงพอใจต่อรูปแบบทั้งหมด ร้อยละ จํานวน 
ระดับความพึงพอใจ 
     ปานกลาง 
     ค่อนข้างมาก 
     มาก 

6.80 
70.50 
22.70

 
3 
31 
10 

 

ตารางที่ 2 สัดส่วนความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อรูปแบบห้องต้อนรับและขายต๋ัว   
ความพึงพอใจต่อรูปแบบห้องต้อนรับและขายตั๋ว ร้อยละ จํานวน 
ระดับความพึงพอใจ 
     ค่อนข้างน้อย 
     ปานกลาง 
     ค่อนข้างมาก 
     มาก 

2.30 
4.50 
63.60 
29.50

 
1 
2 
28 
13 
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ตารางที่ 
ความพึงพอใจ
ระดับความพึง
     ปานกลาง 
     ค่อนข้างม
     มาก 
 

ตารางที่ 
ความพึงพอใจ
ระดับความพึง
     ปานกลาง 
     ค่อนข้างม
     มาก 
 

ตารางที่ 
ความพึงพอใจ
ระดับความพึง
     ค่อนข้างน้
     ปานกลาง 
     ค่อนข้างม
     มาก 
 

4. สรุปผ
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2. กรณีศึกษาพิพิธบางลําพู 
พิพิธบางลําพู ต้ังอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ใกล้ป้อมพระสุมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยกรมธนารักษ์ดําเนินการบูรณะซ่อมแซมและ

ประยุกต์อาคารโรงพิมพ์คุรุสภาซ่ึงเป็นสถานท่ีฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เชิง
ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนโดยการจัดแสดงวัตถุและการเล่าเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนเดิมของย่านบางลําพู 

ลักษณะการออกแบบภายในโดยใช้กรอบอาคารโดยยึดในโครงสร้างอาคารเดิมซ่อมแซมและปรับปรุงโดยพ้ืนเป็นพ้ืนไม้เดิมซ่อมแซมทํา
สี ผนังมีการกรุเพ่ิมในส่วนการจัดแสดงต่าง โๆดยใช้เทคนิคสมัยใหม่โดยไม่ทําลายโครงสร้างเดิมของตัวอาคาร ฝ้าเพดาน ส่วนทางเดินออกแบบโดย
การเปลือยฝ้าให้เห็นท้องพ้ืนไม้ของชั้นท่ี 2 ในส่วนพ้ืนท่ีจัดแสดงมีการเพ่ิมฝ้าตกแต่งให้มีความสอดคล้องกบัเนื้อหาจัดแสดงของแต่ละห้อง 

4.2 สรุปผลการวิจัยการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กรศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจ.ปทุมธานี 
ผลการวิจัยแนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กรศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจ.ปทุมธานี การจัดแสดงภายในห้องจัดแสดง 4 ห้องจัดแสดง

หลัก และ 2 ห้องย่อย คือ โดยห้องจัดแสดงหลักประกอบด้วย ห้องพระมหากรุณาธิคุณ ห้องร้อยปี ห้องงานวิจัยและห้องเกียรติยศ ส่วนห้องย่อยเป็น
อาคารแยกโดยมีทางเดินเชื่อมระหว่างห้องประชาสัมพันธ์ และห้องต้อนรับเพ่ือรับฟังการบรรยาย ซ่ึงแต่ละห้องมีรายละเอียดในการออกแบบดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 การอภิปรายผลการวิจัยแนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กรศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
หัวข้อการจัดแสดง เน้ือหาการจัดแสดง วัตถุประสงค์การจัดแสดง แนวคิดในการออกแบบ

ห้องร้อยปี เรื่องราวของข้าวกับบริบทของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา การใช้แนวความคิดในการอุปมาอุปไมย 
“ร้อยปี ร้อยเรือ่งราว” 

ห้องพระมหากรณุาธคิณุ เรื่องราวเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อแสดงถึงพระมหากรณุาธคิุณเก่ียวกับการเกษตร “ปรัชญา กษัตริย์เกษตร” 
ห้องงานวิจัย 
 

การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของ
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 

เพื่อแสดงให้เห็นการพฒันาเมล็ดข้าวสายพันธุต่์างๆ “ผ่าเมล็ดข้าว” 

ห้องเกียรติยศ แสดงประวัติบุคคลสําคญัขององค์กร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลสําคัญ “เชิดชูเกียรติ” 
 
6. เอกสารอ้างอิง  
จันทนี เพชรานนท์. 2542. การทํารายละเอียดประกอบโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ. 
ธีรศักด์ิ อัครบวร.  2537. นิทรรศการและการจัดงานแสดง.  กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพาณิช. 
ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2549. การออกแบบนิทรรศการ(ฉบับกระเป๋า).  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ์สิปประภา. 
วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2543 . ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน. วิทยพัฒน์: กรุงเทพฯ. 
_____________. 2526. การจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์กลิ่นแก้ว. 
วิวรรธน์ จันทร์เทพย์. 2548. การจัดแสดงและนิทรรศการ.ราชบุรี:  คณะครุศาสตร์.มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง.  
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ประสิทธิภาพฉนวนก้ันความร้อนท่ีผลิตจากเส้นใยหญ้าคา 
Efficiency of Blady Grass Fiber of Heat Insulation. 

ศราวุธ ทองเขยีว  ดุสิต งามรุ่งโรจน์  และ โยธิน  อ่ึงกูล 
Sarawuth  Thongkiaw,  Dusit Ngamrungroj  and Yothin  Ungkoon 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกําลัง  
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

E-mail :ex-raet04@hotmail.com  โทร.  0810032074 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนกั้นความร้อนท่ีผลิตจากเส้นใยหญ้าคากับฉนวนความร้อนท่ีนิยมใช้

กันโดยท่ัวไปโดยกําหนดให้ฉนวนกั้นความร้อนท่ีผลิตจากเส้นใยหญ้าคามี ความหนาแน่น 200 kg./m3 ความหนา 2.5cm.ขนาด 30x30 cm. เพ่ือ
ใช้ในการทดสอบหาค่าสภาพนําความร้อนและค่าความต้านทานความร้อน ด้วยเคร่ือง HFM 436/3 Lambda ท่ีใช้หลักการแบบ Heat Flow 
Meter ตามมาตรฐาน ASTM C518-10 โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐาน JIS A 5905:2003 และการทดสอบสภาวะจริงกับฉนวนใยแก้วโดยใช้กล่อง
ทดลองโฟมโพลีสไตรีน จํานวน 2 กล่อง ความหนาแน่น 2Ib/ft3. หนา 10 cm.โดยกล่องทดลองมีขนาด 60x60x60 cm. ภายในติดต้ังเทอร์
โมคัปเปิลเพ่ือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูลด้วย Data Loggerเก็บข้อมูลทุก  ๆ2 นาทีเป็นเวลา 3 วัน จากการทดลองพบว่าฉนวนกั้นความร้อนท่ี
ผลิตจากเส้นใยหญ้าคามีค่าสภาพนําความร้อน0.051 W/m.Kและค่าความต้านทานความร้อนเท่ากับ 0.494  m2.K/W มีสภาพนําความร้อนและ
ค่าความต้านทานความร้อนของฉนวนกันความร้อนใกล้เคียงกับฉนวนใยแก้วผ่านค่ามาตรฐาน JIS A 5905:2003 (Insulationboard) ท่ีกําหนดให้
ฉนวนมีความหนาแน่นไม่เกิน 350 kg./m3 ค่าความต้านทานความร้อนมากกว่า 0.163 m2.K/W จากงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกต์และใช้เป็น
แนวทางในการผลิตและพัฒนาฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าคาหรือวัสดุอ่ืนๆท่ีมาจากธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการป้องกันความร้อนและประหยัด
พลังงานในอาคารซ่ึงเป็นอันตรายน้อยกว่าฉนวนใยแก้วซ่ึงประชาชนโดยทั่วไปท่ีสนใจสามารถผลิตข้ึนใช้เองได้ 
คําสําคัญ : ฉนวนความร้อนเส้นใยหญ้าคา ฉนวนใยแก้ว  
 

Abstract 
The object of this research is comparing the effective of thermal insulation from blady grass fiber and commercial 

thermal insulation. The thermal insulator form blady grass fiber has density are 200 kg./m3 and the dimension are 30x30x2.5 
cm. The thermal conductivity and thermal resistance measuring by using principles of the HFM 436/3 Lambda Heat Flow Meter 
with according standard of ASTM C518-10 and JIS A 5905: 2003. For experiment setup of thermal conductivity and thermal 
resistance measurement, Using the poly foam polystyrene are 2 boxes have density of  2 Ib/ft3, thick 10 cm and size of boxes 
are 60x60x60 cm. For temperature measurement, Using the thermocouple inside and outside the poly foam boxes and 
connect to Data Logger for data records every two minutes for three days. The result of grass fiber insulator, the thermal 
conductivity is 0.051 W/m.K and the thermal resistance is 0.494 m2.K/W.  The thermal resistance of blady grass fiber insulator 
within the JIS A 5905:2003 standard (Insulation board requiring insulation with a density of up to 350 kg./m3 the heat resistance 
than 0.163 m2.K/ W). From this research can be applied and used data to commercial production and develop heat insulating 
fiber blady grass or other materials that come from nature. In order to prevent heat and energy efficiency in buildings.Which is 
less dangerous than the typical fiber glass insulation, which can be manufactured using them. 
Keywords :Thermal InsulationBlady Grass FiberFiber Glass 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อนซ่ึงจะส่งผลกระทบ ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ จึงเป็นเหตุให้

มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึนตามไปด้วย จากการศึกษาพบว่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไปกับระบบปรับอากาศมีสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด (กระทรวงพลังงาน, 
2547)  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ภายในอาคารบ้านเรือนต่างๆจึงมีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเพื่อท่ีจะปรับอุณหภูมิภายในให้
คงท่ี ซ่ึงจะทําให้การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงข้ึนในทุก  ๆปี ซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศ ก็คือการป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร โดยเฉพาะการใช้ฉนวนป้องกันความร้อน โดยวางไว้ใต้หลังคาเพ่ือช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร โดย
ปัจจุบันฉนวนตามท้องตลาดถูกผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิด ได้แก่ ฉนวนใย แก้ว ฉนวนเย่ือกระดาษ ฉนวนเซรามิก ถึงแม้ว่าฉนวนดังกล่าวจะมี
ประสิทธิภาพป้องกันความร้อนได้ดี แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาพบว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถให้เส้นใยท่ีสูงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นฉนวนกันความร้อน และมี
ผู้ทําวิจัยมาบ้างแล้ว เช่นเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว เปลือกถ่ัว ต้นฝ้าย ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด (วรธรรมและคณะ, 2540) ในการนําไปใช้
งานเช่นเดียวกับไม้นั้นจะต้องทําการแยกสิ่งเจือปนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตฉนวน ออกให้เหลือน้อยท่ีสุด เช่น ฝุ่นผง ปริมาณน้ําตาล จาก
การศึกษาองค์ประกอบวัสดุทางการเกษตรพบว่ามีองค์ประกอบด้วย สารอินทรีย์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินซ่ึงสารประกอบดังกล่าว
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นี้มีปริมาณเซลลูโลสสูงถึงร้อยละ 60-80 ของสารประกอบท้ังหมด (กิตติศักด์ิ, 2544)   และมีความเหมาะสมในการนํามาผลิตเป็นแผ่นฉนวนความ
ร้อนได้เป็นอย่างดี 

บทความนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการนําเส้นใยจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ หญ้าคา เนื่องจากหญ้าคาเป็นวัชพืชท่ีมีความสามารถในการ
กระจายพันธ์ุได้ดีท้ังจากเมล็ดโดยลมท่ีพัดพาเมล็ดไป และการแตกหน่อจากไหล ทําให้สามารถปกคลุมพ้ืนท่ีได้รวดเร็ว  โดยมีการปลดปล่อยสาร
ธรรมชาติบางชนดิท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังการ เจริญเติบโตของพืชอ่ืน ประกอบกับระบบรากของหญ้าคามักแผ่กระจายหนาแน่นปกคลุมดินชั้นบน จนยาก
แก่การงอกและตั้งตัวของกล้าไม้ถ่ินเดิมในพ้ืนท่ี ผู้จัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะประยุกต์ใช้หญ้าค้าพัฒนาเป็นฉนวนกันความร้อนให้มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยกว่าฉนวนท่ีใช้อยู่ในอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นวัสดุท่ีได้มาจากธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

2. วิธีการวิจัย 

 

รูปที ่1 แผนผงัแสดงขัน้ตอนการดําเนนิโครงงาน 
 

2.1 การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตแผน่ฉนวนจากเสน้ใยหญ้าคา 
2.1.1 นําหญ้าคาตากแดดจนแห้งให้สนิทแล้วตัดให้มีความยาว 10-15 ซม. 
2.1.2 นําหญ้าคาท่ีตัดไว้แล้วไปต้ม โดยใส่สาร NaOH (โซดาไฟ) 0.5 กิโลกรัม และน้ํา 12 ลิตร เพ่ือกําจัดสารอินทรีย์ต่างๆ เพ่ือ

แยกเส้นใย และทําให้เส้นใยมีลักษณะอ่อนนุ่มและเป็นเส้นฝอย โดยใช้เวลาการต้มท่ี 3-4 ชั่วโมง วิธีการสังเกตเส้นใยหญ้าคาที่สามารถ
นํามาใช้งานได้นั้น ใช้วิธีการตักเส้นใยหญ้าคาข้ึนมาดูว่าเส้นใยมีลักษณะเป็นเส้นฝอยๆ และมีความอ่อนนุ่มแล้ว (อํานาจ, 2554) 

2.1.3 ล้างเส้นใยด้วยน้ําสะอาด 2-3 คร้ังจนสะอาดโดยสังเกตสีของนํ้าท่ีล้างควรเป็นสีของน้ําใสแล้วจึงนําไปตากแดดให้แห้งใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน 

2.1.4 นําเส้นใยหญ้าคาที่ผ่านข้ันตอนการล้างทําความสะอาดและตากแดดให้แห้งแล้วไปบดด้วยเครื่องบดย่อยเพ่ือให้เส้นใยหญ้า
คามีความอ่อนนุ่มและแตกตัวออกจากกันจนละเอียด 
 

2.2 การผลิตแผ่นฉนวนจากเส้นใยหญ้าคา 
การผลิตข้ึนรูปแผ่นฉนวนจากเส้นใยหญ้าคาน้ันจะ ใช้กาวไอโซไซยาเนต (Isocyanate Resins, กาว pMDI) เป็นสารยึดติด ผลิต

ด้วยวิธีการอัดร้อน เนื่องจากเป็นวิธีท่ีสามารถผลิตเส้นใยหญ้าคาให้เป็นแผ่นได้โดยใช้ปริมาณตามวิธีการคํานวณของนักวิชาการป่าไม้ 8ว 
อ.วรธรรม อุ่นจิตติชัย ในอัตราส่วน5% ของนํ้าหนักแผ่น โดยผลิตตามมาตรฐาน JIS A 5905:2003 (Insulationboard) ท่ีกําหนดให้ฉนวนมี
ความหนาแน่นไม่เกิน 350 กก./ลบ.ม. 
กําหนดให้แผ่นวัสดุอัดมีความหนาแน่น(แห้ง) 200 กก./ลบ.ม. 
แผ่นวัสดุอัดมีขนาด   40 x 40 ซม. 
แผ่นวัสดุอัดมีความหนา  2.5 ซม. 
ใช้ปริมาณนํ้าหนักกาวติดวัสดุ  5%* 
วัสดุมีความชื้น   6.07 % 
จากสูตรความหนาแน่น  = มวลหรือน้ําหนัก / ปริมาตร  
จะได้มวล (วัตถุดิบ+กาว)   = ปริมาตร x ความหนาแน่น 

= ( กว้าง x ยาว x หนา) x ความหนาแน่น 
= (40 x 40 x 2.5) x 0.2 

                                         = 800 กรัม 
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แผ่นประกอบมวล100 กรัม ใช้วัตถุดิบมวลแห้ง 95 กรัม 
แผ่นประกอบมวล 800 กรัม ใช้วัตถุดิบมวลแห้ง   

100
80095  กรัม 

ดังนั้นจะใช้วัตถุดิบมวลแห้ง     760 กรัม 
แผ่นประกอบมวล 100 กรัมใช้เนื้อกาวมวล   5 กรัม 
แผ่นประกอบมวล 800 กรัม ใช้เนื้อกาวมวล 

100
800 5  กรัม 

ดังนั้นจะใช้กาวมวล     40 กรัม 
เพราะฉะนั้นปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้  760 x 1.0607**   = 806.13  กรัม 
เผื่อ 10 %***     =     886.74 กรัม 
ปริมาณกาวท่ีใช้ 40 กรัมเผื่อ 10 %            =  44 กรัม 
ในการเตรียมก่อนอัดต้องใช้วัสดุท่ีผสมกาวแล้ว 886.74 + 44    =930.74 กรัม 
หมายเหตุ * ปริมาณนํ้าหนักกาวติดวัสดุ 5 % (ของน้ําหนัก     มวลวัตถุดิบ + ความชื้นของวัตถุดิบ) 

** 1.0607 คือ ความชื้นของมวลวัตถุดิบ 6.07% 
 *** การเผื่อ 10% คือ การเผื่อวัตถุดิบ หรือสารยึดติดท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิตโดยกําหนดไว้ท่ี 10 % 
 

2.3 การอัดขึ้นรูปแผ่นฉนวนจากเส้นใยหญ้าคาด้วยวิธีการอัดร้อน 
2.3.1 เตรียมวัตถุดิบ และกาวตามสูตรคํานวณ โดยใช้เคร่ืองชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลในการชั่งน้ําหนักวัตถุดิบ และกาว 
2.3.2 การผสมกาวกับวัตถุดิบ ใช้เคร่ืองผสมกาว ผสมกาวไอโซไซยาเนต (Isocyanate Resins, กาว pMDI) กับเส้นใยท่ี

เตรียมไว้โดยใช้ปืนฉีดกาวผ่านช่องของหม้อผสมไปยังวัตถุดิบขณะท่ีเคร่ืองหมุนผสมอยู่ 

 
รูปที่ 1 ใชเ้ครือ่งผสมกาว ผสมเส้นใยกับกาวไอโซไซยาเนต 

 

2.3.3 การเตรียมวัตถุดิบก่อนการอัดข้ึนรูปโดยการโรยเส้นใยลงแม่พิมพ์ท่ีรองด้วยเหล็กรองอัดและเทปล่อนให้สมํ่าเสมอท่ัวท้ังแผ่น 
แล้วนําแผ่นไม้มากดทับเส้นใยในแม่พิมพ์จากนั้นยกแม่พิมพ์ และแผ่นไม้ท่ีกดเส้นใยออก วางเทปลอนและเหล็กรองอัดทับด้านบนวัตถุดิบ 
จากนั้นนําเหล็กท่ีใช้กําหนดความหนา (งานวิจัยนี้ใช้หนา 2.5 ซม.) วางระหว่างแผ่นเหล็กรองอัดท่ีริมซ้าย และขวา 

2.3.4 การขึ้นรูปแผ่นฉนวนท่ีผลิตจากเส้นใยหญ้าคานั้น เร่ิมจากต้ังอุณหภูมิเครื่องอัดร้อนท่ี 150oC แรงดันท่ี 170 กก./ตร.ซม. รอจน
ความร้อนเคร่ืองอัดถึงท่ีกําหนดแล้วนําวัตถุดิบท่ีเตรียมไว้เข้าเคร่ืองอัด ทําการอัด และสังเกตเมื่อเข็มแรงดันเม่ือข้ึนไปถึงจุดท่ีต้ังไว้ ให้ทําการต้ัง
เวลา 5 นาที และเม่ือเวลาครบกําหนดให้ค่อย  ๆคลายแรงดันจนสุดแล้วนําแผ่นฉนวนท่ีอัดเรียบร้อยแล้วออก 

 

 
รูปที่ 2 การขึน้รูปแผน่ฉนวนท่ีผลิตจากเสน้ใยหญา้คา 

 

2.3.5 นําแผ่นท่ีอัดได้ออกจากแผ่นรองอัด และเทปล่อน ทําการพักแผ่นเพ่ือปรับสภาพให้มีการคืนตัวด้านความหนา และให้การยึดติด
ของกาวสมบูรณ์ข้ึนเป็นเวลา 24 ชม. แล้วจึงทําการตัดแต่งขอบ 

 



การประชุม
 

 

3. การท
3.1 การท

ว
ความสามา
หนึ่งถึงอีกจ
สามารถพิจ
หน่วยเป็น 
นําความร้อ
EN 12667
อุณหภูมิตํ่า
x 300 cm.
 

