


สารบัญ 
หนา  

สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก 
คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี ๑๘๙ / ๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  คร้ังท่ี ๒ 

ข 

กําหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี ๒ ค 

ภาคบรรยาย  

การประมาณตนทุนกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาของผูประกอบการธุรกิจเหมากอสราง ในจังหวัด
นครราชสีมา 

1 

คุณวัชรี  สมคะเนย 
การประเมินมูลคาทางดานนนัทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย  จังหวัดอุบลราชธาน ี 11 
คุณวราภรณ  เสนาคุณ 
การบริหารความเส่ียงในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางกรณีศึกษา โรงงานผลิต
ยางหุมดามจับไมกอลฟ 

16 

วีระพล ทับทิมดี   สงวน วงษชวลิตกุล  และมารุต โคตรพันธ  
ผลของความรอนจากแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา  ท่ีมีตอประสิทธิภาพการอดัรีดแผนใบตองท่ีใชเปน
วัสดุสําหรับหอขนมเทียนเสวย 

26 

ไพโรจน  นะเที่ยง   

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยการศึกษางาน: กรณีศึกษา โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 35 
พงษศักดิ์  นาใจคง     วิภานนัท   เอียประเสริฐ     มานพ   ศรีตุลยโชติ  
การจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการแบนกลวยตาก 
ศักดิ์ชัย ยอดมีกล่ิน 

44 

Dual-Mode Universal Biquad Filter Using CCDVCCs 
Rapeepan Keawon  Supawat Lawanwisut  and Montree Siripruchyanun 

50 

วงจรถอดรากท่ีสองท่ีควบคมุไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใช CCTA ท่ีควบคุมดวยกระแสแบบหลาย
เอาตพุต 

57 

กิตยาภรณ แกวเกดิ ภมร ศิลาพันธ  และ มนตรี ศิริปรัชญานันท 

การศึกษาการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้าํและหินสงถายความรอน 
อัคครัตน   พูลกระจาง  และ  อติเทพ   ไขเพชร 

64 

 
 

 





สารบัญ (ตอ)  
 หนา 
การปรับปรุงคณุสมบัติทางกลท่ีมีสาเหตุมาจากรูพรุนสําหรับอลูมิเนียมเกรด A356 
อาณัติ สรอยสน 

73 

การประเมินการใชพลังงานสําหรับการอบแหงเนื้อลําไยโดยใชเคร่ืองอบแหงชนิดชีวมวล 
ภัทรอนงค คงชวย   ศิวะ  อัจฉริยวิริยะ   กอดขวัญ นามสงวน   อารีย อัจฉริยวิริยะ 

81 

การแปลงหนาท่ีทางคุณภาพ (QFD) ความตองการลูกคา : กรณีศึกษาผลิตภัณฑรถบรรทุกก่ึงพวง 
ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี   สุรศักดิ ์สุรนันทชัย   นฤมล พินเนยีม ชนะไพฑูรย   และ กุสุมา ผลาพรม  

89 

การพัฒนาชุดฝกอบรมการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอน 
ปานเพชร  ชินนิทร และ อัคครัตน  พูลกระจาง 

99 

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนดวยกระบวนการประมวลผลภาพ 
ประสาทพร วงษคําชาง และ วสวัตต์ิ โททอง 

104 

การจัดการวัตถุดิบคงคลังกรณีศึกษาโรงงานผลิตทอ พี.วี.ซี  ในจังหวัดนครราชสีมา 
กัมปนาท  ถายสูงเนิน  วภิานนัท  เอียประเสริฐ  และ มานพ  ศรีตุลยโชติ 

111 

ขวัญและกําลังใจของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ปยาพร สิงหนอย 

118 

ความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเองของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
อรอนงค ศรีสุข   วลัยลักษณ อัตธีรวงศ   และ จิระเสกข ตรีเมธสุนทร  

131 

การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 
กนกกร ศุกรินทร 

139 

ปญหาจากการปฏิบตังิานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 
นุสรา   เดนอุดม 

146 

การวิเคราะหการแกปญหารูปทรงกับพืน้ระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนต่ํา 
วาท่ี ร.ท. ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ   จันทศรี 

155 

กระบวนการพัฒนาและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบชมุชน จาก 4 ภูมิภาค 
ณพิชญา วาจามธุระ 
 
 

159 



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบานนาทอย ตาํบลหนามแทง  
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ปรวัสส  บุญรมย 

166 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 
ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 
สรัญพร สุวรรณประสพ 

172 

ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนกังานระดับปฏิบัติการบริษทัคอสโม กรุป จํากัด 
มหาชน 
พิมณฑา ชนะภัย 

178 

การวิเคราะหการตัดสินใจในการบริโภคลําไยท่ีคํานงึถึงคณุภาพและความปลอดภัย 
วุฒินันท  จินตกานนท 

188 

การส่ือสารการตลาดเชงิบูรณาการท่ีมีผลตอการซ้ืออาหารแชแขง็พรอมรับประทาน 
จิลมิกา เจริญทนัง 

195 

การใชชองทางการตลาดของผูบริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ 

201 

ผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหารประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อ
บัตรเครดิต 
ฉวีวรรณ  เพ็ชรประสม 

208 

พฤติกรรมผูบริโภคน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชัยพร  เหมะ 

215 

การวิเคราะหความตองการในการบริโภคล้ินจ่ีท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย 
ธนะพล  ไผทรัตน 

218 

ความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการกับความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาด 
บริการของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนตเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พรรณวิไล  รูสึก 

226 

ACCURACY ASSESSMENT FOR DGPS NTRIP BY USING GPRS INTERNET CONNECTION IN 
BANGKOK AREA 
Kritsada Anantakarn  
 

232 



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการสินทรัพย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รัชดาภรณ   ปนรัตนานนท  นงลักษณ  อันทะเดช  วิรัตร  บุตรวาป  ชัชวาล  มิตะราช 

243 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
มณเฑยีร รัตนศิริวงศวุฒิ   ศจีมาจ ณ วิเชียร  และ มนตชัย  เทียนทอง   

251 

การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับคาบํารุงรักษาซอฟตแวรภาคเอกชน 
 สมชาย ปราการเจริญ 

264 

การเปล่ียนแปลงปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน ระหวาง พ.ศ. 2542-2551 
สมภพ รุงสุภา 

272 

การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอรโมนคอรตซิอล  ในกลุมประชากรนกกาฮังท่ีจับคูแลวและยังไมไดจับคูโดยวิธี
เอ็นไซมอิมมูโนเอสเซ  ในสวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบรีุ 
อุฬาริกา กองพรหม   รัฐพันธ พัฒนรังสรรค   ชัยณรงค ปนคง  และ สุทธิลักษณ มีวรีะสม 

278 

การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางเพาะชําชนดิยอยสลายไดจากขยะประเภทกระดาษภายในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ 
วิภา วิเศษสินธุ 

285 

ประมวลปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นท่ีฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลเพื่อสาธารณะ
ประโยชน 
ณิชาภา สุทธิกติติบุตร และ คัทลียา จิรประเสริฐกุล 

291 

เยื่อกระดาษคุณภาพจากไมปอสา 
รัตนา หมอมณ ี

298 

การออกแบบและการใชงานระบบชีวภาพผสมผสานสําหรับบําบัดน้าํท้ิงจากฟารมปศุสัตวเพื่อใชเล้ียงปลา 
ระบบนํ้าหมุนเวียน 
อุธร  ฤทธิลึก  จันทรพิมพ  กงัพานิช และศรัณยา  รักเสรี 

305 

ผลของระดับความรอนตอลักษณะของเจลปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) 
ปฏิยุทธ  ขวัญออน จิราพร  รุงโรจนเกรียงไกร   นงนุช  รักสกุลไทย และ พรรณทิพย  สุวรรณสาครกุล 

313 

แนวทางการใชพื้นท่ีริมแมน้ําสะแกกรังใหสอดคลองกับวิถีชีวิตดัง้เดมิและการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน : 
กรณีศึกษาพื้นท่ีริมแมน้ําในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
วรวัฒน  จันทสี 

318 

 
 

 



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยใช
คอมพิวเตอร 
พณณา  ตั้งวรรณวิทย  มนตชัย  เทียนทอง และศจีมาจ  ณ วิเชียร 

325 

การใชชดุกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
นุชนี  หินจําปา 

333 

การจัดการการเรียนรูเร่ืองหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ตสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 
กัมพล  ทองเรือง 

341 

ความเที่ยงตรงของแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา 
ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย  นิดาพรรณ สุรีรัตนันท และ มนตชัย เทียนทอง 

345 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 
ทองดี คณะศรี   ปยพันธ แสนทวีสุข  ไชยา ภาวะบุตร 

352 

สภาพปญหาและแนวทางพฒันาการเรียนการสอนดนตรี  ชวงชั้นท่ี  3-4  ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
ธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์   สุพรรณี  เหลือบุญชู   อนุศักดิ์  เกตุสิริ 

358 

การวิเคราะหขอผิดพลาดทางไวยากรณ ในการเขียนจดหมายสมัครงานเปนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   
ประเทศไทย 
อรษา รอยแกว 

364 

ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสในภาวะเศรษฐกิจผันผวนของผูบริหารในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนตเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันอออก 
กานตพิชชา สุวรรณ    วลัยลักษณ อัตธีรวงศ   และจิระเสกข ตรีเมธสุนทร 

369 

  
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
ภาคโปสเตอร  
ACCURACY ASSESSMENT FOR DGPS NTRIPBY USING GPRS INTERNET CONNECTION IN 
BANGKOK AREA  
Kritsada Anantakarn  

377 

การอนุบาลลูกปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ Zoea IV ถึง First Crab 
ในกระชังแขวนลอยในบอดนิ 
เทพบุตร  เวชกามา และวุฒชัิย  ออนเอ่ียม 

378 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
จันทนี  อุทธิสินธุ    จรัส  บุณยธรรมา    ยรีุย   วรวิชัยยนัต และ ชนกนันท   บางเล้ียง 

379 

การปรับปรุงคณุภาพดินทรายปนดินเหนียวโดยการผสมดินขาวและปนูขาวเพื่อใชเปนชั้นกันซึมในบอกลบ
ขยะสุขาภบิาล 
ประภาส วนัทอง และสุรชัย โกมนธรรมโสภณ 

380 

การผลิตเยื่อตนกระถินยักษฟอกขาวดวยกระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน 
เกียรติสุดา   ปูอุตรี 

381 

การใชประโยชนโทะของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดสงขลาและพัทลุง 
อานุช  คีรีรัฐนิคม 

382 

การศึกษาสมรรถนะความสามารถกับประสิทธิผลการทํางานของผูปฏบิัติงาน สายงานโรงไฟฟาภาคใต 
จังหวัดกระบี่  และสายงานระบบสงฝายปฏิบัติการภาคใต จังหวัดกระบี่ 
วิไลพร  เฉิดโฉม 

383 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในบริการรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
วรลักษณ   จรัสดํารงนิตย 

385 

การผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมในเขตพื้นท่ีปาตนน้ําของชุมชนบานหนาถํ้า 
ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
พงษเทพ   ประกอบศุขราษฎร 

387 

การเจริญเติบโตและซากของไกพื้นเมืองท่ีใหอาหารเลือกกิน 
จรรยา คงฤทธ์ิ และ กานต สุขสุแพทย 

388 

การศึกษาการสรางแหลงจายไฟฟาสวิตชิง่แรงดันสูง เพื่อผลิตกาซโอโซน 
ศิศีโรตม  เกตุแกว  และ เสรีย  ตูประกาย 

389 

  



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
ภาคโปสเตอร  
ระบบมือถือ โดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
วรานนท   คงสง และ ศิศีโรตม   เกตุแกว 

391 

การพัฒนาและจัดทําแผนท่ีโบราณสถานท่ีตั้งอยูบนตาํบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
พันธเทพ   มารังกูร 

392 

การศึกษาการกล่ันเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบซ่ึงเปนผลิตภัณฑรวมจากกระบวนการผลิตน้าํมันไบโอดีเซล 
เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ  และ วรรณภรณ  บรรจง 

393 

การศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผนดวยกรรมวิธี Spinning 
สุทัศน    ยอดเพ็ชร 

394 

โครงการ เคร่ืองเรือนทําจากไมมะมวง 
พรชัย  หอสุวรรณศักดิ ์และ ทิวาวรรณ  ประทีป ณ ถลาง 

395 

การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้าํแมปงตอนบนสวนท่ี 1 อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชยีงใหม 
ณัฐกานต  ประกอบเท่ียง  นุชนาถ  ม่ังค่ัง   และ นภวรรณ  ฐานะกาญจน  พงษเขียว 

396 

ความคาดหวงัของเกษตรกรตอบทบาทการพัฒนาท่ีดนิเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจําหมูบาน             
ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
บังอร ทองทวม 

397 

การลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศรถยนตโดยการซับคูล 
ทวีผล  แปงณวีงค   และ ชัชวาลย    ชัยชนะ 

398 

การประเมินคุณภาพชีวิตและการใชทรัพยากร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก                                
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อภัย  จนัทชูโต  ธันวา  จิตตสงวน   และ ปติ  กันตังกุล  

399 

การใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรท่ีไดรับเอกสารสิทธ์ิของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทน                     
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รจนา พวงมณวีงศ และ โสภณิ ทองปาน 

400 

การงอกของสปอรและผลของน้ําตาลซูโครสตอการเจริญของตนแกมโีทไฟตและสปอรโรไฟต ของเฟน

ชายผาสีดา (Platycerium coronarium) 
ปฐมาภรณ ทิลารักษ   สาโรจน ประเสริฐศิริวัฒน  พิริยาภรณ อันอาตมงาม และ วรรณา เฉลิมพรพงษ 

401 

  



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 
ภาคโปสเตอร  
การผลิตวุนสวรรคจากน้ํามะพราวผสมน้าํมังคุด 
สุปราณี  เลาหกิติกูล 

402 

ผลของการเสริมจุลินทรียอีเอ็มตอจํานวนแลคติกแอซิดแบคทีเรียในลําไสใหญของไกเนื้อ 
สุจิตรา   อาจริยะวัฒนกุล และ ปฐมาภรณ   ทิลารักษ 

403 

การสํารวจความตองการฝกอบรม ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อภิชาต พานสุวรรณ 

404 

ความตองการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน 

405 

 



กําหนดการเสนอผลงานวิจัย 

ค 

ระหวางวันท่ี 28 -29 พฤษภาคม 2552 
ณ โรงแรมดรากอน บีช  รีสอรท  พัทยา จ. ชลบุรี 
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ตะวันออก 

 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552   
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปด   
09.30– 10.00 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
                                      แยกกลุมสัมมนาตามกลุมสาขา เปน 2 หอง 
 

หองประชุม  1 
 

Session 1 กลุมเศรษฐศาสตรและบริหาร    ประธาน       อาจารยสัญญา  ธานี 
     เลขานุการ   ผศ. พัชรี  มินระวงศ 
10.00 – 10.20 น.  การประมาณตนทุนกอสรางเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคาของผูประกอบการธุรกิจเหมา 

กอสราง ในจังหวัดนครราชสีมา 
คุณวัชรี  สมคะเนย 

10.20 – 10.40 น.   การประเมินมูลคาทางดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย  จังหวัดอุบลราชธานี 
คุณวราภรณ  เสนาคุณ 

10.40 – 11.00 น.  การบริหารความเสี่ยงในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางกรณีศึกษา  
โรงงานผลิตยางหุมดามจับไมกอลฟ 
วีระพล ทับทิมดี   สงวน วงษชวลิตกุล  และมารุต โคตรพันธ 

11.00 – 11.20 น.  ความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเองของอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย 
อรอนงค ศรีสุข   วลัยลักษณ อัตธีรวงศ   และ จิระเสกข ตรีเมธสุนทร 

11.20 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
Session 2  กลุมวิศวกรรมศาสตร    ประธาน       ดร.วทัญู  รอดประพัฒน 
    เลขานุการ    อาจารยพรอารีย    ศิริผลกุล 
13.00 – 13.20 น. ผลของความรอนจากแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา  ที่มีตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตอง 
 ที่ใชเปนวัสดุสําหรับหอขนมเทียนเสวย 

ไพโรจน  นะเท่ียง   

น.  การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลที่มีสาเหตุมาจากรูพรุนสําหรับอลูมิเนียมเกรด A356 13.20 – 13.40 

อาณัติ สรอยสน 
13.40 – 14.00 น.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยการศึกษางาน: กรณีศึกษา โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

พงษศักด์ิ  นาใจคง  วิภานันท   เอียประเสริฐ     มานพ   ศรีตุลยโชติ 
14.00 – 14.20 น.  การจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการแบนกลวยตาก 

ศักด์ิชัย ยอดมีกล่ิน 
 

  



  

14.20 –14.40 น.  Dual-Mode Universal Biquad Filter Using CCDVCCs 
Rapeepan Keawon  Supawat Lawanwisut  and Montree Siripruchyanun 

14.40 – 15.00 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
 
Session 3  กลุมวิศวกรรมศาสตร   (ตอ) ประธาน         ดร.วทัญู  รอดประพัฒน 
 เลขานุการ      อาจารยพรอารีย  ศิริผลกุล 
15.00 – 15.20 น. วงจรถอดรากที่สองที่ควบคุมไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใช CCTA ที่ควบคุมดวยกระแส 
  แบบหลายเอาตพุต 

กิตยาภรณ แกวเกิด ภมร ศิลาพันธ  และ มนตรี ศิริปรัชญานันท 
15.20 – 15.40 น.  การศึกษาการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชนํ้าและหินสงถายความรอน 

อัคครัตน   พูลกระจาง  และ  อติเทพ   ไขเพชร 
15.40 – 16.00 น.  การประเมินการใชพลังงานสําหรับการอบแหงเน้ือลําไยโดยใชเครื่องอบแหงชนิดชีวมวล 

ภัทรอนงค คงชวย   ศิวะ  อัจฉริยวิริยะ   กอดขวัญ นามสงวน   อารีย อัจฉริยวิริยะ 
16.00 – 16.20 น.  การแปลงหนาที่ทางคุณภาพ (QFD) ความตองการลูกคา : กรณีศึกษาผลิตภัณฑรถบรรทุกก่ึงพวง 

ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี   สุรศักด์ิ สุรนันทชัย   นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย                           
และ กุสุมา ผลาพรม 

16.20 – 16.40 น.  การพัฒนาชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน 
ปานเพชร  ชินินทร และ อัคครัตน  พูลกระจาง 

16.40 – 17.00 น.          การวิเคราะหการสั่นสะเทือนดวยกระบวนการประมวลผลภาพ 
ประสาทพร วงษคําชาง และ วสวัตต์ิ โททอง 

17.00 – 18.00 น.          ชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 
18.00 –  21.00 น.  รับประทานอาหารเย็นและชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (ตอ)   
   
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552   

หองประชุม 2 
 

Session 1 กลุมการจัดการ การเงิน สังคม   ประธาน        รศ.ประภัสร   ศิริสัมพันธนาวา 
     เลขานุการ      อาจารยหทัยรัตน  บัณฑิตยารักษ 
10.00 – 10.20 น.  การจัดการวัตถุดิบคงคลังกรณีศึกษาโรงงานผลิตทอ พี.วี.ซี  ในจังหวัดนครราชสีมา 

กัมปนาท  ถายสูงเนิน  วิภานันท  เอียประเสริฐ  และ มานพ  ศรีตุลยโชติ 
10.20 – 10.40 น.  ขวัญและกําลังใจของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปยาพร สิงหนอย  

10.40 – 11.00 น.  การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 
กนกกร ศุกรินทร 

11.00 – 11.20 น. ปญหาจากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 
นุสรา   เดนอุดม 

 
 



  

11.20 – 11.40 น.                    การวิเคราะหการแกปญหารูปทรงกับพ้ืนระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า 
วาที่ ร.ท. ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ   จันทศรี 

11.40 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
Session 2 กลุมการจัดการ การเงิน สังคม (ตอ)  ประธาน  ผศ.พัชรี    มินระวงศ 
      เลขานุการ       อาจารยหทัยรัตน  บัณฑิตยารักษ 
13.00 – 13.20 น. กระบวนการพัฒนาและปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชน จาก 4 ภูมิภาค 
ณพิชญา วาจามธุระ 

13.20 – 13.40 น. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบานนาทอย ตําบลหนาม
แทงอําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปรวัสส  บุญรมย 

13.40 – 14.00 น. รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 
สรัญพร สุวรรณประสพ 

14.00 –14.20 น. ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทคอสโม กรุป 
จํากัด มหาชน 
พิมณฑา ชนะภัย 

14.20 – 15.00 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
 
Session 3 กลุมการตลาด    ประธาน  อาจารยสัญญา  ธานี     
    เลขานุการ อาจารยเพชรรัตน  พรหมทอง 
15.00 – 15.20 น.  การวิเคราะหการตัดสินใจในการบริโภคลําไยที่คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย 

วุฒินันท  จินตกานนท  
15.20 – 15.40 น.  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

จิลมิกา เจริญทนัง  
15.40 – 16.00 น.  การใชชองทางการตลาดของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ 
16.00 – 16.20 น.  ผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหารประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาใน 

ธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต 
ฉวีวรรณ  เพ็ชรประสม 

16.20 – 18.00 น.  ชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 
1.    ACCURACY ASSESSMENT FOR DGPS NTRIPBY USING GPRS INTERNET  

CONNECTION IN BANGKOK AREA  
Kritsada Anantakarn 

2.     การอนุบาลลูกปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ Zoea IV ถึง First Crab 
ในกระชังแขวนลอยในบอดิน 
เทพบุตร  เวชกามา และวุฒิชัย  ออนเอี่ยม 

3.     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
 จันทนี  อุทธิสินธุ    จรัส  บุณยธรรมา    ยุรีย   วรวิชัยยันต และ ชนกนันท   บางเล้ียง 



  

 4. ความคิดเห็นของประชาชนตอความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา  
กุลธิดา  พลานุพัฒน  ชุติวงศ  มณีรัตน เนตรนภา  เซงเอียง  รุงนภา  เนาวเกตุ สุดายะ  เส็นโกบ  
เจษฎา  นกนอย   วรรณภรณ  บริพันธ 

5. การปรับปรุงคุณภาพดินทรายปนดินเหนียวโดยการผสมดินขาวและปูนขาวเพื่อใชเปนช้ันกัน   
        ซึมในบอกลบขยะสุขาภิบาล 
   ประภาส  วันทอง  สุรชัย  โกเมนธรรมโสภณ 
6. การผลิตเยื่อตนกระถินยักษฟอกขาวดวยกระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน 

 เกียรติสุดา   ปูอุตรี 
7. การใชประโยชนโทะของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดสงขลาและพัทลุง 
 อานุช  คีรีรัฐนิคม 
8. พฤติกรรมผูบรโิภค และอุปสงคในการบริโภคอาหารแหลงโปรตีนจากสัตวนํ้าของจังหวัดนาน 

จิตรา ปนรูป  คุณเอกชัย ดวงใจ   ฐาณิญา  อิสสระ 
9. การสํารวจความตองการฝกอบรม ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด  
        พระนครศรีอยุธยา      
 อภิชาติ พานสุวรรณ 
10. ความตองการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

พรรษวรรณ สุขสมวัฒน 
11. การศึกษาสมรรถนะความสามารถกับประสิทธิผลการทํางานของผูปฏิบัติงาน สายงาน 
        โรงไฟฟาภาคใต จังหวัดกระบี่  และสายงานระบบสงฝายปฏิบัติการภาคใต จังหวัดกระบ่ี 
 วิไลพร  เฉิดโฉม 
12. ผลของกระบวนการกลุมตอความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
กัลยา  มั่นลวน 

13. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในบริการรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร   
 จังหวัดสุรินทร 

วรลักษณ   จรัสดํารงนิตย 
14. การผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนที่ปาตนนํ้าของ 

 ชุมชนบานหนาถํ้า ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 พงษเทพ   ประกอบศุขราษฎร 
15. การเจริญเติบโตและซากของไกพ้ืนเมืองที่ใหอาหารเลือกกิน 
 จรรยา คงฤทธิ์ และ กานต สุขสุแพทย 
16. การศึกษาการสรางแหลงจายไฟฟาสวิตช่ิงแรงดันสูง เพ่ือผลิตกาซโอโซน 
 ศิศีโรตม  เกตุแกว  และ เสรีย  ตูประกาย 
17. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของผูปวยมะเร็งศีรษะและคอที่บาน 
 ปณณทัต  บนขุนทด 
18. ระบบมือถือ โดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย 

 วรานนท   คงสง และ ศิศีโรตม   เกตุแกว 
19. การพัฒนาและจัดทําแผนที่โบราณสถานที่ต้ังอยูบนตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

พันธเทพ   มารังกูร 
 



  

20. การศึกษาการกล่ันเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบซึ่งเปนผลิตภัณฑรวมจากกระบวนการผลิต 
 นํ้ามันไบโอดีเซล 
 เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ  และ วรรณภรณ  บรรจง 
21. การศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผนดวยกรรมวิธี Spinning 
 สุทัศน    ยอดเพ็ชร 
22. เครื่องเรือนทําจากไมมะมวง 

พรชัย  หอสุวรรณศักด์ิ    ทิวาวรรณ  ประทีบ ณ ถลาง 
23. การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนในพ้ืนที่ลุมนํ้าแมปงตอนบนสวน

ที่ 1 อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
ณัฐกานต  ประกอบเที่ยง  นุชนาถ  มั่งคั่ง   และ นภวรรณ  ฐานะกาญจน  พงษเขียว 

24. ความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร ของหมอดินอาสา
ประจําหมูบานในอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
บังอร ทองทวม 

25. Preparation of Cyclosporine A Nanoparticles by Solvent Extraction Method 
  ประภาศรี  สินสวัสด์ิ 
26. การพัฒนาการตรวจวิเคราะหสารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ 
 จารุวรรณ  ธนพฤติวงศ 
27. การลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศรถยนตโดยการซับคูล 
 ทวีผล  แปงณีวงค   และ ชัชวาลย    ชัยชนะ 
28. การศึกษาการผลิตไบโอเอธานอลจากผักตบชวาโดยการทําใหเปนนํ้าตาลกอนกระบวนการ

หมักโยเช้ือยีสตเด่ียวและผสม 
 พุทธิพร  ศรวรเวทย  จิรศักด์ิ  คงเกียรติขจร 
29. การศึกษาโปรตีนในขาวที่มีผลตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของขาวพันธุขาวดอกมะลิใน

ระหวางการเก็บรักษา 
 สราวดี  วงศเดชเสรีกุล 
30. การศึกษาองคประกอบและคุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมล็ดขาว 

จิรศักด์ิ  คงเกียรติขจร  พิมพาพร  ธนจิรัชยา วาธินี  ดอกสาคู  พรรณี  รัตนชัยสิทธิ์ 
31. ความหลากหลายของแพลงกตอนพืช และคุณภาพนํ้า บริเวณแหลงทําการประมงพ้ืนบานหลัง

เหตุการคลื่นยักษสึนามิ จังหวัดพังงา 
 วุฒินันท  ศิริรัตวรางกูร 
32.  การประเมินคุณภาพชีวิตและการใชทรัพยากร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก                      

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อภัย  จันทชูโต  ธันวา  จิตตสงวน   และ ปติ  กันตังกุล 
33.  การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับเอกสารสิทธิ์ของเมืองไชยเสดถา นครหลวง

เวียงจันทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รจนา พวงมณีวงศ และ โสภิณ ทองปาน 

34. การงอกของสปอรและผลของนํ้าตาลซูโครสตอการเจริญของตนแกมีโทไฟตและสปอรโร 
ไฟต ของเฟนชายผาสีดา (Platycerium coronarium) 
ปฐมาภรณ ทิลารักษ   สาโรจน ประเสริฐศิริวัฒน  พิริยาภรณ อันอาตมงาม  
และ วรรณา เฉลิมพรพงษ 



  

35. การผลิตวุนสวรรคจากนํ้ามะพราวผสมนํ้ามังคุด 
 สุปราณี  เลาหกิติกูล 

36.   ผลของการเสริมจุลินทรียอีเอ็มตอจํานวนแลคติกแอซิดแบคทีเรียในลําไสใหญของไกเน้ือ 
สุจิตรา   อาจริยะวัฒนกุล และ ปฐมาภรณ   ทิลารักษ 

18.00 – 21.00 น.  รับประทานอาหารเย็นและชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (ตอ) 
 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2552   
หองประชุม 1 

Session 4  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ    ประธาน   ผศ.คมกฤช  กิตติพร 
 เลขานุการ อาจารยชนัดดา  เกตุมา  
09.00 – 09.20 น.  ACCURACY ASSESSMENT FOR DGPS NTRIP BY USING GPRS INTERNET  

CONNECTION IN BANGKOK AREA 
Kritsada Anantakarn 

09.20 – 09.40 น.  การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการสินทรัพย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลอีสาน 
รัชดาภรณ   ปนรัตนานนท  นงลักษณ  อันทะเดช  วิรัตร  บุตรวาป  ชัชวาล  มิตะราช 

09.40 – 10.00 น. ปจจยัที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ 
มณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ   ศจีมาจ ณ วิเชียร  และ มนตชัย  เทียนทอง 

10.00 – 10.20 น.  การวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของกับคาบํารุงรักษาซอฟตแวรภาคเอกชน 
 สมชาย ปราการเจริญ 

10.20 – 10.40 น.                 รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
 

Session 5  กลุมเกษตรศาสตรและสิ่งแวดลอม    ประธาน  ผศ. ดร. ชงโค  แซต้ัง 
      เลขานุการ อาจารยชนัดดา  เกตุมา 
10.40 – 11.00 น. การเปล่ียนแปลงปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน ระหวาง  

พ.ศ. 2542-2551 
สมภพ รุงสุภา 

11.00 – 11.20 น.  การออกแบบและการใชงานระบบชีวภาพผสมผสานสําหรับบําบัดนํ้าทิ้งจากฟารมปศุสัตวเพ่ือใช 
เล้ียงปลาระบบนํ้าหมุนเวียน 
อุธร  ฤทธิลึก  จันทรพิมพ  กังพานิช และศรัณยา  รักเสรี 

11.20 – 11.40 น.  แนวทางการใชพ้ืนที่ริมแมนํ้าสะแกกรังใหสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมและการเปล่ียนแปลงใน 
ปจจุบัน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ริมแมนํ้าในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
วรวัฒน  จันทสี   

11.40 – 12.00 น.  ประมวลปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลเพ่ือ 
สาธารณะประโยชน 
ณิชาภา สุทธิกิตติบุตร และ คัทลียา จิรประเสริฐกุล  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 



  

Session 6  กลุมเกษตรศาสตรและสิ่งแวดลอม  (ตอ) ประธาน  ผศ.ดร. วีระพล  แจมสวัสด์ิ 
      เลขานุการ ดร.อนงคนาฏ  โสภณางกูร 
13.00 – 13.20 น.  เยื่อกระดาษคุณภาพจากไมปอสา 

รัตนา หมอมณี 
13.20 – 13.40 น. การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอรโมนคอรติซอล  ในกลุมประชากรนกกาฮังที่จับคูแลวและยังไมได

จับคูโดยวิธีเอ็นไซมอิมมูโนเอสเซ  ในสวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี 
อุฬาริกา กองพรหม  รัฐพันธ พัฒนรังสรรค   ชัยณรงค ปนคง  และ สุทธิลักษณ มีวีระสม  

13.40 – 14.00 น.  ผลของระดับความรอนตอลักษณะของเจลปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) 
ปฏิยุทธ  ขวัญออน จิราพร รุงโรจนเกรียงไกร  นงนุช  รักสกุลไทย และพรรณทิพย สุวรรณสาครกุล 

14.00 – 14.20 น.  การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางเพาะชําชนิดยอยสลายไดจากขยะประเภทกระดาษภายในเขตเทศบาล 
นครหาดใหญ 
วิภา วิเศษสินธุ  

14.20 – 14.40 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2552   
หองประชุม 2 

 
Session 4 กลุมการตลาด  (ตอ)  ประธาน  อาจารยนิตยา  เรืองยุวนนท 
 เลขานุการ อาจารยเพชรรัตน  พรหมทอง 
09.00 – 09.20 น.  พฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชัยพร  เหมะ 
09.20 – 09.40 น.   การวิเคราะหความตองการในการบริโภคล้ินจี่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

ธนะพล  ไผทรัตน 
09.40 – 10.00 น.  ความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการกับความพึงพอใจตอปจจัยดาน 

การตลาดบริการของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนตเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พรรณวิไล  รูสึก 

10.00 – 10.40 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
 

Session 5 กลุมศึกษาศาสตร  ประธาน  รศ.ทนงศักด์ิ  วันชัย 
    เลขานุการ ดร.ปทมา  ธรรมดี 
10.40 – 11.00 น.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดย 

ใชคอมพิวเตอร 
พณณา  ต้ังวรรณวิทย  มนตชัย  เทียนทอง และศจีมาจ  ณ วิเชียร 

11.00 – 11.20 น.  การใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
นุชนี  หินจําปา 

11.20 – 11.40 น.  การจัดการการเรียนรูเรื่องหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ต 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
กัมพล  ทองเรือง 

11.40 – 12.00 น.  ความเที่ยงตรงของแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา 
ศักด์ิชาย ต้ังวรรณวิทย  นิดาพรรณ สุรีรัตนันท และ มนตชัย เทียนทอง 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 



 
Session 6 กลุมศึกษาศาสตร (ตอ) ประธาน  รศ.ทนงศักด์ิ  วันชัย 

เลขานุการ ดร.ปทมา  ธรรมดี     
13.00 – 13.20 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เรื่องเครื่องดนตรีไทย                             

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 
ทองดี คณะศรี   ปยพันธ แสนทวีสุข  ไชยา ภาวะบุตร 

13.20 – 13.40 น.    สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4  ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ธนายุทธ  มุสิกสวัสด์ิ   สุพรรณี  เหลือบุญชู   อนุศักด์ิ  เกตุสิริ 

13.40 – 14.00 น. การวิเคราะหขอผิดพลาดทางไวยากรณ ในการเขียนจดหมายสมัครงานเปนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
อรษา รอยแกว  

14.00 – 14.20 น.  ปจจัยที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสในภาวะเศรษฐกิจผันผวนของผูบริหารในอุตสาหกรรม 
ช้ินสวนยานยนตเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันอออก 
กานตพิชชา สุวรรณ    วลัยลักษณ อัตธีรวงศ   และจิระเสกข ตรีเมธสุนทร   

14.20 – 14.40 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
14.40 – 16.00 น.  พิธีปด 
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การประมาณตนทุนกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง   
ในจังหวัดนครราชสีมา 

Cost Estimation for Bidding Competitive of the Construction Contractors  
in Nakhonratchasima Province 

 

วัชรี  สมคะเนย 1 
1 ภาควิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

บทคัดยอ 
     การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคาและเพื่อ
ศึกษาแนวทางวิธีการประมาณราคากอสรางท่ีสงผลตอการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาและผลตอบแทนท่ีธุรกิจจะไดรับ  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาท่ียังดําเนินธุรกิจจริง  จํานวน  30  ราย  
เคร่ืองมือที่ใชในการการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก  สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก  คาเฉล่ีย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมกับการวิคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบวาปจจัยโครงสรางขององคกร  ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาไม
แตกตางกัน   โดยท่ีหางหุนสวนและธุรกิจขนาดกลางเปนธุรกิจที่ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงท่ีสุดในรอบ 1 ป  
สําหรับปจจัยภายนอกองคกรซึ่งไดแก  ปจจัยดานจํานวนผูเขาแขงขันในการเสนอราคา  อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ธุรกิจรับเหมากอสราง  และความสามารถในการหาวัตถุดิบอื่นทดแทนในการดําเนินการกอสราง  สงผลตอการตัดสินใจเขารวม
แขงขันในการเสนอราคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และปจจัยความสัมพันธของธุรกิจกับผูจําหนายวัตถุดิบ
มีผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคามากที่สุด   สวนปจจัยภายในขององคกร    ปจจัยดานผูรับเหมาชวงสงผลตอ
การตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา   
ปจจัยโครงการกอสรางท่ีตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพสูง  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูง
ที่สุด และวิธีการประมาณราคาที่แตกตางกัน  สงผลตอการใหความสําคัญตามแนวทางการเสนอราคาสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับนโยบาย
ดานอัตรากําไรและการบริหารจัดการภายในของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ถึงแมวาการทดสอบความสัมพันธระหวาง วิธีการประมาณตนทุนการกอสราง    การใหความสําคัญกับการกําหนดราคา
ที่ตางกัน   กับผลตอบแทนที่ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาจะไดรับ  จะไมแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
เชิงสถิติ  แตผลการวิเคราะหเชิงลึกจากผลการแขงขันการเสนอราคาโครงการกอสราง  พบวาวิธีประมาณราคาอยางละเอียด มีความ
เปนไปไดสูงท่ีจะชนะการแขงขันในการเสนอราคาและสงผลใหผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาไดรับ
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to study the factors affecting determine of attend bidding competitive and to study 

the methods of cost estimation of construction contracts affecting to the importance for pricing and compensation for contractors.  
The samples used in this research were 30 construction contractors.  The tools used to collect the data was questionnaires and in 
depth interviews.  The statistics used to analyse this research were percentage, mean, standard deviation and cooperate with 
analysis of variance and multiple regression analysis. 
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The results of this research found that type of organization were not affecting to determining in attend bidding 
competitive. The Limited partnership and middle size organization determined for attend bidding competitive in most frequency 
for one year.  The external factors were quantity of attend bidding competitive , the growth rate of the construction and ability of 
the compensate raw material affecting to determining in attend bidding competitive significantly different at a level of 0.05 and 
the relationship with raw material dealer factors were high affecting to determining in attend bidding competitive.  In additional, 
the internal factors about sub-contractors were affecting to determining in attend bidding competitive significantly different at a 
level of 0.05.  In details, the construction project that used high standard machine was high affecting to determining in attend 
bidding competitive.  The different method cost of estimation were affecting to the importance of high or low bidding method 
depend on policy of profit ratio and management policy significantly at a level of 0.05.   

Even the test of relation between the methods of cost estimation, the importance for pricing decision and the return 
are not related at statistics significant but results from in depth interviews found that thorough cost estimation method was trend 
to win in bidding competitive and also affecting high return for the construction contractors.   
 

1.  บทนํา 
สิ่งกอสรางตาง ๆ นอกจากเปนสิ่งท่ีอํานวยความสะดวกสบายใหแกมนุษยแลว    ยังเปนสัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงท่ี

แสดงถึงความเจริญของประเทศนั้น ๆ จึงอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมกอสราง  เปนธุรกิจที่สําคัญอีกแขนงหนึ่งท่ีนําไปสูการพัฒนา
ประเทศ  งานกอสรางเปนงานท่ีมีสภาพการทํางานท่ีสลับซับซอน   การที่งานกอสรางจะสําเร็จเปนรูปงานตามตองการก็ตอเมื่อ
ผูดําเนินการกอสรางตองใชวิธีการผสมผสานกันระหวางงานเทคนิค  งานการเงินและงานบริหารท่ัวไปและส่ิงหน่ึงท่ีขาดไมไดคือ
จรรยาบรรณของผูดําเนินการกอสรางหรือผูรับเหมากอสราง  เพื่อใหไดโครงการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเปาหมายตาม
ตองการ    

ในสภาวะปจจุบัน  สภาพแวดลอมของการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงไดสรางแรงกดดันตอการปรับตัวของธุรกิจ   จึงมี
ความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดหากตองการอยูรอดในการเผชิญกับการทาทายของศตวรรษใหม  ดวยการเรงสรางศักยภาพในการ
แขงขัน (Competitiveness) และดวยสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่า  ราคานํ้ามันที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่รวดเร็ว   มีผลตอราคาวัสดุ
กอสรางและคาแรงงานท่ีกําลังสูงขึ้น  อุตสาหกรรมกอสรางก็เหมือนอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ  คือ  มีวัตถุประสงคที่จะใหผลการ
ดําเนินงานน้ันกอประโยชนสูงสุด  มีกําไรสูงสุดและลดตนทุนใหตํ่าสุด  มีตนทุนของการกอสรางอยูภายในงบประมาณท่ีไดกําหนด
เอาไว  ซึ่งองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงท่ีจะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและเปนแนวทางในการควบคุมตนทุนคือ การ
ประมาณราคาตนทุนการกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาท่ีถูกตอง 

การตัดสินใจท่ีผิดพลาดกอนการเสนอราคา นับวาเปนปญหาท่ีสําคัญเพราะการตัดสินใจในการเขารวมเสนอราคาในการ
แขงขัน  หากธุรกิจเสนอราคาแลวชนะคูแขงขันอื่น ๆ ราคาท่ีเสนอจะเปนตัวกําหนดการดําเนินการกอสรางตามโครงการ เนื่องจาก
การกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคาคือการกะประมาณมูลคางานของโครงการกอสราง แตในสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงานท่ีแตกตางกัน   หากผูรับเหมาไมสามารถประเมินสภาพแวดลอมน้ัน หรือประมาณการตนทุนไมถูกตองตามสถานการณ
แลว  การดําเนินการกอสรางตามโครงการก็สําเร็จไดยาก  นอกจากธุรกิจรับเหมาจะไดผลไมคุมกับการลงทุน  ไมสามารถควบคุม
ตนทุนไดแลว  เจาของโครงการ  หรือเจาของเงิน      ก็เกิดความเสียหาย  เกิดความลาชาของการกอสราง ไดวัสดุอุปกรณและผลงาน
ไมดีเพียงพอ  ไมคุมกับเงินที่ตองจาย   สงผลใหผูรับเหมากอสรางตองท้ิงงานทํางานไมสําเร็จเพิ่มสูงขึ้นดังในตารางท่ี  1 
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ตารางท่ี  1  แสดงสถิติธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีท้ิงงานตั้งแตป  พ.ศ. 2547 -  2551 
 

จํานวน(ราย) ประเภทธุรกิจ                            
   ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 รวม 