 

3.2 การท

งานวิจัยนี้จ
25 มม. กับ
ภายในผนัง
ข้อมูลด้วย 

 

สัมมนาทางวิชาก

ทดสอบ 
ทดสอบคุณส
วัสดุใดมีประสิท
ารถในการนําควา
จุดหนึ่งท่ีมีอุณห
จารณาได้จากค่า
(m2.K/W) ฉนวน

อนและค่าความต้
7 และ JIS A 141
ากว่า ข้ันตอนทอ
. จํานวน 2 แผ่น 

รูปที่
ทดสอบสภาว
เป็นการเปรียบเท
จะใช้ทดสอบเปรี
บฉนวนใยแก้วคว
งหลังคาสอบ โดย
Data Logger (ส

รูปที่ 5 หลั

การ มหาวิทยาลั
 

รูปที

มบัติเชิงควา
ทธิภาพการนําคว
ามร้อนของวัสดุ
หภูมิแตกต่างกัน
ความต้านทานค
นกันความร้อนที
ต้านทานความร้อ
12 ใช้หลักการข
อดสอบนี้ได้ให้กร
เม่ือได้ผลการทด

ที ่4 การทดสอ
วะจริงกับฉนว
ทียบประสิทธิภา
รียบเทียบประสิท
วามหนาแน่น 1
ยวัสดุในการเปรี
สุตินัย, 2554)   

งัคาทดสอบโ

ัยเทคโนโลยีราชม

ที่ 3 ตัดแต่งแผ

มร้อน 
วามร้อนดี หรือไ
นั้นๆ (กรองทิพย
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เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต ์
Steering Wheel Quality TestingMachine 

 

นพรุจ เขียวนาค สนุทรี แสงศรี และ ทศัพันธุ์ สุวรรณทัต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

Nopparut_kh@rmutto.ac.th, soontaree_se@rmutto.ac.th, tassaphan_su@rmutto.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการพัฒนาเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องแม่นยําและลด
เวลาในการตรวจสอบ ตอบสนองตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยจะทําการตรวจวัดและประมวลผลการวัดค่าความต้านทาน
ของสวิทซ์ปุ่มกด ตรวจสอบสกรูและหมุดยึดของพวงมาลัยรถยนต์ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบตรวจวัดค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกดจากเดิมท่ี
ตรวจวัดค่าความต้านทานด้วยวิธีทางอ้อมโดยอาศัยการคํานวณย้อนกลับจากการวัดความดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มาเป็นการตรวจวัดค่าความ
ต้านทานโดยตรง และการตรวจสอบสกรูและหมุดยึดจากเดิมใช้เซนเซอร์ตรวจจับโลหะเปล่ียนเป็นการตรวจสอบด้วยกล้องและเซ็นเซอร์แสง โดยเม่ือ
ได้ข้อมูลท้ังหมดแล้วโปรแกรมได้ทําประมวลผลตรวจสอบกับค่าท่ีถูกต้องและบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลลงในฐานข้อมูล และจะพิมพ์ออกมา
เป็นบาร์โค้ดเพ่ือติดท่ีพวงมาลัยรถยนต์ ข้ันตอนสุดท้ายจะทําการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยการยิงบาร์โค้ด ผลการทดสอบระบบท้ังหมด
พบว่าใช้เวลามีความถูกต้องในการตรวจสอบร้อยละ 98 และใช้เวลาในการทํางานท้ังสิ้น 30 วินาที ดีข้ึนกว่าระบบเดิมท่ีใช้เวลา 58 วินาที 
คําสําคัญ: ระบบตรวจสอบคุณภาพ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
 

Abstract 
This paper presents the development of the steering wheel quality testing machine. The objective is to increase the 

accuracy, reduce the time taken to detect and meet the needs of manufacturers of auto parts. The machine will monitor and process 
the measured resistance of the switch button, check the bolts and rivets of the steering wheel. This research was developed to 
measure the resistance of the switch button from the measured resistance value by using the indirect method of calculating 
backwards from the measurement of voltage and current. The method to check the nuts and rivets changes from the sensor to 
detect metal detector with a camera and light sensor. Once all applications have been processed to determine the accurate recording 
and monitoring information into a database. Then output is printed out into a bar code and attached to the steering wheel. The last 
step is to verify the accuracy of the information by barcode verification. Test results showed that all systems are accurate in detecting 
98 percent and the operating time of 30 seconds better than the old system, which takes 58 seconds. 
Keywords: Quality testing, Production of car parts 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้ปริษัทต่าง  ๆจําเป็น

จะต้องลดต้นทุนการผลิตโดยลดจํานวนแรงงานลง แต่ท้ังนี้มีการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมมากข้ึน จากปัญหาดังกล่าว 
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจําเป็นจะต้องมีเคร่ืองจักรเข้ามาช่วยในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแทนการใช้แรงงานคน ซ่ึง
เคร่ืองจักรท่ีจะมาทดแทนแรงงานน้ันจําเป็นต้องมีความแม่นยํา รวดเร็ว ระบบการตรวจวัดและประมวลผลข้อมูลจึงมีความสําคัญในการ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพมีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น  ระยะ ขนาด ความสูง สี และพื้นผิวชิ้นงาน ซ่ึงการตรวจวัดและ
ประมวลผลคุณภาพของแต่ละรูปแบบมีวิธีและรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไป โดยต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานน้ัน  ๆการตรวจสอบ
ชิ้นส่วนรถยนต์จําเป็นต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความถูกต้อง ความแม่นยําสูง เพราะเป็นชิ้นส่วนท่ีต้องประกอบและติดต้ังกับรถยนต์ซ่ึงต้องการความ
ปลอดภัยสูง ทําให้ราคาของชิ้นส่วนนั้น  ๆสูงข้ึนด้วย  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาทิเช่น ชวลิต รักเหลือ และ ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา(2558) ได้
นําเสนอเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและคัดแยกชิ้นงานท่ีไม่มีคุณภาพออกจากกันได้ โดย
ชิ้นงานจะเป็นฮีตซิงก์เครื่องสามารถคัดแยกสีของชิ้นงานได้ 3 สี (สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน) โดยการออกแบบจะแบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ ส่วน
ของโปรแกรม PLC จะเป็นตัวควบคุมหลัก ส่วนท่ีสอง คือโปรแกรม Labview จะใช้ในการประมวลผลภาพอัตโนมัติ และส่วนท่ีสาม คือ บอร์ด 
Arduino Mega ใช้ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Labview ผลการทดสอบมีความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 4.4% และค่าความ
ผิดพลาดในการคัดแยกสีของชิ้นงาน 2.3%สมศักด์ิ สุวรรณมิตร และดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย (2553) ได้นําเสนอการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 2 ตันโดยใช้เทคนิค QFD การวิจัยเร่ิมต้นจากการเก็บข้อมูลเรียกร้องของลูกค้าเพ่ือนํามาหาข้อกําหนดทางเทคนิคของ
บริษัทท่ีสามารถตอบสนองได้ จากนั้นนําข้อกําหนดทางเทคนิคท่ีได้มาหาคุณสมบัติทางด้านส่วนประกอบของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์
เพ่ือท่ีจะเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อไปโดยได้นําเสนอแนวทางในการปรับปรุง 2 ส่วน คือ การปรับปรุงด้านคุณภาพและการปรับปรุงด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงด้านคุณภาพนั้นเสนอให้มีการปรับปรุงในส่วนของการฝึกอบรมพนักงาน การตรวจสอบและจัดเก็บชิ้นส่วน การจัดส่ง
ชิ้นส่วนเข้ากระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพภายใน ส่วนการปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์นั้นเสนอให้มีการปรับปรุงรถให้สามารถใช้ CNG 
ได้ การปรับปรุงรูปแบบไฟหน้าและการปรับปรุงหม้อน้ําสํารองให้มีความทนทาน ผลท่ีได้จากการปรับปรุงครั้งนี้ ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจพร
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เทพ ธงไชย และ ประวิทย์ ดวงบรรเทา (2556) ได้นําเสนอระบบการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเครื่องตรวจจับโลหะประเภท Ferromagnetic แบบ
หลายตัวตรวจจับ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วย ตัวตรวจจับประเภท Hall effect 8 ชุด ซ่ึงจัดเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรงภายในสนามแม่เหล็กท่ี
กําเนิดมาจากแม่เหล็กถาวร ค่าแรงดันไฟฟ้าจากตัวตรวจจับแสดงถึงความเข้มของสนามแม่เหล็ก ณ ตําแหน่งท่ีตัวตรวจจับต้ังอยู่ ซ่ึงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีโลหะประเภท Ferromagnetic เข้ามาใกล้ สัญญาณจากตัวตรวจจับนี่จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลโดยไมโครคอนโทรเลอร์ 
ก่อนส่งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม หลังจากนั้นสัญญาณจะถูกเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงและแสดงผลการตรวจจับโลหะทาง
จอคอมพิวเตอร์กนิษฐา หงส์พรรคมนุญ วันทนีย์ จันทร์สมปอง และรัตติยากร ทองจุนเจือ (2551) ได้นําเสนอโครงงานระบบตรวจสอบความ
บกพร่องของชิ้นงานแบบอัตโนมัติโดยวิธีประมวลผลภาพจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาและทดลองการตรวจสอบสกรูท่ีฝาปิดด้านบนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซ่ึงจากการทดลองนี้จะช่วยลดปัญหาความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จาก การตรวจสอบด้วยสายตาของมนุษย์ โดยอาศัยการประมวลผลภาพมา
ประยุกต์ใช้กับโครงงาน โดยนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาตรวจสอบและเปรียบเทียบเพื่อหาข้อ แตกต่างระหว่างภาพของวัตถุกับภาพต้นแบบจิตติมา 
วระกุล (2553) ได้นําเสนอการสร้างเคร่ืองต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบจากภายนอกว่ามีการขันสกรู การติดแถบรหัส หรือติดต้ังแผงวงจรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่  

งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการตรวจวัดและประมวลผลข้อมูลสําหรับระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ โดยวิธีวัดคุณภาพ
ของสวิทซ์ปุ่มกดท่ีอยู่บนพวงมาลัยรถ อาศัยหลักการวัดค่าความต้านทานโดยตรง ผ่านการกดปุ่มด้วยอุปกรณ์นิวเมติกส์ และวิธีการตรวจสอบ
จํานวนสกรูและหมุดยึดใช้การประมวลผลภาพด้วยกล้อง ข้อมูลท่ีตรวจวัดท้ังหมดจะนํามาประมวลผลความถูกต้องและบันทึกลงในฐานข้อมูล 

เนื้อหาท่ีแสดงในบทความนี้ประกอบด้วย การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ของการตรวจสอบคุณภาพฯ แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อท่ี 2 
การออกแบบการตรวจสอบและการประมวลผลข้อมูลแสดงรายละเอียดในหัวข้อท่ี 3 การประมวลผลและการสื่อสารข้อมูล ผลการทดสอบและ
วิจารณ์ผลแสดงรายละเอียดในหัวข้อท่ี 4 และหัวข้อท่ี 5 นําเสนอสรุปผลและข้อแสนอแนะจากการวิจัย 
 

2. การออกแบบระบบเครือ่งตรวจสอบคุณภาพชิน้ส่วนรถยนต ์
เคร่ืองทดสอบคุณภาพพวงมาลัยรถยนต์ แบ่งได้เป็น 4 ส่วนคือ 
2.1 กลไกส่วนการตรวจวัดคุณภาพสวิทซ์ปุ่มกด 
อุปกรณ์จับยึดพวงมาลัยและตรวจวัดประกอบด้วย 
1.ชุดกระบอกสูบกดสวิทซ์ปุ่มด้วยลม เป็นชุดกระบอกลมขนาดเล็กดีดกลับด้วยสปริงนําลูกยางมาติดท่ีปลายกระบอกสูบ

เพ่ือใช้ในการกดปุ่มบนชิ้นงานท่ีนํามาทดสอบตามรูปท่ี 1(ก) และ 1 (ข) 
2. กระบอกสูบเลื่อนชุดกดสวิทซ์ เป็นกระบอกสูบสําหรับเลื่อนชุดกระบอกสูบกดปุ่ม ใช้กระบอกสูบลมใช้เป็นกระบอกสูบ

ลม และมีการตรวจสอบตําแหน่งด้วยสวิทซ์เซ็นเซอร์ตามรูปท่ี 2 (ก) และ 2 (ข) 

  
(ก) (ข)

รูปที่ 1(ก) กระบอกสูบลมขนาดเล็ก และ (ข) ลูกยางติดปลายกระบอกสูบ อ้างอิงจาก http://www.pneu-hyd.co.th/ 
 

 
 

(ก) (ข)
รูปที่ 2(ก) กระบอกสูบลม และ (ข) สวิทซ์เซนเซอร์ อ้างอิงจาก http://www.pneu-hyd.co.th/ 

 

2.2อุปกรณ์เครื่องมือวัดและเซนเซอร์ 
การตรวจสอบค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกด สกรูหมุดยึด และสลักท่ีใช้ล็อคชิ้นงาน งานวิจัยนีไ้ด้เลือกใช้อุปกรณ์ดังนี้ 
1. เคร่ืองวัดค่าความต้านทานท่ีโปรแกรมได้ ใช้สําหรับวัดค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกด โดยมีค่าการวัดท่ีมีความ

ละเอียดสูง สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้หลายหลายชนิด ดังแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 เครื่องวัดค่าความต้านทาน อ้างอิงจากhttps://www.hioki.com/ 

 

2. กล้องวิดีโองานอุตสาหกรรม สําหรับการตรวจวัดตําแหน่งของสกรูและหมุดยึด ซ่ึงการทํางานใช้หลักการประมวลผล
ภาพดิจิตอลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของตําแหน่งสกรูและหมุดยึดต่างๆ ภาพของกล้องท่ีใช้ในงานวิจัยนี้แสดงดังรูปท่ี 4 (ก) 

3. เซนเซอร์สําหรับวัดระยะขอท่ีใช้ล็อคชิ้นงาน งานวิจัยนี้เลือกใช้ Photoelectric sensorsซ่ึงเหมาะสมกับจุดท่ีใช้ในการวัดภาพ
ของเซนเซอร์แสงแสดงดังรูปท่ี 4(ข) 

 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 4 (ก) กล้องวิดีโอ และ (ข) โฟโต้เซนเซอร์ อ้างอิงจาก http://www.keyence.com/ 
 

2.3อุปกรณ์แสดงผลและประมวลผล 
อุปกรณ์แสดงผล เก็บข้อมูล ประมวลผล และเคร่ืองพิมพ์ ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 

 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 5(ก) หน้าจอสัมผสั (ข) โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์และ (ค) คอมพวิเตอร์อ้างอิงจาก 
http://global.pro-face.com/และ http://www.dell .com และ www.mitsubishielectric.com 

 

1. จอสัมผัสสําหรับงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ท่ีให้พนักงานในส่วนการผลิตทํางาน โดยได้เลือกใช้หน้าจอสัมผัสสําหรับงาน
อุตสาหกรรมท่ีสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ ดังแสดงในรูปท่ี 5 (ก) 

2. โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์ ทําหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการให้ชุดนิวเมติกส์ทํางานกดสวิทซ์ปุ่มกด ชุดจับยึด
พวงมาลัย และอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง  ๆทํางาน โดยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิตซูบิชิ ดังแสดงในรูปท่ี 5 (ข) 

3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสําหรับการประมวลผลข้อมูลและบันทึกข้อมูล โดยได้ติดต้ังโปรแกรมท่ีจําเป็นสําหรับการประมวลผลข้อมูล
ท้ังหมดของระบบไว้โดยในงานวิจัยนี้ใช้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัท dell ดังแสดงในรูปท่ี 5 (ค) 

4. เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด ใช้สําหรับพิมพ์รหัสติดท่ีชิ้นงานโดยงานวิจยันี้เลือกใช้เครื่องพิมพ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในรูปท่ี 6(ก) 
5.เครื่องยิงบาร์โค้ด ใช้สําหรับรับข้อมูลบาร์โค้ดท่ีได้จากการพิมพ์ เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมุล ดังแสดงในรูปท่ี 6 (ข) 
 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 6 (ก) เครื่องพิมพบ์าร์โค้ด และ (ข) เครื่องอ่านบารโ์ค้ด อ้างอิงจากhttps://www.zebra.com 
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2.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบ 
เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ มีอุปกรณ์หลักเป็นเคร่ืองประมวลผล 3 ตัว คือ คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส และ

โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์โดยคอมพิวเตอร์ใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล สั่งพิมพ์รหัสติดท่ีชิ้นงาน ตรวจสอบรหัสชิ้นงาน และ
ทําจัดเก็บข้อมูลจากการประมวลผลกล้องอุตสาหกรรม ส่วนจอสัมผัสใช้สําหรับรับและส่งข้อมูลจากผู้ใช้ และ สุดท้ายคือโปรแกรมเม
เบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์ใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมกล้องอุตสาหกรรม รับข้อมูลเซนเซอร์ต่างๆ และใช้ในการสั่งงานเพ่ือควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักร โดยแผนผังการเชื่อมต่อของอุปกรณ์แสดงในรูปท่ี 7 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 
1. Information system network คือการเชื่อมต่อในระดับข้อมูลข้ันสูง ข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลการวัดของอุปกรณ์เคร่ืองมือ

วัด จะถูกส่งจากจอสัมผัสด้วยการเชื่อมต่อแบบ LAN (Local area network) ไปยังคอมพิวเตอร์ ซ่ึงข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และจะถูก
ส่งต่อไปพิมพ์บาร์โค้ดท่ีเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมด้วยสาย USB 

2. Controller layer คือการเชื่อมในระดับอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์จะถูกสั่งการและควบคุมการ
ทํางานของกระบอกสูบโดยผ่านการสื่อสารแบบ Serial จากจอสัมผัส ค่าความต้านทานจะถูกวัดด้วยเครื่องมือวัดค่าความต้านทานและส่งข้อมูล
การวัดไปยังจอสัมผัสผ่านสาย Serial เช่นกัน และการตรวจวัดตําแหนง่สกรูและหมุดยึดจะถูกถ่ายภาพและส่งข้อมูลไปประมวลผลท่ีคอมพิวเตอร์
ด้วยการเชื่อมแต่แบบ LAN 

3. Field layer คือการเชื่อมต่อในระดับอุปกรณ์กลไกและเซนเซอร์ โดยกระบอกสูบท่ีใช้สําหรับการกดวัดสวิทซ์ปุ่มกดและเซนเซอร์ทุก
ตัวจะถูกเชื่อมต่อไปยังโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ด้วยสายไฟฟ้า (Hard wire) 

Serial Cable

Information system network

Controller layer

Field layer

EtherNet/IP USB

Serial Cable

EtherNet/IP

Photo Electric Sensors
Pneumatic Cylinder

PLC

Touch 
Screen PC Printer

Resistance 
meter

Vision

 
รูปที่ 7 ผังการเช่ือมต่ออุปกรณ์ของเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ 

 

3. การประมวลผลและการส่ือสารข้อมูล 

 
รูปที่ 8 การประมวลผลและการสื่อสารข้อมูลของเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลยัรถยนต์ 

 
เคร่ืองทดสอบคุณภาพพวงมาลัยรถยนต์ มีรายละเอียดของการประมวลผลและสื่อสารข้อมูลดังแสดงในรูปท่ี 8 โดยสามารถ

แบ่งส่วนของการประมวลผลและการสื่อสารข้อมูลได้ดังนี้ 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 

 650

1. ข้อมูลจากโฟโต้เซนเซอร์จะถูกวัดและส่งผลการวัดมายังโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ จากนั้นจะส่งผลการวัดผ่านจอ
สัมผัส และส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือบันทึกลงในฐานข้อมูล 

2. ข้อมูลค่าความต้านทานจะถูกวัดและประมวลผลเบื้องต้นท่ีเคร่ืองวัดค่าความต้านทาน แต่เนื่องจากข้อจํากัดของเคร่ืองวัดค่า
ความต้านทานของ Hiokiจะวัดและเก็บค่าเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษร (Text) ดังนั้นอุปกรณ์จอสัมผัสซ่ึงมีหน่วยประมวลผลจะนําข้อมูล
ตัวอักษรจากเครื่องมือวัดความต้านทานมาประมวลผลเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric) และส่งให้กับคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 3. ข้อมูลตําแหน่งสกรูและหมุดยึดจะถูกถ่ายภาพด้วยกล้องอุตสาหกรรมและส่งไปประมวลผลเพ่ือตรวจหาตําแหน่งและจํานวนสกรู
และหมุดยึดด้วยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นจาํนวนของสกรูและหมุดยึดจะถึงบันทึกลงในฐานข้อมูล 
 

4. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
4.1ผลการสร้างและติดต้ังอุปกรณ์ 
ผลการสร้างและติดต้ังเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยแสดงดังรูปท่ี 9 (ก) โดยโครงสร้างของเคร่ืองใช้อลูมิเนียมโปร

ไฟล์เป็นวัสดุหลัก โดยได้ออกแบบจัดวางตําแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และในรูปท่ี9 (ข) ได้แสดงภาพอุปกรณ์
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ท่ีติดต้ังในตู้ควบคุม ซ่ึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ท้ังหมดใช้วิธีการท่ีได้อธิบายไว้ในหัวข้อท่ี 3 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 9 (ก) อุปกรณ์ติดต้ังสาํหรับผู้ปฏิบัติงาน (ข) อุปกรณ์ติดต้ังในตู้ควบคุม 
  

การติดต้ังอุปกรณ์กลไกสําหรับการกดสวิทซ์ปุ่มกดและเซนเซอร์ต่างๆ แสดงในรูปท่ี 10 (ก) และการทํางานในขณะการวัด
คุณภาพฯ แสดงในรูปท่ี 10 (ข) 
 

(ก) (ข) 
รูปที่ 10 (ก) อุปกรณ์กลไกสําหรบักดสวิทซ์ปุ่มกด (ข) การทํางานในขณะทําการวัด 

4.2 ผลการทดสอบ 
1. ผลการทดสอบการทํางานในโหมดแมนนวล 
การทดสอบการทํางานในโหมดแมนนวลได้ดําเนินการทดสอบด้วยการสั่งการวัดทีละจุด โดยผลการทดสอบสามารถทํางานได้ถูกต้อง

ควบทุกจุดการวัดท้ังการวัดความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกดด้วยกลไลนิวเมติกส์ การวัดตําแหน่งขอยึดด้วยโฟโต้เซนเซอร์ และการวัดตําแหน่งสกรู
และหมุดด้วยการประมวลผลภาพ   

2. ผลการทดสอบการวัดคุณภาพการผลิตพวงมาลัย 
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การทดสอบเครื่องวัดคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ได้ทําการทดสอบจริงท่ีโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยผลการทดสอบต่อการ
วัดชิ้นงานพวงมาลัยรถยนต์ 1 ชิ้นใช้เวลาในการทํางานท้ังสิ้น 30 วินาที ดีข้ึนกว่าระบบเดิมท่ีใช้เวลา 58 และผู้วิจัยได้ทํางานทดสอบการวัด
คุณภาพของสวิทซ์ปุ่มกด ตําแหน่งสกรูและหมุดยึด ของพวงมาลัยท้ังสิ้น 8 รุ่น โดยได้ทําการทดสอบรุ่นละ 40 ชิ้นงาน พบว่าผลการทดสอบมี
ความถูกต้องสูงในส่วนของการตรวจวัดขอยึด สกรูและหมุดยึด ส่วนการตรวจสอบค่าความต้านทานสวิทซ์ปุ่มกดพบว่ามีความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบสวิทซ์ปุ่มกดของ model 3 และ model8 ซ่ึงมีสวิทซ์ปุ่มวัดจํานวน 11 ปุ่มกด ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีมีจํานวนปุ่มกดมากท่ีสุด จากการสังเกตและ
วิเคราะห์ความผิดพลาดพบว่าเกิดจากสาเหตุของระบบกลไกและการส่ังงานของโปรแกรมไม่สอดคล้องกัน ซ่ึงผู้วิจัยได้ดําเนินการแก้ไขโดย
ปรับปรุงระบบกลไกโดยเปลี่ยนองศาของการติดต้ังกระบอกสูบและแก้ไขโปรแกรมโดยใช้วิธีรอผลการวัดจากการวัดจุดกดสวิทซ์ก่อนหน้า 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความถูกต้องของการวัดคุณภาพการผลิตพวงมาลยั 
Model ร้อยละความถูกตอ้งของการวัด 

สวิทซ์ปุ่มกด ขอยึด สกร ู หมุดยึด
Model 1  100 100 100 100
Model 2 100 100 100 100
Model 3 98 100 100 100
Model 4 100 100 100 100
Model 5 100 100 100 100
Model 6 100 100 100 100
Model 7 100 100 100 100
Model 8 99 100 100 100

 

5. สรุปผล 
การพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ได้ดําเนินการออกแบบและพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผล

ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผล 3 ส่วนได้แก่ จอสัมผัส คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การติดต้ัง
กลไกและเซนเซอร์ต่าง  ๆสามารถดําเนินการได้โดยสมบูรณ์ การทํางานของเคร่ืองจักรมีการทํางานถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบไว้ ความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนในช่วงการทดสอบได้นํามาวิเคราะห์และแก้ไขระบบท้ังด้านกลไกและการพัฒนาโปรแกรม โดยงานวิจัยนี้ได้นําไปใช้งานจริงในสถาน
ประกอบการคือโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จริง  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบริษัท ศรีม่ิงทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพพลาย กรุ๊ป จํากัด สําหรับอุปกรณ์ท้ังหมดท่ีใช้ในการวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัย 

รวมท้ังคําแนะนําและโอกาสในการได้พัฒนาเคร่ืองจักรท่ีมีการนําไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และขอขอบคุณบริษัท ซัมมิทสเตียรร่ิงวีล 
จํากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์ชิ้นงานสําหรับการทดสอบ รวมท้ังข้อแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ือง  
 

7. เอกสารอ้างอิง  
กนิษฐา หงส์พรรคมนุญ วันทนีย์ จันทร์สมปอง และรัตติยากร ทองจุนเจือ. “ระบบตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงานแบบ

อัตโนมัติโดยวิธีประมวลผลภาพ” โครงงานหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพ่ิมมากย่ิงข้ึน เนื่องจากปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดจากขยะ

พลาสติก ส่งผลให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาสมบัติเชิงกล และ 
การซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษ โดยฟิล์มพลาสติกชีวภาพท่ีมีส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิด(PLA)/พอลิบิวทิ
ลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท(PBAT)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์(ENR)และแร่ดินเหนียวชนิดCloisite30B (C30B)จากผลการทดลองพบว่าการลามิ
เนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพดังกล่าวท่ีมีส่วนผสมแร่ดินเหนียวC30B ในปริมาณ5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักร่วมกับกระดาษสามารถเพ่ิมสมบัติ
เชิงกลและสมบัติการซึมผ่าน และยังพบว่าฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษสามารถเพ่ิมค่ายังมอดูลัสได้ 13 เปอร์เซ็นต์ ความทน
ต่อแรงดึงได้25 เปอร์เซ็นต์และร้อยละการยืดของชิ้นทดสอบท่ีจุดขาด 3 เปอร์เซ็นต์เม่ือเปรียบเทียบกับกระดาษ สําหรับสมบัติการซึมผ่านของ
ฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษเม่ือเทียบกระดาษพบว่าอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนลดลงเป็น 3 เท่า และอัตราการซึมผ่าน
ของไอน้ําลดลงเป็น 2 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับกระดาษก่อนการลามิเนต 
คําสําคัญ: ฟิล์มลามิเนต แร่ดินเหนียว สมบัติเชิงกล สมบัติการซึมผ่าน 
 

Abstract 
Nowadays, the demand of environmentally friendly packaging tends to increase due toglobal warming caused by 

waste plastic. This leads to the rapid growth of the market for biodegradable plastic.In this research study, the mechanical 
and barrier properties of the lamination of paperwithbiodegradable film contained polylactic acid(PLA), poly(butylene 
adipate-co- terephthalate(PBAT),epoxidized natural rubber(ENR) andCloisite 30B were investigated. The lamination of paper 
with biodegradable film at 5 % clay loading caused the increase of both mechanical and barrier properties. The results 
exhibited that the Young’s modulus,maximum tensile strength and percent elongation at break of the lamination of paper 
with biodegradable films contained PLA, PBAT, ENR and C30B were increased to 13%, 25% and 3% respectively when 
compared with non-laminated paper. Whereas, the oxygen transmission rate (OTR) and water vapor transmission rate 
(WVTR) were reduced by 3 and 2 times respectively when compared with non-laminated paper 
Keywords: Laminate film, Clay, Mechanical properties, Barrier properties 
 

1. บทนํา 
ปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเนื่องจากขยะจากพลาสติกทีไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พอลิ

โอลิฟินส์ (Polyolefins), พอลิสไตรลีน (Polystyrene) และ พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) โดยการกําจัดขยะมีอยู่หลายวิธี การเผาให้
เป็นเถ้าถ่านเพ่ือกําจัดขยะเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การกําจัดขยะด้วยวิธีนี้ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนโดยการปลดปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และ แก๊สท่ีเป็นมลพิษอีกจํานวนมาก ดังนั้นการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีดีวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยเนื่องจากมีการนําพืช
เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนผสม โดยส่งผลให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมไปถึงตลาดบรรจุภัณฑ์
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยกระบวนการขึ้นรูปของพลาสติกชีวภาพนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่นการผ่านกระบวนการฉีดเข้าแม่แบบ 
(Injection molding), การอัด (Compression molding)และวิธีการเทอร์โมฟอร์มม่ิง(Thermoforming) เป็นต้น แต่กระบวนการหนึ่งท่ีน่าสนใจ
คือ กระบวนการเป่าข้ึนรูปฟิล์ม (Blown film extrusion) เพราะว่าการข้ึนรูปเป็นฟิล์มนั้นสามารถนําไปใช้งานต่อได้อย่างหลากหลาย เช่นการใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว หรือการนํามาลามิเนตร่วมกับกระดาษ เป็นต้นเนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพดังนั้นกระดาษจึงถือเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม กระดาษยังมีข้อด้อยอยู่หลายประการ ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงสมบัติ ซ่ึงวิธีท่ีน่าสนใจคือ การลามิเนตท่ีเป็นการนําวัสดุต้ังแต่สองชนิดข้ึนไปมาประกบกัน เพ่ือช่วยถนอมอาหาร
และยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้มีการศึกษาสมบัติของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษเพ่ือเป็นการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ(กิตติมา, 2555; งามทิพย์, 2557)  พลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด ซ่ึงมี
คุณสมบัติท่ีแตกต่างกันออกไป โดยในงานวิจัยนี้ศึกษาพอลิแลกติกแอซิด(PLA)ท่ีเป็นโพลิเมอร์ชีวภาพจากการสังเคราะห์ได้จากกรดอัลฟาไฮด
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รอกซี (α-Hydroxy acids) โดยมีมอนอเมอร์ของพอลิแลกติกแอซิด คือ กรดแลกติก หรือมีชื่อทางเคมีคือ 2-ไฮดรอกซี โพรพิโอนิคแอซิด (2-
Hydroxy propionic acid) เป็นหน่วยย่อย สามารถผลิตได้จากการหมักแป้ง และน้ําตาล ท่ีมีอยู่มากในพืชพวกข้าวโพด มันสําปะหลัง ข้าวสาลี 
และอ้อย พอลิแลกติกแอซิดมีสมบัติด้านความบริสุทธ์ิเชิงแสง (Optical purity) ท่ีใสส่งผลโดยตรงต่อสมบัติทางความร้อน ทําให้พอลิแลกติก
แอซิดมีอุณหภูมิสถานะแก้ว(Tg) และอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) ค่อนข้างสูงกว่าเทอร์โมพลาสติกท่ัวไป มีความสามารถในการทนความร้อนได้
ต้ังแต่ 60-120 องศาเซลเซียส(แพรรวี และคณะ, 2556) จึงทําให้เหมาะสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตต่าง  ๆท้ังการฉีด การอัด และการเป่าข้ึนรูป 
(จุมพล, 2553)มีความสามารถในการคงรูปได้ดี แต่มีความเปราะสูงมาก (Suksutet al., 2011; Lin et al., 2012)จึงมีการปรับปรุงสมบัติของพอลิ
แลกติกแอซิด โดยพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท(PBAT) ซ่ึงเป็นโพลิเอสเตอร์ชนิดหนึ่งท่ีผลิตจากปิโตรเลียม ซ่ึงผลิตจากกรดอะดิปิก 1-4
มีโครงสร้างเป็นอะโรมาติกพอลิเมอร์ซ่ึงเห็นได้จากโครงสร้างของเบนซินริง ลักษณะเด่นคือความยืดหยุ่นสูงและน้ําหนักเบา อีกท้ังยังมี
ความสามารถช่วยในการข้ึนรูปได้ดีจึงสามารถนํามาปรับปรุงสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดได้นอกจากนี้ยังมีสมบัติอย่างอ่ืนเหมือนพอลิเอทิลีน 
(Polyethylene, PE) ท่ัวไป แต่มีสมบัติเด่นในด้านความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ส่งผลทําให้ฟิล์มพลาสติกและผลิตภัณฑ์ฟิล์มท่ี
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีสมบัติความยืดหยุ่นได้ตามท่ีต้องการ โดยใช้กระบวนการผลิตพ้ืนฐานคือการฉีด การอัด และการเป่าข้ึนรูป(Lee 
et al.,2014; Zhao et al.,2010)การท่ีนําฟิล์มพลาสติกชีวภาพมาลามิเนตด้วยความร้อน 2 ชั้น ไม่จําเป็นต้องใช้ฟิล์มท่ีมีความหนามาก 
เนื่องมาจากความร้อนทําให้ฟิล์มประสานติดกันโดยเนื้อของฟิล์มพลาสติกชีวภาพนอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังมีการเติมสารยางธรรมชาติดัดแปรเข้า
ไปในฟิล์มพลาสติกชีวภาพเพื่อช่วยในเรื่องของสมบัติความเหนียวให้แก่ฟิล์มพลาสติก โดยยางธรรมชาติดัดแปรดังกล่าวมีลักษณะความเป็นข้ัวท่ี
สูงและมีสมบัติเชิงกลท่ีดี ซ่ึงยางธรรมชาติดัดแปร มีลักษณะเป็นยางท่ีมีสีน้ําตาลเข้มกว่ายางธรรมชาติปกติ สามารถเกิดจากการเตรียมยาง
ธรรมชาติท้ังในรูปของน้ํายางและยางแห้ง นํามาเติมออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลของยางธรรมชาติตรงบริเวณพันธะคู่ ทําให้เกิดวงแหวนอิพ็อกซิ
ไดซ์ (Yoksan, 2008) โดยผ่านปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชัน (Epoxidation) โดยมีระดับของการเกิดอิพ็อกซิเดชันต้ังแต่ร้อยละ 10-50 ในระดับของการ
เกิดอิพ็อกซิเดชั้นท่ี 50 จะมีความเป็นข้ัวสูงเทียบเท่ากับยางไนไตรล์ (NBR)(ตะวัน, 2553) 

ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้มีการผลิตพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษ โดยศึกษาแร่ดินเหนียวCloisite 30Bท่ี 1, 3และ 5 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ําหนักในฟิล์มพลาสติกชีวภาพ เนื่องมาจากกระดาษมีคุณสมบัติการซึมผ่านท่ีตํ่า ทําให้มีการผสมแร่ดินเหนียวCloisite 30B ในฟิล์ม
พลาสติกชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการซึมผ่านซ่ึงแร่ดินเหนียวCloisite 30B มีลักษณะเป็นแบบแซนวิสท่ีซ้อนทับกันเป็นชั้น  ๆซ่ึงถือได้ว่า
เปน็ในการซึมผ่านของไอน้ํา และออกซิเจน (เรณุมาศ, 2553) เพ่ือให้ได้พลาสติกชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการนําไปใช้เพ่ิมข้ึน 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุ 

-  พอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) Commercial PLA grade 4042D จากบริษัท NatureWorks LLC 
- ยางธรรมชาติอิพอกไซด์(Epoxidized natural rubber, ENR) ท่ีมีปริมาณหมู่อิพอกไซด์ 50 โมลเปอร์เซ็นต์ 
-  พอลิบิวทิลีนซักซิเนต (Polybutylenes succinate, PBS) จากบริษัท Mitsubishi Chemical, Gspla 
-  พอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (Polybutyleneadipate-co- terephthalate, PBAT) หรือ Ecoflex® F Blend C1200 

จากบริษัท BASF 
- แร่ดินเหนียว Cloisite 30B(C30B) จากบริษัท Southern Clay 
- กระดาษอาร์ตหน้าเด ียว จากบริษัทซีเอสเคเมอร์ซันไอซ์มีความหนา 0.4 มิลลิเมตร 

2.2 การขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 
ทําการผสมอัตราส่วนPLA, PBAT, ENRและแร่ดินเหนียวท่ีอัตราส่วน 1, 3, 5เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักเข้าด้วยกัน(ตารางท่ี 1)โดยใช้เคร่ือง

อัดรีดชนิดสกรูคู่ (Twin screw extruder) ท่ีมีความเร็วรอบ 70 รอบ/นาที โดยอุณหภูมิท่ีใช้อยู่ในช่วง 160-180 องศาเซลเซียสตามลําดับ 
หลังจากนั้นจึงทําการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ(Cutter) ความเร็วรอบ 5.5 เมตร/นาที และนาํไปอบแห้งเพ่ือทําการข้ึนรูปฟิล์มพลาสติกชีวภาพด้วย
กระบวนการเป่าฟิล์ม (Blown film process) ด้วยเครื่องเป่าฟิล์ม โดยปรับความเร็วรอบของสกรูและอุณหภูมิให้สามารถข้ึนรูปเป็นฟิล์มท่ีเสถียร 
(Stable) ได้ โดยควบคุมความหนาของฟิล์มให้อยู่ท่ีประมาณ 0.04 – 0.06 มิลลิเมตร (40-60 ไมโครเมตร) 

 

ตารางที่ 1 รหัสสําหรับตัวอย่างทดสอบ 
ตัวอย่าง รหัส
การลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมแร่ดินเหนียว 1 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักร่วมกับกระดาษ 1%C-30BP
การลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมแร่ดินเหนียว 3 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักร่วมกับกระดาษ 3%C-30BP
การลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมแร่ดินเหนียว 5 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักร่วมกับกระดาษ 5%C-30BP

2.3 การลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 
นําฟิล์มพลาสติกชีวภาพท่ีได้จากข้อ 2.2 และกระดาษมาตัดขนาดกว้าง21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตรแล้วนํามาลามิเนตกับ

กระดาษด้วยเครื่องลามิเนต (Laminate machine) โดยใช้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสด้วยความเร็วรอบ 10 รอบ/นาที 
2.4 สมบัติเชิงกล 

เตรียมตัวอย่างขนาดกว้าง 2.5เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร นําตัวอย่างไปปรับสภาวะท่ี 25องศาเซลเซียสท่ีระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 50 ตามมาตรฐาน ASTM D882 โดยทําการทดสอบโดยเคร่ือง Instron รุ่น5965 
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2.5 สมบัติการซึมผ่านของไอน้ํา 
เตรียมตัวอย่างรูปทรงวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร(cup method)นําตัวอย่างไปปรับสภาวะท่ี 25 องศาเซลเซียสท่ี

ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ตามมาตรฐาน ASTM E96 โดยทําการทดสอบเป็นเวลา 14 วัน  
2.6 สมบัติการซึมผ่านของออกซิเจน 

เตรียมตัวอย่างรูปทรงวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตรนําตัวอย่างไปปรับสภาวะท่ี 25 องศาเซลเซียสท่ีระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 50 ตามมาตรฐาน ASTM D3985 โดยทําการทดสอบโดยเคร่ือง Illinois รุ่น 8500 

 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
3.1 สมบัติเชิงกลของฟิล์มลามิเนตพลาสติกชีวภาพร่วมกับกระดาษ 

ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษ พบว่ามีแนวโน้มสมบัติเชิงกลเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
โดยพบว่าค่ามอดูลัสของยัง (Young’s Modulus) และสมบัติความทนต่อแรงดึง (Maximum tensile stress) มีค่าเพ่ิมมากข้ึนจากกระดาษก่อนการ
ลามิเนต กล่าวคือการลามิเนตกระดาษด้วยพลาสติกชีวภาพสามารถเพ่ิมความเหนียวให้แก่วัสดุท่ีใช้โดยการเพ่ิมข้ึนของแนวโน้มเหล่านี้อาจเกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของการเปล่ียนแปลงความหนาภายหลังจากการลามิเนต โดยลักษณะของแร่ดินเหนียวCloisite 30Bมีลักษณะเป็นแบบแซนวิสท่ีซ้อนทับ
กันเป็นชั้น  ๆส่งผลให้สมบัติเชิงกลดีข้ึนตามปริมาณของแร่ดินเหนียวท่ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน(เรณุมาศ, 2553) ซ่ึงสมบัติของร้อยละการยืดของชิ้นทดสอบท่ี
จุดขาด (Elongation at break) มีค่าน้อยกว่ากระดาษ เนื่องมาจากว่า การลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพร่วมกับกระดาษ ทําให้ฟิล์มพลาสติก
ชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเป็นวัสดุท่ีมีความคงตัวมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้ค่าร้อยละการยืดของชิ้นทดสอบมีค่าน้อยลง 
 

ตารางที่ 2 สมบัติเชิงกลของฟิล์มลามิเนตพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษ 
ตัวอย่าง Young’s Modulus (MPa) Tensile strength (MPa) % Elongation at break

MD CD MD CD MD CD
1% 
C-30BP 

3,161.52  ± 331.94a 1,482.06± 47.54df 27.66 ± 1.11h 16.34 ± 0.41m 2.38 ± 0.07n 2.40± 0.22q

3% 
C-30BP 

3,316.49  ±270.97ab 3,111.48 ± 189.97g 31.45 ± 0.52hij 29.20 ± 0.11m 2.61 ± 0.09n 2.71 ± 0.10q

5% 
C-30BP 

3,600.26  ± 536.93b 3,258.58 ± 179.98fg 35.29 ± 5.43j 30.83 ± 0.11m 2.62 ± 0.21n 2.73 ± 0.17q

กระดาษ 3,170.72 ± 57.96ab 1,123.80 ± 12.43cd 28.12 ± 1.22 hi 14.88 ± 0.14k 2.54 ± 0.25n 5.37 ± 0.07p

ตัวเลขที่กํากับด้วยตัวอักษรท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%(p<0.05) 
 

3.2 สมบัติการซึมผ่าน 
ผลการทดสอบการซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษ พบว่าอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนและไอน้ํามีแนวโน้ม

ค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95โดยแร่ดินเหนียว Cloisite 30Bช่วยเพ่ิมสมบัติการซึมผ่านจากการกระจายตัวในพอ
ลิเมอร์ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นตัวขัดขวางการซึมผ่าน ผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ligot (Ligotet al.,2015) เนื่องมาจากฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
มีส่วนผสมของแร่ดินเหนียว Cloisite 30B ท่ีทําหน้าท่ีเป็นอุปสรรคในการซึมผ่านของไอน้ํา และแก๊สออกซิเจน การลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
ร่วมกับกระดาษส่งผลให้รูขนาดเล็กในกระดาษถูกปิดกันการซึมผ่านส่งผลให้อัตราการซึมผ่านของออกซิเจนของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนต
ร่วมกับกระดาษ มีแนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกับกระดาษดังแสดงในตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของอัตราการซึมผ่านของไอนํ้ามีแนวโน้มลดลง
เม่ือเพ่ิมปริมาณในการผสมแร่ดินเหนียว Cloisite 30B มากย่ิงข้ึนโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Türea (Türeaet al., 2013) เนื่องจากแร่ดินเหนียว 
Cloisite 30B เกิดจากประจุลัพธ์เป็นลบจึงทําให้ประจุบวกเข้ามาแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างชั้นซิลิเกต (Interlayer) เพ่ือให้เกิดสมดุลของประจุผลึก 
โดยโมเลกุลของน้ําและไอออนต่างๆ สามารถแทรกตัวอยู่ภายในพ้ืนท่ีผิวภายใน (Internal surface) ได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ทําให้ฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
มีส่วนผสมของแร่ดินเหนียว Cloisite 30B มีความสามารถดูดยึดน้ํา และไอออนบวกได้สูง(เรณุมาศ, 2553) 
 

ตารางที่ 3 อัตราการซึมผ่านของออกซิเจน (OTR) และไอน้ํา (WVTR) ของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนต
ร่วมกับกระดาษ 

ตัวอย่าง OTR (cm2/(m2* day*atm)) WVTR (g/ (m2* day))
1%C-30BP 10154.22 ± 1311a 43.56± 2e

3%C-30BP 11904.83 ± 826b 35.07±1f

5%C-30BP 12907.26 ± 374c 36.48± 1f

กระดาษ 38819.22 ± 87d 88.24± 7g

ตัวเลขที่กํากับด้วยตัวอักษรท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%(p<0.05) 
 

4. สรุปผล 
จากการศึกษาสมบัติเชิงกล และ การซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษ โดยฟิล์มพลาสติกชีวภาพมีส่วนผสม

ของพอลิแลกติกแอซิด(PLA) /พอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท(PBAT) /ยางธรรมชาติอิพอกไซด์(ENR)/ แร่ดินเหนียวชนิดC30B พบว่าการ
ลามิเนตฟิล์มพลาสติกชีวภาพท่ีมีส่วนผสมแร่ดินเหนียวC30 B สามารถเพิ่มสมบัติเชิงกลและสมบัติการซึมผ่าน เม่ือเปรียบเทียบกับกระดาษโดย
การเติมแร่ดินเหนียว C30B ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักในฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตกับกระดาษ สามารถเพ่ิมสมบัติเชิงกลและ



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

 655

สมบัติการซึมผ่านท่ีดีกว่าการเติมแร่ดินเหนียว C30B ในปริมาณ 1 และ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก ซ่ึงการนําฟิล์มพลาสติกชีวภาพท่ีมีส่วนผสม
ของแร่ดินเหนียวท่ีอัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักลามิเนตร่วมกับกระดาษสามารถนําไปเป็นวัสดุในการบรรจุได้ โดยสามารถเลือกตัว
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับตัววัสดุท่ีใช้เพ่ือท่ีจะประยุกต์งานฟิล์มพลาสติกชีวภาพลามิเนตร่วมกับกระดาษไปเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อไป 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และScrap Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีได้ให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทุกด้าน ท้ังในเร่ืองของการให้คําปรึกษา การใช้อุปกรณ์ รวมท้ัง
เคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ในการทดลองอีกท้ังการสนับสนุนเคร่ืองลามิเนตแก่ผู้วิจัย รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีสละเวลาแนะนําการใช้เครื่องให้แก่ผู้วิจัยและ
ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เคร่ืองอัดรีดชนิดสกรูคู่ (Twin 
screw extruder) และเคร่ืองข้ึนรูปฟิล์มพลาสติกชีวภาพด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มเพ่ือความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนของงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมหลอด LED เพ่ือวิเคราะห์การออกแบบ ผลการทดลองท่ีผ่านมา และเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีเป้าหมายคือจังหวัดนครศรีธรรมราชและสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันในประเทศไทยพบว่านวัตกรรมหลอด LED เร่ิมได้มีบทบาทและมี
การนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่มีผลการวิจัยท่ีเป็นเชิงประจักษ์ยังมีน้อยมาก เช่น การประยุกต์ใช้กับพืชไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูก
พืชไร้ดินซ่ึงถือได้ว่ากําลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีให้ผลผลิตท่ีมีราคาค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้เกษตรกรเร่ิมท่ีจะปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดสรร
เนื้อท่ีบางส่วนสําหรับใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เพ่ือเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจเดิมท่ีราคาตกตํ่าและไม่มีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน 
แต่พบว่าในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มีปัจจัยทางธรรมชาติหลายตัวแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น สารอาหาร เป็นต้น 
โดยเฉพาะแสงถือเป็นปัจจัยหลักในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงวิธีท่ีน่าสนใจสําหรับแก้ไขปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของ
แสงจากธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้คือ นวัตกรรมหลอด LEDภายในโรงเรือนระบบปิด เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของพืชไฮโดร
นิกส์และเพ่ิมโอกาสให้เกษตรได้รายได้เสริมมากข้ึน พร้อมท้ังยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา Smart Farming ต่อไป 
คําสําคัญ: หลอด LED การสังเคราะห์แสง  ไฮโดรโปนิกส์  โรงเรือนระบบปิด 
 

Abstract 
 This paper presents literature reviewed on innovation of LED lamps for design, analyze, Experimental and solve the 
problems in the development of innovations to suitable in the environment.  The target area is Nakornsitammarat province 
and can be applied to increase agricultural productivity and most effectively. Currently in the innovative of LED are applied 
widely but evidence found very little such as applied to hydroponics plants or soilless growing plants. Which are considered a 
product high price. As a result, farmers began to adapt the concept to allocate some area for growing hydroponics for more 
revenue income than old crop. Hydroponics have a many variables natural factors cannot be controlled, such as light, 
temperature, humidity, light, nutrients, etc., The main factor in photosynthesis and growth plant. Which is an interesting way to 
resolve the problem of natural light using innovative of LED lighting system inside the indoor farming to increase the 
productivity of hydroponics plant and the opportunity to increase agricultural revenue income and get information to the 
development of Smart Farming in the future. 
Keywords: Light Emitting Diode (LED), Photosynthesis, Hydroponics, Growth Plant, Indoor Farming 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันนวัตกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเริ่มมีบทบาทมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยีถูกนํามาประยุกต์ใช้กับภาค