หางหุนสวน 48 47 47 42 50 234 
บริษัท (จํากัด) 26 31 30 25 55 167 
รานคา             5 6 5 11 14 41 
บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล 2 2 8 6 6 24 

รวม 81 86 90 84 125 466 

ที่มา  :  สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา  ,  พฤศจิกายน  2551 
 

จากแนวทางและปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงเห็นวาการวิจัย เร่ืองการประมาณตนทุนกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอ
ราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง  จะเปนประโยชนตอธุรกิจรับเหมากอสราง  สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนด
ราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคาได  ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถควบคุมตนทุนได และเจาของโครงการจะ
ไดงานกอสรางที่มีประสิทธิภาพเสร็จตามกําหนดเวลา    
 

1.1  วัตถุประสงคการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคา ของผูประกอบธุรกิจ

รับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา 
2)  เพื่อศึกษาถึงวิธีการประมาณราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา  ที่สงผลตอการให

ความสําคัญกับแนวทางการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคาและผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ 
3)  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีการประมาณราคาตนทุนกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาของผู

ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1  ขอบเขตของเนื้อหา   
      ประชากร  ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาที่ดําเนินธุรกิจจริง จํานวน 60 ราย    
      กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาที่ดําเนินธุรกิจจริง จํานวน 30ราย    
      ตัวแปรที่ศึกษา  คือ 

1)  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจในการเสนอราคา  ประกอบดวย  ปจจัยโครงสรางขององคกร   ปจจัยภายนอก
องคกร    ปจจัยภายในองคกร  

2)  รูปแบบและวิธีการดําเนินการประมาณราคา ประกอบดวย  วิธีการประมาณราคาที่ใชในการประมาณราคาเพ่ือการ
แขงขัน   แนวทางการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคา  ผลตอบแทนที่ธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับ 
 

2.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
1)  ใชแบบสอบถาม  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา 
2)  ใชงบการเงินรายปของธุรกิจรับเหมากอสรางทาง Website  www.dbd.go.th  ซึ่งเปนขอมูลแสดงสถานะการจด

ทะเบียนการคาของสถานประกอบการและงบการเงินของธุรกิจรับเหมากอสราง 
3) ใชผลการแขงขันในเสนอราคาโครงการกอสราง  ในระหวางป พ.ศ. 2551 – 2552 ของสวนราชการในจังหวัด

นครราชสีมา   
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2.3  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
1)  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)   โดยใชคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)    

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) รวมกับการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  การวิเคราะหปจจัยโครงสราง  ปจจัยภายนอก  และปจจัยภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเขาแขงขันในการเสนอราคา    

2)  การวิเคราะหหาความสัมพันธใช  การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) รวมกับ การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ  (Multiple  Regression Analysis)  และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก  ในการเปรียบเทียบวิธีการประมาณราคากอสรางท่ี
สงผลตอการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคา  และผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ   
 

2.4  ตัวแบบการทดสอบ 
ในการทดสอบจะใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  (Multuple Regression Analysis) โดยสรางสมการท่ีแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระเพื่อการทดสอบ  ดังนี้ 
 

Returni =B๐ + B1Methodi  + B2Importani  +  B3Asset i 
โดยท่ี 

Returni  =   อัตราสวนผลตอบแทนของบริษัท i  คํานวณโดยใชกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ หารดวยสวนของผูถือหุนซึ่งใน
การวิจัยนี้ใช ยอดจากงบการเงินของป พ.ศ.2550 

Methodi =  วิธีการประมาณราคาเพ่ือใชในการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคา ของบริษัท i  ที่ใชบอยที่สุด    
Importani  =  คาเฉล่ีย (Mean) ของการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในการเสนอราคาของบริษัท i   

โดยใชคาเฉล่ียรวมของตัวแปรแนวทางการกําหนดราคาท้ังหมด    
Asseti  =  คาลอการิทึม  (Logarithm)  ของสินทรัพยรวมของบริษัท i โดยในการวิจัยนี้ใชสินทรัพยรวมของกิจการจาก

งบการเงินป  2550 
 

3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการศึกษา  
1)  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาเปนกลุมตัวอยางพบวา  

เมื่อจําแนกตามตัวแปรตาง ๆ พบวา สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 80  เพศหญิงรอยละ 20 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ30  
รองลงมาอายุ 41-50 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการ/ผูบริหาร  รอยละ 46.7   ธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก  
รอยละ 76.7  และประกอบธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวนเปนสวนใหญ รอยละ 56.7 รองลงมาคือ บริษัทจํากัด รอยละ 30 

2)  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยโครงสราง  ไดแก  ขนาด และ ประเภทของธุรกิจ  ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขา
แขงขันในการเสนอราคา   ซึ่งการวิเคราะหคาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาแขงขันในการเสนอราคาใน
ภาพรวม   จากขนาดของธุรกิจ คา Sig  เทากับ .209   และประเภทของธุรกิจคา  Sig  เทากับ .200   ซึ่งแสดงคาความแตกตางสูงกวา
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาจํานวนโครงการที่ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาในรอบปที่ผานมา  เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเภทและขนาดของธุรกิจที่แตกตางกัน  มีผลตอจํานวนโครงการที่ตัดสินใจในการเขาเสนอราคาแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และ จากการศึกษาจากคาเฉลี่ย (Mean)  ของปจจัยโครงสรางขององคกร  พบวาขนาดธุรกิจ
ขนาดกลาง   เปนธุรกิจที่ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงที่สุดในรอบหน่ึงป   ดวยคาเฉล่ีย (Mean) 19.33   รองลงมาคือ 
ธุรกิจขนาดใหญ   ดวยคาเฉล่ีย (Mean) 17.50  และขนาดเล็ก  คาเฉล่ีย (Mean) 11.26 ประเภทของธุรกิจ  หางหุนสวน  มีการ
ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงท่ีสุดในรอบหนึ่งป  ดวยคาเฉล่ีย  (Mean) 15.29  รองลงมาคือบริษัทจํากัด  คาเฉล่ีย 
(Mean)  11.11  และรานคา/บุคคลธรรมดา คาเฉล่ีย (Mean)  6.75     
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3)  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยภายนอก  ซึ่งไดทดสอบความแตกตางกันของตัวแปรอิสระปจจัยภายนอกองคกร  
กับจํานวนโครงการที่ธุรกิจตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาในรอบปที่ผานมา  ตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจใน
การเขารวมแขงขันในการเสนอราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05  ไดแก  จํานวนผูเขาแขงขันในการเสนอราคา  มีคา     
Sig  =  .006  อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมากอสราง มีคา Sig  =  .008  ความสามารถในการหาวัตถุดิบอื่น
ทดแทนในการดําเนินการ  มีคา Sig  = .010  และจากคาเฉล่ียที่ไดจากการศึกษาวิจัยซึ่งพบวา  ผูรับเหมากอสรางของกลุมตัวอยางใน
จังหวัดนครราชสีมา  เห็นความสัมพันธของธุรกิจกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเขาแขงขันในการเสนอ
ราคามากท่ีสุด คาเฉล่ีย (Mean ) 15.47  ซึ่งจะมีผลตอการประมาณราคาตนทุนกอสรางในการแขงขันเพื่อการเสนอราคา  รองลงมา
คือจํานวนผูเขารวมแขงขันในการเสนอราคา  คาเฉล่ีย (Mean )  14.64  และหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางของลูกคา  
คาเฉล่ีย (Mean)  13.88 ตามลําดับ 

4)  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานแรงงาน  ปจจัยดานวัสดุ  ปจจัยดาน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ปจจัยดานผูรับเหมาชวงและปจจัยดานการดําเนินการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมในการเสนอราคา โดย
เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการที่ธุรกิจตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาในรอบปที่ผานมา  ซึ่งสรุปผล เปนรายดานดังนี้  

      4.1)   ปจจัยดานแรงงาน  จากคาสถิติของปจจัยดานแรงงานเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการที่ธุรกิจตัดสินใจเขารวม
แขงขันในการเสนอราคา  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไดแก  จํานวนแรงงานของธุรกิจ  มีคา Sig  = .000  ขอตอรองของสหภาพแรงงาน มีคา Sig  = .030 และ 
ความสัมพันธสวนตัวของผูรับเหมากับแรงงาน  มีคา Sig  = .048  และจากคาเฉล่ีย (Mean)  ผูรับเหมากอสรางของกลุมตัวอยางใน
จังหวัดนครราชสีมา  เห็นวา ปจจัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา 3 อันดับแรก คือ ปจจัยความสัมพันธ
สวนตัวของผูรับเหมากอสรางกับแรงงานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคามากที่สุด  คาเฉล่ีย (Mean) 
14.65 ปจจัยขอตอรองของผูรับเหมาชวงดานแรงงาน  คาเฉล่ีย (Mean)  13.37 และปจจัยจํานวนแรงงานของธุรกิจ  คาเฉล่ีย (Mean) 
13.25   

      4.2)   ปจจัยดานวัสดุ  จากคาสถิติของปจจัยดานวัสดุเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการท่ีธุรกิจตัดสินใจเขารวมแขงขัน
ในการเสนอราคา  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแก  ปจจัยมีการกําหนดใหใชวัสดุที่มีการผลิตจากบริษัทภายในประเทศ  มีคา Sig  = .020  และปจจัยวัสดุที่ไมมีเครดิต
ตองซ้ือเปนเงินสด  มีคา Sig  =  .034  และจากคาเฉล่ีย (Mean) จากปจจัยดานวัสดุ  ผูรับเหมากอสรางของกลุมตัวอยางในจังหวัด
นครราชสีมา  เห็นวา ปจจัยมีการกําหนดใหใชวัสดุที่มีการผลิตจากบริษัทภายในประเทศ    มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขัน
ในการเสนอราคามากที่สุด  คาเฉล่ีย (Mean) 14.80 รองลงมาคือ ปจจัยความสัมพันธกับผูแทนจําหนายวัสดุกอสราง   คาเฉลี่ย 
(Mean)  14.55    

      4.3)   ปจจัยดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  จากคาสถิติของปจจัยดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการ
ที่ธุรกิจตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา   ปจจัยดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยรวม สงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันใน
การเสนอราคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และจากคาเฉล่ีย (Mean) จากปจจัยดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ผูรับเหมากอสรางของกลุมตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมา  เห็นวา  ปจจัย โครงการกอสรางท่ีตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มี
คุณภาพสูง    มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคามากที่สุด  คาเฉล่ีย (Mean) 14.89 รองลงมาคือ ปจจัย
โครงการที่เสนอราคาตองซ้ือเคร่ืองจักรใหม  คาเฉล่ีย (Mean) 13.87    

      4.4)  ปจจัยดานผูรับเหมาชวง  จากคาสถิติของปจจัยดานผูรับเหมาชวง  โดยภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
โครงการที่ธุรกิจตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา มีคา Sig  =  .000  ซึ่งคา Sig  ตํ่ากวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึง
สรุปไดวา ปจจัยดานผูรับเหมาชวงทุกปจจัยยอย ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาท่ีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผูรับเหมากอสรางจากกลุมตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมาเห็นวา  ความไดเปรียบ 
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เสียเปรียบของขอตอรองของผูรับเหมาชวง  คาเฉล่ีย (Mean) 14.29  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาแขงขันในการเสนอ
ราคามากท่ีสุด  รองลงมาคือปจจัยมีผูรับเหมาชวงท่ีมีความรับผิดชอบสูง  ทํางานมีประสิทธิภาพผลงานเปนที่ยอมรับ  คาเฉล่ีย 
(Mean) 13.8 มีผูรับเหมาชวงท่ีทํางานรวมกันเปนประจําและมีทุนสํารองพอควร  คาเฉล่ีย (Mean)  11.96   

      4.5)  ปจจัยดานการดําเนินการ  จากคาสถิติของปจจัยดานการดําเนินการเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการท่ีธุรกิจ
ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ปจจัยการประมาณการกําไร-ขาดทุน มีคา Sig  = .000  ปจจัยความเปนไปไดคอนขางสูงในการ
เสนอราคาวาจะไดงาน มีคา Sig  = .011  และ ปจจัยมีแหลงขอมูลของตนทุนการประมาณตนทุนที่ชัดเจน   มีคา Sig = .004 และจาก
คาเฉล่ีย (Mean)  ผูรับเหมากอสรางของกลุมตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมา  เห็นวา  ปจจัยความยุงยากของขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุผลตามโครงการ  คาเฉลี่ย (Mean)  14.31  มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเขารวมเสนอราคามากที่สุด รองลงมา
คือ ปจจัยมีทีมงานท่ีติดตามขาวการประกวดราคาอยางตอเนื่อง คาเฉล่ีย (Mean)  12.96 

5)  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการประมาณราคากอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาของกลุมตัวอยาง 
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยภาพรวมพบวา ผูรับเหมากอสรางกลุม
ตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมา  มีวิธีการประมาณราคากอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาท่ีแตกตางกัน เปรียบเทียบกับการ
ใหความสําคัญกับการกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันในแตละแนวทางพบวา  แนวทางการเสนอราคาสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับนโยบายดาน
อัตรากําไรและการบริหารจัดการภายในของธุรกิจ มีคา Sig  =  .035 สรุปวาแนวทางการเสนอราคาสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับนโยบายดาน
อัตรากําไรและการบริหารจัดการภายในของธุรกิจที่ตางกัน  สงผลตอการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนแนวทางการประมาณราคาอ่ืน ๆ  สงผลตอการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจากผลการวิเคราะห วิธีการประมาณราคาแตกตางกันที่ตัวแปรแนวทางการเสนอราคาสูงหรือตํ่า
ขึ้นอยูกับนโยบายดานอัตรากําไรและการบริหารจัดการภายในของธุรกิจดวยวิธีเปรียบเทียบพหูคูณโดยใชวิธี LSD  ปรากฏผลความ
แตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก กลุมวิธีประมาณราคาตามอัตรากําไรที่บวกเพิ่มกับกลุมวิธีการ
ประมาณราคาตามงบประมาณโครงการ  มีคา Sig  = .047  กลุมวิธีประมาณราคาอยางหยาบกับกลุมวิธีการประมาณราคาอยาง
ละเอียด  มีคา Sig  = .042 กลุมวิธีประมาณราคาอยางหยาบกับกลุมวิธีการประมาณราคาตามงบประมาณโครงการ  มีคา Sig  =  .037   
กลุมวิธีประมาณราคาจากขอมูลในอดีตตามโครงการท่ีใกลเคียง กับกลุมวิธีการประมาณราคาอยางละเอียด มีคา Sig  = .042 กลุมวิธี
ประมาณราคาจากขอมูลในอดีตตามโครงการท่ีใกลเคียง กับกลุมวิธีการประมาณราคาตามงบประมาณโครงการ  มีคา Sig  =  .037     

6)  ผลการวิเคราะหตัวแปรวิธีการประมาณราคากอสรางที่ธุรกิจเลือกใชบอยที่สุด คาเฉล่ียการใหความสําคัญกับแนวทาง
ในการกําหนดราคาและสินทรัพยรวมของกิจการที่สงผลตอผลตอบแทนในการดําเนินงาน  จากสมการท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ Returni  =  B๐  +  B1Methodi  + B2Importani  +  B3Asseti  สรุปไดวาตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวมี
ความสัมพันธกับผลตอบแทนรอยละ 42.50  การเปล่ียนแปลงของ  ผลตอบแทน  ขึ้นอยูกับ  วิธีการประมาณราคา  คาเฉล่ียการให
ความสําคัญและสินทรัพยรวมของกิจการ รอยละ 18.10  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ีเกิดจากการใชโมเดลน้ีจะมีคาเทากับ  
2.012178  หนวย และผลการวิเคราะหคาความคลาดเคล่ือนเปนอิสระตอกัน  ผลการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA)  ของคา
ความคลาดเคล่ือน  มีคา P-Value   หรือคา Sig เทากับ .214   ซึ่งมีคามากกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดคือระดับ .05    สรุปวา 
ตัวแปรอิสระท้ัง 3  ตัว ที่แตกตางกันสงผลตอผลตอบแทนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยทีละตัวตามเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน สรุปไดวา  ตัวแปร
อิสระ วิธีการประมาณราคา  คาเฉล่ียการใหความสําคัญกับแนวทางการกําหนดราคา  และสินทรัพยรวมของกิจการ ไมมีอิทธิพลตอ
ผลตอบแทนจากการดําเนินงานและพบวาคา  Tolerance ของ ตัวแปร  ทุกตัวมีคาไมใกลศูนย  คา  VIF  มีคานอยกวา 10  ทุกตัว จึง
สรุปไดวาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเปนอิสระกัน    

7)  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาของโครงการเก่ียวกับการเสนอราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสราง จากผลการแขงขันในการเสนอราคาโครงการกอสรางจํานวน  5 โครงการ วิธีการประมาณราคาที่ผูรับเหมากอสรางใชใน
การกําหนดราคาในการแขงขันและมีความเปนไปไดที่จะชนะการแขงขันคือ วิธีการประมาณราคาอยางละเอียด   
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ือง การประมาณตนทุนการกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง

ในจังหวัดนครราชสีมา  อภิปรายผลดังนี้ 
1)  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  เปนการศึกษาปจจัยโครงสรางขององคกรที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมในการเสนอ

ราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา พบวาโครงสรางท่ีแตกตางกันของธุรกิจไมสงผลตอการตัดสินใจ
เขารวมแขงขันในการเสนอราคาของธุรกิจและธุรกิจขนาดกลาง  มีการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงท่ีสุดเน่ืองจาก 
ในการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคาทุนหมุนเวียนในการดําเนินการกอสรางของธุรกิจเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ผูรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมานํามาพิจารณา  เพราะธุรกิจขนาดกลางสามารถเขารวมแขงขันไดทั้งโครงการขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ   ถาเปนโครงการขนาดเล็กทุนหมุนเวียนจะไมสูงคุมกับการลงทุน  แตถาเปนโครงการขนาดใหญ  การเพิ่มทุนก็ไมสูง
มากและธุรกิจประเภทหางหุนสวน  มีการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงท่ีสุดในรอบหนึ่งป  เนื่องจากหางหุนสวน  
เปนธุรกิจที่สวนใหญมีหุนสวนผูจัดการเปนผูวิเคราะห  วางแผน  และตัดสินใจเพียงคนเดียว   จึงงายตอการตัดสินใจและขอบเขต
ของการประกอบธุรกิจที่กวางครอบคลุมงานไดทุกดาน 

2)  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  เปนการศึกษาปจจัยภายนอกขององคกรที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมในการเสนอ
ราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา   

-  จํานวนผูเขาแขงขันในการเสนอราคาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาท่ีแตกตาง
กัน   ซึ่งอาจจะเปนไปไดวาหากมีผูเขารวมแขงขันในการเสนอราคานอยรายก็จะเปนสิ่งจูงใจใหผูรับเหมาตัดสินใจท่ีจะเขารวม
แขงขันในการเสนอราคา เน่ืองจากมีความเปนไปไดสูงท่ีจะไดรับชัยชนะในการแขงขัน   แตหากมีผูเขารวมในการแขงขันมากราย
ผูรับเหมากอสรางก็จะลังเลในการตัดสินใจเขารวมในการแขงขันเสนอราคาได      

-  อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันใน
การเสนอราคาท่ีแตกตาง   ซึ่งหากอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมากอสรางกําลังเจริญเติบโตยอมมีผลตอผลตอบแทนที่สูง  ซึ่งจะสงผล
ใหธุรกิจตัดสินใจท่ีจะเขารวมในการเสนอราคา  แตหากอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมากอสรางกําลังถดถอยผูรับเหมาก็สรางก็ชะลอ
การลงทุน  

-  ความสามารถในการหาวัตถุดิบอื่นทดแทนในการดําเนินการกอสราง  ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเขารวม
แขงขันในการเสนอราคาท่ีแตกตางกัน   วัตถุดิบหรือวัสดุในการกอสรางเปนสิ่งท่ีสําคัญในการดําเนินการกอสรางและเปนตนทุนที่
มีผลตอการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคา  เพราะหากโครงการที่จะเสนอราคาธุรกิจมีวัตถุดิบหรือวัสดุที่ตนทุน
ถูกซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงหรือเหมือนกันใชแทนกันไดก็ยอมสงผลใหผูรับเหมาตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาเพราะจะ
ไดเปรียบคนอื่น   ความเปนไปไดในการที่จะชนะการแขงขันก็สูงเพราะตนทุนตํ่าและความสัมพันธของธุรกิจกับผูจัดจําหนาย
วัตถุดิบ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเขาแขงขันในการเสนอราคามากที่สุด  เนื่องจากวัตถุดิบคือปจจัยสําคัญในการกอสราง
หากมีตนทุนตํ่าก็จะแสดงถึงผลกําไรที่ธุรกิจจะไดรับเพิ่มขึ้น 

3)  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3   เปนการศึกษาปจจัยภายนอกขององคกรที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมในการเสนอ
ราคาของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา   