เกษตรอย่างหลากหลายส่งผลให้เกษตรกรเริ่มท่ีจะปรับเปลี่ยนความคิดเดิม ใๆนการทําเกษตรกรรมเพียงหน้าเดียวและเร่ิมท่ีจะเปลี่ยนแปลงในการ
ใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้ได้รับผลผลิตและรายได้มากท่ีสุดจากข้อมูลการสํารวจล่าสุดเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555/2556 (ชาญวิทย์, 2556) ดังแสดงในรูปท่ี 1 พบว่าพืชเศรษฐกิจท่ีใช้พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมากท่ีสุดคือยางพารา
ใช้พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,468,559 ไร่ ซ่ึง ณ ปัจจุบันราคายางพาราตกตํ่ามาเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายท่ีมีค่า
ครองชีพสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มเกษตรเหล่านี้ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้มีรายได้เสริมเพ่ิมมากข้ึน โดยให้เกษตรจัดสรรพ้ืนท่ี
บางส่วนเพื่อเสริมการเพาะปลูกพืชผักต่าง  ๆท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเป็นการหารายได้อย่างอ่ืนมาทดแทนยางพารา 

จากประเด็นดังกล่าวได้ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบว่าไฮโดรโปนิกส์หรือพืชไร้ดิน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย, 2559) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสมและสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนหรือปลูกขายในเชิง
พาณิชย์เป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลัก โดยใช้พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อยและไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนท่ีของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกอยู่เดิมมาก
นัก ไฮโดรโปนิกส์ถูกพัฒนามาเร่ือย  ๆและมีผลการทดลองจากงานวิจัยบางส่วน เช่น ผลการวิจัยของ (Aafif.H, 2014)แสดงให้เห็นว่าไฮโดรโปนิกส์
สามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วกว่าการปลูกพืชโดยใช้ดินแบบดั้งเดิมการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์จะต้องอาศัยปัจจัยสําคัญต่าง  ๆ
เช่น แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น, สารอาหาร เป็นต้นหากทําการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ อาจไม่สามารถควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรท่ี
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักได้ โดยเฉพาะแสง ถือเป็นปัจจัยหลักในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช แต่เนื่องจากสภาพ
อากาศในภาคใต้จะมีฤดูฝนท่ียาวนานกว่าฤดูร้อน ทําให้ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณแสงค่อนข้างน้อย การเจริญเติบโตของพืชก็จะช้าลง ส่งผลต่อ
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ผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดน้อยลงทําให้รายได้ของเกษตรกรตํ่าลงไปด้วย ดังนั้นจึงมีนักวิจัยหลายท่านเริ่มท่ีจะทําการศึกษานวัตกรรมหลอด LED 
ประยุกต์ใช้กับพืชอย่างหลากหลายมากข้ึน 

 

 
รูปที่ 1 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2555/2556 (ชาญวิทย์, 2556) 

 

2. พืชไฮโดรโปนิกส์ทางเลือกใหม่เกษตรกร 
ปัจจุบันนวัตกรรมทางด้านการปลูกพืชไร้ดิน "ไฮโดรโปนิกส์" หรือ Hydroponics เป็นการปลูกพืชท่ีไม่ใช้วัสดุปลูก (Non substrate 

หรือ water culture) กล่าวคือ จะทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรงน่ันเองและจะต้อง
ควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชให้ดีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบท่ีเรียกว่าไฮโดรโปนิกส์จะ
เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชท่ีไม่ใช้ดินจริงๆ ตามท่ีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิดและพัฒนาข้ึนมาก็ตาม แต่พืชก็ยังสามารถ
เจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกอ่ืน  ๆท่ีไม่ใช่ดิน เช่น ทราย กรวด หิน ด้วยการให้น้ําท่ีผสมธาตุอาหารท่ีค้นคิดข้ึนมาจึงเรียกการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
นี้เป็นคํารวมว่า Soilless culture โดยประโยชน์ของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วข้ึนดังแสดงในรูปท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบ
กับพืชท่ีปลูกโดยการใช้ดินปกติ 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างไฮโดรโปนกิส์และการใชดิ้นปกต ิ(ชูศักด์ิ, 2559) 

 

โดยสรุปไฮโดรโปนิกส์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงในประเทศไทยการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรท้ังรายใหญ่และรายย่อย (SMEs) ได้เป็นอย่างดีนอกจากจะสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอย่าง
เห็นได้ชัดเจนจากผลการวิจัยเบื้องต้นของ ซ่ึงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการปลูกพืชไร้ดินชนิดต่างๆ กับการปลูกพืชโดยใช้ดินดังแสดงในรูปท่ี 3 จึง
มีแนวความคิดท่ีจะประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมหลอด LED ต่อไป 

 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตระหว่างไฮโดรโปนกิส์และการใชดิ้นปกติต่อหนว่ยพื้นที ่(Aafif.H, 2014) 
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3. การประยกุต์ใช้หลอด LED 
แสง (Light) แสงเป็นตัวท่ีให้พลังงานแก่พืชเพ่ือใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสงซ่ึงเป็นขบวนการท่ีก่อให้เกิดแป้งและน้ําตาลแก่พืช

นอกจากนั้นแสงยังมีบทบาทสําคัญในขบวนการต่าง  ๆในพืชอีกหลายอย่างเช่น ทิศทางการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก เป็นต้นแสงสีขาว
ท่ีตามนุษย์มองเห็นเป็นแสงท่ีมีช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 400-800 นาโนเมตร ขณะท่ีพืชสามารถดูดกลืนแสงได้มากเป็นพิเศษท่ี 2 ช่วงความ
ยาวคลื่นคือแสงช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 400-500 นาโนเมตร ซ่ึงประกอบด้วยแสงสีม่วง สีน้าเงิน และสีเขียวกับแสงสีแดงท่ีมีความยาวช่วง
คลื่นระหว่าง 600-800 นาโนเมตร โดยแสงสีแดงเป็นแสงท่ีพืชสามารถดูดกลืนไว้ได้มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการออกดอกของพืชด้วย ท้ังนั้น
พืชแต่ละชนิดและสายพันธ์ุจะตอบสนองต่อช่วงความยาวคลื่นแสงแตกต่างกัน 

 

 
รูปที่ 4 สสีเปกตรัมของแสงในหลอดไฟชนิดต่างๆ (ศิรพิร, 2559) 

 

มนุษย์สามารถสร้างแสงสว่างท่ีใช้แทนแสงจากดวงอาทิตย์ได้คือหลอดไฟซ่ึงเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงพบว่าแสงท่ี
ได้มามีความยาวคลื่นแตกต่างกันตามชนิดของหลอดไฟโดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับความต้องการแสงของพืชได้ซ่ึง  สเปกตรัมของหลอดไฟ
ชนิดต่าง  ๆแสดงดังรูปท่ี 4 

โดยสรุปหลอดฟลูออเรสเซนต์จะสังเกตเห็นว่าไม่มีสเปกตรัมของแสงสีใด เๆลยจึงไม่สามารถใช้งานได้หากเราวางต้นไม้ไว้ในท่ีร่มส่วน
หลอดไส้จะเห็นว่าใกล้เคียงกับแสงแดดหรือแสงอาทิตย์มากท่ีสุดแต่ว่าจะกินไฟมากกว่าถ้าหากเทียบกับหลอดLED ส่วนสีสเปกตรัมของหลอด 
LED จากทางด้านซ้ายเป็นสเปกตรัม LED สีน้ําเงินถัดมาเป็น LED สีแดงและด้านขวาสุดเป็นของ LED สีขาวเราก็จับมารวมกันท้ังหมดเพื่อท่ีจะให้
แสงเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์และเหมาะสมกับพืชท่ีนํามาทําการวิจัยมากท่ีสุด 
 

4. แนวทางการออกแบบนวัตกรรมหลอด LED และผลการทดลอง 
4.1 Optimal of LED Assembled Light Source for Strawberry (Cui,W, 2012) กล่าวถึงการเพิ่มการเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่ โดยทํา

การวิเคราะห์การสังเคราะห์แสงของสตอร์เบอรี่เม่ือออกแบบนวัตกรรมหลอด LED มาใช้ โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศในรอบปีของเมือง Jiaxing, Zhejiang 
ระหว่าง ค.ศ.1980-2009 ประเทศจีนมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบหลอด LED เนื่องจากเกิดปัญหาหมอกท่ีเกิดจากมลพิษมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของแสงตํ่าลง จึงได้พัฒนานวัตกรรมหลอด LED ท่ีสามารถมีการปรับเปลี่ยนความเข้มแสงและใช้แผ่นฟิล์ม
ในการเปลี่ยนคุณภาพของแสงในช่วงสีท่ีแตกต่างกันท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่โดยการออกแบบแสดงดังรูปท่ี 5 
 

 
รูปที่ 5 โครงสร้างการออกแบบหลอด LED ที่เหมาะสมกับสตอร์เบอรี ่(Cui,W, 2012) 

 

จากการออกแบบแสดงให้เห็นว่า LED ท่ีใช้ให้แสงเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่โดยเลือกช่วงสเปกตรัมของแสงท่ี 395 – 700 
นาโนเมตร ส่งผลให้การเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยสามารถเพิ่มการสังเคราะห์แสงในปริมาณ 226.4 umol (m-2,s-1) และ
ประหยัดพลังงานมากข้ึน สามารถควบคุมได้ง่ายข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกแบบด้ังเดิม  

โดยสรุปการออกแบบและพัฒนาของงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีเป้าหมายคือเมือง Jiaxing Zhejiang เป็นหลักในการออกแบบโดย
ผลท่ีออกมาถือได้ว่าสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างชัดเจน แต่การออกแบบนวัตกรรมหลอด LED ยังไม่มีความหลากหลายเนื่องจากไม่มี
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รูปแบบอ่ืนมาเปรียบเทียบ อีกประเด็นคือหากนําไปใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืน จๆะยังคงสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตได้อีกหรือไม่ และหากประยุกต์ใช้กับพืชไฮโดร
โปนิกส์ช่วงความยาวคลื่นของแสงที่เหมาะสมคงจะต้องปรับเปลี่ยนจากเดิม เป็นสิ่งท่ีจะต้องศึกษาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมเพ่ือให้การนําไปพัฒนาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน งานวิจัยนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งสําหรับในการออกแบบใช้งานในพ้ืนท่ีเป้าหมายจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ต่อไป 

4.2 Artificial-Lighting Sources for Plant Growth (Hau.C.Y, 2013) กล่าวถึงการพัฒนาการควบคุมแสงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
ออกแบบรวมแหล่งกําเนิดแสงกันระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด LED โดยการทดลองควบคุมและปรับเปลี่ยนความสว่างของแสงในรูปแบบ
ต่างๆ  กับเมล็ดพันธ์ุพืช 3 รูปแบบ จนได้ข้อสรุปความสว่างท่ีส่งผลเพ่ิมการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธ์ุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 6 การปรับเปลี่ยนแสงสว่างเพ่ือการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ ์(Hau.C.Y, 2013) 

 

ผลการทดสอบการเพาะเมล็ดพันธ์แบบ flask ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของพืชอยู่ท่ี 11.09%,การเพาะเมล็ดพันธ์แบบ small size 
ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของพืชอยู่ท่ี 9.74% และ การเพาะเมล็ดพันธ์แบบ large size ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของพืชอยู่ท่ี 8.28% โดย
สรุปการออกแบบและพัฒนามีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมความสว่างของแสงโดยการประยุกต์รวมกันระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์
และหลอด LED โดยทดสอบ 3 รูปแบบ จากผลการทดสอบพบว่าการเพาะเมล็ดพันธ์ุแต่ละรูปแบบต้องการความสว่างของแสงท่ี
แตกต่างกัน และเม่ือพ้ืนท่ีการเพาะมีขนาดใหญ่ข้ึนจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตลดลงด้วย จากงานวิจัยนี้สามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบและพัฒนาในเร่ืองของความสว่างท่ีเหมาะสมกับพืชไฮโดรโปนิกส์ต่อไปได้ 

4.3 Effect of LED Supplemental Illumination on the Growth of Strawberry Plants (Yuanping.L, 2012) กล่าวถึงการ
ตอบสนองการเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่โดยใช้สเปกตรัมของแสงจากหลอด LED ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน 4 รูปแบบดังนี้ 
  LED 1 30 W อัตราส่วนของหลอดสีแดง/น้ําเงิน คือ 5:1 
  LED 2 60 W อัตราส่วนของหลอดสีแดง/น้ําเงิน คือ 5:1 
  LED 3 60 W อัตราส่วนของหลอดส้ม/สีแดง/น้ําเงิน คือ 3:5:1 
  LED 4 120 W อัตราส่วนของหลอดสีแดง/น้ําเงิน คือ 5:1 
  CK คือ การควบคุมภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ 
 

 
รูปที่ 7 การเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่กับการให้แสงจากหลอด LED รูปแบบต่างๆ (Yuanping.L, 2012) 

 

จากผลการทดลองการเจริญเติบโตของสตอร์เบอรี่แสดงดังรูปท่ี 7 โดยในการทดลองจะทําการให้แสงแก่สตอร์เบอรี่วันละ 4 ชั่วโมงต่อ
วัน โดยมีช่วงเวลา 6:00-8:00 am และ 6.00-8.00 pm เม่ือเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า LED3 และ LED4 มีความใกล้เคียงกันและส่งผลต่อการ
เติบโตของสตอร์เบอรี่มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ LED รูปแบบอ่ืนและแสงจากธรรมชาติ จากบทความนี้จะนําแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของ
ช่วงเวลาและความถี่ของการให้แสงท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่วนในเรื่องของอัตราส่วนและขนาดของหลอด LED ท่ีเหมาะสมจะเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้พืชเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยสรุปการออกแบบและทดสอบการตอบสนองของสตอร์เบอรี่โดยปรับเปลี่ยนขนาดของหลอด LED และอัตราส่วนของ LED ระหว่าง
สีแดงและน้ําเงินท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกัน โดย LED3และLED4 เม่ือครบ 8 สัปดาห์การเจริญเติบโตจะใกล้เคียง
กัน LED4 จะเติบโตเร็วกว่าในช่วงแรกแต่จะใช้พลังงานมากกว่าLED3 ดังนั้นอัตราส่วนของหลอดและขนาดของหลอดมีความสําคัญอีกประการ
หนึ่งในการพิจารณาออกแบบ 

4.4 Red and Blue LED with Pulse Lighting Control Treatment for Brassica Chinensis in Indoor Farming (Ahmad, 2013) 
กล่าวถึงการออกแบบระบบควบคุมในร่มเพ่ือใช้เพ่ิมการเจริญเติบโตของ Brassica Chinensisหรือพืชในตระกูลผักกาดขาว โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์
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ในการควบคุมเช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เซ็นเซอร์วัดความชื้น, เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง เป็นต้น โดยจะทําการทดสอบซ่ึงใช้อัตราส่วนของหลอด 
LED สีแดงต่อสีน้ําเงิน 16:4 ในการสังเคราะห์แสงของพืชหลัก  ๆ2 รูปแบบ คือ  

1. T1 (1 ชั่วโมงให้แสง และ 15 นาทีไม่ให้แสง) หรือ แบบ Pulse 
2. T2 (12 ชั่วโมงให้แสง และ 12 ชั่วโมงไม่ให้แสง) หรือ แบบ Continuous 

 

 

รูปที่ 8 ปริมาณการสังเคราะห์แสงของ Brassica Chinensis (Ahmad, 2013) 
 

จากรูปท่ี 8 แสดงการสังเคราะห์แสงของพืชซ่ึงเป็นปัจจัยในการเพ่ิมการเจริญเติบโต เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง T1 และ T2 จะเห็นได้ว่า T1 
มีการสังเคราะห์แสงของพืชมากกว่า T2 291% จากผลการทดลองในบทความนี้สรุปได้ว่าหากช่วงเวลาและความถี่ของการให้แสงแก่พืชหรือการ
ปรับเปลี่ยน การให้แสงในรูปแบบของ Pulse จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงนําแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยกับ
พืชไฮโดรโปนิกส์ 

โดยสรุปการทดลองปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการให้แสงแก่พืชแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องถือเป็นอีกอย่างท่ีสามารถเพ่ิมการสังเคราะห์แสง
ของพืชได้ จากการทดลองนี้ T1 (1 ชั่วโมงให้แสง และ 15 นาทีไม่ให้แสง) ทําให้เพ่ิมการสังเคราะห์แสงของพืชอย่างเห็นได้ชัด แต่การทดสอบถือว่า
ยังไม่มีความหลากหลาย ดังนั้นในการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องออกแบบการให้แสงแบบไม่ต่อเนื่องเปรียบเทียบกันหลาย  ๆ
รูปแบบเพ่ือเลือกช่วงเวลาการให้แสงแก่พืชท่ีดีท่ีสุด 
 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากปัจจุบันราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทางภาคใต้พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือยางพาราตกต่ําเป็นอย่างมาก ทําให้เกษตร

มองหาทางเลือกอ่ืนท่ีจะสามารถเพิ่มรายได้ให้มากข้ึน จากการศึกษาทบทวนพบว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นนวัตกรรมการปลูกพืชท่ีเหมาะสม เนื่องจากใช้
พ้ืนท่ีน้อย สามารถให้ผลผลิตท่ีรวดเร็วกว่าการปลูกพืชแบบใช้ดินและปัจจุบันถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญราคาผลผลิตท่ีได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น
บทความนี้จึงได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม LED นําไปประยุกต์ใช้กับพืชไฮโดรโปนิกส์ในระบบปิดเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตให้ดีย่ิงข้ึน 
เกษตรกรมีรอบการเก็บเกี่ยวได้เร็วข้ึน รายได้เกษตรกรสูงข้ึน และที่สําคัญสามารถลดข้อจํากัดในเร่ืองของแสง แต่ก็ข้ึนกับว่าการพัฒนาและออกแบบ
หลอด LED เหมาะสมกับชนิดของพืชท่ีปลูกหรือไม่ ดังนั้นจากงานวิจัยท่ีผ่าน  ๆมาสามารถสรุปปัจจัยสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณาการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมหลอด LED คือ ข้อมูลสภาพอากาศของสถานท่ีเพาะปลูก, ความสว่างของแสง, อัตราส่วนของหลอด LED และ ช่วงเวลาการให้แสงแก่
พืช เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการการเจริญเติบโตท้ังสิ้น ในอนาคตสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา Smart Farming ต่อไป 
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ความพึงพอใจในการทํางาน ท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)  

Employee Satisfaction Affecting Employee Engagement of Allianz Ayudhya 
Insurance Public Company Limited 

นุสรา  คงอินทร์ 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ 

E-mail: Nusara.k.me@gmail.com  โทร. 0871149553 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 

ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) โดยกําหนดความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานท่ีมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ 
พนักงานประจําของบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) จํานวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานท้ัง
เพศชายและเพศหญิง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุการทํางาน 4-6 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท   ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก และเม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายการบริหารบริษัท ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยู่ระดับพึงพอใจมาก ส่วนด้านระบบผลตอบแทน อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง    
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับผูกพันมาก และเม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม และด้านทัศนคติพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับผูกพันมาก ส่วนด้าน
พฤติกรรม อยู่ในระดับความผูกพันปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน ในด้านความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยมีนัยสําคัญ 0.05  ความพึงพอใจในการทํางานด้านนโยบายการบริหารของบริษัท มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในด้านพฤติกรรม ความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในด้าน
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ 

Abstract 
The research is to study the relationship of employee satisfaction affecting employee engagement of 

Allianz Ayudhya Insurance Public Company Limited. Sample size in this research is 385 samples. Questionnaire is 
a tool for data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regressions analysis. Research results are male, aging between 30 and 39 years old, and earning average monthly 
income between Baht 10,001 and 20,000.Employees job satisfaction: Employees have job satisfaction at the high 
level. Considering in each category, satisfaction toward management policy, work security, career advancement, 
and work condition is at the high level, satisfaction toward remuneration is at the moderate level. Employee 
engagement: Employee engagement is at the high level. Considering in each category, employee engagement in 
category of rightness or social norms and attitude is at the high level, whereas employee engagement in category 
of behavior is at the moderate level. Results of the correlation with significance level of 0.05 are as follows: 
Employee satisfaction in category of management policy has the relationship with employee engagement of 
Allianz Ayudhya Insurance Public Company Limited in category of behavior. Employee satisfaction in category of 
career advancement has the relationship with employee engagement of Allianz Ayudhya Insurance Public 
Company Limited in category of attitude, behavior, and rightness or social norms. 
Keyword: Satisfaction 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกระเบื้องหลังคาสําหรับผู้รบัเหมาก่อสร้าง อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

Marketing Mix and Psychological Factors Affecting Buyer Decision towards Selecting  
Roof Tiles Type of Contractor in Amphoe Sam Phran, Changwat Nakhon Pathom 

 

ชนินาถ ราชอุ่น1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2 
Chaninart Ratchaoun1 and Phitak Siriwong2 

1สาขาวิชาการประกอบการ  2 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร 
E-mail : bamboo45@hotmail.com โทร. 085-705-3526 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประเภทกระเบื้องหลังคาสําหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 82 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ผลการศึกษาพบว่า  งานรับเหมา
ก่อสร้างท่ีได้รับประเภทบ้านพักท่ีอาศัย ภายในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนมากท่ีสุด  ผู้มีอํานาจตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างหลังคา คือ เจ้า
ข้องบ้านหรือผู้ว่าจ้าง ส่วนใหญ่จะซ้ือจากตราย่ีห้อ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) ตราห้าห่วง และ บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จํากัด(มหาชน)-ตราช้าง สาเหตุท่ีเลือกใช้ คือ มีการจัดรายการลด แลก แจก แถม จากโฆษณาต่างๆ และ ชื่อเสียงตราสินค้ามาก
ท่ีสุด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน
สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ และปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ ปัจจัยด้านการจูงใจ 
ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ตามลําดับ ปัญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือกระเบ้ืองหลังคา 3 ระดับ
แรก ได้แก่ ไม่มีการส่งเสริมการขาย ไม่มีการสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของรางวัล และสินค้าชํารุดกระเบื้องหลังคาแตกเสียหาย 
คําสําคัญ:  กระเบื้องหลังคา  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
 
 
 

Abstract 
The objective of this independent study was to study marketing mix and psychological factor affecting 

buyer decision towards selecting roof tiles type of contractor in Amphoe Sam Phran, Changwat Nakhon Pathom. 
The sample group consisted of 82 construction company owners in Amphoe Samphran. The most commissioned 
project in the past was house. The most of season project on April-June. The person who made the buying 
decision of roof tiles was the owner house and employer. The most preferred roof tiles were Mahaphat Fiber 
Cement Co.,Ltd. (Hahuang) and The Siam Cement Public Company limited. (Elephant). The most preferred reason 
for choosing the roof tiles was marketing promotion, information TV/radio and brand name. The marketing mix 
factor that affected buying decision at the high level were marketing promotion, product, price and place, 
respectively. In the psychology side factor at the high level were the attitude, the attractive, the perceptions, the 
learning and the character, respectively. The 3 most important problems in buying roof tiles were no marketing 
promotion, no accumulate balance for prize and broke product. 
Keywords:  Roof tiles, Contractor. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ 
Factors Affecting the Consumer’s Decision Making  

to Choose all Star Driving Range Golf Complex 
 

ฉกาชาต  สุขโพธิเ์พ็ชร์1 และ พิทักษ์  ศิรวิงศ์2 
Chakachat  Sukpopet1 and Phitak  Siriwong2 