-  ปจจัยดานแรงงาน   ความแตกตางกันของจํานวนแรงงานของธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจเขารวมในการเสนอราคา
แตกตางกันเนื่องจาก  หากธุรกิจตัดสินใจเขารวมในการแขงขันเสนอราคาและชนะหากมีแรงงานท่ีเปนของบริษัทเองซ่ึงเปนตนทุน
คงท่ีก็จะเปนการลดตนทุนคาแรงงานและในดานฝมือแรงงานก็สามารถประเมินไดอยางถูกตอง  จึงเปนแรงดึงดูดใหมีการเขารวม
ในการแขงขันเสนอราคาซ่ึงหากกิจการตองใชแรงงานจากการรับเหมาชวง ก็จะเปนการเสียเปรียบคูแขงขัน  การตัดสินใจจะตอง
รอบคอบ    สวนขอตอรองของสหภาพแรงงาน และความสัมพันธสวนตัวของผูรับเหมากับแรงงาน   ก็เปนสิ่งสําคัญที่ผูรับเหมาก็
สรางจะตองนํามาพิจารณาหากแรงงานมีการรวมกลุมและมีอํานาจในการตอรองสูง   การควบคุมตนทุนก็ทําไดยากการตัดสินใจใน
การเขารวมแขงขันเสนอราคาก็ควรพิจารณาอยางละเอียด  รวมถึงการสรางสัมพันธที่ดีกับคนงานดวย เพราะหากไมมีคนงาน
ผูรับเหมากอสรางก็ดําเนินการโครงการกอสรางไมได  ดังนั้นก็ไมควรเขารวมแขงขันในการเสนอราคา 
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-   ปจจัยดานวัสดุ   ความแตกตางเร่ืองขอกําหนดใหใชวัสดุที่มีการผลิตจากบริษัทภายในประเทศ  ซึ่งบางคร้ังนโยบาย
ของรัฐบาลในการควบคุมสมดุลทางการคา  และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดวย  ซึ่งหากธุรกิจมีความไดเปรียบใน
ดานน้ีก็จะเปนสิ่งดึงดูดใหเขารวมในการแขงขันเสนอราคาและปจจัยวัสดุที่ไมมีเครดิตตองซ้ือเปนเงินสด   หากธุรกิจเงินทุน
หมุนเวียนไมเพียงพอ  ธุรกิจก็จะเกิดความลังเลสงผลตอการตัดสินใจเขารวมในการแขงขันเสนอราคา 

-  ปจจัยดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ผูรับเหมากอสรางของกลุมตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมาเห็นวา ปจจัยโครงการ
กอสรางที่ตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพสูง  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคามากท่ีสุด  เนื่องจาก
หากธุรกิจไมมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตามท่ีเจาของโครงการกอสรางกําหนด  ก็ยอมไมเขารวมแขงขันในการเสนอราคา 

-  ปจจัยดานผูรับเหมาชวง   ความแตกตางกันดาน ผูรับเหมาชวง สงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา
ที่แตกตางกันเนื่องจาก  โดยสวนใหญผูรับเหมากอสรางมีความถนัดในการปฏิบัติงานตามโครงการกอสรางไมครบทุกดาน  ดังน้ัน
หากขาดสวนใดสวนหนึ่ง  การดําเนินการกอสรางก็จะไมเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  สรางความเสียหายได  ดังน้ันผูรับเหมากอสราง
กอนการเขารวมในการเสนอราคาจึงตอง ตรวจสอบรายละเอียดงานใหครบถวนซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการ
เสนอราคา 

-  ปจจัยดานการดําเนินการ  ความแตกตางดาน  ปจจัยการประมาณการกําไร-ขาดทุน ซึ่งหากดําเนินการแลวไมมีกําไร  
หรือขาดทุน   ผูรับเหมายอมตัดสินใจไมเขารวม แขงขันในการเสนอราคา  ความเปนไปไดคอนขางสูงในการเสนอราคาวาจะไดงาน  
หรือมีแหลงขอมูลของตนทุนการประมาณตนทุนที่ชัดเจน ก็จะเปนสิ่งดึงดูดใจใหผูรับเหมาตัดสินใจเขารวมในการแขงขันในการ
เสนอราคา 

4)  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 จากผลการวิเคราะห วิธีการประมาณราคาแตกตางกันสงผลตอการใหความสําคัญตาม
ตัวแปรแนวทางการเสนอราคาสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับนโยบายดานอัตรากําไรและการบริหารจัดการภายในของธุรกิจ เพราะถาธุรกิจ
ตองการกําไรสูงก็จะประมาณราคาในการแขงขันสูง  และหากธุรกิจมีการจัดการภายในท่ีดีสามารถลดตนทุนไดการกําหนดราคาก็
จะตํ่าลง  ความเปนไปไดที่จะชนะการแขงขันก็มีสูง 

5)  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 จากผลการวิจัยตัวแปรอิสระ วิธีการประมาณราคา  คาเฉล่ียการใหความสําคัญกับแนว
ทางการกําหนดราคาและสินทรัพยรวมของกิจการ ไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการดําเนินงาน  ขอมูลที่ใชเปนกลุมตัวอยางท่ี
คอนขางนอย  ดังน้ัน  ขอมูลที่ไดจึงมีขอจํากัดดานขอมูล  และในการศึกษาผูวิจัยศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีประกอบธุรกิจใน
จังหวัดนครราชสีมาเทาน้ัน  กําไรที่นํามาใชในการวิจัย  คือกําไรจาก งบการเงินของป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจไมแสดงถึงผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากวิธีการประมาณตนทุนที่แทจริง กับสภาพปจจุบัน   อาจมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการหาความสัมพันธในคร้ังน้ี 
พิจารณาจาก Adjusted R square ที่คอนขางตํ่ามากเพียง 6.9%  ซึ่งหากมีการเพิ่มตัวแปรอิสระเขาไปอีกจะทําใหคา  R square เพิ่ม
สูงขึ้นไดอีก  แตจากการวิเคราะหเชิงลึกจากโครงการกอสรางจํานวน  5 โครงการ  วิธีประมาณราคาท่ีผูรับเหมากอสรางใชในการ
กําหนดราคาในการแขงขันและมีความเปนไปไดที่จะชนะการแขงขันคือ  วิธีการประมาณราคาอยางละเอียดและหากมีการคํานวณ
ราคากอสรางอยางละเอียด   แบงงานชัดเจน  ก็จะเปนผลดีตอการควบคุมตนทุนในการกอสราง ซึ่งจะสงผลตอผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น  
และเปนไปตามประมาณการที่ต้ังไว 
 

4. สรุป 
จากวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยคือเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเขารวมแขงขันในการเสนอราคาและ

เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการประมาณราคากอสรางท่ีสงผลตอการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาและผลตอบแทนท่ีธุรกิจจะไดรับ
เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีการประมาณราคาตนทุนกอสรางเพื่อการแขงขันในการเสนอราคาของผูประกอบธุรกิจ
รับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้    

1. ปจจัยโครงสรางขององคกร  ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาไมแตกตางกัน โดยท่ี
หางหุนสวนและธุรกิจขนาดกลางเปนธุรกิจที่ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงที่สุดในรอบ 1 ป   
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2. สําหรับปจจัยภายนอกองคกรซึ่งไดแก  ปจจัยดานจํานวนผูเขาแขงขันในการเสนอราคา  อัตราการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมากอสรางและความสามารถในการหาวัตถุดิบอื่นทดแทนในการดําเนินการกอสราง  สงผลตอการ
ตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และปจจัยความสัมพันธของธุรกิจกับผู
จําหนายวัตถุดิบมีผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคามากท่ีสุด   

3. ปจจัยภายในขององคกร    ปจจัยดานผูรับเหมาชวงสงผลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา   ปจจัยโครงการกอสรางท่ีตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มี
คุณภาพสูง  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมแขงขันในการเสนอราคาสูงที่สุด   

4. วิธีการประมาณราคาท่ีแตกตางกัน  สงผลตอการใหความสําคัญตามแนวทางการเสนอราคาสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับ
นโยบายดานอัตรากําไรและการบริหารจัดการภายในของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

5.  วิธีการประมาณราคา  คาเฉลี่ยการใหความสําคัญกับแนวทางการกําหนดราคาและสินทรัพยรวมของกิจการ ไมมี
อิทธิพลตอผลตอบแทนจากการดําเนินงาน  แตถึงแมวาการทดสอบความสัมพันธ จะไมแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงสถิติ  แต
ผลการวิเคราะหเชิงลึกจากผลการแขงขันการเสนอราคาโครงการกอสราง  พบวาวิธีประมาณราคาอยางละเอียด   มีความเปนไปได
สูงที่จะชนะการแขงขันในการเสนอราคาและสงผลใหผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดนครราชสีมาไดรับผลตอบแทนท่ี
เพิ่มขึ้น 
 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธเลมนี้  สําเร็จสมบูรณไดดวยดี  ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ  ดร.ณรงคฤทธิ์  ชาญสุวรรณ  ประธานกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ    ที่กรุณาใหแนวความคิดและแนะนําในการดําเนินงานวิจัย  ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ  อันเปนประโยชน
ตองานวิจัยนี้  นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงตอ  ดร.สุรัตน  โคอินทรางกูร ประธานกรรมการสอบ  ดร.อิสราภรณ  พลนา
รักษ    คณะกรรมการสอบ  ที่ใหความกรุณาตรวจสอบและใหคําแนะนําตาง ๆ ทําใหงานวิจัยนี้เกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้นและ
ขอขอบพระคุณ  ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาและคาใชจายในการทําวิจัย ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จไดดวยดี 
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การประเมินมูลคาทางดานนนัทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Recrational Value of Phu Chong Nayoi National Park, Changwat Ubon Ratchathani 

 

วราภรณ  เสนาคุณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

E-mail : senakhun29@hotmail.com โทรศัพท: 089-784-6060 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินมูลคาทางดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย โดยมุงพิจารณาเฉพาะประโยชนที่เกิดจากการใช
พื้นที่เพื่อการนันทนาการเทาน้ัน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวในป พ.ศ. 2550 จํานวน 318 ราย และทํา
การประเมินมูลคาทางดานนันทนาการโดยใชวิธีคํานวณตนทุนคาใชจายในการเดินทางระดับบุคคล ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา กลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวสวนใหญมีที่อยูปจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีสัดสวนการมาใกลเคียงกัน และมีอายุ
เฉลี่ย 30 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด นักทองเท่ียงสวนใหญเปนนิสิต/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 11,878 บาท การมา
ทองเท่ียวมากับกลุมเพื่อนมีจํานวนสมาชิกขนาดกลุมไมเกิน 5 คน การเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว ทราบขอมูลจากเพื่อนและญาติพี่นอง จํานวนคร้ัง
ที่นักทองเท่ียวมาทองเท่ียวเฉล่ีย 3 คร้ังตอป  ผลการวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหคาใชจายในการเดินทางระดับบุคคล พบวา ปจจัยที่มีผลตอจํานวนคร้ังท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอยมีเพียงปจจัยเดียวคือ คาใชจายในการเดินทาง สวนมูลคาดานนันทนาการอุทยานแหงชาติภูจอง
นายอย จังหวัดอุบลราชธานีในป 2550 มีคาเทากับ 83.03 ลานบาท 
 

ABSTRACT 
            The main objectives of this study were to evaluate the recreational values of Phu Chong Nayoi National Park, Changwat Ubon Ratchathani 
and to study socio-economic characteristics of Phu Chong Nayoi National Park visitors by considering use values or benefits of the park 
utilization. The data was collected by using the questionnaires interviewed the 318 on site sampled visitors in 2007, and evaluated by the 
Individual Travel Cost Method. The study found that the most sampled visitors have theirs location in Changwat Ubon Ratchathani. The sampled 
visitors male and female have coming rate are similar with average 30 years old. Their education level were at bachelor degree. The most visitors 
were Student and average income per month is 11,878 baht. The most sampled visitors came to the national park with theirs friends around 5 
persons in a group, they came to the national park by private cars. They received the information about the national park from theirs cousins and 
friends. They visited to the national park with average 3 times in a year. The result of Individual Travel Cost Method analysis showed that the main 
factor effecting the amount of visit to Phu Chong Nayoi National Park was travel expenditure. For the year 2007, the value of recreation of Phu 
Chong Nayoi National Park was 83.03 millionbaths. 
 

1.  บทนํา  
 กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน ทําใหประชาชนมีความสนใจทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ อุทยาน
แหงชาตินับวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ ในการรองรับนักทองเท่ียวที่ตองการมาเท่ียวชมธรรมชาติไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเนื่องมาจากปจจัยและ
เงื่อนไขทางอุปทานหลายๆอยางท่ีอํานวยใหการทองเท่ียวเปนไปได กลาวคือ อุทยานแหงชาติเปนพื้นที่ที่ประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสําคัญทางระบบนิเวศวิทยา มีความสวยงามที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ไมวาจะเปนทัศนียภาพที่งดงาม น้ําตก ถ้ํา ภูเขา พรรณไม และสัตวนานา
ชนิด ถือไดวาอุทยานแหงชาติเปนแหลงธรรมชาติที่มีสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวชม ศึกษาหาความรู และไดรับความเพลิดเพลินไป    
พรอม ๆ กัน 
     อุทยานแหงชาติภูจองนายอยจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 53 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เปนสวนหนึ่งของ
เทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอบุณฑริก อําเภอนาจะหลวย และอําเภอนํ้ายืน มีเนื้อที่ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 428,750 ไร มีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย สภาพภูมิประเทศประกอบไปดวยภูเขา
นอยใหญสลับซับซอน สภาพปาเปนปาเต็งรัง  ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง มีพันธุไมขึ้นอยูหนาแนนและสมบูรณ สําหรับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและ
นาสนใจ ไดแก น้ําตกหวยหลวง แกงสนสามพันป พลาญปาชาด และจุดชมวิวหินดาง เปนตน 
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  นอกจากมีแหลงทองเท่ียวที่นาสนใจแลว อุทยานแหงชาติภูจองนายอยยังจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการใหกับนักทองเท่ียว ไดแก กิจกรรม
เดินปา การศึกษาธรรมชาติ การลองแพ การต้ังแคมป  กิจกรรมเลนน้ําตก กิจกรรมดูดาว เปนตน จากลักษณะของอุทยานแหงชาติภูจองนายอยขางตน 
จะเห็นไดวาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูของอุทยานแหงชาติภูจองนายอยมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ และจากการศึกษางานวิจัย เร่ืองศักยภาพ
และแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา อุทยานแหงชาติภูจองนายอยมี
ศักยภาพดานพื้นที่ธรรมชาติที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ ดานการจัดการส่ิงแวดลอม และดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสูง เหมาะสมแกการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (นิฐนิน, 2544) 
  ในปจจุบัน อุทยานแหงชาติภูจองนายอยกําลังอยูในชวงการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก เชน การปรับปรุงซอมแซม และเพิ่มเติมบานพัก
นักทองเที่ยว หองนํ้า ปายส่ือความหมายตางๆในพื้นที่อุทยานฯ เพื่อใหสามารถรองรับกับจํานวนนักทองเท่ียวที่เพิ่มขึ้น แตเนื่องดวยทางอุทยานฯ 

จําเปนตองจัดสรรงบประมาณอีกสวนหนึ่งมาใชในการจัดการกับปญหาดานการอนุรักษพื้นที่ ในการปองกันการบุกรุกแผวถางปา การลักลอบลาสัตว 
การลักลอบตัดไมทําลายปา และการปองกันไฟปา  เปนตน (อุทยานแหงชาติภูจองนายอย, 2550) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในสวนของ
การทองเท่ียว และการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดานการนันทนาการตางๆในพื้นที่อุทยานฯ จึงดําเนินการไดอยางจํากัด  
 ดังน้ัน เพื่อใหเกิดแนวทางในการบริหารจัดการอุทยานแหงภูจองนายอยอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาความสําคัญของอุทยาน
แหงชาติภูจองนายอยในเชิงนันทนาการ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนจัดการอุทยานฯ ใหเหมาะสมกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
อนาคต โดยเฉพาะการศึกษาคุณคาดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอยในรูปตัวเงิน เพื่อแสดงถึงประโยชนและความสําคัญของอุทยานฯ 
สําหรับหนวยงานที่เก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหแกอุทยานฯ ในการพัฒนาดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
ใหเปนแหลงนันทนาการเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนสืบไป 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี 
 2) เพื่อประเมินคุณคาทางดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานี 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
  1) เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนจัดการดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี  
 2) เปนขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหแกอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม สามารถกําหนดตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 
 1) ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึง ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ และคาท่ีเปล่ียนแปลงจะขึ้นอยูกับตัวแปร
อื่นๆ ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง อัตราการเดินทางมาแหลงนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอยของบุคคลในระยะเวลา 1 ป (คร้ัง)  
 2) ตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึง ตัวแปรที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรตามหรืออัตราการเดิน คาใชจายใน
การทองเท่ียวท้ังหมดของบุคคลทางมาแหลงนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ไดแก 
   -  คาใชจายในการเดินทางไป-กลับ ไดแก คานํ้ามันรถ หรือ คาต๋ัวรถโดยสาร แลวแตกรณี รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาท่ี
พัก คาของท่ีระลึก และคากิจกรรม  
   -  อายุของบุคคลที่เดินทางมาแหลงทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
    -  ระดับการศึกษาของบุคคลท่ีเดินทางมาแหลงทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
   -  รายไดเฉลี่ยของบุคคลท่ีเดินทางมาแหลงทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
        

           ตัวแปรอิสระ                                                                  ตัวแปรตาม 
 

 12 

 
 

                                                                                                                               
                                                                          

   
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

-   คาใชจายในการเดินทาง (TC) 
-   อายุ (A) 
-   ระดับการศึกษา (E) 
-   รายไดเฉล่ีย (Y) 

อัตราการเดินทางมา
แหลงนันทนาการใน
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

ภูจองนายอย (Q)

มูลคาดานนันทนาการของ
อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
ภูจองนายอย 
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2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังนี ้เปนการศึกษาเร่ืองการประเมินมูลคาทางดานนันทนาการอุทยานแหงชาติภูจองนายอยดวยวิธีวิเคราะหคาใชจายในการ
เดินทางระดับบุคคล และศึกษาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเท่ียว ที่เดินทางมาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอย มีวิธีการศึกษา
ดังนี้ 
 

2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลสามารถแบงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 1)  ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งไดแก ขอมูลทั่วไปของพื้นท่ีอุทยาน
แหงชาติภูจองนายอย นอกจากน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือนิตยสารการทองเท่ียว รวมท้ังรายงานทางวิชาการ และวิทยานิพนธที่ไดศึกษาใน
เร่ืองการประเมินมูลคาทางนันทนาการ 
 2)  ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจผูที่มาทองเท่ียว ณ บริเวณอุทยานแหงชาติภูจองนายอย โดยใชแบบสอบถามกลุมเปาหมาย
ของการสอบถาม ไดแกประชาชนที่มาทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย  
 

2.2 กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง  
สําหรับขนาดกลุมตัวอยางน้ัน กําหนดจากประชากรนักทองเที่ยวเฉล่ียที่มาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูจองนายอยในชวงป พ.ศ.2545 – 

2549 ซึ่งเทากับ 24,973 คน แลวคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางการสุมตัวอยางของ Arkin  and Colton โดยเลือกขนาดกลุมตัวอยางจาก
ฐานประชากรที่ระดับ 20,000 คน และระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดขนาดตัวอยางเทากับ 318 ตัวอยาง 
  

2.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
การสํารวจขอมูลใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวที่กําลังทองเท่ียวในบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย โดยใช

วิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 จํานวน 318 ราย สําหรับแบบสอบถามท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีใชคําถามท้ังที่เปนปลายเปดและปลายปดแบงออกเปน 4 สวน คือ 
 สวนที่ 1 เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของนักทองเท่ียว ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได อาชีพ จํานวนสมาชิกที่มารวม
ทองเท่ียว 
 สวนที่ 2 เก่ียวกับพฤติกรรมการมานันทนาการ ไดแก ลักษณะการเดินทาง ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ 
 สวนที่ 3 เก่ียวกับการเดินทาง ไดแก วัตถุประสงคจํานวนคร้ัง และคาใชจายในการเดินทางมาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอย  
 สวนที่ 4 เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักทองเท่ียว 
 

 2.4  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1)  การวิเคราะหเชิงพรรณนา  เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมานําเสนอ เพื่อใหทราบขอมูลโดยทั่วไปของนักทองเท่ียวในบริเวณพื้นท่ี
อุทยานแหงชาติภูจองนายอยซ่ึงไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และลักษณะของการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ
นักทองเท่ียว เพื่อตอบจุดประสงคในขอที่ 1 โดยวิเคราะหไดใชเคร่ืองมือทางสถิติอยางงาย เชน ความถี่ คาเฉล่ีย รอยละและตาราง เปนตน 
  2)  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สามารถพิจารณาไดเปน 2 สวน ดังนี้ 
                     2.1)  การวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับอัตราการมาทองเท่ียว โดยตัวแปรอิสระที่ทําการศึกษา 
ไดแก คาใชจายในการเดินทางไปกลับจากแหลงที่พักถึงอุทยานแหงชาติภูจองนายอย อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชวิธีการกําลังสองนอย
ที่สุดในรูปของสมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination:R-square), (Adjusted            
R-square, T-statistic, F-statistic ) 
                     2.2)  การประเมินมูลคาของผลประโยชนทางดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย โดยใชวิธีคาใชจายในการเดินทาง โดย
ประเมินจากความพอใจสวนเกินของนักทองเท่ียว  
  

2.5  ขั้นตอนการคํานวณ  ในการประเมินมูลคาแหลงนันทนาการ โดยใชวิธีการคํานวณคาใชจายในการเดินทางในระดับบุคคล สามารถแบงเปนขั้นๆ 
ไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมกับอัตราการมาทองเที่ยว โดยอาศัยฟงกชันความสัมพันธ 
จาก 3 แบบจําลอง (Model) ดังนี้ 
   
 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 

 

 14 

Model 1: Linear demand function    
   Q =           a + b1Tc +  b2A + b3E +  b4Y       
  Model 2: Log - linear demand function  
   lnQ = a + b1Tc +  b2A + b3E + b4Y      
  Model 3: Double - log linear demand function 
   lnQ = a + b1lnTc + b2lnA + b3lnE + b4lnY 
 

 โดยกําหนดให 
      Qi =      อัตราการเดินทางมาแหลงนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอยของบุคคลในระยะเวลา 1 ป (คร้ัง) 

       Tc =      คาใชจายในการทองเท่ียวทั้งหมดของบุคคล ซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายในการเดินทางไป-กลับ (คาน้ํามันรถ หรือ คาต๋ัว 
                                        รถโดยสารแลวแตกรณี) รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาที่พัก คาของท่ีระลึกและคากิจกรรม   
        A =       อายุของบุคคลท่ีเดินทางมาแหลงทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
         E =       ระดับการศึกษาของบุคคลท่ีเดินทางมาแหลงทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
         Y =       รายไดเฉลี่ยตอเดือนของบคุคลท่ีเดินทางมาแหลงทองเท่ียวในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
   

ขั้นตอนท่ี 2 นําสมการอุปสงคที่ไดจากขั้นตอนท่ี 1 (แบบจําลองท่ีใหคาสัมประสิทธิ์ตัดสินใจ : R2 ) มากท่ีสุด นํามาคํานวณหาสวนเกิน
ผูบริโภคของบุคคล โดยการสรางเสนอุปสงคของการมานันทนาการของนักทองเท่ียว โดยใชคาใชจายในการเดินทางสูงสุด (Choke price) ของกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยว ซึ่งคํานวณไดจากการนําคาใชจายในการเดินทางท้ังหมดของนักทองเที่ยวแตละคนมาเรียงลําดับจากนอยที่สุดไปหามากท่ีสุด  
แลวเลือกคาใชจายในการเดินทางท่ีลําดับคาเปอรเซ็นไทลที่  95  
 จากนั้นคํานวณหาจํานวนคร้ังเฉล่ียในการเดินทางมาทองเท่ียวบริเวณอุทยานแหงชาติภูจองนายอย โดยแทนคาใชจายในการเดินทางเฉล่ีย 
(Tcmean) ในสมการอุปสงค ตอมาทําการหาพื้นที่ใตเสนอุปสงคดวยวิธีการปริพันธ (Integrate) ระหวางคาใชจายในการเดินทางเฉล่ียของบุคคล (Tcmean) 
ถึงคาใชจายในการเดินทางสูงสุดของบุคคล (Tcmax) คาจากการปริพันธแสดงถึงสวนเกินผูบริโภคตอบุคคลตอป  
 

                        Tc max 
                CS  =  ∫ (Tc, A, E, Y)Tc        
                                     Tcmean 
 

 คาที่ไดจะแสดงถึงสวนเกินผูบริโภคตอคน ตอมาทําการคํานวณหาสวนเกินผูบริโภคตอคนตอการเดินทาง 1 คร้ัง โดยคํานวณจากสวนเกิน
ของผูบริโภคตอคนหารดวยจํานวนคร้ังที่มาทองเท่ียวแหลงนันทนาการของบุคคลเฉล่ียตอคนตอป 
 คํานวณหาสวนเกินผูบริโภคท้ังหมดของนักทองเที่ยวที่เดินทางทางมาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูจองนายอย   (มูลคาผลประโยชนทาง
นันทนาการ) โดยนําคาสวนเกินผูบริโภคตอคนตอป คูณดวยจํานวนนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอยเฉล่ียตอป 
 มูลคาทางนันทนาการของแหลงนันทนาการ = สวนเกินของผูบริโภคตอคนตอการเดินทาง 1 คร้ัง คูณ จํานวนนักทองเท่ียวเฉล่ียตอป 
 มูลคาที่ไดจะเปนมูลคาประโยชนทางนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอยและเพื่อ
หามูลคาประโยชนทางนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย โดยคาดวามูลคาดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุทยานแหงชาติภูจอง
นายอยไดอยางเหมาะสม 
 จากผลการศึกษาลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวพบวา สวนใหญอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี และนักทองเท่ียวมีทั้งเพศชายและ
เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 30 ป อยูในสถานภาพสมรส สวนใหญเปน นิสิต/ นักศึกษา หรือทํางานรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ย 11,878
บาทตอเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับลักษณะการมานันทนาการของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียว พบวาสวนใหญมีความต้ังใจที่จะมา
ทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอยที่เดียว แมมีความตองการไปสถานท่ีอื่นดวยแตก็ใหความสําคัญในการมาอุทยานแหงชาติภูจองนายอยเปน
อันดับแรก นักทองเท่ียวสวนใหญมาทองเท่ียวกับกลุมเพื่อน หรือมากับครอบครัวและญาติพี่นอง และมีจํานวนสมาชิกขนาดกลุมไมเกิน 5 คน พาหนะ
ที่ใชในการเดินทางมาสวนใหญใชรถยนตสวนตัว นักทองเที่ยวสวนใหญ ทราบขอมูลมาจาก ญาติพี่นองหรือคนในครอบครัว และพบวาความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในอุทยานภูจองนายอยเปนสิ่งกระตุนใหนักเดินทางมาทองเท่ียว นักทองเท่ียวไมนิยมพักคางคืน และจํานวนคร้ัง 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 

 

 15 

ของการเดินทางมาทองเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 3 คร้ังตอป สําหรับคาใชจายในการเดินทางอยูในชวงไมเกิน 1,000 บาท และเม่ือพิจารณาคาใชจายโดย
เฉลี่ยในการเดินทางมาของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวมีคาเทากับ 1,533 บาท ในสวนของความคิดเห็น กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจใน
การดูแลอํานวยความสะดวกตางๆไดแก  การดูแลความปลอดภัย  ดานคุณภาพของส่ือในการใหขอมูลของพื้นที่  ดานการใหบริการขอมูลของ
เจาหนาท่ี  ดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของพื้นที่ของอุทยานฯสําหรับขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวในการพัฒนาและปรับปรุง
พื้นที่อุทยานฯ เชน ควรเพิ่มปายหรือสื่อแจงเตือนใหระวังในพ้ืนที่ลอแหลมและคาดวาจะเกิดอันตรายในชวงเทศกาลตางๆ ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาท่ี
เพื่อดูแลความปลอดภัย  และควรเพ่ิมปริมาณที่พัก หองอาบน้ํา สุขา ลานจอดรถ ถนนภายในอุทยานแหงชาติภูจองนายอยใหทั่วถึงบริเวณแหลง
ทองเท่ียวสําคัญๆ เปนตน 
 จากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลตอการมาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูจองนายอย พบวามีเพียง
คาใชจายในการเดินทางเทาน้ัน โดยหากคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจะสงผลใหนักเดินทางทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอยลดลงสําหรับ
มูลคาผลประโยชนทางดานนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอยในป พ.ศ. 2550       มีคาเทากับ 83.03 ลานบาท 
 

ขอเสนอแนะ 
1. นักทองเที่ยวสวนใหญเปนคนในพื้นที่ และทราบขอมูลอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จากเพื่อนหรือญาติพี่นอง จึงควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวตางถิ่นเขามาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอยใหมากขึ้น 
2. นักทองเท่ียวสวนใหญตัดสินใจมาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอย เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพที่หลากหลายของ

อุทยานฯ ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญดานการอนุรักษพื้นที่ปาและคงสภาพธรรมชาติของอุทยานฯ และควรเนนการส่ือประชาสัมพันธดานความอุดม
สมบูรณของอุทยานฯใหมากขึ้น เพื่อเปนกระตุนและดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียว 

3. นักทองเท่ียวสวนใหญที่มาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูจองนายอยไมนิยมพักคางคืน  ดังน้ันควรมีการเพิ่มกิจกรรมในชวงค่ําใหมี
ความหลากหลาย และดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวใหมากขึ้น  รวมท้ังควรจัดใหมีที่พักผอนและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว และควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยใหมากขึ้น 
 4. มูลคาผลประโยชนทางนันทนาการของอุทยานแหงชาติภูจองนายอย เทากับ 83.03 ลานบาท ซึ่งมูลคาน้ีเปนเพียงมูลคาผลประโยชน
ดานนันทนาการของอุทยานฯเทานั้น หากแตอุทยานฯยังมีมูลคาผลประโยชนในดานอื่นๆ เชน ดานการอนุรักษปา ดิน น้ํา และสัตว ตลอดจนการเปน
แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ นั่นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของอุทยานฯที่ควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทุกฝาย เชน การสงเสริมดานการประชาสัมพันธ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือนํามาจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอยใหเปนแหลง
นันทนาการเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนสืบไป 
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2.  อุทยานแหงชาติภูจองนายอย. 2550. ผลการดําเนินงานอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ป  2550, อุบลราชธานี. 
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การบริหารความเส่ียงในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
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Risk Management in Energy Conservation for Middle Industry 
Case Study: Grip Factory 
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บทคัดยอ 
การใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมเองจําเปนตองมีมาตรการในการอนุรักษพลังงานเพ่ือ

ชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลง ในการปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษพลังงานจะมีความเส่ียงเขามาเก่ียวของดวย ดังน้ันมาตรการในการ
อนุรักษพลังงานจะไมไดผลเต็มท่ีหากขาดการบริหารความเสี่ยงท่ีดีพอ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหการอนุรักษ
พลังงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางเอาไว กระบวนการบริหารความเสี่ยง ไดแก 1) กําหนดวัตถุประสงค 2) คนหาความเส่ียง และ 3) การ
วิเคราะหและควบคุมความเส่ียง ถูกนํามาใชกับกรณีศึกษา โดยการบริหารความเส่ียงเพื่อประกันนโยบายในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ผลที่ไดพบวา การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในการประกันนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานกรณีศึกษา โดยการแบง
ออกเปน 2 สวนคือ สวนของสํานักงานและสวนของการผลิต พบวาในสวนของสํานักงาน ความเส่ียงของนโยบายอนุรักษพลังงานมาจากการเปด-ปด
คอมพิวเตอร เปนความเส่ียงสูงท่ีจะตองควบคุม สําหรับในสวนของการผลิตพบวา ความเส่ียงของการเปด-ปดพัดลมเปนความเส่ียงท่ีสูงท่ีจะตอง
ควบคุม 
คําสําคัญ : การบริหารความเส่ียง  ความนาจะวิบัติ  ความเส่ียง  ผลกระทบ  ระดับความเส่ียง  
 

ABSTRACT 
The used of electrical energy in Thailand has continuously increasing. This situation leads the industrial sectors design the strategies for 

energy conservations to save the cost of electrical power. The operating of energy saving strategies has the relation with the risk. The energy 
saving strategies would not be successes if the risk management is not good enough. The process of the risk management is a tool that is used to 
successfully the target of energy conservation. The risk management processes are including 1) Objectives Establishment 2) Identify Risk and 3) 
analysis and risk control. This process is applied for a case study by the risk management in assured the energy conservations policy in industrials. 

The results of the risk management processes for the energy conservations policy in a case study could be separated into two sections 
such as official and production sections.  The result of the official section is shown that the highest risk of the used of computer must be controlled 
for the energy conservations policy. In case of the production section, the risk of the used of the industrial fans is the highest risk must be 
controlled for the energy conservations policy. 
Keywords: Risk Management, Probability of Failure, Risk, Impact, Degree of Risk 
 

1.  บทนํา 
จากปญหาการสูงขึ้นของคาใชจายดานพลังงานไฟฟา สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมตองหามาตรการตางๆในการอนุรักษพลังงานเพื่อลด

การใชพลังงานลง เชน การเปด-ปดหลอดไฟเมื่อไมใชงาน การเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเวลาพักเที่ยงและกอนเลิกงาน 30 นาที การปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรและจอภาพในเวลาพักเที่ยงและเลิกงาน การปดเคร่ืองพิมพ (Printer) ในเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกงาน เปนตน มาตรการตางๆเหลาน้ีลวน
เปนมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีใชกันอยูโดยท่ัวไป แตในการนํามาตรการเหลาน้ีไปปฏิบัติจะมีความเส่ียงของการไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีวางไว ทํา
ใหการอนุรักษพลังงานไมสงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว 
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1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
1)  หาปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการอนุรักษพลังงานไฟฟา 
2)  หาวิธีการในการจัดการความเส่ียงในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 

1.2  ความสําคัญและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1)  ทําใหทราบถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการประหยัดพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
2)  ไดรูปแบบการจัดการความเส่ียงในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 

1.3 กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
กรอบแนวคิด 
ในการอนุรักษพลังงานจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการประหยัดพลังงาน เพื่อใชเปนเปาหมายในการ

ดําเนินการ ในการดําเนินการจําเปนตองมีมาตรการในการอนุรักษและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะมีความเส่ียง (Risk) เขามาเก่ียวของดวย ดังน้ันเพื่อให
การอนุรักษและประหยัดพลังงานบรรลุถึงเปาหมายจึงจําเปนตองมีการควบคุมความเส่ียงท่ีจะมีผลใหมาตรการท่ีวางไวหลีกหางจากความเส่ียง 
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงถูกนํามาใชเพื่อรับประกันวาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจะไมมีผลกระทบตอมาตรการประหยัดไฟฟาของโรงงาน 

 

ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
1)  ความเสี่ยง (Risk) 
     ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยปกติการประเมิน
ความเส่ียงสามารถประเมินไดจาก 

 

       ความเส่ียง (Risk) = ระดับความนาจะวิบัติ (Probability of Failure) x ระดับผลกระทบ (Impact) ……………....  (1) 
โดยท่ี 

ความนาจะวิบัติ คือ  ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค หรือโอกาสเกิดเหตุการณความเสี่ยง ระดับความนาจะวิบัติ จะถูก
จัดแบงไว 5 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐานดังแสดงไวในตารางท่ี 1 ความนาจะวิบัติสามารถหาไดจาก 

 

ความนาจะวิบัติ (Pf) = จํานวนวันที่ไมปฏิบัติตามมาตรการ/ จํานวนวันทํางานตอเดือน ……………………..….. (2) 
 

ผลกระทบ คือ  ผลของความรุนแรงของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเส่ียง ระดับผลกระทบจะถูกจัดแบงไว 5 ระดับ ตาม
เกณฑมาตรฐานดังแสดงไวในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับความนาจะวิบัติของการเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค  
 

ระดับ ลักษณะการเกิด โอกาสการเกิด ความนาจะวิบัต ิ(Pf) 
≤1/10,000 1 นอยมาก ( Rare ) นอยกวาหรือเทากับ  0.0001 

2 ไมคอยเกิด ( Unlikely ) 1/10,000 0.0001 
3 เกิดบางคร้ัง ( Possible ) 1/1,000 0.001 
4 เกิดบอย ( Likely ) 1/100 0.01 
5 ≥ 1/10 เกิดเปนประจํา ( Almost Certain ) มากกวา หรือเทากับ 0.1 

 

การกําหนดคาคะแนนในการวิเคราะหความเส่ียงเพื่อนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น ไดทําการปรับจากตาราง
มาตรฐานของการบริหารความเส่ียงท่ีนิยมใชกัน (Yacov Y. Haimes. 2001) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับผลกระทบ 
 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
1 ไมมีผล หนวยพลังงานท่ีสูญเสียนอยกวารอยละ 0.25 ของหนวยพลังงานท่ีประหยัดได 
2 มีผลเล็กนอย หนวยพลังงานท่ีสูญเสียรอยละ 0.25-0.5 ของหนวยพลังงานท่ีประหยัดได 
3 มีผลปานกลาง หนวยพลังงานท่ีสูญเสียรอยละ 0.50-0.75 ของหนวยพลังงานท่ีประหยัดได 
4 มีผลมาก หนวยพลังงานท่ีสูญเสียรอยละ 0.75-1.00 ของหนวยพลังงานท่ีประหยัดได 
5 มีผลสูง หนวยพลังงานท่ีสูญเสียมากกวารอยละ 1ของหนวยพลังงานท่ีประหยัดได 
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2)  การวิเคราะหความเสี่ยง 
     การวิเคราะหความเสี่ยงเปนการประเมินความเส่ียง เพื่อใชในการจัดลําดับความเส่ียง (Degree of Risk) เพื่อบอกถึงสถานะของความ

เสี่ยงท่ีไดจากสมการ (1) การบงบอกสถานะของความเส่ียงสามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                  

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
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รูปที่ 1 แสดงระดับความเส่ียงที่ไดจากกการวิเคราะห 
 

3)  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
     เมื่อกระบวนการวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียงเสร็จแลว กระบวนการตอไปคือ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งหมายถึง 

กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียงหรือความนาจะวิบัติลดลงและผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณความเส่ียงลดลงอยูในเกณฑที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี เชน การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) การลด/
ควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) การกระจายความเส่ียงหรือการถายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) และการหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Risk Avoidance) 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1 สภาพรวมการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษาโดยจัดทําเปนบัญชีการใชพลังงานไฟฟาของโรงงาน แบง
ออกเปน 2 สวน คือ ในสวนของสํานักงาน และในสวนของการผลิต โดยพิจารณาจากหนวยการใชพลังงานของเคร่ืองจักร/อุปกรณในรอบ 1 เดือน 

การคิดหนวยพลังงาน (Unit: kWh) ของเคร่ืองจักร/อุปกรณแตละเคร่ืองจะกระทําโดยการเก็บขอมูลคาพลังงานไฟฟา จํานวนเคร่ืองจักร 
ชั่วโมงการทํางานตอวัน และจํานวนวันทํางานใน 1 เดือน แลวคํานวณคาพลังงานไฟฟา ดังปรากฏในรูปที่ 2 

Extremely High Risk Low Risk High Risk Moderate Risk 
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รูปที่ 2  กราฟแสดงการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณในสํานักงาน 

 

จากรูปที่ 2 พบวา การใชไฟฟาในสวนของสํานักงานมีการใชหนวยพลังงานไฟฟารวม 15,912.72 หนวย/เดือน โดยมี Air Condition ขนาด 
36000 BTU เปนอุปกรณไฟฟาท่ีมีการใชหนวยพลังงานสูงสุดคือ 3,762 หนวยตอเดือน คิดเปนรอยละ 23.64 ของการใชหนวยพลังงานในสํานักงาน 
รองลงมาคือเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่มีการใชหนวยพลังงาน 3,575.40 หนวยตอเดือน คิดเปนรอยละ 22.47 ของการใชหนวยพลังงานใน
สํานักงาน 
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รูปที่3  แสดงการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณ/เคร่ืองจักรในสวนของการผลิต 

 

สําหรับในสวนของการผลิตมีการใชหนวยพลังงานไฟฟารวม 460,599.63 หนวยตอเดือน และเคร่ืองจักร/อุปกรณที่มีการใชหนวยพลังงาน 

 kWh 

 kWh 
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ไฟฟาสูงสุดคือ เคร่ืองฉีด (Injection) ที่มีจํานวน 28 เคร่ือง มีคากําลังไฟฟา 10.26 kWตอเคร่ือง ทํางาน 24 ชั่วโมงตอวัน และ 26 วันตอเดือน คิดเปน
หนวยพลังงาน 179,262.72 หนวยตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.92 ของการใชพลังงานในสวนของการผลิต รองลงมาคือเคร่ืองฉีด ยี่หอ REP ที่มีจํานวน 
11 เคร่ือง มีคากําลังไฟฟา 9.88 kW ทํางาน 24 ชั่วโมงตอวัน ทํางาน 26 วันตอเดือน คิดเปนหนวยพลังงาน 67,816.32 หนวยตอเดือน คิดเปนรอยละ 
14.72 ของการใชพลังงานในสวนของการผลิต 

ดังน้ัน  การใชพลังงานไฟฟาท้ังโรงงานมีจํานวน 476,512.35 หนวยตอเดือน โดยมีการใชหนวยพลังงานไฟฟาในสวนของสํานักงาน
จํานวน 15,912.72 หนวยตอเดือน หรือคิดเปนรอยละ 3.33 ของการใชหนวยพลังงานไฟฟาท้ังหมดของโรงงาน และการใชหนวยพลังงานไฟฟาใน
สวนของการผลิตจํานวน 460,599.63 หนวยตอเดือน คิดเปนรอยละ 96.67 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดของโรงงาน 

 

2.2 การกําหนดวัตถุประสงค 
การกําหนดวัตถุประสงคของการอนุรักษพลังงานจะกระทําโดยการหาความสามารถในการอนุรักษพลังงานท้ังในสวนของสํานักงานและ