1สาขาวิชาการประกอบการ  2สาขาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
e-mail: chakachat@gmail.com  Tel.0840175145 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ 
กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ ซ่ึงการวิจัยในคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ จํานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 61-70 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 60,001-70,000 บาทการศึกษาวิจัยนี้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ ด้านการจูงใจ และด้านการ
รับรู้  
คําสําคัญ:  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   การตัดสินใจ   เลือกใช้บริการ 
 
 
 

Abstract 
This research aimed to identify the factor that affects the consumers to choose All Star Driving Range 

Golf Complex. The questionnaires were used to collect the data and 400 people who came to All Star Driving 
Range Golf Complex have participated in this research. These participants were mostly male, aged between 61 
to 70 years old, education level of Bachelor Degree or equivalent and mainly business owners with the income 
level of 60,001 to 70,000 Baht per month. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
one way anova, t-test and multiple regression analysis. The overall factors of marketing mix to choose All Star 
Driving Range Golf Complex were close to the highest level. The results by average analyzation showed that the 
Promotion was the first factor and the Process was second factor. The third factor was Physical Evidence, forth 
was People, fifth was Product, sixth was Price, and the last factor was Place. Psychology factor which have the 
effect to choose All Star Driving Range Golf Complex were also close to the highest level. The results by average 
analyzation showed that the most effecting factor was learning and next was Believe & Attitude. The factor 
comes after that was Motivation and the Perception was the least factor. 
Keywords:  Driving range, Decision making, Choose service. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซ้ือลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม 
Factors Affecting the Purchase of Post Larva by Shrimp Farmers in Changwat Nakhon Pathom 

เบญจวรรณ สระทองยอด1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2 
Benjawan Srathongyod1 and Phitak Siriwong2

 
1สาขาวิชาการประกอบการ 2สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซ้ือลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม ซ่ึง

การวิจัยในคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ประการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 
400 คน โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบสมมติฐานวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA)และ วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ จากผลวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี  การศึกษาระดับ
มัธยม  ประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง 5-6 ปี  ขนาดฟาร์มกุ้ง 21-30 ไร่ แหล่งเงินทุนในการประกอบการมีการกู้ยืม ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
พบว่า ส่วนใหญ่จํานวนคร้ังท่ีคิดว่าจะซ้ือ  6-10 คร้ังต่อปี จํานวนซ้ือในการเลี้ยงต่อ 1คร้ังของกุ้งขาวเป็นจํานวน 80,000 ตัว/บ่อ/ไร่ 
จํานวนซ้ือในการเลี้ยงต่อ 1 คร้ังของกุ้งก้ามกรามเป็นจํานวน 10000 ตัว/บ่อ/ไร่ เหตุผลท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงเพราะเหตุผลรายได้ดี 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเป็นเพ่ือน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการซ้ือลูกกุ้งท่ีไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการซ้ือลูกกุ้งท่ีไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ด้าน ส่วนประสมทางการตลาดวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย ภาพรวมของระดับ
การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ภาพรวมการของส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมากและภาพรวมการของด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับมาก 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจําหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการซ้ือลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ปัจจัยด้านจิตวิทยาประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ส่งผลต่อการซ้ือลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ:  ผู้ประกอบการ  การซ้ือ  ลูกกุ้ง 
 

Abstract 
This research aimed to study factors affecting the purchase of shrimp larva by shrimp farmers in Changwat 

Nakhon Pathom. The questionnaires were used for gathering data from the sample- 400 shrimp farmers in 
Changwat Nakhon Pathom. The data were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis 
testing was One-way ANOVA and multiple regression analysis. The results showed that most of shrimp farmers are 
men between the ages of 31- 40 years old. Their education is high school. They have experience in farming shrimp 
size 21-30 hectares for 5 to 6 years. The loan is their source of financial investment. A component of behavioral 
sciences found that most of the thought to buy shrimp larva is 6-10 times a year and it is to buy for nourishing. the 
number of white shrimp is 80,000 per a pond a rai. The number of lobsters is 10,000 per a pond a rai. The reason 
to do this job is well income. Friends are the influential ones who affected to do this job. the test found that 
different personal factors do not affect to buying different shrimp statistically significant at the 0.05 level. The 
different behavioral factors do not affect to buying different shrimp statistically significant at the 0.05 level. The 
results of multiple regression analysis of market mix, the overview of the decision is at a very high level. The 
overview of psychology is at a very high level. The test found that the factors of market mix consist of product; 
price; purchasing channels; and marketing promotion which affect the purchase of shrimp farmers in Changwat 
Nakhon Pathom statistically significant at the 0.05 level. The factors that included psychology, motivation, 
perception, learning, beliefs and attitudes affect to purchase of the shrimp farmers in Changwat Nakhon Pathom 
statistically significant at the 0.05 level.    
Keywords:  Shrimp Farmers, The Purchase, Post Larva. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 
 Factors Affecting the Decision on Purchasing Breeder Pig of Farmers in Changwat 

Nakhon Pathom 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ัง

นี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุในจังหวัดนครปฐม จํานวน 230 ราย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที 
การทดสอบค่าเอฟ การทดสอบความแตกต่างท่ีมีนัยสําคัญ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้เทคนิควิธีนําเข้า 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจ
ซ้ือสุกรพันธ์ุเพ่ือนําไปเลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธ์ุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านจํานวนสุกรพันธ์ุในฟาร์มของเกษตรกร และ
รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้าน
การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสุกรพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
คําสําคัญ:  การตัดสินใจซ้ือ  สุกรพันธ์ุ  เกษตรกร   
 
 
 

Abstract 
This research aimed to study factors affecting the decision on purchasing breeder pig of farmers in 

changwat Nakhon Pathom. The questionnaires were used for gathering data from the sample of 230 farmers. Data 
was analyzed by frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was t-
test, F-test, Least Significant Difference and multiple regression analysis with added technique. The results were 
that marketing mix factors, psychological factors at high level. The decision on purchasing breeder pig of farmers at 
highest level. The hypothesis testing found that the different individual factor including gender, age, educational 
which is affecting the decision on purchasing breeder pig of farmers in changwat Nakhon Pathom are not different 
statistically significant at 0.05 level. But the different number of breeder pig and income per month which is 
affecting the decision on purchasing breeder pig of farmers in changwat Nakhon Pathom are different statistically 
significant at 0.05 level. The marketing mix factors including product, price, place and promotion which is affecting 
the decision on purchasing breeder pig of farmers in changwat Nakhon Pathom are statistically significant at 0.05 
level. The psychological factors including motivation, perception, learning, belief and Attitude which is affecting the 
decision on purchasing breeder pig of farmers in changwat Nakhon Pathom are statistically significant at 0.05 level. 
Keywords: The decision on purchasing, Breeder pig, Farmers. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดี ในตราสินค้านารายา 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Relationship between Marketing Mix Factors and Brand Loyalty  
Naraya of Consumers in Bangkok 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและความจงรักภักดีในตราสินค้านารายาของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และความจงรักภักดีใน
ตราสินค้านารายาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้านารายาในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีในตราสินค้า
นารายาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในตราสินค้านารายาของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของความจงรักภักดีแล้ว พบว่า
ทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง     
คําสําคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาด  ความจงรักภักดีในตราสินค้า  นารายา   
 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study to compare the individual factors and brand loyalty 

Naraya of consumers in Bangkok and study to the relationship between the marketing mix factors and brand 
loyalty Naraya of consumers in Bangkok. The sampling group used in this research was the consumers who 
have purchased the product Naraya in Bangkok about 400 people. Questionnaires were used to collect data. 
The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance 
and correlation coefficients. The results of this research were as follow : the different individual factors 
including gender, age, education, occupation and average income per month had different the brand loyalty 
Naraya of consumers in Bangkok. The marketing mix factors including product, price, place and promotion 
have related to the brand loyalty Naraya of consumers in Bangkok generally was the positive relation at the 
medium level.    
Keywords: Marketing mix, Brand loyalty, Naraya. 
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การเปิดเผยข้อมูลบญัชสีิ่งแวดล้อมและสังคม: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวปฏบิัต ิ
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Environmental Accounting Information and Social Disclosure  
of the Listed Companies in the Stock Exchange Thailand :  

The Comparison by Groups of Industry Study 
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E-mail: k_apo_okfon@hotmail.com โทร. 089-6217700 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมและสังคมระหว่าง

กลุ่มอุตสาหกรรม และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมและสังคมของตัวแปรอิสระ
ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการทํากําไร โครงสร้างหนี้สิน ประเภทของผู้สอบบัญชี และโครงสร้างการเป็นเจ้าของ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังสิ้น 483 บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า บริษัทท้ัง 483 
บริษัท มีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสังคมมากท่ีสุด คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และหัวข้อท่ีมี
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
สังคมน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มทรัพยากร และหัวข้อท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรมจาก
การดําเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคม จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขนาดของ
บริษัท โครงสร้างหนี้สิน และโครงสร้างการเป็นเจ้าของ มีความสัมพันธ์กับระดับในการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า ขนาดของบริษัท ความสามารถในการทํากําไร 
โครงสร้างหนี้สิน ประเภทของผู้สอบบัญชี และโครงสร้างการเป็นเจ้าของ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับในการเปิดเผย
ข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  
คําสําคัญ: การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม, การเปรียบเทียบ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
This study aimed to propose the corporate environmental and social disclosure practices by groups of 

industry and study the relativity between the corporate environmental and social disclosure with variables in 
accounting there are size, profitability, leverage, auditor and ownership. We are collected data from 483 companies 
to analyze with standard statistics such as average, maximum, minimum and standard deviation etc. We are used 
multiple linear regression analysis and correlation coefficient analysis for analyzed environmental and social 
disclosure. Thus, we are found industry most disclosed environmental and social that is Property and Construction. 
It has most topics of disclosed environmental and social that are Environmental Conservation and Innovation and 
Diffusion of Innovation. But industry has less disclosed of environmental and social that is Resource. The 
implementation of CSR used multiple regression analysis included Property and Construction Industry, Services 
Industry, Industrial Goods Industry, Agro and Food Industry found size, leverage and ownership are relation of 
practices of CSR to disclosing environmental accounting are significance level is 0.5 and correlation coefficient 
analysis are size, profitability, leverage, auditor and ownership have relation same as practices according to CSR for 
environmental and social disclosure are significance level is 0.01. 
Keywords: Environmental disclosure, Comparison, Stock exchange Thailand. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเช่าท่ีพักอาศัย 
ในเขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัยในเขตรัชดาภิเษก

กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพฤติกรรมต่อการเลือกเช่าท่ีพักอาศัยในเขตรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัย ในเขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงการเช่าท่ีพักอาศัย
ในเขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
statistics) ซ่ึงวิเคราะห์จากค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลจากการศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ควรมีการตรวจสอบและจดบันทึกข้อบกพร่องของอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวก
ต่างๆให้ครบถ้วนเพ่ือจัดตารางและดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ําเสมอ ด้านราคาพบว่าลูกค้ามีความ
คิดเห็นในด้านราคาไปในทางท่ีดีระดับมากดังนั้นผู้ประกอบการให้เช่าห้องพักอาศัยควรท่ีจะต้องรักษามาตรฐานและมีการปรับปรุง
ด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ด้านสถานท่ีต้ังพบว่าควรตรวจสอบลูกค้ามีความคิดเห็นว่าควรมีการตรวจสอบข้อบกพร่องของอาคารและ
ระบบต่างๆควรขยายบริเวณท่ีจอดรถให้แก่ลูกค้าเพ่ิมข้ึนและควรปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอาคารให้ดูเป็นธรรมชาติ สดชื่น สบาย
ตา ด้านส่งเสริมการตลาดพบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นไปในทางที่ดีซ่ึงมีความคิดเห็นว่าควรจัดแผ่นผับและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ท่ี
ดึงดูดใจอย่างเหมาะสมควรจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากย่ิงข้ึน เช่นการทําบุญร่วมกัน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
อ่ืนๆเป็นต้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของลูกค้าท่ีเช่าห้องพักในขณะนี้และเม่ือสภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการศึกษาเร่ืองนี้ซํ้าอีกคร้ังเพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีแท้จริงย่ิงข้ึน  
คําสําคัญ: เช่าท่ีพักอาศัย 

Abstract 
Education Services Marketing Mix Factors Affection Decision For Residential Rental InRatchadapisek 

Area Bangkok Data analysis and statistical methods used to analyze data. Using descriptive statistics 
(Descriptive statistics), which analyzes the frequency (Frequency) percentage (Percent) and comparative 
analysis. The study found that the product marketing mix. There should be a check and a note of the 
shortcomings of the buildings and facilities are required to schedule and continue to improve and refine them 
in good condition regularly. Experts have found that customers have commented on the price in a very high 
level. Therefore, entrepreneurs rented accommodation should be standard treatment and improved pricing 
continued. The location that customers should check the opinion that there should be defects of buildings 
and systems. Should expand the parking area for customers increased. And should modify the environment, 
building a fresh and natural look. Marketing Promotion found that opinion to the opinion that a good pub 
should sheets and billboards. The appeal proper Event to be linked to as many customers as more people 
together. Sports Management and others. The current economic and social conditions. Influence the feelings 
of customers who rent a room now. When the environment changes this study should be repeated in order 
to get more authentic information 
Keyword: Residential rental. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ คือ 
ผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการนวดในร้านนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานีท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานและข้ึนทะเบียนต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จํานวน 15 แห่ง ซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีมาใช้บริการจึงใช้สูตรการคํานวณโดยการใช้สูตรไม่ทราบจํานวนประชากรของ William Gemmel 
Cochran (1953) โดยกําหนดขนาดของตัวอย่างท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร้อยละ 5 ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง 385 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทและมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการการนวดแผนไทยประเภทนวดเท้าสูงสุด ผู้ใช้บริการให้เหตุผลในการมาใช้บริการนวดแผนไทยเพ่ือ
นวดเพ่ือรักษาอาการปวดเม่ือย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยโดยมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ใช้บริการนวดแผนไทยในวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการนวดแผนไทยในช่วงเวลา 16.00-19.59 น. มีการทราบข้อมูลสถานท่ีต้ังของ
ร้านนวดแผนไทยจากป้ายโฆษณา มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการเปน็เงิน 200-500 บาท และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการนวดแผนไทย นาน  ๆคร้ัง 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์และบริการมากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
ในจงัหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยใน
จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันในด้านเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการนวดแผนไทย บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย 
ระยะเวลาในการใช้บริการนวดแผนไทย และความถี่ในการใช้บริการนวดแผนไทยต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  พฤติกรรม  นวดแผนไทย   

Abstract 
The objectives of this study are to 1) Study consumer behavior when choosing Thai massage service in Pathumthani; 2) 

Study the relationship between factor of service marketing mix and consumer behavior when choosing Thai massage service in 
Pathumthani. Population used in this research consisted of consumers who used Thai massage service in 15 Thai spas which have 
been certified and registered with the Provincial Public Health Office in Pathumthani province. As the number of population using the 
massage service is unknown, researcher used formula of William Gemmel Cochran (1953) to calculate the number of population. 
Significance level of sample size was 0.05. Erroneous size (e) was 5 percent. Hence, total sample size of 385 was obtained. The tool 
which was used to collect data was questionnaires. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, means, standard 
deviation and Chi-squared test. The study found that most of the customers of Thai massage service were female, aged between 31-
40 years, married, graduated with bachelor's degree. Most of them were employees of companies and earned monthly income of 
20,001-30,000 baht. Under consumer behavior in choosing Thai massage in Pathum Thani, it was found that most of consumers 
choose foot massage. The reason for using massage service was to alleviate pain and ach symptoms.  Most of the consumers made 
the decision to use Thai massage service by themselves. Most of the consumers used massage service on Saturday and Sunday during 
16:00 to 19:59 hrs. Consumers learnt about location of the Thai spa from billboards. The cost per massage service was between 200-
500 baht. Most of service users used massage service on seldom basis. Results of analysis of service marketing mix found that the 
overall service was satisfactory. When considering each item, it was found that majority of users place the most emphasis on products 
and services. Results of analysis of the relationship between personal factors and consumer behavior when choosing Thai massage 
service in Pathum Thani was positive with significance level of 0.05. The personal factors were including sex, age, marital status, 
education, occupation and monthly income. Factors of service marketing mix, which were correlated with consumer behavior in 
choosing Thai massage in Pathum Thani, were reasons for using Thai massage service, duration of using Thai massage service and 
frequency of using Thai massage service with significance level of 0.05. 
Keywords:  Marketing mix, Behavior, Thai massage. 
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Service Marketing Mix Factors In Buying Motorcycles with a Cylinder 151 cc. More than in Bangkok 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ท่ีมี

ขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือก
ซ้ือรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามย่ีห้อ
ของรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ ท่ี ซ้ือและจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป ในช่วงปี 2557 ท่ีมีอายุ 18  ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทราบจํานวนประชากรท่ีซ้ือ
และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์จึงใช้สูตรการคํานวณโดยวิธียามาเน่ ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง 393 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีซ้ือและจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี 
ข้ึนไป ในช่วงปี 2557 ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทและมีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ท่ีซ้ือและจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 
ซีซี ข้ึนไป ในช่วงปี 2557 ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความสําคัญด้านบุคลากรมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือด้านการส่งเสริม
การตลาด ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการให้ระดับความสําคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ซ้ือรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน 
ลูกค้าให้ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไปในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และย่ีห้อของจักรยานยนต์ท่ีแตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จักรยานยนต์ท่ีมีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี  

Abstract 
The objectives of this research are to 1) Study important level of factor of service marketing mix when choosing motorcycle 

with 151cc engine and above in Bangkok; 2) Compare important level of factors of service marketing mix when choosing motorcycle 
with 151cc engine and above in Bangkok according to personal factors; 3) Compare important level of factors of service marketing mix 
when choosing motorcycle with 151cc engine and above in Bangkok according to brands of motorcycles. The population in this study 
included consumers, above 18 years old, who purchased and registered motorcycles with 151cc engine and above in the year 2014 in 
Bangkok. The number of population of persons who purchased and registered motorcycles was determined by using Yamane's 
formula. The population consisted of 393 persons. The tools adopted in this study were questionnaires. Statistics used to analyze data 
were frequency, percentage, average, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The study found that majority of consumers, 
above 18 years old, who purchased and registered motorcycles with 151cc engine and above in 2014 in Bangkok were male between 
the ages of 20-30 years old, single, and graduated with a bachelor's degree. Most of them were staffs/employees of companies and 
earned monthly income of between 25001-35000 baht. The overall result of the service marketing mix was high. Analysis of service 
marketing mix found that the most important factor that the consumers preferred was personnel. The least important factor was 
promotional activities. Result of the comparison of important level of factors of marketing mix according to personal factors including 
gender, age, education, occupation and monthly income, indicated that customers give different priority concerning service marketing 
mix when buying motorcycle with 151cc engine and above in Bangkok. Under personal factor of different status, customers with 
different status do not have different priorities concerning service marketing mix when buying motorcycle with 151cc engine and above 
in Bangkok. Under brands of motorcycles, customers have different importance concerning the service marketing mix when buying 
motorcycle with 151cc engine and above in Bangkok with significance level of 0.05.  
Keywords:  Marketing mix, Motorcycles with a Cylinder 151 cc. 
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The Effect of Organizational Culture on Employee’s Participation:  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 265 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์กรส่งผลอย่างย่ิงในทิศทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าวัฒนธรรมแบบเครือญาติส่งผลมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบปรับตัว ตามลําดับ 
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองค์กร  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
 
 

Abstract 
The Purpose of this research is to study The Effect of Organizational Culture on Employee’s Participation: 

Case of subdistrict Administrative Offices in Amphor nangrong, Buriram Province. The samples consist of 265 staffs. 
Questionnaire was used to collect the data and data were analyzed by frequency, average, standard deviation. The 
hypothesized effects were test by Linear Multiple Regression Analysis. The results of hypotheses testing revealed 
that Organizational Culture has the highest effect Employee’s Participation of subdistrict Administrative Offices at 
0.01 significant level. When considering each in revealed that in the dimension of Cultural kinship of the highest. 
Followed by the dimension include Achievement oriented culture. Culture official and Culture adaptation 
respectively. 
Keywords: Effect of Organizational, Culture on employee’s participation 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 
INDEX กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ จํานวน 36 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
งบการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน และวิธี
รายการคงค้างจากการดําเนินงานสุทธิของ Sloan et al. (1999) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังสองใช้สถิติทดสอบ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลจากการประเมินคุณภาพกําไรตามวิธีรายการคงค้างจากเงินทุน
หมุนเวียน มีจํานวนกิจการท่ีคุณภาพกําไรสูงกว่าคุณภาพกําไรของ SET50 INDEX มากกว่าการประเมินคุณภาพกําไรตามวิธี
รายการคงค้างจากการดําเนินงานสุทธิ อาจสรุปได้ว่าถ้าใช้หลักความระมัดระวังแล้ว วิธีหลังให้ผลการคํานวณท่ีดีกว่า และ
นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพกําไรตามวิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน และวิธีรายการคงค้างจากการดําเนินงานสุทธิมี
ความสัมพันธ์กัน 
คําสําคัญ : คุณภาพกําไร 

 
Abstract 

The objective of this study is to compare the quality of earnings of listed companies in SET50 INDEX 
Group. The 36 companies in the SET50 INDEX were use as sample. Financial data used in this study was 
gathered from financial statements of the listed companies from the year 20011 to 2015. The Sloan et al. 
1999 model technique is applied in this study focusing on the Working Capital Accruals model and the Total 
Net Operation Accruals model. The relationship between the ratio of the Working Capital Accruals model and 
the Total Net Operation Accruals model was investigated using a Pearson’s correlation. The results from this 
study are as follows, when comparing the Working Capital Accrual model with the Net Operating Accrual 
model, the former method had higher Quality of Earnings than the average of SET50 INDEX. This can be 
concluded that, when applying conservative principle, the latter method showed better performance. In 
addition, this study indicated that there is significant relationship between the Working Capital Accrual model 
and the Total Net Operation Accruals model. 
Keyword: Quality of earnings. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบบรรยากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี ตามความคิดเห็นของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจําแนกตามประเภทขององค์กรและอําเภอท่ีต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูใน
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดลพบุรี จํานวน 101 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.891 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า  1) บรรยากาศองค์การของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องจังหวัดลพบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน และ 2) บรรยากาศองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
จังหวัดลพบุรี จําแนกตามอําเภอท่ีต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรและอาํเภอท่ีต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรยากาศองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้อง 

 
Abstract 

 This research aims to 1) study Child Development Center atmosphere under Administration Lopburi 
province and 2) compare Child Development Center atmosphere under Administration Lopburi province 
when classified by type, and location. Sample groups 101 persons teacher under Child Development Center 
drawn by stratified random sampling. The instrument that use in the saving collects the data were 
questionnaires with reliability value of 0.891. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Fisher’s Least Significant Difference. The findings were as 
follows: 1) Child Development Center atmosphere under Administration Lopburi province was at a high level; 
7 aspects were at a high level and 1 aspect was at a middle level. and 2) Compare Child Development Center 
atmosphere under Administration Lopburi province when classified by type had different significantly statistic 
at .05 when classified by age had not different. 
Keywords: Child Development Center, atmosphere, Administration 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานวชิาการของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
สังกัดการปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

Parents Satisfaction on Academic Administration of the Child Development 
Center under the Local Government Kaeng Khoi District, Saraburi Province 

 

พัฒนา  จันพางาม 
Pattana  Janpa-Gam 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  