ในสวนการผลิต การหาความสามารถของการประหยัดพลังงานเพื่อใชเปนมาตรการในการอนุรักษพลังงานของโรงงานกรณีศึกษา กระทําโดยการ
สํารวจพฤติกรรมการใชพลังงาน และจากการสอบถามจากหัวหนางาน เชน สวนของสํานักงานจากการพิจารณาการใชพลังงานที่ปรากฏในรูปท่ี 2 
พบวา อยูในสวนของเคร่ืองปรับอากาศและคอมพิวเตอร ดังน้ันจากการเขาศึกษาในโรงงานพบวา ชวงเวลากลางวันในสวนของสํานักงานสามารถลด
การใชงานของเคร่ืองปรับอากาศ และคอมพิวเตอรลงได จึงไดนํามากําหนดเปนมาตรการในการอนุรักษพลังงาน (ประหยัดพลังงาน) สําหรับในสวน
ของการผลิต เนื่องจากการไมสามารถควบคุม Order การผลิตท่ีมีผลโดยตรงกับการใชพลังงานได ดังน้ันจึงไดกําหนดสมมติฐานที่จะไมนําสวนของ 
Order การผลิตเขามาพิจารณา  
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รูปที่ 4  แสดงหนวยพลังงานท่ีสามารถลดไดของเคร่ืองจักร/อุปกรณในสํานักงาน 
 

จากการพิจารณาขอมูลเบื้องตน พบวา มีเคร่ืองจักร/อุปกรณในสํานักงานท่ีสามารถลดช่ัวโมงการใชงานลงได 9 รายการจาก 12 รายการ 
(ดังปรากฏในรูปที่ 4) มี 3 รายการไดแก Air Condition ทั้ง 3 ขนาดที่สามารถลดช่ัวโมงการทํางานลงได 1.5 ชั่วโมงตอวันและอีก 6 รายการไดแก 
เคร่ืองคอมพิวเตอร หลอดไฟขนาด 36 วัตต หลอด Downlight ขนาด 400 วัตต กาตมน้ํา เคร่ืองถายเอกสารและเคร่ืองพิมพ (Printer) สามารถลดช่ัวโมง
การทํางานลงได 1 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งสามารถลดการใชพลังงานลงไดทั้งหมด 1,743.83 kWh โดยเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 BTU เปนอุปกรณที่
สามารถลดการใชพลังงานไดสูงสุดคือ 627.00 kWh รองลงมาคือ คอมพิวเตอรสามารถลดการใชพลังงานลงได 397.27 kWh และมีเคร่ืองจักร/อุปกรณ
จํานวน 3 รายการท่ีไมสามารถลดช่ัวโมงการทํางานลงได ไดแก เคร่ืองปรับอากาศขนาด 18000 BTU (ติดต้ังหองServer) เคร่ืองปรับอากาศขนาด 
24000 BTU (ติดต้ังหองServer) และเคร่ืองโทรสาร 
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รูปที่ 5  แสดงหนวยพลังงานท่ีสามารถลดไดของเคร่ืองจักร/อุปกรณในสวนของการผลิต 
 

สําหรับในสวนของการผลิต พบวา มีเคร่ืองจักร/อุปกรณจํานวน 26 รายการจาก 34 รายการที่สามารถลดช่ัวโมงการทํางานลงได จํานวน 
16,415.06  หนวยตอเดือน และเคร่ืองEDM (Electrode Discharge Machine) สามารถลดการใชหนวยพลังงานไดสูงสุด จากการลดช่ัวโมงการทํางาน
ในแตละกะลง 1 ชั่วโมงจํานวน 3 กะ รวม 3 ชั่วโมง สามารถลดหนวยพลังงานลงได 3,793.90 หนวยตอเดือนคิดเปนรอยละ 23.11 ของหนวยพลังงาน
ที่สามารถลดไดในสวนของการผลิต รองลงมาคือตูอบสีแหงเปนเคร่ืองจักรที่สามารถลดหนวยพลังงานลงได 3,779.1 หนวยตอเดือน จากการลด
ชั่วโมงการทํางานลงกะละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมงคิดเปนรอยละ 23.02 ของหนวยพลังงานท่ีสามารถลดไดในสวนของผลิต ดังปรากฏในรูปที่ 5 

ดังน้ันจึงต้ังวัตถุประสงคของการอนุรักษพลังงานสูงสุดของท้ังโรงงานเทากับ 18,158.89 หนวย หรือรอยละ 3.81 ของการใชพลังงาน
ไฟฟาทั้งโรงงาน ตามขีดความสามารถท่ีกระทําได เพื่อใชเปนเปาหมายของการอนุรักษพลังงานของโรงงานกรณีศึกษาน้ี 

 

2.3 การคนหาความเสี่ยง 
จากการสํารวจพบวา การประหยัดพลังงานของโรงงานกรณีศึกษา ดังปรากฏในรูปที่ 4 และรูปท่ี 5 สามารถประหยัดพลังงานลงไดใน

ระดับหนึ่ง ในทางปฏิบัติจริงอาจมีความเส่ียงของการไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีวางไวทําใหการประหยัดพลังงานไมสัมฤทธ์ิผลตามเปาวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว ดังนั้นจึงทําการคนหาความเส่ียงของการไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีวางไว ดังปรากฏในตารางท่ี 3 และรูปที่ 6 
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ตารางท่ี 3 แสดงคาความนาจะวิบัติ (Pf) และหนวยพลังงานท่ีสูญเสียในสวนของสํานักงาน 
 

  

  
  

กําลัง 
ไฟฟา 

จํานวนอุปกรณ ชั่วโมงการ
ทํางานท่ีลด
ไดตอวัน 

จํานวนวันที่
ไมทําตาม
มาตรการ 

จํานวนวัน
ทํางานตอ
เดือน 

หนวย
พลังงาน ที่ไมทําตาม

มาตรการ 
Pf รายการอุปกรณ 

(kW) 
  

ที่สูญเสีย 

1 Air Condition 9000 BTU 0.814 2 1.5 1 22 0.045 1.63 

2 Air Condition18000 BTU 1.76 1 1.5 3 22 0.136 5.28 

5 Air Condition 36000 BTU 3.8 0 1.5 0 22 0 0 

6 คอมพิวเตอร 0.7524 24 1 22 22 1.000 397.27 

7 หลอดไฟขนาด 36 W 0.0385 6 1 1 22 0.045 0.23 

8 หลอด Down light ขนาด 40W 0.045 3 1 1 22 0.045 0.14 

9 กาตมน้ํา 1.54 2 1 22 22 1.000 67.76 

10 เคร่ืองถายเอกสาร 1.76 1 1 22 22 1.000 38.72 

12 Printer 0.44 1 1 22 22 1.000 9.68 

       รวม 520.70 

หมายเหตุ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณอื่น ไมมีหนวยพลังงานท่ีสูญเสียจึงไมนํามาแสดง 
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รูปที่ 6  แสดงหนวยพลังงานท่ีสูญเสียในสวนของสํานักงาน 

 

จากรูปที่ 6 พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่มีการสูญเสียหนวยพลังงานจากการไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานสูงสุดคือ 
379.27 หนวยตอเดือนเนื่องจากมีคอมพิวเตอรจํานวน 24 เคร่ืองท่ีไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานและมีวันที่ไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ
พลังงานจํานวน 22 วัน รองลงมาคือ กาตมน้ําที่มีการสูญเสียหนวยพลังงานจากการไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานคือ 67.76 หนวยตอเดือน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาความนาจะวิบัติ (Pf) และหนวยพลังงานท่ีสูญเสียในสวนของการผลิต 
 

 
 

รายการเครื่องจกัร 
 

กําลัง 
ไฟฟา 
(kW) 

จํานวนอุปกรณ 
ท่ีไมทําตาม
มาตรการ 

ชั่วโมงการ
ทํางาน 

ท่ีลดไดตอวัน 

จํานวนวันท่ี
ไมทําตาม
มาตรการ 

จํานวนวัน
ทํางาน 
ตอเดือน Pf 

หนวย
พลังงาน 
ท่ีสูญเสีย 

32 หลอดไฟขนาด 36 W 0.04 21 3 5 26 0.2 12.6 
34 พัดลมโรงงาน 0.198 10 3 9 26 0.1 53.46 

        66.06 

หมายเหตุ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณอื่น ไมมีหนวยพลังงานท่ีสูญเสียจึงไมนํามาแสดง 

 kWh 
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รูปที่ 7   แสดงหนวยพลังงานท่ีสูญเสียในสวนของโรงงานผลิต 
 

ในสวนของการผลิต พบวา พัดลมโรงงานเปนอุปกรณที่มีการสูญเสียหนวยพลังงานจากการไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานสูงสุด
คือ 53.46 หนวยตอเดือน เนื่องจากมีพัดลมโรงงานจํานวน 10 เคร่ืองท่ีไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานและมีวันที่ไมปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษพลังงานจํานวน 9 วันรองลงมาคือ หลอดไฟขนาด 36 วัตตที่มีการสูญเสียหนวยพลังงานจากการไมปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานคือ 
67.76 หนวยตอเดือน ดังปรากฏในตารางท่ี 4 และรูปที่ 7 

 

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง 
การใชมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีกําหนดไว เมื่อไดทําการรวบรวมเก็บขอมูลการไมไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือ

นํามาวิเคราะหหาคาความนาจะวิบัติ (Probability of Failure: Pf) ของกระบวนการความนาเช่ือถือทางวิศวกรรมของการประหยัดพลังงาน ดังปรากฏ
ในตารางท่ี 1   

ในสวนการกําหนดคาคะแนนความรุนแรงของผลกระทบจะคิดจากความสามารถในการอนุรักษพลังงานของท้ังโรงงานซ่ึงมีคาเทากับ 
18,158.89 หนวยตอเดือน โดยยอมใหหนวยพลังงานท่ีสูญเสียเกิดขึ้นไมเกินรอยละ 1 นั่นคือมีคาเทากับ 181.58 หนวยตอเดือน ดังน้ันจึงทําการแปลง
รอยละของหนวยพลังงานท่ีสูญเสียจากตารางท่ี 2 เปนหนวยพลังงานท่ีสูญเสีย ดังปรากฏในตารางท่ี 5  

 

ตารางท่ี 5 การกําหนดคาคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

คาคะแนน ผลกระทบ หนวยพลังงานท่ีสูญเสีย 
1 ไมมีผล < 45.50 
2 มีผลเล็กนอย 45.51-91.00 
3 มีผลปานกลาง 91.01-136.50 
4 มีผลมาก 136.51-182.00 
5 มีผลสูงมาก > 182.01 

 

จากขอมูลความนาจะวิบัติ ( Probability of Failure: Pf) และหนวยพลังงานท่ีสูญเสียในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 5 นํามาแปลงคาความนาจะ
วิบัติ (Probability of Failure: Pf) เปนโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย และแปลงคาหนวยพลังงานท่ีสูญเสียเปนคาความรุนแรงของผลกระทบ และทําการ
หาคาระดับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นดังปรากฏในตารางท่ี 6 ตารางท่ี 7 และรูปที่ 8 สําหรับสวนของสํานักงานและสวนของการผลิตตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 การประเมินระดับความเสี่ยงในสวนของสํานักงาน 
 

ความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง 
การใชAir Condition 9000 BTU 4 1 4 4 
การใชAir Condition18000 BTU 4 1 4 4 
การใชคอมพิวเตอร 5 5 25 1 
การใชหลอดไฟขนาด 36 W 4 1 4 4 
การใชหลอด Down light ขนาด 40 W 4 1 4 4 
การใชกาตมน้ํา 5 2 10 2 
การใชเคร่ืองถายเอกสาร 5 1 5 3 
การใชเคร่ืองพิมพ (Printer) 5 1 5 3 

 
ตารางท่ี 7 การประเมินการประเมินระดับความเสี่ยงในสวนของการผลิต 
 

ความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง 
การลดการใชหลอดไฟขนาด 36 W 5 1 5 4 
การลดการใชพัดลมโรงงาน 5 2 10 2 

 
 

ความเส่ียงในสวนของการผลิต 

ความเส่ียงในสวนของสํานักงาน 
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รูปท่ี 8  แสดงระดับความเสี่ยงในสวนของสํานักงานและในสวนของการผลิต 
 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 
จากมาตรฐานการบริหารความเส่ียงท่ัวไป (Yacov Y. Haimes 2001) กําหนดไววา ถาระดับความเส่ียงมีคาคะแนนอยูในชวง 
  1 ถึง 4 แสดงวา ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นนอยมาก (Low Risk) 
  5 ถึง 9 แสดงวา ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นปานกลาง (Moderate Risk) 

10 ถึง 15 แสดงวา ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นสูง (High Risk) 
16 ถึง 25 แสดงวา ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นสูงมาก (Extremely High Risk) 
 

แตการจัดการความเส่ียงจะจัดการปจจัยเสี่ยงที่มีคาระดับคะแนนมากกวา 9 ขึ้นไป สวนระดับความเส่ียงท่ีมีคาคะแนนนอยกวา 9 ถือวา
ยอมรับความเส่ียง 

ดังน้ัน จากคาระดับคะแนนที่ปรากฏในตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 พบวาการเปด- ปดเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนความเส่ียงอันดับแรก ที่มี
ผลกระทบและโอกาสเกิดขึ้นไดสูงเน่ืองจากคาระดับคะแนนความเส่ียงเทากับ 25 การจัดการความเส่ียงจะกระทําโดยการลด/ควบคุมความเส่ียงท่ี 

Extremely High Risk High Risk Moderate Risk 
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เกิดขึ้น รองลงมาคือการใชกาตมนํ้าและการใชพัดลมโรงงานท่ีมีคาระดับความเส่ียงเทากับ 10 การจัดการความเส่ียงจะกระทําโดยการลด/ควบคุม
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและ การใชเคร่ืองปรับอากาศขนาด 9000 BTU 18000 BTU การใชหลอดไฟขนาด 36 W หลอด Downlight ขนาด 40 วัตต การใช
เคร่ืองถายเอกสาร และการใชเคร่ืองพิมพ (Printer)  เปนความเส่ียงท่ีมีคาระดับคะแนนนอยกวา 9 จึงยอมรับความเส่ียง 

 

3. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
3.1 ผลการวิจัย 

จากการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงเขามาประยุกตใชในการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเร่ิมต้ังแตการจัดทํา
บัญชีการใชพลังงานของโรงงาน การกําหนดวัตถุประสงคโดยการพิจารณาหนวยพลังงานท่ีสามารถประหยัดพลังงานได  การคนหาและวิเคราะห
ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษพลังงาน และการจัดการความเส่ียง พบวา มีอุปกรณจํานวน 10 รายการที่ไมปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษพลังงาน การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนความเส่ียงอันดับแรกท่ีตองหามาตรการเรงดวนในการลด/ควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น รองลงมาคือการ
ใชกาตมน้ําและการใชพัดลมโรงงานท่ีตองลด/ควบคุมความเส่ียงเชนกัน การใชเคร่ืองปรับอากาศขนาด 9000 BTU 18000 BTU การใชหลอดไฟขนาด 
36 W หลอด Downlight ขนาด 40 วัตต การใชเคร่ืองถายเอกสาร และการใชเคร่ืองพิมพ (Printer) เปนความเสี่ยงท่ีอยูในวิสัยที่องคกรยอมรับได ไม
คุมคาในการควบคุมหรือปองกันความเส่ียงจึงยอมรับความเส่ียง 
 

3.2 ขอเสนอแนะ 
1)  การบริหารความเส่ียงไมใชเคร่ืองมือในการประหยัดพลังงาน แตเปนเพียงมาตรการท่ีชวยใหการประหยัดพลังงานประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้นจึงควรคํานึงวาการบริหารความเส่ียงไมใชเคร่ืองมือที่ใชในการประหยัดพลังงาน 
2)  งานวิจัยฉบับนี้ใชโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางเปนกรณีศึกษา ดังนั้นเพื่อใหครอบคลุมอตุสาหกรรมทุกขนาด จึงควรศึกษา

เปรียบเทียบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ กลาง และอุตสาหกรรมขนาดเล็กดวย 
3)  งานวิจัยฉบับนีม้ิไดมุงเนนเร่ืองการอนุรักษพลังงานแตมุงเนนในการนําการบริหารความเสี่ยงเขามาใชในการอนุรักษพลังงาน ดังนั้น

มาตรการในการอนุรักษพลังงานท่ีใชจึงเปนมาตรการท่ัวไป 
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ผลของความรอนจากแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟาท่ีมีตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีใชเปนวัสดุ 
สําหรับหอขนมเทียนเสวย 

The Result of Heat from Heat Plate of Coil Heater Which Was Effective to Banana Leaf Pressing  
Which Used to Be Material for Packing Tian Sawoey Sweets 
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บทคัดยอ 
               การศึกษาถึงผลของความรอนจากแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา ที่มีผลตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีใชเปนวัสดุสําหรับหอ
ขนมเทียนเสวย  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรท่ีตองการศึกษาเอาไวคือ ตัวแปรตน  แยกเปนสองสวนคือ ตัวแปรคงท่ี ไดแก  คานํ้าหนักของแผนความรอน
เทากับ 28 กิโลกรัม  คาน้ําหนักกดอัดเทากับ 0.00795 kg/ cm2  ตัวแปรไมคงท่ี ไดแก ระยะเวลาของการอัดรีด  จํานวนช้ันของการวางแผนใบตองและ
อุณหภูมิที่ใชในการอัดรีด  ตัวแปรตาม  ไดแก  คุณภาพของสีใบตอง  คาปริมาณนํ้าอิสระฯ และคา % ความชื้นที่หลงเหลืออยูในแผนใบตองหลังจาก
การอัดรีด  ผลการวิจัยพบวาการอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิที่ 170 °C  มีความเหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับใชในการอัดรีดแผนใบตอง โดยในชวง
เวลา 1.00  นาที จะเหมาะสมกับการอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบช้ันเดียว  แตในชวงเวลาต้ังแต 1.30 ถึง 2.00 นาที  จะมีความเหมาะสมสําหรับการอัด
รีดแผนใบตองท่ีวางแบบสองชั้น  ซึ่งจะมีผลทําใหแผนใบตองท่ีไดหลังจากการอัดรีดมีสีเขียวสดและแหงกรอบ  มีคาปริมาณน้ําอิสระฯ (คา AW : 
Water Activity) ตํ่าเฉล่ียอยูที่ 0.556  และมีคาความชื้นเฉล่ียอยูที่ 15.4 % ซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชเปนวัสดุสําหรับหอขนมเทียนเสวย 
คําสําคัญ : ใบตอง   แผนความรอน   ขดลวดไฟฟา   การอัดรีด 

 

ABSTRACT 
            The study of heat result from heat plate of coil heater which was effect to banana leaf pressing which was material for packing tian sawoey 
sweets. The researcher defined the study-wanted variable was an independent variable. It was distributed into two parts; the steady variable such as 
weight value of heater was 28 Kg. , the pressed weighted value equaled to 0.00795 kg/ cm2. The inconstant variable such as time of pressing, the 
number of banana leaf layer and the pressed temperature. The dependent variable such as the quality of banana leaves, the water activity value and 
percent value of the banana leaf-remained moisture from pressing. The result of this study found that the banana leaf pressing at temperature of 170 
°C  was the most suitability for using the banana leaf pressing  It was suitable for single layer pressure of banana leaves for 1 minutes but it was 
suitable for two layer pressing of banana leaves. So the banana leaf effect after pressing would be bright green and crispy dry. The water activity 
value was 0.556 and the moisture average was 15.4% which was suitable for using to be material for packing Tian Sawoey sweets.      
Keywords: banana leaves , heat Plate , coil heaters , pressing
 

1.  บทนํา 
         ขนมเทียนเสวยจัดวาเปนขนมกวนประเภทหนึ่งที่เปนเอกลักษณของจังหวัดอุตรดิตถ  มีกระบวนการผลิตที่ตองใชแรงงานท่ีมีความชํานาญ
โดยเฉพาะในทุกขั้นตอนของการผลิต จึงทําใหมีขอจํากัดในดานการผลิต  เพราะตองใชแรงงานคนเปนหลักเกือบทุกขั้นตอน  เร่ิมต้ังแตการเตรียม
คัดเลือกวัตถุดิบ  การกวนสวนผสมและโดยเฉพาะในขั้นตอนของการเตรียมแผนใบตองเพ่ือใชเปนวัสดุสําหรับหอขนมเทียนเสวย  ซึ่งผูผลิตจะตองใช
เวลาในขั้นตอนนี้เปนอยางมาก  เน่ืองจากเอกลักษณเฉพาะตัวของวัสดุที่ใชในการหอขนมเทียนเสวยนั้นจะตองใชใบตอง (ใบตองปา) เทาน้ันมาใช
เพื่อเปนวัสดุหอหุม  แตเนื่องจากขั้นตอนการเตรียมใบตองน้ันผูผลิตจะตองใชวิธีการนําเตารีดโบราณ (เตารีดถาน) มาใชในการรีดเพื่อกดทับให
ใบตองแหงและเรียบ  จึงทําใหไมสามารถควบคุมปจจัยดานอุณหภูมิ  แรงกด  ระยะเวลา  และคุณภาพของสีใบตองได  จึงทําใหใบตองที่ไดมีสีสันท่ี
ไมสวยงามอีกทั้งวิธีการเดิมน้ีจะตองใชแรงงานคนท่ีมีความชํานาญและเทคนิควิธีการเฉพาะเปนหลักในการรีดแผนใบตอง  จึงทําใหเกิดความลาชา  
และปญหาดานตนทุนอันเก่ียวกับคาจางแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นตามมาอยางมาก    

ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนามาตรฐาน  และเพิ่มศักยภาพของผูผลิตขนมเทียนเสวยในจังหวัดอุตรดิตถใหสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและ 
ลดระยะเวลาในการเตรียมวัสดุสําหรับหอขนมเทียนเสวย   ผูวิจัยไดทําการสรางเคร่ืองรีดแผนใบตองโดยใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟาขึ้นมา   
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เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟาวามีผลอยางไรกับแผนใบตองสดหลังจากการอัดรีด  อีกทั้งยังเปนการศึกษาถึง
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการอัดรีดแผนใบตอง เชน  อุณหภูมิ  เวลา  แรงกดอัด  วามีผลตอคุณภาพของแผนใบตองหลักจากการอัดรีด
ดวยความรอนอยางไร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมเทียนเสวยในขั้นตอนของการเตรียมแผนใบตองท่ีเหมาะสมในการ
นํามาใชเปนวัสดุสําหรับหอขนมเทียนเสวยตอไป 
 

1.1 วัตถุประสงค 
      1)  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการอัดรีดแผนใบตองสด  ดวยการใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา 
      2)  เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของแผนใบตองท่ีไดหลังจากการอัดรีดดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา  
 

1.2  ขอบเขตของการศึกษา 
1) ขอบเขตของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการอัดรีดแผนใบตองสดดวยการใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา จากปจจัยตางๆ

ตอไปน้ี 
  (1.1)  ระยะเวลาในการอัดรีด 
  (1.2)  จํานวนช้ันของการวางแผนใบตอง 
  (1.3)   อุณหภูมิที่ใชในการอัดรีด 
 2)  ขอบเขตของการศึกษาถึงคุณภาพของแผนใบตองหลังจากการอัดรีดดวยการใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา  ดังตอไปน้ี 
  (2.1)  คุณภาพของสีใบตองหลังจากการอัดรีด 
  (2.2)  คาปริมาณนํ้าอิสระท่ีเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ที่เหลืออยูภายในแผนใบตองหลังจาก
การอัดรีด 

(2.3)  คา % ความชื้นที่เหลืออยูในแผนใบตองหลังจากการอัดรีดดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา 
 

2.  วิธีดําเนินการ 
2.1  เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
  ในการศึกษาถึงผลของความรอนที่เกิดจากแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา วามีผลตอประสิทธิภาพในการอัดรีดแผนใบตองสดท่ีใช
สําหรับหอขนมเทียนเสวย  นั้นผูวิจัยใชเคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับการศึกษาดังตอไปน้ี 
  1. เคร่ืองอัดรีดแผนใบตองโดยใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา 
  2. เคร่ืองวัดคาความชื้นแบบฮีตเตอรอินฟราเรด รุน FD-600 
  3. เคร่ืองวัดคาปริมาณนํ้าอิสระท่ีเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ  (AW : Water Activity) รุน Aqua 
Lab รุน 3 TE   
 

2.2  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ในขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองสดดวยการใชแผนความรอนแบบขดลวด

ไฟฟา ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการดําเนินงานเอาไว 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี  
  1. ขั้นตอนของการสรางและออกแบบแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา  ผูวิจัยไดออกแบบสวนของแผนความรอนโดยใชแผนอลูมิเนียม
หลอขึ้นรูป ขนาดความกวาง 470 ม.ม. ยาว 700 ม.ม. หนา 25 ม.ม. น้ําหนัก 28 กิโลกรัม มีคานํ้าหนักที่กดอัดเทากับ 0.00795 kg/cm2 เพื่อใชเปนแผน
กระจายความรอนที่แผออกมาจากแผนฮีตเตอรที่ใชเปนไสในของแผนความรอน  ซึ่งเลือกใชแผนฮีตเตอรไฟฟาขนาด 950 วัตต จํานวน 6 แผน  แตละ
แผนจะใหคาความรอนสูงถึง 0- 250 °C คากําลังไฟฟา  5.7  KW  ซึ่งลักษณะของแผนฮีตเตอรที่นํามาใชมีลักษณะดังภาพที่ 1  
  
 

                                                                     

ภาพท่ี 1  แสดงแผนฮีตเตอรไฟฟาขนาด 950 วัตต  โดยการใชเสนลวดนิโครมพันรอบแผนไมกา 
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                การคํานวณหาขนาดความยาวของขดลวดนิโครมท่ีนํามาพันรอบแผนไมกาสามารถคํานวณคาภาระทางไฟฟาของแผนฮีตเตอร พิจารณาจาก
กฏของ Ohm's Law  ไดดังนี้ 
 1.1   การคํานวณหาขนาดขดลวดนิโครมท่ีจะนําใชในทําแผนความรอน 
                 เมื่อขนาดของแผนฮีตเตอร 950วัตต/1แผน ใชกระแสไฟฟา  220 โวลท  
       =  220 x 220 
                        950  
     จะมีคาความตานทานไฟฟา   50.94   โอมห 
  หากแผนฮีตเตอร 1 แผน ใชลวดนิโครมยาว 9 เมตร   = 50.94 
                             9 
   ดังนั้นลวดนิโครมยาว 1 เมตรจะใหคาความตานทานไฟฟา = 5.66  โอหม 
  หมายเหตุ : ผูวิจัยเลือกใชขดลวดนิโครมเสนแบนขนาดกวาง 1.6  หนา 0.15  มิลลิเมตร 
 1.2   การคํานวณหาคากําลังไฟฟา (วัตต) ของแผนฮีตเตอร 
  เมื่อตองการใชแผนฮีตเตอรขนาด 950 วัตต  ที่ใหคาความตานทางไฟฟาเทากับ 50 โอมห  ฮีตเตอรแตละแผนจะใชเสนลวดนิโครม
เสนแบนขนาดกวาง 1.6 หนา 0.15 มิลลิเมตร พันรอบแผนไมกายาวแผนละ 9 เมตร 
  เมื่อใชแผนฮีตเตอร 1 แผนใชลวดนิโครมยาว 9 เมตร X 5.66 โอหม 
  ดังนั้นแผนฮีตเตอร 1 แผนจะใหคาความตานทานกระแสไฟฟา    = 50.94 โอหม 
  เมื่อใชแผนความรอนขนาด 470 X 700 มิลลิเมตร โดยมีแผนฮีตเตอรจํานวน 6 แผน เปนตัวสรางความรอน ซึ่งแผนฮีตเตอรแตละ
แผนใชคากําลังไฟฟาอยูที่แผนละ 950 วัตต 
         ดังนั้นแผนความรอนที่ใชจึงมีคากําลังไฟฟา   
   = 950 วัตต X 6 แผน 
   = 5700  W  หรือ  5.7  KW 
 

            โดยหลังจากท่ีผูวิจัยไดออกแบบสวนของแผนความรอนแลว จึงไดนํามาประกอบเขากับโครงสรางสวนอื่นๆจนทําใหไดเคร่ืองอัดรีดแผน
ใบตองดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา ดังแสดงไวในภาพท่ี 2  
 

                                                            
 

ภาพท่ี 2  แสดงภาพเครื่องอัดรีดแผนใบตองดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา 
 
       2.  ขั้นตอนของการกําหนดลักษณะของสีใบตองท่ีไดจากหลังการอัดรีดดวยความรอนที่เรียงตามระดับสีของใบตอง  โดยผูวิจัยใช
หลักเกณฑในการจําแนกลักษณะทางกายภาพของแผนใบตองออกเปน 5 ระดับ อันไดแก 
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                     ระดับสีที่ 1 ใบตองสีเขียวสด                        ระดับสีที่ 2 ใบตองสีน้ําตาลไหม              ระดับสีที่ 3 ใบตองสีน้ําตาลไหมปนเขียว            
    

                                                                 
 

                                              ระดับสีที่ 4 ใบสีเขียวปนน้ําตาล                              ระดับสีที่ 5 ใบสีเขียวแหงกรอบ 
 

        3.  ขั้นตอนของการทดลองอัดรีดแผนใบตอง เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการอัดรีดแผนใบตองสด ดวยการใชแผนความรอน
แบบขดลวดไฟฟา 
        4.  ขั้นตอนของการศึกษาถึงคุณภาพของแผนใบตองหลังจากการอัดรีด ที่ทําการอัดรีดดวยการใชแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา โดยการนํามา
ทดสอบหาคาความชื้นและปริมาณนํ้าอิสระท่ีเหลืออยูในแผนใบตองหลังจากการอัดรีด 
 

3.  ผลการวิจัย 
           จากผลการดําเนินงานทดลองเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอปะสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองสดดวยการใชแผนความรอนแบบขดลวด
ไฟฟา  นั้นผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวนประกอบดวย 
          3.1  ผลการอัดรีดแผนใบตองดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยไดออกแบบการทดลองใหครอบคลุมตัว
แปรที่คาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพของการอัดรีดแผนใบตอง ซึ่งผลจากการทดลองสามารถสรุปไดดังนี้ 
         3.1.1  ผลการทดลอง (ชวงอุณหภูมิ 100 °C)  ดังแสดงไวในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1  แสดงประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีอุณหภูมิ 100 °C 

จํานวนแผนใบตองท่ี ระดับสี / จํานวนแผนที่สุก 
ที่ ชั้นแผน เวลารีด (นาที) 

สุก ไมสุก 1 2 3 4 5 
จํานวนท่ีอัดรีด /1คร้ัง 

1 0 15 15     15 
1 

2 
0.30 

0 30 30     30 
1 0 15 15     15 

2 
2 

1.00 
0 30 30     30 

1 0 15 15     15 
3 

2 
1.30 

0 30 30     30 
1 0 15 15     15 

4 
2 

2.00 
0 30 30     30 

1 0 15 15     15 
5 

2 
2.30 

0 30 30     30 
1 0 15 15     15 

6 
2 

3.00 
0 30 30     30 

 29 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

        จากผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของการอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิ 100 °C  โดยใชวิธีการวางแผนใบตอง
แบบช้ันเดียวและวางแบบสองช้ัน  ใชเวลาในการอัดรีดต้ังแต 0.30 – 3.00 นาที พบวาแผนใบตองท้ังหมดท่ีวางแบบช้ันเดียวและสองชั้นนั้นจะไมสุก   
โดยแผนใบตองท้ังหมดจะยังมีลักษณะเปนสีเขียวสด อยูในเกณฑที่กําหนดไวที่ระดับ 1  เนื่องมาจากความรอนที่ใหกับแผนใบตองยังไมสามารถท่ีจะ
ทําใหแผนใบตองคายนํ้าออกจากใบไดทั้งหมด   
 

 3.1.2   ผลการทดลอง  (ชวงอุณหภูมิ 130 °C )   ดังแสดงไวในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2   แสดงประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีอุณหภูมิ 130 °C 

จํานวนแผนใบตองท่ี ระดับสี / จํานวนแผนที่สุก 
ที่ ชั้นแผน เวลารีด (นาที) 

สุก ไมสุก 1 2 3 4 5 
จํานวนท่ีอัดรีด /1คร้ัง 

                

1 0 15 15     15 
1 

2 
0.30 

0 30 30     30 
1 5 10     5 15 

2 
2 

1.00 
10 20     10 30 

1 3 12     3 15 
3 

2 
1.30 

0 30      30 
1 4 11     4 15 

4 
2 

2.00 
4 26     4 30 

1 5 10     5 15 
5 

2 
2.30 

5 25     5 30 
1 6 9     6 15 

6 
2 

3.00 
6 24     6 30 

 จากผลการทดลองในตารางท่ี 2 แสดงประสิทธิภาพของการอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิ   130  °C  พบวา  การอัดรีดใบตองดวย
เวลา 0.30 นาที  ดวยวิธีการวางแผนใบตองแบบช้ันเดียวและสองชั้น ใบตองจะยังไมสุก เชนเดียวกับการทดลองในชวงอุณหภูมิ 100 °C    แตหากทํา
การเพิ่มเวลาในการอัดรีดใหนานขึ้นอยูในชวงเวลาท่ี 2.00 ถึง 3.00 นาที  พบวาการอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิ 130 °C  นี้จะทําใหใบตองท่ีวาง
แบบช้ันเดียวมีโอกาสท่ีจะสุกมากขึ้น  แตมีแนวโนมวาไมเหมาะสมกับการอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบสองชั้น  เน่ืองจากมีจํานวนแผนใบตองท่ีไมสุก
มีสัดสวนท่ีมากกวาแผนใบตองท่ีสุกแลว 
 

   3.1.3   ผลการทดลอง (ชวงอุณหภูมิ 150°C )  ดังแสดงไวในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3   แสดงประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีอุณหภูมิ 150 °C 

จํานวนแผนใบตองท่ี ระดับสี / จํานวนแผนที่สุก 
ที่ ชั้นแผน เวลารีด (นาที) 

สุก ไมสุก 1 2 3 4 5 
จํานวนท่ีอัดรีด /1คร้ัง 

1 5 10     5 15 
1 

2 
0.30 

0 30      30 
1 12 3   5 2 5 15 

2 
2 

1.00 
10 20     10 30 

1 11 4     11 15 
3 

2 
1.30 

10 20     10 30 
1 15 0    4 11 15 

4 
2 

2.00 
22 8     22 30 

1 11 4    11  15 
5 

2 
2.30 

24 6     24 30 
1 15 0  10 5   15 

6 
2 

3.00 
26 4  15  6 5 30 
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 จากผลการทดลองในตารางท่ี 3 แสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิ 150 °C  พบวาการอัดรีดใบตองใน
ชวงเวลา 0.30 นาที  ดวยวิธีการวางแผนใบตองแบบช้ันเดียวจะทําใหแผนใบตองสุกเพียง 5 แผน แตหากวางแบบสองช้ันแผนใบตองจะไมสุกเลย   แต
หากเพิ่มเวลาในการอัดรีดท่ีชวงอุณหภูมินี้ใหมากขึ้น  จะพบวาในชวงเวลาท่ี 2 นาที  จะมีความเหมาะสมท่ีจะอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบช้ันเดียว
เนื่องจากแผนใบตองสุกหมดทุกแผนและใหสีในระดับ 4 และระดับ 5  แตหากเพิ่มเวลาในการอัดรีดใหมากขึ้นต้ังแตเวลา 2.50 ถึง 3.00 นาที  พบวามี
แนวโนมที่จะเหมาะสมกับอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบสองชั้นมากกวาเน่ืองจากใบตองสุกถึง 26 ใบ 
 

 
       

 3.1.4   ผลการทดลอง (ชวงอุณหภูมิ 170 °C )  ดังแสดงไวในตารางท่ี 4 

 ตารางท่ี 4   แสดงประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีอุณหภูมิ 170 °C 

จํานวนแผนใบตองท่ี ระดับสี / จํานวนแผนที่สุก 
ที่ ชั้นแผน เวลารีด (นาที) 

สุก ไมสุก 1 2 3 4 5 
จํานวนท่ีอัดรีด /1คร้ัง 

            

1 9 5     9 15 
1 

2 
0.30 

10 20     10 30 
1 15 0    4 11 15 

2 
2 

1.00 
20 10     20 30 

1 15 0    10 5 15 
3 

2 
1.30 

30 0    5 25 30 
1 15 0  15    15 

4 
2 

2.00 
30 0   12  18 30 

1 15 0  15    15 
5 

2 
2.30 

30 0  13  17  30 
1 15 0  15    15 

6 
2 

3.00 
30 0  18 7 5  30 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิ 170 °C  พบวาการอัดรีดใบตองดวย
เวลา 1.00 นาที  มีความเหมาะสมท่ีจะทําการอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบช้ันเดียวมากที่สุด เนื่องจากทําใหแผนใบตองสุกทั้งหมด  แตหากเพิ่มเวลาใน
การอัดรีดที่ชวงอุณหภูมินี้ใหมากขึ้นเปน 1.30 นาที จะพบวามีความเหมาะสมในการอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบสองช้ันมากท่ีสุด  เนื่องจากสามารถ
รีดแผนใบตองไดสุกทั้งหมดและใบตองสวนใหญใหสีเขียวสดอยูในสีระดับ 5  แตหากเพิ่มเวลาในการอัดรีดใหสูงมากกวา 2.00 – 3.00 นาที  จะเห็น
วาการอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมินี้จะสามารถทําใหแผนใบตองที่ไมวาจะวางแบบช้ันเดียวหรือสองช้ันสามารถท่ีจะสุกไดทั้งหมด  แตมี
แนวโนมวาจะไดใบตองท่ีมีสีน้ําตาลเขมมากขึ้น  ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานของสีใบตองท่ีกําหนดจะอยูในชวงสีใบตองท่ีระดับ 2 และ3  ซึ่งจะ
ทําใหไดคุณภาพของสีใบตองท่ีไดหลังจากการอัดรีดมีคุณภาพตํ่าลง 
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 3.1.5   ผลการทดลอง (ชวงอุณหภูมิ 180 °C)  ดังแสดงไวในตารางท่ี 5 
        

ตารางท่ี 5  แสดงประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองท่ีอุณหภูมิ 180 °C 

จํานวนแผนใบตองท่ี ระดับสี / จํานวนแผนที่สุก 
ที่ ชั้นแผน เวลารีด (นาที) 

สุก ไมสุก 1 2 3 4 5 
จํานวนท่ีอัดรีด /1คร้ัง 

 

1 15 0     15 15 
1 

2 
0.30 

15 15    15  30 
1 15 0    4 11 15 

2 
2 

1.00 
28 2    8 20 30 

1 15 0  15    15 
3 

2 
1.30 

30 0  15   15 30 
1 15 0  15    15 

4 
2 

2.00 
30 0  20  4 6 30 

1 15 0  15    15 
5 

2 
2.30 

30 0  20 10   30 
1 15 0  15    15 

6 
2 

3.00 
30 0  25 5   30 

       จากผลการทดลองในตารางที่ 5 แสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดรีดแผนใบตองในชวงอุณหภูมิ 180 °C  พบวาการอัดรีดใบตองดวย
เวลา 0.30 นาที  มีความเหมาะสมท่ีจะใชในการอัดรีดแผนใบตองท่ีวางแบบช้ันเดียวมากที่สุด โดยจะสามารถทําใหใบตองทุกแผนสุกไดทั้งหมด  และ
ใหสีเขียวสดในระดับสีที่ 5 แตหากเพิ่มเวลาในการอัดรีดใหนานขึ้นเปนเวลา 1.00 นาที  จะเห็นวาในชวงอุณหภูมินี้จะเหมาะสมสําหรับการอัดรีดแผน
ใบตองที่วางแบบสองชั้นมากกวา  เพราะจะสามารถทําใหแผนใบตองสุกไดถึง 28 ใบ จากการอัดรีดจํานวน 30 ใบ / คร้ัง  แตหากเพิ่มเวลาในการอัด
รีดใหนานขึ้นต้ังแตเวลา 1.30 – 3.00 จะเห็นวามีแนวโนมท่ีจะไมเหมาะสมกับการอัดรีดแผนใบตอง ทั้งแบบท่ีวางแบบชั้นเดียวและแบบสองชั้น  
เพราะมีโอกาสท่ีจะทําใหแผนใบตองไหมเปนสีน้ําตาล  ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑของสีใบตองท่ีกําหนดจะอยูในชวงระดับสีที่ 2 และสีที่3 เปนสวนใหญ 
 

3.2   ผลการการทดสอบหาคาปริมาณนํ้าอิสระท่ีเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ  (คา AW : Water 
Activity)   และคาความชื้นที่เหลืออยูแผนใบตองท่ีผานการอัดรีดดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา  โดยนําตัวอยางแผนใบตองท่ีรีดสุกจน
เขาเกณฑมาตรฐานสีทั้ง 5 ระดับสีจํานวน 5 ตัวอยาง  มาทําการทดสอบดวยเคร่ืองทดสอบทางวิทยาศาสตร คือ เคร่ืองวัดคาความช้ืนแบบฮีตเตอร
อินฟราเรด รุน FD-600 และเคร่ืองวัดคาปริมาณนํ้าอิสระท่ีเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ รุน Aqua Lab รุน    
3 TE  ซึ่งปรากฏผลการทดสอบในตารางท่ี 6 ดังนี้  
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ตารางท่ี  6     แสดงคาปริมาณนํ้าอิสระฯและคา % ความชื้นท่ีหลงเหลืออยูภายในแผนใบตองหลังจากการอัดรีดดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา 

คา (AW) 
ตัวอยางท่ี สีใบตอง 

อุณหภูมิในภาชนะปด 
ความชื้น  (%) 

0.539 
1 สีน้ําตาลไหม 

25.5 °C 
3.0 

0.550 
2 สีน้ําตาลปนเขียว 

25.6 °C 
4.9 

0.578 
3 สีเขียวปนน้ําตาล 

26.3 °C 
7.1 

0.554 
4 สีเขียวเขมปนน้ําตาล 

25.2 °C 
14.4 

0.559 
5 สีเขียวแหงกรอบ 

  