E-mail: kkcomputerg7@gmail.com โทร 085-4025883 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดการปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดการปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จําแนก ตามหน่วยงาน
ท่ีศูนย์สังกัด และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี จํานวน 372 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับระดับความพึงพอใจผู้ปกครองต่อการบริหารงานวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดการปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ระดับความพึงพอ
ใจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามหน่วยงานท่ีศูนย์สังกัดและ
อาชีพในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ผู้ปกครองนักเรียน การบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
Abstract 

 This research aims to 1) study Parents Satisfaction on academic administration of the Child Development 
Center under the Local Government Kaeng Khoi district, Saraburi province and 2) compare Parents Satisfaction on 
academic administration of the Child Development Center under the Local Government Kaeng Khoi district, 
Saraburi province when classified by type, and occupation. Sample groups 372 persons Parents under Child 
Development Center drawn by stratified random sampling. The instrument that use in the saving collects the data 
were questionnaires. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, and Fisher’s Least Significant Difference. The findings were as follows: 1) Parents Satisfaction on 
academic administration of the Child Development Center under the Local Government Kaeng Khoi district, 
Saraburi province was at a high level and 2) Compare Parents Satisfaction on academic administration of the Child 
Development Center under the Local Government Kaeng Khoi district, Saraburi province when classified by type, 
and occupation had different significantly statistic at .01. 
Keywords: Parents, Satisfaction, academic administration, Child Development Center 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลยาง  อําเภอศีขรภูมิ  จงัหวัดสุรินทร์ 

People’s Participation in Making Development Strategic Plan of Yang Subdisirict 
Administrative Organization in Sikhoraphum District, Surin Province 

 

ดวงพร  แสนประเสริฐ 
Doungporn   Sanprasert 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
E-mail: doumg-27@hotmail.co.th โทร 094-4258101 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านการตัดสินใจ  2. ด้านการดําเนินการ 3. ด้านการรับ
ผลประโยชน์  4. ด้านการตดิตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร  โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตาราง
ของ เครจซีและมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 367 คน แล้วทําการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ  ตามสัดส่วน ด้วยวิธีสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยการจับฉลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.904  สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อย เรียงลําดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ดังนี้ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการ
ประเมินผล ด้านการดําเนินการ และด้านการตัดสินใจ ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ ให้มี
การประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ให้มากข้ึน รองลงมา คือ ให้มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถ่ินให้
ครอบคลุมทุกด้าน และโครงการท่ีเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการ ตามลําดับ 
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบล 
  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate people’s participation in development strategic plans of 

Yang Sub-district Administrative Organization in Sikhoraphum district, Surin province in four aspects: decision 
making, operating, taking benefits, and following-up and evaluating. The samples consisted of 367 informants. 
They were proportionally gathered from different villages. Moreover, the simple sampling was also utilized by 
drawing lots. The study tool was a questionnaire with three parts i.e. checklist, six-rating scale and open-
ended questions with the reliability of 0.9035. The basic statistics employed in this study were percentage, 
mean and standard deviation. The study results revealed that: People’s participation in development 
strategic plans of Yang Sub-district Administrative Organization in Sikhoraphum district, Surin province was 
overall at a low level. Having considered each aspect, it showed that taking benefits was found at a moderate 
level while other aspects were found at a low level. Moreover, taking benefits was ranked first the average 
highest level and was followed by following-up and evaluating, operating and decision making respectively. 
For their opinions and recommendations, the respective topics were mostly recommended: Implementation 
of the development strategic plans should be more publicized. Budget for local development should be 
allocated covering all aspects. And all projects as set in the development strategic plans should be done. 
Keywords:  Participation Making Development Strategy Plan Subdisirict Administrative Organization 
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติตอ่วิชา
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  

ท่ีใช้วิธีสอนโดยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกต ิ
The Comparison of Learning Achievements on Science Process Skills and Attitudes toward 

Science of Mathayomsuksa 2 on Human Body System by Sciences Activities Series and 
Traditional Instruction 

พัชรีวรรณ  หาญสบืศลิปส์ุข  ประสิทธิ ์ ปรุะชาติ และ วันวิสาข ์ ลิจ้วน 
Patchareewan  Hansuebsinsuk, Prasit  Purachat   and Wanwisa  Lijuan 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
E-mail : patcha_2513@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 

ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ระบบต่าง  ๆของร่างกายมนุษย์ก่อนและหลงัได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบต่าง  ๆของร่างกายมนุษย์ท่ีได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้าน
โคกสาํโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 ห้องเรียน จากนั้นทําการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากได้
ห้องเรียนท่ี 1 จํานวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนท่ี 2 จํานวน 30 คนเป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ
การสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 3) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบต่าง  ๆของร่างกายมนุษย์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 5) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 6) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพ ใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน และการทดสอบความแปรปรวนร่วมทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์มีค่า
เท่ากับ 83.00/80.17 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

Abstract 
 The purpose of this study were to 1) create and find the efficiency of a sciences activities series on the topic of 
human body system according to the 80/80 rule 2) compare the Matthayom 2 student’ s learning achievements, scientific 
process skills and attitudes toward science on the topic of human body system between before and after using sciences 
activities series and 3) compare their learning achievements, scientific process skills and attitudes toward science between using 
sciences activities series and traditional instruction. Samples were selected from Matthayomsuksa2 students who were in the 
1st semester of the academic year 2014 at Tesaban1school, Bann Kohksamrohng, Lop Buri province by the purposive sampling 
of 2 classroom. Then they were divided into 2 groups using simple random sampling. Names of these 60 students were drawn 
and put into 2 groups: 30 students in a control group who were taught in the traditional instruction and another 30 students in 
an experimental group who were taught with sciences activities series. The research instruments were 1) the lesson plans of 
human body system using the sciences activities series 2) the lesson plans of human body system using in the traditional 
instruction 3) the sciences activities series on the topic of human body system 4) a learning achievement test 5) a scientific 
process skills test and 6) attitudes toward science test. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, pre-test, post-test and One Way Analysis of Covariance. Result of the Research: 1) The efficiency of a sciences 
activities series on the topic of human body system for Matthayomsuksa 2 students was 83.00/80.17. 2) The student’s learning 
achievements, scientific process skills and attitudes toward science with the sciences activities series was higher than before 
learning at .05 level of significance. 3) The student’s learning achievements, scientific process skills and attitudes toward science 
after learning with the sciences activities series was higher than the learning achievements, scientific process skills and attitudes 
toward with traditional instruction at .05 level of significance 
Keywords: Sciences activities series, Academic achievements, Scientific Process Skills, Attitudes toward  science 
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ผลการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอ้มท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และการมีจิตอนรุักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชปูถัมภฯ์ จังหวัดปทุมธานี 

The Effects of Learning Activities Management Based on the Science, Technology, 
Society and Environment Approach in the Topic of Environment and Natural 

resources on Analytical Thinking Ability and the Environment and Natural 
resources Conservation Mindedness of Mathayom Suksa III Students at Dipangkorn 

Wittayapat (Mattayom Wat Hattasankaset) School in Pathum Thani Province 
 

เพลินทพิย์  หงส์หนิ  จุฬารตัน์  ธรรมประทีป  และ  ทวีศักด์ิ จินดานุรกัษ์ 
Plernthip  Honghin1, Jurarat Thammaprateep2 and Tweesak Chindanuruk2 

1แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 2สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี   
E-mail: plernthip-aeang3152@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (2) เปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม กับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ (3) เปรียบเทียบการมีจิตอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม และ(4) เปรียบเทียบการมีจิตอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม กับ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จํานวน 90 คน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เร่ืองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ(3) แบบวัดจิตอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สูงกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 (3) การมีจิตอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน โดยใช้การจัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ(4) การมีจิตอนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สูงกว่าการมีจิตอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

 จิตอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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Abstract 
The purposes of this study were (1) to compare the analytical thinking ability of Mathayom Suksa III 

students before and after learning by using the science, technology society and environment approach; (2) to 
compare the analytical thinking ability of Mathayom Suksa III students learning by using the science, technology 
society and environment approach and the traditional teaching; (3) to compare the environment and natural 
resources conservation mindedness of Mathayom Suksa III students before and after by using the science, 
technology society and environment approach; and(4) to compare the environment and natural resources 
conservation mindedness of Mathayom Suksa III students learning by using the science, technology society and 
environment approach and the traditional teaching. The research sample consisted of 90 Mathayom Suksa III 
students in the first semester of the academic year 2014 of Dipangkorn Wittayapat (Mattayom Wat 
Hattasankaset) School classes using cluster random sampling technique. The research instruments comprised of 
(1) the lesson plan constructed by using the science, technology, society and environment approach in the topic 
of environment and natural resources; (2) analytical thinking ability test; and(3) the environment and natural 
resources conservation mindedness test. Data were analyzed using the mean, standard deviation, and t-test. The 
findings of this study were (1) analytical thinking ability of students who learned under the science, technology, 
society and environment approach were  higher than those before learning at the .01 level of significance; (2) 
analytical thinking ability of students who learned under the science, technology, society and environment 
approach after learning were higher than students who learning by the traditional teaching at the .01 level of 
significance; (3) environment and natural resources conservation mindedness of the students who learned under 
the science, technology, society and environment approach were higher than those before learning at the .01 
level of significance; and(4) conservation environment and natural resources conservation mindedness of 
students learning who learned under the science, technology, society and environment approach were higher 
than students who learning by the traditional teaching at the .01 level of significance. 
Keywords: Learning activities management based on the science, Technology,  

    Society and environment approach, Analytical thinking ability,  
                Environment and natural resources conservation mindedness 
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การใชบ้ทเพลงเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและเขยีนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

The Implementation of Song Lyrics to Promote English Reading 
and Writing Abilities of Matthayomsuksa 4 Students 

 

สุภาพ  เกิดดี 
Supahp  Kerddee  

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
E-mail: Ksim.susan@gmail.com    โทร. 087-0226006 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ 1) ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเพลง ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 2) ความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  3) 
ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงกับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  4) เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเพลงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง จํานวน 100 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเพลง 2)  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบประเมินความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ 5) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
การใช้บทเพลงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) 
ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเพลงกับการสอนแบบ
ปกติไม่แตกต่างกัน  4) เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเพลงสูงกว่า
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
คําสําคัญ: การใช้บทเพลง ความสามารถทางการอ่านและเขียน 
 

Abstract 
This research aimed to compare:  1) Matthayomsuksa 4 students’ abilities in English reading and writing 

before and after using song lyrics;  2) the students’ abilities reading and writing before and after using the traditional 
teaching ; 3) the students’ abilities reading and writing between using song lyrics and traditional teaching  and 4) 
the students’ attitude towards English learning using song lyrics and  traditional teaching .The sample, obtained by 
using simple random sampling, comprised Matthayomsuksa 4 students from Satriangthong School in Ang Thong 
Province during the second semester of the academic year of 2015. The research instruments were: 1) lesson plans 
using song lyrics, 2) lesson plans using the traditional teaching, 3) a learning achievement test on the English reading 
and writing, 4) an ability test in English writing and 5) a test of attitude towards learning English. Data were analyzed 
in terms of mean, standard deviation and t-test. The findings were as follows: 1) The students’ abilities in English 
reading and writing after using song lyrics was higher than that before using it (p<.05). 2) The students’ abilities 
reading and writing after using the traditional teaching was higher than that before using it (p<.05).  3) There were 
no differences in the students’ abilities reading and writing between using song lyrics and traditional teaching. 4)  
The students’ attitude towards English learning using song lyrics was higher than the traditional teaching (p<.05). 
Keywords: The implementation of Song Lyrics, English Reading and Writing Abilities. 
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การสร้างแบบทดสอบวินจิฉัยความเขา้ใจการอ่านภาษาไทย สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
The Construction of Diagnostic Test in Reading Comprehension for Matthayom Seuksa 2 Students 

 

ภักด์ิวดี  รักษาบุญ 
Pakvadee  Raksabun 

สาขาวิจัยและประเมนิผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
E-mail : pagwadee@hotmail.com โทร.091-8618982 

 

บทคดัย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจการอ่านภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และเพ่ือค้นหาสาเหตุและข้อบกพร่องความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย เร่ือง การอ่านข้อความสั้น การอ่านจับใจความ
บทความ ข้อความ และการอ่านเนื้อความที่เป็นเร่ืองราว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 681 คน ของปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ
แบบทดสอบสํารวจข้อบกพร่อง เร่ืองความเข้าใจการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใช้เพ่ือสํารวจข้อบกพร่อง สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเท่ียงตรง ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อม่ัน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองความเข้าใจการอ่านภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จํานวน 3 ตอน  คือ การอ่านข้อความสั้น จํานวน 9 ข้อ การอ่านจับใจความ
บทความ  จํานวน 11 ข้อ การอ่านเนื้อความที่เป็นเร่ืองราว จํานวน 10 ข้อ ผลการสร้างได้แบบทดสอบ แบบเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ ผล
การหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ตอน มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.6-1.0 ค่าความยากของแบบทดสอบต้ังแต่ 0.65-0.74 ค่าอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบต้ังแต่ 0.20-0.69 และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 0.88 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ผลการค้นหาสาเหตุและ
ข้อบกพร่องพบว่า ข้อบกพร่องในการเรียนรายวิชา ภาษาไทย เร่ืองความเข้าใจการอ่านภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
พบมากท่ีสุด คือ นักเรียนจับประเด็นท่ีสําคัญไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 93.61 รองลงมาคือนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อความท่ีอ่าน คิดเป็นร้อยละ 
77.69 และนักเรียนวิเคราะห์ความหมายไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 44.61 
คําสําคัญ: แบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจการอ่านภาษาไทย     

Abstract 
The purposes of this research were:  to construct and determine the quality of diagnostic test in the understanding 

reading in Thai for Matthayomsuksa 2 students and to find the deficiency of diagnostic test understanding reading in Thai in 
short passage, reading for main idea in passage, message and story of Matthayomsuksa 2 students under the Secondary 
Educational Service Area office 21. The sample were 651 students of Matthayomsuksa 2in the first semester of the academic 
year 2015, under the Secondary Educational Service Area office 21. They were selected through Multi-stage sampling. Research 
instruments includedthe deficiency of diagnostic test in Comprehension  in Thai reading for  Matthayomsuksa 2 students in 
order to survey the diagnostic test in the basic quality and the total test. The data were analyzed by Percentage Mean Standard 
Deviation Validity Item Difficulty Discrimination and Reliability the research results found :  The creation of a diagnostic test 
defects a diagnostic test  in Thai subject in Thai reading for Matthayomsuksa 2 students under the Secondary Educational 
Service Area office 21.  There were 3 parts reading in short message 9 items reading main idea in passage 11 items and reading 
for detail in story 10 items.  The results of diagnostic test for quality defects a diagnostic test 30 items were IOC  were from 0.60-
1.00, the difficulty were 0.65-0.74 the reliability of the test was 0.88. The results of this research were as followed : students 
could not identify the main idea in 93.61 percent, students did not understand the text in 77.69 percent, and students could 
not analize the meaning of the text in 44.61 percent. 
Keywords: Diagnostic test in reading comprehension  
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แนวทางการดําเนินงานการใชแ้หล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 
Local Learning Resources Utilization Implementation Guidelines  

for Schools under Chum Saeng Municipality Office 
 

จินดา  โพธิ์อุบล 
Jinda  Pho-ubon 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
e-mail: j.jass2518@gmail.com  โทรศัพท์: 087-5715085 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ และเสนอแนวทางการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง จากประชากรท้ังหมด จํานวน 107 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพนักงานครูเทศบาล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเท่ียง 0.99 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง ด้วยการจัดประชุม
กระบวนการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน แล้ววิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดําเนินงานการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ิน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
ได้แก่ด้านการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ด้านการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ด้านการประเมินผลการ
ดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดําเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
คําสําคัญ:  แนวทางการดําเนินงาน  แหล่งเรียนรู้   
 

Abstract 
This research aimed to study the current state and to present the local learning resources utilization 

implementation guidelines for schools under Chum Saeng Municipality Office, Chum Saeng District, Nakhon Sawan 
Province. The research had two stages: 1) Studying the current state of local learning resources utilization 
implementation of schools under Chum Saeng Municipality Office from the population of 107 people consisting of 
school committee, administrators and teachers. The research tool used was a 5-point rating scale questionnaire 
with a reliability coefficient of 0.99. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. 2) Presenting 
the local learning resources utilization implementation guidelines for schools under Chum Saeng Municipality Office 
by way of focus group discussion of 7 connoisseurs and content analysis. The findings were as follows 1) As a 
whole the current state of local learning resources utilization implementation was at a high level. Each aspect was 
at a high level except for the local learning resources utilization implementation improvement and development 
aspect which was at the moderate level. 2) The local learning resources utilization implementation guidelines for 
schools comprise the aspects of local learning resources utilization planning, local learning resources utilization 
implementing, local learning resources utilization implementation evaluating, local learning resources utilization 
implementation improving and developing, respectively.  
Keywords:  Implementation Guidelines, Local Learning. 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

The Effects of Using Activity Packages for Training Science Process Skills on Learning 
Achievement and Science Process  Skill on the Topic of Substances and Changes of 

Matthayom Suksa II Students of Bodin Decha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School in  
Samutprakarn  Province 

 

ดวงใจ  ดีมงคล  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ ์และ ดวงเดือน พินสุวรรณ์ 
Duangjai  Deemongkhol, Nuanjid Chaowakeeratipong and Duangdurn Pinsuwan 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
E-mail: kai.duangjai@gmail.com โทร. 085-9109940 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมท่ีเน้นการ

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุด
กิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่ง
ทดลอง ใช้รูปแบบแผนวัดก่อนและหลังการทดลองมีกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสนี) สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการการทดลอง ได้แก่ ชุด
กิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ฉบับท่ี 1 และ 2 มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .85 และ .87 ตามลําดับ และแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ .75 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี
เน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) คะแนนด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ:  ชุดกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

Abstract 
The purpose of this research were (1) to compare the science learning achievements of Matthayom Suksa II 

students between conventional studies method and after learning with activity packages for training science process 
skills; (2) to compare science process skills of Matthayom Suksa II students between conventional studies method and 
after learning with activity packages for training science process skills; and (3) to compare science process skills before and 
after learning with activity packages for training science process skills. This research was a quasi-experimental research 
with the Pretest – Posttest Design with Nonequivalent Group. The research sample consisted of 30 Matthayom Suksa II 
students of Bodin Decha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School in the second semester of the 2015 academic year, 
obtained by cluster random sampling. The employed research instruments comprised a treatment instruments which 
included activity packages for training science process skills, and data collecting instruments which included two forms of 
the science process skills assessment scale (Form 1 and Form 2) with reliability coefficients of .85 and .87 respectively, 
and a form of the science knowledge assessment scale with reliability coefficients of .75 respectively. Statistics employed 
for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that (1) the science 
learning achievement of the students learning with the activity packages for training science process skills was significantly 
higher than conventional learning counterparts at the .05 level; (2) the science process skills of students learning with 
activity package for training science process skills was significantly higher than conventional studies method counterparts 
at the .05 level: and (3) the science process skills of students learning with activity package for training science process 
skills was significantly higher than pre-learning counterparts at the .05 level. 
Keywords: Activity packages, Science process skill, Matthayom Suksa. 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

 683

ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรี 

Satisfaction of Students towards Education Manage in Schools under Non-formal 
Education and Informal Education Center in Buri District 

 
นรินทร์ เศรษฐวานิช 
Narin  settawanich 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

E-mail: kkcomputerg7@gmail.com โทร 084-1160125 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จําแนกตาม เพศ และกลุ่มศูนย์ กศน.ตําบล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้เรียนในสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรี  จํานวน 286 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
แบบแบ่งชั้นภูมิ ตามกลุ่มศูนย์ กศน.ตําบล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2557 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน และ 2) ผู้เรียนท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรีจังหวัด
สิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2557 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ผู้เรียน การจัดการศึกษา 

 
Abstract 

 This research aims to 1) study Satisfaction of Students towards Education Manage in Schools Under Non-
formal Education and Informal Education Center in Buri District and 2) compare Satisfaction of Students Towards 
Education Manage in Schools Under Non-formal Education and Informal Education Center In Buri District when 
classified by position, sex, age, education, schools size, and education area. Sample groups 363 persons students 
education manage in schools under non-formal education and informal education center In Buri district drawn by 
stratified random sampling. The instrument that use in the saving collects the data were questionnaires with 
reliability value of 0.877. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, and Fisher’s Least Significant Difference. The findings were as follows: 1) Satisfaction of Students 
towards Education Manage in Schools Under Non-formal Education and Informal Education Center In Buri District 
was at a high level and 4 aspects was at a high level 2 4 aspects was at a middle level. and 2) Compare Satisfaction 
of Students Towards Education Manage in Schools Under Non-formal Education and Informal Education Center in 
Buri District when classified by sex and age had not different. 
Keywords: Satisfaction, Students, Education. 
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การทํางานเป็นทีมภายในสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 1 

School Teamwork in the Opinion of Administrators and Teachers under Lop Buri 
Primary Educational Service Area 

 
วิไล  แผ่เจริญเมตตา 

Wilai  Pacharoenmatta 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

E-mail: kkcomputerg7@gmail.com โทร 098-2945623 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการทํางานเป็นทีมภายในสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมภายในสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหน่ง และ ขนาดสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ท่ีได้จาการสุ่มแบบชั้น
ภูมิในปีการศึกษา 2557 จํานวน 326 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.967 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของฟิชเชอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การทํางานเป็นทีมภายในสถานศึกษา 
ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านการร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม ด้านการมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ด้านการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม ด้านการตัดสินใจร่วมกัน และด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และ 2) การเปรียบเทียบ
การทํางานเป็นทีมภายในสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เม่ือจําแนกตามตําแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ: การทํางานเป็นทีม  ทัศนะ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 

 
Abstract 

 This research aimed to 1) study School teamwork in the opinion of administrators and teachers under 
Lop Buri primary educational service area 1 2) compare School teamwork in the opinion of administrators and 
teachers under Lop Buri primary educational service area 1 classifed by position, and size of school. The samples 
were 371 school administrators and teachers under Lop Buri educational service area office of Academic Year 2015. 
The instrument used to collect data was a questionnaire with a reliability value of 0.967. The data was analyzed by 
a ready-made program to calculate percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Fisher’s Least 
Significant Difference. The findings of the research indicated that: 1) School teamwork in the opinion of 
administrators and teachers under Lop Buri primary educational service area 1 overall, were rated at a hight level, 
ranging from the mutual benefit the collaboration between the groups the common goal the communication in 
the group sharing and decision-making and participation in the operation. and 2) Comparison of School teamwork 
in the opinion of administrators and teachers under Lop Buri primary educational service area 1 by size of school 
was difference is statistically significant at the .001 when classified by position was difference is not statistically 
significant.  
Keywords: Teamwork, Opinion, Administrators, Teachers 
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พฤติกรรมภาวะผู้นําผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบรุี เขต 1 อําเภอโคกสําโรง 

Administrators Leadership behaviors of Teacher Opinion under Lop Buri Primary 
Educational Service Area Khok Samrong District 

 

ภคพร  อินทรน์า 
Phakkhaporn  Inna 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

E-mail: kkcomputerg7@gmail.com โทร 089-5383727 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 อําเภอโคกสําโรง และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จําแนกตาม 
อายุและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 1 อําเภอโคกสําโรง จํานวนครู 175 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า  1) การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1 อําเภอโคกสําโรง พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว และนอกนั้นมี
เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อําเภอโคกสําโรงจําแนกตามอายุ และขนาดของสถานศึกษาพบว่า จําแนกตามอายุ 
แตกต่างกันอย่างมัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ: พฤติกรรมภาวะผู้นํา, ผู้บริหาร, ความคิดเห็น, ครู  
 

 
Abstract 

 This research aims to 1) study Administrators Leadership behaviors of teacher opinion under Lop 
Buri primary educational service area Khok Samrong district and 2) compare Administrators Leadership 
behaviors of teacher opinion under Lop Buri primary educational service area Khok Samrong district when 
classified by age and schools size. Sample groups 175 persons teacher under Lop Buri primary educational 
service area Khok Samrong district. The instrument that use in the saving collects the data were 
questionnaires with reliability value of 0.877. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Fisher’s Least Significant Difference. The findings were as 
follows: 1) Administrators Leadership behaviors of teacher opinion under Lop Buri primary educational service 
area Khok Samrong district was at a middle level and 1 aspects was at a high level and 3 aspects was at a 
middle level. and 2) Compare Administrators Leadership behaviors of teacher opinion under Lop Buri primary 
educational service area Khok Samrong district when classified by age had different significantly statistic at 
0.01  and age had not different. 
Keywords: Satisfaction, Students, Education 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรุ ี

The Relationship between the School Atmosphere and the Team Working 
School Personals under the Jurisdiction of Lopburi Primary Educational Service 

Area Office 
 

มนต์ฤทัย สุวะนาม เฉลิมชัย หาญกล้า และ ฐาปกรณ์ แก้วเงิน 
Monruthai Suwanam,  Chalermchai Hankla,  Thapakorn Keawngean 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
E-mail: kkcomputerg7@gmail.com โทร 095-4928922 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาบรรยากาศของสถานศึกษาและการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 2) เปรียบเทียบบรรยากาศของสถานศึกษาและการทํางานเป็นทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ตําแหน่งหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงาน วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นท่ีสังกัด และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศของสถานศึกษากับการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 358 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.946 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลัง โดยใช้สูตรของเชฟเฟ่ และทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. บรรยากาศของสถานศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังนี้ ด้านบรรยากาศอิสระ ด้านบรรยากาศสนิทสนม ด้าน
บรรยากาศแจ่มใส ด้านบรรยากาศควบคุม ด้านบรรยากาศรวบอํานาจ และด้านบรรยากาศซึมเซา 2) การทํางานเป็นทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ดังนี้ด้านผู้นํามีประสิทธิภาพ ด้านมีเป้าหมายชัดเจน ด้านความสามารถเฉพาะตัว ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจกัน 
และด้านการติดต่อสื่อสารท่ีดี 3) การเปรียบเทียบบรรยากาศของสถานศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จําแนกตามเพศ อายุ วิทยฐานะ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสังกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และจําแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ไม่พบว่าแตกต่างกัน 4) การเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีม
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จําแนกตามวิทยฐานะ พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสังกัด ไม่
พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 5) บรรยากาศของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: ทํางานเป็นทีม บรรยากาศ ความสัมพันธ์ 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the school atmosphere and the team working school 
personals under the jurisdiction of Lopburi primary educational service area office 2) compare the school 
atmosphere and the team working school personals under the jurisdiction of Lopburi primary educational service 
area office by status and 3) The relationships between the school atmosphere and the team working school 
personals under the jurisdiction of Lopburi primary educational service area office. Sample groups 358 persons 
were administrators of school and teachers under Lop Buri primary educational service area in 2014 academic year 
drawn by stratified random sampling. The instrument that use in the saving collects the data were questionnaires 
with reliability value of 0.946. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, one-way ANOVA, Scheffe’s test and simple correlation. The findings were as follows: 1) The overall the school 
atmosphere under the jurisdiction of Lopburi primary educational service area office was at a high level. The 
rankings from highest to lowest were based on the following aspects: free atmosphere, intimate atmosphere, 
serene atmosphere, controlled atmosphere, centralization atmosphere and inert atmosphere. 2) The overall the 
team working school personals under the jurisdiction of Lopburi primary educational service area office was at a 
high level. The rankings from highest to lowest were based on the following aspects: Effective Leadership, The goal 
is clear, the unique abilities, Reliability and trust, and Good communication. 3) Compare the school atmosphere 
under the jurisdiction of Lopburi primary educational service area office classified by sex, age, academic standing, 
and area office had different significantly statistic at .05 when classified by education and school size had not 
different. 4) Compare the team working school personals under the jurisdiction of Lopburi primary educational 
service area office by academic standing, had different significantly statistic at .05 when classified by sex, age, 
education and area office had not different. 5) The relationships between the school atmosphere and the team 
working school personals under the jurisdiction of Lopburi primary educational service area office significantly 
statistic of the level 05. 
Keywords: School atmosphere, Team working, Relationships. 
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การใช้วสัดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรสําหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
Using Agricultural Wastes for Straw Mushroom in Basket Cultivation 

 
ชวฤทธิ์  กิติรัตน ์ 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  แขนงวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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บทคัดย่อ 
การใช้วัสดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรสําหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดของวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเห็ดฟาง และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกําไรสุทธิของการผลิตเห็ดฟาง  ดําเนินการ
วิจัยโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จํานวน 3 ซํ้า 10 กรรมวิธี ประกอบด้วย 1) ฟางข้าว 2) ต้นใบข้าวโพด 3) 
เปลือกฝักข้าวโพด 4) ระแง้ข้าวฟ่าง 5) เปลือกฝักถ่ัวเขียว 6) ต้นใบ เปลือกฝักถ่ัวเหลือง 7) ต้นก้านใบกล้วย 8) ต้นใบ เปลือกฝักปอ
เทือง  9) ก้อนเห็ดนางรมฮังการีเก่าท่ีเก็บผลผลิตหมดแล้ว และ 10) ฟางข้าวผสมต้นใบ เปลือกฝักถัวเหลือง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้ ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีด้วยวิธี DMRTทําการทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ อําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์ ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2556 ผลการวิจัยพบว่าเห็ดฟางท่ีเพาะด้วย ต้นก้านใบกล้วย ให้ผลผลิต สูงสุด 444.82 
กรัม/ตะกร้า วัสดุท่ีให้ผลผลิตรองลงมาได้แก่ก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการีเก่าท่ีผ่านการเก็บผลผลิตหมดแล้ว ให้ผลผลิตเท่ากับ 397.70 
กรัม/ตะกร้าเห็ดฟางท่ีเพาะด้วยเปลือกฝักข้าวโพดให้คุณภาพดอกเห็ดเกรด A สูงสุด 45.75 เปอร์เซ็นต์/ตะกร้า ผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทนพบว่า ต้นทุนการผลิตจากต้น ใบ เปลือกฝักปอเทือง และก้อนเห็ดนางรมฮังการีท่ีผ่านการเก็บผลผลิตหมดแล้วมีต้นทุนการ
ผลิตตํ่าท่ีสุดคือ 8.88 บาท/ตะกร้า สําหรับผลตอบแทนการผลิตพบว่าเห็ดฟางท่ีเพาะด้วย ต้นก้านใบกล้วยให้ผลการตอบแทนสูงสุด
เท่ากับ 30.77 บาท/ตะกร้า และเห็ดฟางท่ีเพาะด้วยก้อนเห็ดนางรมฮังการีท่ีผ่านการเก็บผลผลิตหมดแล้วให้ผลกําไรสูงสุดคือ 18.70 
บาท/ตะกร้า  
คําสําคัญ : วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เชื้อเห็ดฟาง ต้นทุนผลิต ผลตอบแทนการผลิต 
 

Abstract 
The objective of this study was aimed to find agricultural wastes which gave the best yield of straw 

mushroom in basket cultivation. Completely Randomized Design with 10treatments and 3 replications was applied.  
The treatments included rice straw, leaves and stem of maize, corn husks, panicle waste of sorghum, mung bean 
pod waste, soybean waste, banana leaves and stem, Indian hemp waste, used sawdust from oyster’s mushroom 
growing and the mixture of rice straw and soybean waste. Analysis of variance was applied for statistic analysis and 
Duncan’s Multiple Range Test was used to compare treatment’s means. This study was carried out at Petchabun 
Field Crop Research Center during March-May 2013. It was found that the highest yield obtained from banana 
leaves and stem which was 444.82 gram/basket, followed by used sawdust from oyster’s mushroom growing with 
was 397.7 gram/basket.  The best quality of straw mushroom with 45.75% of A-grade/basket was obtained from 
corn husks. Cost– Benefit analysis found that the cost of used sawdust from oyster’s mushroom growing has the 
lowest cost/basket    (8.88 baht/basket).  The highest return was obtained from leaves and stem of banana at 30.77 
baht/basket.  The maximum profit obtained from used sawdust as substrate which was 18.70 baht/basket.   
Keywords: Agricultural waste, straw mushroom spawn, cost and return 
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การดําเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรพูืชในจังหวัดกําแพงเพชร 
The Operation of the Reduce Risk of Pest Infestation Project in Kamphaeng Phet Province  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 2) การดําเนินงานโครงการลด

ความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 
ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชของจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 330 ราย กลุ่ม
ตัวอย่าง 181 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยจับฉลากตามรายชื่อเกษตรกรท้ังหมด เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 48.47 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเฉลี่ย 12.34 ปี มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.19 คน มีจํานวนแรงงานในภาค
การเกษตรเฉลี่ย 2.44 คน มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 266,825.97 บาทต่อปี มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 215,493.37 บาทต่อปี 2) การ
ดําเนินงานโครงการลดความสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชจังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย
นําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีประเด็นท่ีมีความเหมาะสมสูงท่ีสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้าน
สภาพแวดล้อม ในประเด็นโครงการมีความจําเป็นต้องดําเนินการและตรงต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านปัจจัยนําเข้า ในประเด็นเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานและเอกสารคู่มือ ด้านกระบวนการ ในประเด็นการดําเนินงาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้และด้านผลผลิต ในประเด็นเกษตรกรได้รับ
ความรู้ สามารถนําไปปฏิบัติได้ 3) ปัญหาในการดําเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ปัญหาสูงสุดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม คือ สถานท่ีในการดําเนินงาน ด้านปัจจัยนําเข้า คือ งบประมาณในการดําเนินงานโครงการไม่
เพียงพอ ด้านกระบวนการ คือ เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วม กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้มากเกินไป และด้านผลผลิต คือ เกษตรกรขาดความ
ชํานาญในการถ่ายทอดความรู้ ท้ังนี้เกษตรกรมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการ ได้แก่ ควรสนับสนุนครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรม ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง 
คําสําคัญ:  การระบาดศัตรูพืช  โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  จังหวัดกําแพงเพชร 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study 1) social and economic state of farmers who participated in the Reduce Risk of 

Pest Infestation Project in Kamphaeng Phet Province; 2) the project operations; and 3) their problems and suggestions on the 
project operations. The population in this study was 330 farmers who participated in the Reduce Risk of Pest Infestation Project in 
Kamphaeng Phet Province. The 181 samples were selected by drawing lots from the name list of the farmers which was simple 
random sampling methodology. The data were collected by interviewing the studied farmers. The statistical methodology used to 
analyze the data was frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings of this study were as follows: 1) the 
average age of the studied farmers was 48.47. They were educated at primary level. The average period of their experience in 
doing farming was 12.34 years. Their average number of household members and household labor were 4.19 and 2.44 persons 
respectively. Their average household income was 266,825.97 baht/year, while their average farming income only was 215,493.37 
baht/year. 2) considering their project operations, it was found that the operations were at high level in all 4 aspects, these were the 
environmental state aspect, the input aspect, the process aspect, and the product aspect, in general, their suitability was at high 
level. The issues which were suitable for each aspect at the most level were as follows: In the environmental state aspect, the 
project had to be operated to meet the farmers’ need; in the input aspect, there should have been officials who operated the 
project and documents/manuals; in the process aspect, the learning process should have been formed; and in the product aspect, 
the farmers should have been transferred knowledge to be adopted in their real practice. 3) the studied farmers generally had 
problems on the project operations at low level. Their highest problems in each aspect were as follows: In the environmental state 
aspect, they had problems on the site for their project operations; in the input aspect, the budget for their project operations was 
insufficient; in the process aspect, there was a lack of farmers’ participation and there were too many activities in their knowledge 
transfer; and in the product aspect, the farmers had no skills in transferring knowledge. Thus, they suggested that in order to meet 
their need, they should have been supplied in time with sufficient materials and equipment which were necessary for their training 
courses. Furthermore, they should have been supplied with microorganism leavening for pest control continuously.    
Keywords: Pest Infestation, Reduce Risk of Pest Infestation Project, Kamphaeng Phet Province 
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ผลของขนาดก้อนและปริมาณรําละเอียดในสตูรอาหารต่อการเกิดราในก้อนเชื้อเห็ด 
และการให้ผลผลิตเห็ดหลินจือท่ีเพาะเลี้ยงในถุงพลาสติก 

Effects of Sizes of Substrate with Various Amount of Rice Bran on Mold Growth 
and Yield of Reishi (Ganoderma lucidum) Cultivated in Polyethylene Bags 

ลัดดา ด้วงสํารวย 
Ladda Doungsamrouy 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250  
โทร. 099-2891356 

 
บทคัดย่อ  

การทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในถุงพลาสติกต้ังแต่หยอดเชื้อเห็ดถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ก้อนเชื้อเห็ด 2 ขนาด คือ ก้อนสั้น
และก้อนยาว มีน้ําหนักก้อนละ 0.5 และ 0.8 กก. ตามลําดับ ใช้รําละเอียดผสมในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ด 4 ระดับ คือ 4, 5, 6 และ 7 
กก./ข้ีเลื่อย 100 กก. เพาะเลี้ยงเห็ดบนชั้นวาง ชั้นละ 30 ก้อน พบว่า ก้อนเชื้อเห็ดก้อนสั้นเป็นราน้อยกว่าก้อนยาวอย่างมีนัยสําคัญย่ิง 
(p<0.01) โดยมีจํานวนก้อนท่ีเป็นราเฉลี่ย 1.15 และ 2.60 ก้อน/ชั้น ตามลําดับ ก้อนเชื้อเห็ดก้อนสั้นออกดอกเร็วกว่าก้อนยาวอย่างมี
นัยสําคัญย่ิง (p<0.01) โดยเริ่มออกดอกเม่ืออายุเฉลี่ย 31.00 และ 36.10 วัน ตามลําดับ ขนาดก้อนเชื้อเห็ดไม่ทําให้ผลผลิตเห็ดต่างกัน 
ปริมาณรําละเอียดในสูตรอาหาร 4, 5, 6 และ 7 กก./ข้ีเลื่อย 100 กก. ไม่มีผลต่อการเกิดราในก้อนเชื้อเห็ดและการให้ผลผลิต 
ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยก้อนเชื้อเห็ดก้อนสั้นสูงกว่าการเพาะเลี้ยงด้วยก้อนเชื้อเห็ดก้อนยาวอย่างมีนัยสําคัญย่ิง (p<0.01) 
โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 89.42 และ 52.59 บาท/ชั้น ตามลําดับ ส่วนปริมาณรําละเอียดในสูตรอาหาร 4, 5, 6 และ 7 กก./ข้ีเลื่อย 
100 กก. ไม่ทําให้ผลตอบแทนต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  
คําสําคัญ: เห็ดหลินจือ ก้อนเชื้อเห็ด รําละเอียด รา ผลตอบแทน 
 
 

Abstract 
In this study, Reishi was cultivated in polyethylene bags from spawning to harvest with two sizes of 

mushroom bag, short mushroom bag (SMB) and long mushroom bag (LMB). The weight of SMB and LMB were 
0.5 and 0.8 kg respectively. The substrates were supplemented with four levels of rice bran. They were 4, 5, 
6, and 7 kg / 100 kg of sawdust. The mushrooms were cultivated on shelves which contained 30 bags per 
shelf. The results showed that the occurrence of mold on the SMBs were significantly lesser than on the 
LMBs (p<0.01). The moldy SMBs and the moldy LMBs were 1.15 and 2.60 bags / shelf respectively. The 
duration for primordia initiation of the SMBs was significantly shorter than the LMBs (p<0.01). They were 31.00 
and 36.10 days respectively. There were no effects of mushroom bag size on Reishi yield. Supplemented rice 
bran in substrates with 4, 5, 6, and 7 kg / 100 kg of sawdust were also not affected on the occurrence of mold 
on mushroom bag and Reishi yield. The income from cultivated mushroom with SMB was significantly greater 
than the ones with LMB (p<0.01). They were 89.42 and 52.59 baht / shelf respectively. Whereas the income 
from cultivated mushroom with rice bran supplemented in substrate 4, 5, 6, and 7 kg / 100 kg of sawdust 
were not statistically significant difference. 
Keywords: Reishi, Mushroom bag, Rice bran, Mold, Income. 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

 691

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสม 
ของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร 

Farmer’s Decision Making in Participating Sugarcane Plantation in Unsuitable 
Paddy Fields Project in Kamphaeng Phet Province 

 

ชัยยุทธ พทุธจุิน  สินนีุช  ครุฑเมือง  แสนเสริม และ ภรณี  ต่างวิวัฒน ์
Chaiyut  Phuttichum, Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Paranee Tangwiwat 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

e-mail: uan_ann@hotmail.com โทร. 0894788695 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของ

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสม (3) การตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสม
ของเกษตรกร (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสม ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสมของเกษตรกร ในจังหวัดกําแพงเพชร ในฤดูกาลผลิต ปี 2557/58 
จํานวน 643 คน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จํานวน 155 คน ตามสัดส่วนของเกษตรกรในแต่ละอําเภอเครื่องมือท่ีใช้คือแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) 
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 49.68 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ ด้านการปลูกข้าวเฉลี่ย 22.33 ปี ด้านการปลูกอ้อย
โรงงานเฉลี่ย 4.78 ปี และด้านการปลูกอ้อยทดแทนการปลูกข้าวเฉลี่ย 1.58 ปี จํานวนแรงงานในภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.30 คน 
รายได้จากการปลูกอ้อยโรงงานทดแทนการปลูกข้าวเฉลี่ย 63,744 บาทต่อปี (2) เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานในช่วงปลายฤดู
ฝน ไถเตรียมดินก่อนปลูกเฉลี่ย 2.63 คร้ัง เกษตรกรเกือบสองในสามใช้น้ําชลประทานในการปลูกอ้อย เกษตรกรส่วนใหญ่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกอ้อย (3) การผลิต การขนส่งผลผลิต และการตลาดและผลตอบแทนด้านราคา  มีระดับความสําคัญท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในระดับมาก แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ การได้รับสนับสนุน/ส่งเสริม จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ มีระดับความสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในระดับปานกลาง (4) ปัญหาท่ีสําคัญเกี่ยวกับการ
ปลูกอ้อยโรงงาน ได้แก่ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง  ขาดแคลนท่อนพันธ์ุดี เครื่องจักรช่วยทุ่นแรง และแหล่งน้ํา การจัดการระบบการ
ให้น้ํา  ค่าแรงงานและค่าขนส่งสูง การวัดความหวานไม่โปร่งใส การชั่งน้ําหนักไม่ยุติธรรม ไม่มีโควตาอ้อยเป็นของตนเอง มี
ข้อเสนอแนะได้แก่ เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตเพ่ือให้มีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ เกษตรกรต้อง
ตรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ําเสมอเพ่ือเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ควรมีการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตอ้อย การทําแปลงพันธ์ุอ้อย และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการติดตามผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง    
คําสําคัญ:  การตัดสนิใจ  การปลูกอ้อยโรงงานในเขตนาไม่เหมาะสม  จังหวัดกําแพงเพชร   
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Abstract 

The objectives of this study were to study (1) social and economic state of farmers who participated 
in growing sugarcane plantation in unsuitable paddy field project in Kamphaeng Phet province; (2) the state of 
their sugarcane plantation production; (3) their decision making in participating in the project; and (4) their 
problems and suggestions on participating in the project. The population in this study was 643 farmers who 
participated in growing sugarcane plantation in unsuitable paddy field project in Kamphaeng Phet province in 
the production season in 2014/2015. The 155 samples were selected by using stratified random sampling 
methodology according to the proportion of the farmers in each district. The data were collected by 
interviewing the studied farmers. The statistical methodology used to analyze the data was frequency, 
percentage, minimum value, maximum value, mean, and standard deviation. The findings of this study were 
as follows: (1) the average age of the studied farmers was 49.68. They were educated at primary level. The 
average period of their experience in doing paddy farming, in growing sugarcane plantation, and in growing 
sugarcane plantation to replace doing paddy farming were 22.33, 4.75, and 1.58 years respectively. Their 
average number of labor in agricultural section was 2.30 persons. And their average income deriving from 
growing sugarcane plantation to replace doing paddy farming was 63,744 baht/year. (2) most of the studied 
farmers grew sugarcanes during the end of rainy season, they plowed the earth before growing sugarcanes at 
average 2.63 times. Almost two-thirds of them used irrigated water in sugarcane raising, and most of them 
used to be trained in sugarcane raising. (3) the production, the transportation, the marketing, and the selling 
price of sugarcane played an important role in their decision making in participating in the project at high 
level, while fund sources and credit, the support from related sectors, and persons influencing the farmers’ 
decision making played an important role in their decision making in participating in the project at medium 
level. And (4) their major problems on sugarcane raising were expensive production factors, the lack of good 
tribe stems   machines/laborsaving device and water sources, the water supply management, , high hired 
workers and transportation costs, the sweetness of sugarcanes not being measured transparently, the weight 
of sugarcanes being measured unreasonably, and having no sugarcane quota of their own. They suggested 
that there should have been production plans in order to have efficient production and satisfying produce. 
Their sugarcane plantation should have been checked regularly to prevent their products from the spread of 
plant diseases and pests. They should have been supported and cooperated in transferring the knowledge of 
sugarcane production and sugarcane produce management, including making sugarcane tribe plots. Besides, 
officials of related sectors should have followed up their technology transfer continuously.    
Keywords: Decision making, Growing sugarcane plantation in unsuitable paddy field, Kamphaeng Phet province 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสรมิการทําวิจัย  กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Factors Influencing to Research Promoting: Case Study  

of Rajamangala University of Technology Tawan-ok 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยของนักวิจัยกรณีศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยทําการศึกษาใน 3 ด้าน คือ 
ปัจจัยด้านตัวผู้ทําวิจัย  ปัจจัยพ้ืนฐานในการทําวิจัย และ ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 397 คน  เป็นเพศหญิง  54.42 % มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด 70.03 % ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 64.48 %  มีรายได้มากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 
14,000 – 20,000 บาทต่อเดือน จํานวน 49.12 %  มีประสบการณ์ในการทํางาน มากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 1–10 ปี  68.51%  มีจํานวน
ผลงานด้านวิจัยในรอบปีท่ีผ่านมา 64.74 %  ทัศนคติท่ีมีต่อการทํางานวิจัย พบว่า ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการทํางานวิจัย โดยรวมมี
ความคิดเห็นในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.04 จากระบบแต้ม 5)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการทําวิจัย  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (4.06)  
ความรู้ ความสามารถ และความคาดหวังในการทํางานวิจัย มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (4.03)  การสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงาน 
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ค่าตอบแทนในการทําวิจัย มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01  
คําสําคัญ:  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการทําวิจัย  ผลผลิตงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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แอพพลิเคชัน่ต้นแบบสําหรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของห้องคุณ  
Application Model for Security Notification in Personal Room 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Security Room การแจ้งเตือนความปลอดภัยของการบุกรุกห้องพัก ให้ง่ายต่อการนําไปใช้ในชีวิต 
มีความรวดเร็ว และความถูกต้องต่อผู้ใช้งาน เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยของห้องพัก รวมถึงการแจ้งเตือนการบุกรุก
ห้องของคุณ ณ ช่วงเวลานั้นๆ (Real-time) ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นตัวต้นแบบ โดยได้ศึกษา AppInventor2 และ 
IOIO-Q Starter Kit มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือสามารถแจ้งเตือนความปลอดภัยของห้อง สามารถทํางานแจ้ง
เตือนไปยังมือถือของคุณ ว่าได้มีบุคคลทําการบุกรุกห้องของคุณ แอพพลิเคชั่นจะทํางานแจ้งเตือนส่งข้อความไปยังมือถือและระบบ
แจ้งเตือนเสียงก็ดังข้ึนภายในห้องของคุณ พร้อมทํางานเปิดระบบไฟภายในห้องโดยอัตโนมัติ และระบบถ่ายภาพ ผลประเมินความพึง
พอใจด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น คือ 4.2 อยู่ในระดับดีมาก  
คําสําคัญ: ระบบแจ้งเตือนเสียง ระบบเปิดไฟ ระบบถ่ายภาพ 
 

Abstract 
Nowadays, the development of applications for security alerts in personal rooms is very importance 

and complexity. The ideal system of users should be easy-to-use with quick responding and high accuracy. 
Further, it have to facilitate the safety including invasion alerts at real time processing. Therefore, in this study, 
we develop the prototype applications by applying and integrating the AppInventor2 and IOIO-Q Starter Kit. In 
the system procedure, the respond message alerts directly to mobile platform with sounds installed inside the 
room. Then, system turns on the light automatically and takes a photo of the victims at the same time. As for 
the reliability, the system can work well in personal mobile phones with stable invading notifications. Further, 
we use a questionnaire to assess the satisfaction level of users. The result indicates that the security alert 
application is high satisfactory evaluations with 4.2 average scores. 
Keywords: alert system sound, Turn on the light system, Photography system 
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ระบบเวบ็ไซต์แอพพลิเคชั่นดแูลความปลอดภัยในห้องเด็กแรกเกิด 
Web Application System Security in Labour Room 

ชนกานต์ ก่ิงแก้ว  พรสิริ ชาติปรีชา  อวิรทุธ์ วิชาเร็ว  และ สิทธิศักด์ิ รันตนมุสิก 

Chanakarn Kingkaew, Pornsiri Chatpreecha, Awiruth Wicharew and Sittisak Rattanamusik 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

E-mail: chanakarnkin@pim.ac.th, Tel. 02-832-0468,  

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไมโครคอลโทรลเลอร์) ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนรู้ได้มากย่ิงข้ึน เนื่องจาก

สามารถนําไปประยุกต์ได้กับหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ทําเป็น IOT (Internet Of Thing) หรือในอีกหลายๆ 
ด้าน ทําให้การพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจําเป็นสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาทักษะในด้านการเขียน
โปรแกรมกับบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ถือว่าเป็นทักษะท่ีสําคัญในการทํางานนี้ ระบบเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นดูแลความปลอดภัยในห้อง
เด็กแรกเกิด นั้นได้ทําการพัฒนาเพ่ือดูแลความปลอดภัยเด็กแรกเกิดระหว่างท่ีนอนพักฟ้ืนอยู่ คณะผู้จัดทําจึงได้พัฒนาโครงงานน้ีข้ึนโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลาย ๆ ฝ่ายได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในเด็กแรกเกิด ป้องกันเด็กหายหรืออาจจะเกิดอันตรายกับเด็ก หวังว่า
ระบบนี้จะช่วยป้องกันได้และจะถูกนําไปใช้ในทางการแพทย์ ผลประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบเว็ปไซต์ คือ 4.44 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ตออฟติง ไมโครคอลโทรลเลอร์  
 

Abstract 
At present, electronic equipment such as Microcontroller is used as a tool to support learning more and 

more. Because it can be applied to many other things. Whether it is connected to the mobile phone, use as IOT 
(Internet of Thing) or in many other applications. This makes the improvement knowledge and skills which can be 
done effectively. Especially the development of skills in programming with Microcontroller board as it considered 
important skill in this work. Web application system security in Labour room is developed to secure the first child 
born between bed recuperating. The author has developed this project which aims to provide the various parties 
realize safety in the newborn baby and also lost protection which may be dangerous to children. The authors 
hope that this system will help to prevent and may be used in medical aspect. 
Keywords: Internet of Thing, Microcontrolle 
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เครื่องขุดมันสําปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก 
Design and Development Cassava Digger for append Small Tractor 

 

กฤษณะ นาวารัตน ์ และ  ไกรสร รวยป้อม 
Kritsana Navarat and krisorn roypom 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีเคร่ืองอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
E-mail Kritsana.rmutto@gmail.com โทร 089-2349977 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
พัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและเพื่อหาความสามารถของเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบติด
ท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการทดสอบกับมันสําปะหลังพันธ์ระยอง 60 ใช้แปลงเพราะปลูกแบบยก
ร่องต้นกําลังที่ใช้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด 34 แรงม้าทดลองเครื่องขุดมันสําปะหลังแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์ที่ความเร็วรอบ 
1,500 รอบต่อนาทีเนื ่องจากเป็นจุดที่รถแทรคเตอร์ให้กําลังบิดสูงสุดสูงสุดจากการทดสอบพบว่า ปริมาณน้ําหนักของมัน
สําปะหลังที่ขุดได้สูงสุดคือเกียร์ Hi1 ขุดได้เฉลี่ย 97.4 เปอร์เซ็นต์ น้ําหนักที่หลงเหลือในดินเฉลี่ย 2.6 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณ
น้ําหนักมันสําปะหลังที่ขุดได้น้อยที่สุดคือเกียร์ Low2 ขุดได้เฉลี ่ย 93.8 เปอร์เซ็นต์ น้ําหนักที่หลงเหลือในดินเฉลี ่ย 6.2 
เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: เคร่ืองขุดมันสําปะหลัง  รถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก  มันสําปะหลัง 
 

Abstract 
 The research and development digging cassava mounted rear tractor small. The objective is to 
design and develop integrated end Telehandlers small tractors and for determination of digging cassava 
mounted the small tractor. In this study will test the Rayong 60 cassava breeders to use for planting 
furrow. Power used a 34 horsepower tractor digging cassava trials mounted the tractor at a speed of 
around 1500 rpm, since the point that the tractors to maximum power, maximum torque of the tests 
showed that. The weight of cassava dig up the gear Hi1 mined averaged 97.4 percent weight left in the 
soil by 2.6 percent and the amount of weight cassava mined minimum gear Low2 mined averaged 93.8 
percent weight left in the soil averaged 6.2. percen 
Keywords: Cassava Digger, Small Tractor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

 697

การสกัดยูเรเนียมจากน้ําทะเลเข้มข้นโดยใช้ตวัดดูจับเอมีดอกซิม 
Uranium Extraction from Concentrated Seawater Brine Using Amidoxime Absorbent 
 

ฐิลิตา  ผลโพธิ ์และ ดุลยพงศ์  วงศ์แสวง 

Thilita  Pholpo and Doonyapong  Wongsawaeng 

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
E-mail: thilita_p@live.com โทร. 084-8744949 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดยูเรเนียมจาก Brine Concentrate โดยใช้ตัวดูดจับเอมีดอกซิม การสังเคราะห์ตัวดูดจับ

ยูเรเนียมทําได้โดยการทําให้เกิดการต่อกิ่งหมู่ฟังก์ชันไซยาโนบนเส้นใยพอลิเอทิลีน โดยนําเส้นใยพอลิเอทิลีนท่ีผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว
ด้วยกรดโครมิก แช่ในมอนอเมอร์ท่ีประกอบด้วย อะคริโลไนไตรล์ และ กรดเมทตะคริลิค ในอัตราส่วน 60:40 โดยปริมาตร นําไปฉาย
รังสีแกมมาท่ีความแรงรังสีรวม 40 กิโลเกรย์ พบว่าเกิดเปอร์เซ็นต์การต่อกิ่งเฉลี่ย 69.4% จากนั้นเปล่ียนหมู่ฟังก์ชันไซยาโนให้เป็นหมู่เอ
มีดอกซิมด้วยการทําปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด์ นําตัวดูดจับเอมีดอกซิมท่ีสังเคราะห์ข้ึนไปจุ่มในน้ํา Brine เป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสามารถดูดจับยูเรเนียมได้ปริมาณ 20.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวดูดจับยูเรเนียม 
คําสําคัญ:  สกัดยูเรเนียม  ตัวดูดจับเอมีดอกซิม  น้ําทะเล 
 

Abstract 
The objective of this studying is to extract uranium from brine concentrate using amidoxime absorbent. 

The uranium adsorbent was synthesized by grafting cyano functional group onto polyethylene fibers. Chromic-acid-
treated polyethylene fibers were submerged in monomer containing a mixture of acrylonitrile and methacrylic acid 
at 60:40 by volume and irradiated with gamma ray from Co-60 with a total dose of 40 kGy. The average degree of 
grafting was 69.4%. The cyano group was converted into the amidoxime functional group using hydroxylamine 
hydrochloride. The synthesized amidoxime absorbent was submerged into brine concentrate for 6 months. The 
uranium adsorption was found to be approximately 20.82 mg-U/kg-absorbent. 
Keywords:  Uranium Extraction, Amidoxime Absorbent, Brine Concentrate 
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การวิเคราะห์ความปลอดภัยของทางแยก ถนนสุพรรณบุร-ีชยันาท 
Safety Junction Analysis on Suphan Buri - Chai Nat Rd. 

อรวรรณ จันทสุทโธ วิศรุต เสวกพยัคฆ์ และ ชลาวุธ เพช็รวงศ ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
E-mail: i.orawanj@hotmail.com และ หมายเลขโทรศัพท์: 081-8788195 

 
 

บทคัดย่อ 
การขนส่งเป็นสิ่งสําคัญในการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่งของ (สินค้า) จากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการขนส่งมุ่งเน้นความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องด้วยความปลอดภัยเป็นส่วนสําคัญของการขนส่งสําหรับคน สัตว์ และ
สิ่งของ (สินค้า) โดยงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท กรณีศึกษาบริเวณทางแยก มีจํานวนท้ังหมด 5 
แยก ได้แก่ ทางแยกตําบลย่านยาว ทางแยกโรงงานน้ําตาล ทางแยกโรงพยาบาลศรีประจันต์ และทางแยกวัดสับปะรดเทศ ซ่ึงมีการ
สํารวจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น ระยะมองเห็น ช่องจราจรเสริม ความกว้างถนน แสงสว่าง มุมของทาง
แยก รัศมีวงเลี้ยว ความฝืดของผิวถนน จํานวนช่องทางแยก เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า บริเวณแยกส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
หรือสัญญาณไฟเตือนท่ีเพียงพอ ความสว่างของไฟฟ้าบนถนนไม่เพียงพอ และระยะมองเห็นไม่ชัดเจน เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของถนนบริเวณทางแยก 
คําสําคัญ:  ความปลอดภัยของถนน  ทางแยก   
 
 

Abstract 
 Transportation is an important of movement of people, animals or goods from one location to 
another. Essentially transportation focuses on safety of the road. Due to Safety is an important part of the trip 
for people, animals or goods. A research study was conducted to analysis safety on the road between Suphan 
Buri - Chai Nat Rd. (340) and case study is junctions. Five Junctions which have the Yan Yao Junction, the 
Sugar Industry Junction, the Ban Kluai Junction, the Sri Pra Jan Hospital Junction and the Sapparodted Temple 
Junction, were surveyed and analyzed data. This research of safety junction analysis has consist of the view 
range, the extra lane, the wide street, the lighting, the corner of junction, the turning radius, the stiffness of 
surface road, the number of separate lane. The result found that the junctions which haven't traffic lights or 
fire alarms, inadequate lighting and vision aren’t clear. This study is useful and primary safety guidelines for 
improvement of the road.    
Keywords:  road safety, junction 
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การผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวรว่มกับมูลสัตวโ์ดยกระบวนการย่อยสลาย 
ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขัน้ตอน 

Production of Biogas from Rice Straw and Animal Manure by Two-Stage 
Anaerobic Digestion 

 

วิจิตรพร เจรญิรัตน์1 ปรีดา  จันทวงษ์1 จงจิตร์   หิรัญลาภ2 และ โจเซฟ เคดารี3 
1,สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
E-mail:wchareonrund@polyplex.com โทรศัพท์ 088-0209160 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวร่วมกับมูลสัตว์โดยการย่อยสลายแบบสอง
ข้ันตอน ระบบถังหมักกรด 27.73 ลิตร และถังหมักก๊าซ มีปริมาณการหมัก 52.83 ลิตร ท่ีระยะการเก็บกักเท่ากับ 30 25 20 และ 
15 วัน โดยคิดเป็นอัตราการป้อนสารอินทรียเท่ากับ 9.66 9.83 10.00 และ 9.90 ซีโอดี/ลิตร.วัน โดยพบว่าการกําจัดค่าซีโอดีนั้นมี
ค่าอยู่ในระหว่าง  89.49 – 92.84 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพของการกําจัดของแข็งท้ังหมดมีค่าอยู่ระหว่าง 78.63 – 82.76 
เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพของการกําจัดของแข็งระเหยท้ังหมดมีค่าอยู่ระหว่าง 84.67 – 90.34 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการกําจัด
ของแข็งแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วง 64.25 – 84.54 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณก๊าซชีวภาพท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 57.17 ลิตรต่อวัน ส่วน
ระยะเวลาเก็บกัก 20 วัน อัตราการป้อนสารอินทรีย์ 10.00 กรัม ซีโอดี/ลิตร.วัน โดยมีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี 89.49 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีปริมาณก๊าซชีวภาพท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนสูงสุด 57.17 ลิตรต่อวัน และมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนเท่ากับ 84.87 
เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: ก๊าซชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน 
 

Abstract 
The purpose of the this thesis is to biogas production from rice straw and animal manure by two-stage 

anaerobic digestion. The two-stage system are acid  phase reactor with working volume of  27.73 liters and 
methane phase reactor with working volume of 52.83 liters total solid concentration of food waste solution at 
hydraulic retention time (HRT) of 30 25 20 and 15 days, corresponding to organic loading rate (OLR) of 9.66 9.83 
10.00 and 9.90 gCOD/l.d respectively .The results showed that efficiency of chemical oxygen demand 
(COD)removal range from 89.49–92.84percents, total solids (TS) removal range from 78.63-82.76percents. Total 
gasproduction was 57.17 l/d. At HRT of 20 days (10.00 g COD/l.d of OLR) efficiency of COD removal was 
89.49percents. But gavethe highest of total gas production 57.17 l/d which the percentage of methane content 
was 84.87percents. 
Keywords: Biogas, anaerobic digestion 
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 บทคัดย่อ 
การวิจัยในหัวข้อเร่ือง การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ชุมชนปากน้ําประแสร์  จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาสํารวจและเก็บ

ข้อมูลภาคสนามทางสถาปัตยกรรม  จึงเป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย ได้แก่  ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของอาคารในเชิงสถาปัตยกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคาร กับ ความเป็นอยู่ของชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน มีข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัย การศึกษา
ภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  การสํารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ
สภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและแผนท่ี นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ความ
เหมือนและความต่าง วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย รวมท้ังเอกลักษณ์ของอาคารท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน เขียนแบบสถาปัตยกรรม ‘ชุมชนปากน้ําประแสร์’  จังหวัดระยอง ก็เป็นชุมชนท่ีถูกสร้างข้ึนมาเกือบร้อยปี พบว่า
สภาพทางกายภาพของอาคารบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ท่ียังคงสะท้อนถึงวิถีชีวิต สภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในอดีต อันเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์ท่ียังคงเหลืออยู่ ท่ามกลางกระแสการ
พัฒนาเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั่วทุกภูมิภาค ชุมชนปากน้ําประแสร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอําเภอแกลงท่ีแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนจากทางน้ําสู่ทางบก จึงสมควรท่ีจะดําเนินการสํารวจและระบุอาคารส่ิงก่อสร้างและแหล่งมรดก
วัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าบริเวณชุมชนปากน้ําประแสร์ ก่อนท่ีอาจจะถูกการพัฒนาสมัยใหม่เข้ามาแทนท่ี และเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อปกป้อง
รักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงวิถีชีวิต
ในอดีต เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสาหรับการต่อยอดในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณคดี และข้อมูลท่ีได้รับจะเป็น
ประโยชน์สาหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนดาเนินการอนุรักษ์ย่านชุมชนปากน้ําประแสร์อย่างเหมาะสมต่อไป ผลกาวิจัย
พบว่าลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน  ชุมชนปากน้ําประแสร์  จังหวัดระยอง เป็นชุมชนประมง จะเป็นเรือนแถวไม้
ชั้นเดียวและสองชั้น อาคารในชุมชนจะเป็นเรือนแถวไม้  ใช้เป็นอาคารพักอาศัยส่วนใหญ่  โดยมีองค์ประกอบของชุมชน ท่ีเป็นอาคาร
ค้าขาย ก็จะเป็นการค้าขายในชุมชนท่ัวไป ท่ีมีร้านขายของชํา ร้านขายหนังสือพิมพ์ ร้านขายกาแฟ ร้านขายยา ร้านตัดผม  ร้านขาย
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพประมง อุปกรณ์เคร่ืองเรือต่างๆ และชุมชนประแสร์ มีตลาดสดท่ีใช้ค้าขาย อาหารทะเล จับจ่ายใช้สอยอยู่
ในปัจจุบัน ลักษณะอาคารออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น การวางผังชุมชน ขนานไปตามแนวแม่น้ําประแสร์ 
เนื่องจากเป็นชุมชนประมง โครงสร้างอาคารเป็นไม้ รูปด้านอาคาร ผนังอาคารไม้ จะเป็นการตีเกล็ดไม้แนวนอน และมีการใช้ลูกฟัก
แบบประตูในการตกแต่งอาคารมีช่องระบายอากาศ ช่องลมท่ีใช้ระบายอากาศ มีอยู่หลายลักษณะ  มีแบบลายฉลุตรงช่องลม แบบช่อง
เปิด ท้ังแนวต้ังและแนวนอน และแบบลายข้าวหลามตัด รูปทรงหลังคาแบบรูปทรงหลังคามีท้ังแบบทรงจั่ว เพิงหมาแหงน และแบบทรง
ปั้นหยาวัสดุมุง เป็นกระเบื้องหางว่าว นอกจากบางหลังท่ีมีการปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุมุงตามท้องตลาด  เช่น กระเบื้องลอนคู่มีชายคา
ท่ีย่ืนยาวเพื่อป้องกันแสงแดด และมีค้ํายันเพ่ือรับน้ําหนักหลังคาท่ีลาดชันและย่ืนยาวคลุมพ้ืนท่ีด้านหน้าอาคาร  เพ่ือป้องกันแสงแดด
ส่องเข้าตัวอาคาร กันฝนในช่วงฤดูมรสุมอาคารบางหลังจะคงใช้ประตูบานเฟ้ียมอยู่ถึงปัจจุบัน การเจาะช่องเปิดของอาคาร จะเปิดไม่
มาก โดยเฉพาะด้านหน้าอาคาร จะเป็นผนังทึบ โดยใช้ประตูบานเฟ้ียมตลอดแนวอาคาร เจาะช่องแสงช่องเปิด อยู่เหนือด้านบนผนัง 
คําสําคัญ : สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ชุมชนปากน้ําประแสร์  
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Abstract 
The research about Prasae’s local architectural at Prasae, Rayong is a survey study and gather information 

about architectural field, thus this is a study for architecture form. The aims of the research are to study form and 
the structure of the building in terms of architecture and to study about relation between building architectural 
form and community being, life and local culture. To do the field study, there are three step to do which are to do 
field survey, to observer and to interview.  All information is collected by physical residential building survey form 
map and pictures. Then classify this information by analyzing similar and different of physical characteristics. 
Information will be analyzed in aims of the research including the identity of the building that is valuable to the 
local architecture. The drafting, “Prasae Community, Rayong” is a community which had been built for almost a 
hundred years. Found that the physical of the building and the environment is relatively complete and represent 
to life, economy and social and building construction in the past which is the completely architectural heritage 
remains. Among the development of the town that had changed around the region, Prasae Community is historic 
evidence of Kleang that show the changing of people’s life from the sea leading to the land. Therefore, it is 
reasonable to survey and specific the building and the culture heritage in Prasae Community area before this area 
will maybe replace by modern development and to make it as an evidence for protecting culture heritage remains. 
And to use as a source of learning the valuable culture heritage for youth to understand the life in the past. This 
information will be basic information for capped in education of history, architecture, and archeology and also be 
useful information for Prasae Community Conservation planning agencies appropriately.  The research show that 
Prasae Community at Rayong is a fishing community, the local architecture form is double and one wooden row 
house. The building in this area is use as a living place with communal element that is building trade. It is general 
trading in community such as grocery, Newspaper store, café, ducstore, barbershop or hair salon, fish equipment 
store and boat equipment store. Also, Prasae Community has fresh food market where selling seafood and others 
is in present. The building is designed by the formality of architecture in hot and humid climate. The community 
planning is parallel to Prasae River. Because of being fishing community, the building structure is made from wood. 
The building’s wood wall is horizontal wood ton and use Look-fak, like door’s Look-fak, to decorate the building. 
There are ventilators in diversity pattern such as stencil at the outlet pattern, opened pattern in both horizontal 
and vertical and diamond pattern. The roofs shaped have gable shape, lean-to shape and hip roof shape. The 
material that is used to roof the roof is knit-tail tile, except for some building that change that material by the 
market. For example, roofing tile roofs with eaves protrude to protect sunlight, struts to load the weight of the roof 
which slope and extending covers the front of the building. To prevent sunlight into the building and to prevent 
rain in monsoon season, some building might use folding doors until the present. Building penetration will do id a 
little especially at the front of the building, the wall is dense and use folding doors along the building. The light 
hole will be drilled on the wall. 
Keywords: Vernacular architecture, Prasae community 
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รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 9 

 
 

หน่วยงานที่เข้าร่วม 
รูปแบบการนําเสนอ 

(เรื่อง) บทความ
ทั้งหมด Oral Poster 

1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 19 3 22 
2) มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 17  17 
3) มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  3 3 
4) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 1  1 
5) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  1 1 
6) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 14 1 15 
7) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  2  2 
8) มหาวิทยาลยันเรศวร 1  1 
9) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  1  1 
10) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  1 1 
11) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 1  1 
12) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 2 1 3 
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 17 1 18 
14) มหาวิทยาลัยศิลปากร  7 5 12 
16) มหาวิทยาลัยบูรพา 4  4 
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 1 2 
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ 5  5 
19) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 1 5 6 
20) จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย 3 1 4 
21) มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเซนต์เทเรซา  5 5 
22) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 3  3 
23) มหาวิทยาลัยมหิดล  1  1 
24) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  1 1 
25) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10  10 
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หน่วยงานที่เข้าร่วม 
รูปแบบการนําเสนอ 

(เรื่อง) บทความ
ทั้งหมด Oral Poster 

26) มหาวิทยาลัยสยาม  1 1 
27) มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 1  1 
28) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 1 7 
29) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2 4 
30) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2  2 

31) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1  1 
32) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1  1 
33) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1  1 
34) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1  1 
35) วิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการพัฒนา 1  1 
36) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1  1 
37) วิทยาลัยชุมชนตาก 1  1 
38) มหาวิทยาลัยทักษิณ 1  1 
39) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  1 1 
40) ไม่ระบุหน่วยงาน  1 1 

รวมจํานวนบทความวิจัย (เรือ่ง) 129 38 167 
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โลโก้ โรงพิมพ ์
 
 

  พิมพ์ที่ :  
 
ใส่ข้อมลูโรงพิมพ์ดว้ยค่ะ 
 

 
 