25.2 °C 
15.4 

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 6 พบวาคาปริมาณนํ้าอิสระ (คา AW : Water Activity)   ของแผนใบตองท้ัง 5 ตัวอยางมีคา AW มีคานอยกวา 
1 มีคาเฉล่ียอยูที่ 0.550 จะเห็นวาตัวอยางใบตองท่ีมีลักษณะเปนสีน้ําตาลไหมจะมีคา AW  ตํ่ากวาใบตองท่ีมีลักษณะใบสีเขียวแหงกรอบ  แตยังถือวาอยู
ในเกณฑตํ่าทุกๆระดับสี  และเมื่อพิจารณาจากคา % ความช้ืนที่หลงเหลือในแผนใบตองหลังจากการอัดรีดแลวจะเห็นวา  แผนใบตองที่มีลักษณะสี
น้ําตาลเขมและสีน้ําตาลปนเขียว  เมื่อเทียบตามเกณฑตามลักษณะสีจะอยูในระดับ 1 ถึงระดับ 2 จะมีคา% ความชื้นตํ่ากวาแผนใบตองท่ีอยูในระดับสี
เขียวเขมและสีเขียวแหงกรอบในระดับที่ 4 และระดับที่ 5  ที่มีแนวโนมวา ยังมีคา % ความช้ืนหลงเหลือมากขึ้นหลังจากการอัดรีด 
 

4.  สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 
 การวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลของความรอนที่เกิดจากแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟาท่ีมีตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองสด  ผูวิจัยมี
จุดประสงคหลักในการพัฒนาวิธีการรีดแผนใบตองสดใหมีมาตรฐานมากขึ้น  เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยที่ไดไปใชสําหรับการพัฒนาวัสดุสําหรับหอ
ขนมเทียนเสวย และขนมกวนประเภทอื่นๆ ที่ยังตองใชแผนใบตองแหงสําหรับการหออยู  เชน  กลวยกวน หรือ  กาละเม 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใชเคร่ืองมือหลักในการทดลองคือ เคร่ืองอัดรีดแผนใบตองท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  โดยทําการออกแบบสวนของแผน
ความรอนที่ใชสําหรับการอัดรีดดวยการใชแผนอลูมิเนียมหลอมีขนาดความกวาง 470  ม.ม.  ยาว 700  ม.ม. และหนา 25 ม.ม. น้ําหนัก 28 กิโลกรัม มี
คานํ้าหนักท่ีกดอัดเทากับ 0.00795 kg/ cm2 เพื่อใชเปนแผนกระจายความรอน  โดยใชแผนฮีตเตอรเปนไสในของแผนความรอน  ซึ่งเลือกใชฮีตเตอร
แบบแผนขนาด 950 วัตต จํานวน 6 แผน  แตละแผนจะใหคากําลังไฟฟา 5.7  KW  ซึ่งแผนความรอนนี้จะใหคาความรอนสูงสุดถึง 250 °C    
 โดยในขั้นตอนการทดลองผูวิจัยไดออกแบบการทดลองโดยการกําหนดตัวแปรท่ีคาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพของการอัดรีดแผน
ใบตอง คือตัวแปรตน  แยกเปนสองสวนคือ ตัวแปรคงท่ี ไดแก  น้ําหนักการกดทับแผนใบตองกําหนดไวที่น้ําหนัก 28 กิโลกรัม มีคานํ้าหนักท่ีกดอัด
เทากับ 0.00795 kg/ cm2 และตัวแปรไมคงท่ี ไดแก ระยะเวลาในการอัดรีด  จํานวนช้ันของการวางแผนใบตอง  และอุณหภูมิที่ใชในการอัดรีด  สวน
ของตัวแปรตาม  ไดแก  คุณภาพของสีใบตองหลังจากการอัดรีด   คาปริมาณนํ้าอิสระท่ีเหลืออยูภายในแผนใบตองหลังจากการอัดรีดและคา % 
ความชื้นที่เหลืออยูในแผนใบตองหลังจากการอัดรีดดวยความแผนความรอน 
 ผลจากการทดลองพบวาตัวแปรคงท่ีคือนําหนักการกดทับแผนใบตองท่ีกําหนดเอาไวไมมีผลตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตอง  แต
ตัวแปรท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตองน้ันคือตัวแปรไมคงท่ี  ซึ่งมีความสัมพันธกันทั้ง  3 ตัวแปร ไมวาจะเปนระยะเวลาในการอัดรีด 
จํานวนช้ันของการวางแผนใบตอง และชวงอุณหภูมิที่ใชในการอัดรีด  ซึ่งตัวแปรไมคงท่ีนี้เองจะมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพการอัดรีดแผนใบตอง
ดวยแผนความรอนแบบขดลวดไฟฟา ทั้งในดานสีของใบตอง  คา % ความชื้น และคาปริมาณนํ้าอิสระฯ ที่หลงเหลืออยูในแผนใบตองหลังจากการอัด
รีด   
 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
ผูดําเนินการวิจัยใครขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  ที่สนับสนุนงานวิจัยอยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด รวมท้ังขอขอบคุณผูที่เก่ียวของอื่นๆที่ไมไดกลาวนาม ที่มี
สวนชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยการศึกษางาน: กรณีศึกษา โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 
Work Study for Efficiency  Increasing : A Case Study of Cassava Starch Factory 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังในจังหวัด

นครราชสีมา จากการศึกษากระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังของโรงงานกรณีศึกษาพบวากระบวนการสลัดแปงหมาด  มีกําลังการผลิตตํ่า 
ประสิทธิภาพการทํางานรอยละ 45.25  กอใหเกิดปญหาคอขวดของกระบวนการผลิต และเปนกระบวนการท่ียังไมมีมาตรฐานการทํางาน ในขณะท่ี
กระบวนการผลิตในขั้นตอนอื่นๆ  มีประสิทธิภาพท่ีรอยละ 64.44  ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงการทํางานโดยศึกษาขั้นตอนวิธีการควบคุมเคร่ืองจักรและ
ศึกษาเวลาการทํางานของพนักงานควบคุมเคร่ืองจักร  แลวนําผลมาวิเคราะหเพื่อหาวิธีการควบคุมเคร่ืองจักรที่เหมาะสม   จากนั้นเปรียบเทียบผลการ
ทํางานแบบเดิมและวิเคราะหหาพนักงานท่ีควบคุมเคร่ืองจักรแตละแบบไดดีที่สุด   เพื่อจัดทําเปนมาตรฐานการทํางาน 
 จากการศึกษาพบวา การจัดพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรโดยใชหลักการประเมินพนักงานแบบถวงน้ําหนัก (Weighted Checklists) และ
ปรับเปลี่ยนการควบคุมเคร่ืองจักรจากพนักงานหนึ่งคนควบคุมเคร่ืองจักรแบบ A และแบบ B  หรือแบบ A และแบบ C เปนพนักงานหนึ่งคนควบคุม
เคร่ืองจักรแบบ A สองเคร่ืองหรือแบบ B สองเคร่ืองหรือแบบ C สองเคร่ือง สงผลใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นดังนี้ คาความช้ืนแปงหมาดเฉล่ียเหลือ 
32.69 ลดลง 0.06 พนักงานมีเวลาวางเฉลี่ยที่ 571.15 วินาทีตอรอบการทํางานลดลงรอยละ 28.52 เคร่ืองจักรมีเวลาวางเฉล่ียที ่44.91 วินาทีตอรอบการ
ทํางาน ลดลงรอยละ 88.65 และปริมาณแปงหมาดท่ีกรีดไดเทากับ 204,956.66 กิโลกรัมตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.65 
 

ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to study the process of tapioca production in order to increase the process efficiency of the production. 

After studying the production process of a tapioca factory in Nakhon Ratchasima, a case study, it was found that spinning damp flour was a bottle 
neck and under operation standard stage with low quantity of production and 45.25% of process efficiency, while 64.44% for other stage. In order 
to increase the working efficiency, the machine operation procedure and the machine operator’s operating time were studied, analyzed and 
improved to find new appropriate methods for controlling the machines comparing to the traditional ones and for seaking the bast operator of each  
type of machine to meet the work standard. 
 The results revealed that the new methods of arranging the machine operators using weighted checklists and changing the method of 
controlling machines from one operator operating machines type A and type B or type A and type C to one operator controlling 2 type A machines 
or 2 type B ones or     2 type C ones. These effected the performance as the average damp moisture value reduced to 32.69 (0.06  decreasing). The 
average idle time of operator went down 28.52% to 571.15 second per cycle time. The  average idle time of machines was decreased 88.65% to 
44.91 seconds per cycle time and the ripped damp flour quantity increased 8.65% to 204,956.66   kilograms per day. 
 

1.  บทนํา   
ประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังอันดับสามของโลกรองจาก ไนจีเรียและบราชิล  แตสงออกเปนอันดับหนึ่งของโลก  ประเทศไทยมี

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง  112  โรงงาน  กําลังการผลิตประมาณ 5,806,874 ตันตอป และจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง   
24  โรงงาน  มีกําลังการผลิตประมาณ 1,450,916  ตันตอป คิดเปนรอยละ 24 ของประเทศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549) สําหรับโรงงาน
กรณีศึกษาต้ังอยูที่ตําบลหนองบัวศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการผลิตเฉพาะแปงมันสําปะหลังชนิด Native  Starch  และ Modified 
Starch  มีสายการผลิต 4 สายรวมกําลังการผลิตแปงสูงสุด  950  ตันตอวัน และปริมาณความตองการใชหัวมันสดสูงสุด  4,500  ตันตอวัน  
 

 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 
 

 36

(คิดเทียบตามมาตรฐานปริมาณในหัวมันรอยละ 25 บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม, 2550)  ทําการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมา  บุรีรัมย  ชัยภูมิและบริเวณโดยรอบ   ปจจุบันโรงงานรับซ้ือหัวมันสดไดเฉลี่ยประมาณ 2,900 ตันตอวัน   แตทําการผลิตแปงมัน
สําปะหลังไดจริงเฉล่ีย  430  ตันตอวัน  คิดเปนรอยละ 14.83 ของหัวมันสด  ซึ่งถือไดวาตํ่ากวามาตรฐานเม่ือคิดเทียบกับปริมาณแปงท่ีควรจะไดรอย
ละ 25   ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษากระบวนการผลิตเบ้ืองตนพบวา   นอกเหนือจากสาเหตุของคุณภาพแปงตํ่าในหัวมันสดแลวโรงงานยังไมมีมาตรฐาน
การทํางานท่ีถูกตอง  โดยเฉพาะในกระบวนการสลัดแปงหมาดน้ันมีผลผลิตจริงเพียงรอยละ  45.26  ของกําลังการผลิตสูงสุด    เพราะการทํางานจะ
ขึ้นอยูกับประสบการณของพนักงานท่ีควบคุม  อีกทั้งเคร่ืองจักรที่ใชในกระบวนการสลัดแปงหมาดมีหลายรูปแบบและหลายขนาด วิธีการทํางานของ
เคร่ืองจักรแตละเคร่ืองก็แตกตางกัน    ทําใหแปงหมาดที่ออกจากเคร่ืองสลัดแปงหมาดแตละเคร่ืองมีคุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีแตกตางกัน สงผล
ตอขั้นตอนการผลิตสุดทายคือการอบแหง  ทําใหคุณภาพแปงไมคงท่ีโดยเฉพาะในสวนของความช้ืนแปง    

 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
1. ศึกษากระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังและวิเคราะหปญหาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

 2. ศึกษาและวิเคราะหวิธีการทํางานและหาเวลามาตรฐานแตละขั้นตอนของกระบวนการสลัดแปงหมาด 
        3. ปรับปรุงและทดลองใชวิธีการทํางานรูปแบบใหม 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบการทํางานและจัดทํามาตรฐานการทํางานของกระบวนการสลัดแปงหมาด 
 

1.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1. บริษัทไดมีคูมือมาตรฐานการทํางานของเคร่ืองสลัดแปงหมาดแตละแบบ 

         2. พนักงานใชเคร่ืองสลัดแปงหมาดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
         3. สามารถนําแนวทางการศึกษาน้ีไปประยุกตใชกับขั้นตอนอื่นในกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
             4. สามารถนําแนวทางน้ีไปประยุกตใชในโรงงานแปงมันอื่นในประเทศและอุตสาหกรรมอื่นที่มีลักษณะการผลิตใกลเคียงกัน 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเพื่อศึกษาและจัดทํามาตรฐานการทํางานกระบวนการสลัดแปงหมาด  ทฤษฎีที่ประยุกตใชไดแก  ทฤษฎีเร่ืองมันสําปะหลัง 

(Cassava) ศึกษากระบวนการแปรรูปมันสําปะหลัง  ทฤษฎีการศึกษางาน (Work Study) ใชในการศึกษาขั้นตอนการทํางานของพนักงานควบคุมเคร่ือง
สลัดแปงหมาด  ขั้นตอนการผลิตแปงมันสําปะหลัง  การศึกษาเวลางานยอยการสลัดแปงหมาดและจัดทํามาตรฐานการทํางาน   ทฤษฎีการประเมินผล
การปฏิบัติงานใชประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาด  เพื่อจัดพนักงานเขาควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดใหเหมาะสม
กับเคร่ืองแตละแบบ   ทฤษฎีการเพิ่มประสิทธิภาพใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานกระบวนการสลัดแปงหมาด 

 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินงานวิจัยนี้  มีแนวทางการศึกษาวิเคราะหหาปญหาและแนวทางแกไข  ดังรายละเอียดและขั้นตอนตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลและกระบวนการผลติแปงมันสําปะหลังโรงงานกรณีศึกษา  
ผูวิจัยไดศึกษาขอมลูเก่ียวกับกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังโรงงานกรณีศึกษา  เชน กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง   ปริมาณการ

รับซื้อหัวมันสําปะหลัง  รายละเอียดกระบวนการสลัดแปงหมาดเก่ียวกับเคร่ืองจักรและข้ันตอนการทํางานของพนักงาน  และขอมูลการผลิต เปนตน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการสลัดแปงหมาดแบบเดิม 
  ทําการศึกษาขอมูลขั้นตอนยอยของกระบวนการสลัดแปงหมาด   ซึ่งเปนกระบวนการท่ียังไมมีมาตรฐานการทํางานและเก็บรวบรวมขอมูล
กระบวนการผลิตแปงหมาดปจจุบันเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหขั้นตอนตอไป   ทั้งน้ีรายละเอียดของขอมูลที่เก็บในชวงเดือนพฤศจิกายน 
2550 ถึงเดือนมกราคม 2551 มีดังนี้ 
 1. ขอมูลเคร่ืองสลัดแปงหมาดท้ังหมด  8 เคร่ือง  
 2. ขอมูลขั้นตอนวิธกีารสลัดแปงหมาดของพนักงานแตละคน   
 3. ขอมูลเวลาการทาํงานและขอมูลความช้ืนแปงหมาดของพนักงานควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาด  
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ขั้นตอนท่ี 3  วิเคราะหขอมูลทางสถิตขิองการทํางานแบบเดิม 
                นําขอมูลผลการทํางานของพนักงานคือคาความช้ืนแปงหมาดมาวิเคราะหคาทางสถิติ เชน คาเฉล่ียเลขคณิต   คาสูงสุด   คาตํ่าสุด  คาพิสัย  
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อหาคนที่เหมาะสมสําหรับเคร่ืองสลัดแปงหมาดแตละแบบ 
 

ขั้นตอนท่ี 4 ปรับวิธีควบคุมเครื่องจักรรูปแบบใหม 
 ผูวิจัยใชผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงวิธีการจัดพนักงานเขาควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดแบบใหม ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดจากท่ีพนักงานหนึ่งคนควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดท่ีมีขนาดตางกันเปนพนักงานหนึ่งคนควบคมุเคร่ืองสลัดแปงหมาดท่ี
มีขนาดและลักษณะเหมือนกัน 
 

ขั้นตอนท่ี 5 ทดลองใชการทํางานสลัดแปงหมาดแบบใหม 
 เมื่อผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดแบบใหมแลวเสร็จ ไดนําวิธีการดังกลาวนําเสนอตอผูเก่ียวของเห็นชอบและ
ทดลองใช 
  

ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะหขอมูลทางสถิตขิองรูปแบบใหม 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลคาความช้ืนแปงหมาดการทํางานแบบใหมมาวิเคราะหคาทางสถิติ เชน คาเฉล่ียเลขคณิต   คาสูงสุด   คาตํ่าสุด  คาพิสัย  และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อใชเปรียบเทียบกับแบบเดิม 
 

ขั้นตอนท่ี 7  วิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม 
 เปนการเลือกวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมจากพนักงานท่ีควบคุมเคร่ืองสลัดแตละแบบของพนักงานท้ัง 3 กะ จากขอมูลผลการทํางานของ
พนักงาน  คือ คาความชื้นแปงหมาด  โดยใชหลักการคาที่ตํ่า (Minimin  Rule)  พิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางเคร่ืองสลัดแบบเดียวกัน 
  

ขั้นตอนท่ี 8 สรุปวธิีการทํางานและเวลามาตรฐาน 
             เมื่อเลือกพนักงานท่ีทํางานไดดีที่สุดสําหรับเคร่ืองแตละแบบแลว  ผูวิจัยไดสรุปมาตรฐานขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองสลัดแปงหมาดแตละ
แบบเพื่อใหบริษัทใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไป 
 

3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
3.1  ผลการศึกษาวิเคราะหปญหาในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา 
 โรงงานกรณีศึกษามีจํานวนพนักงานท้ังหมด 660 คนและฝายผลิตทํางาน 24 ชั่วโมง  รับซื้อหัวมันสดวันละไมเกิน 4,500 ตันตอวัน  มี
เคร่ืองลําเลียงและลางหัวมัน 4 ชุด  เคร่ืองโมหัวมัน 4 ชุด  เคร่ืองแยกกากแปง 4 ชุด เคร่ืองสลัดแปงหมาด  4 ชุด  เคร่ืองอบ  4 ชุด  และเคร่ืองบรรจุ      
6 ชุด  รวมกําลังการผลิตแปงแหงสูงสุด 1,000 ตันตอวัน   กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังมีขั้นตอนกระบวนการผลิตดังรูปที่ 1 
 

รับซื้อหัวมันสด ลางหัวมัน  2. 1. 4. กรองแยกกากออกจากน้ําแปง 3. โมหัวมัน 

      5. สลัดแปงหมาด 6. อบแปง 7. บรรจุและเก็บรักษา 

 
 
 
 

รูปท่ี 1  ขั้นตอนกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง 
ที่มา: บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม, 2550 

 

โรงงานกรณีศึกษา  มีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ากวาท่ีควรจะเปนคือ  ในกระบวนการที่ 1-4   มีประสิทธิภาพการทํางานเพียงรอยละ  64.44  
ของกําลังการผลิตสูงสุดและจุดที่เปนปญหาหลักอันดับแรกคือ กระบวนการสลัดแปงหมาดท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานเพียงรอยละ 45.26  ของกําลัง
การผลิตสูงสุด (รอยละ 14.83  ของการผลิตจริง) ซึ่งถือไดวาเปนจุดเร่ิมตนของคอขวดในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง  และยังพบวาการทํางาน
ในกระบวนการผลิตยังไมมีมาตรฐานการทํางาน 
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3.2  ผลการเก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการสลัดแปงหมาดแบบเดิม 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการสลัดแปงหมาดแบบเดิม สรุปไดดังนี้ 

1) เคร่ืองสลัดแปงหมาดมีทั้งหมด  8 เคร่ือง ไดแก เคร่ืองแบบ  A  เปนเคร่ืองขนาดใหญมีดเดินกรีดแปงแบบขั้นตอนเดียว (∅ 1.55 เมตร)   

เคร่ืองแบบ B  เปนเคร่ืองขนาดเล็กมีดเดินกรีดแปงแบบขั้นตอนเดียว  (∅ 1.20  เมตร)  เคร่ืองแบบ  C  เปนเคร่ืองขนาดเล็กมีดเดินกรีดแปงแบบสอง

ขั้นตอน (∅ 1.20  เมตร)  ลักษณะการจัดวางเคร่ืองจักรดังรูปที่ 2 
2) พนักงานควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดไดรับมอบหมายใหควบคุมเคร่ืองจักรที่มีลักษณะแตกตางกัน   พน งานหนึ่งคนควบคุมเคร่ือง

สลัดแบบ A และแบบ B  หรือควบคุมเคร่ืองสลัดแบบ A และแบบ C  ซึ่งมีขนาดและขั้นตอนการควบคุมท่ีแตกตางกัน ดังรูปท่ี 2 โดยมีขั้นตอนการ
ทํางานยอย  16  ขั้นตอนดังนี้ 

ัก 

 

1. เปดวาลวเคร่ือง 1         7. ปลอยน้ําแปงเขาเคร่ือง 2       13. เดินไปเคร่ือง 2                     
2. ปลอยนํ้าแปงเขาเคร่ือง 1       8. ปดวาลวเคร่ือง 2                    14. กดสวิทซกรีดเคร่ือง 2             
3. ปดวาลวเคร่ือง 1         9. เคร่ือง 2  สลัด           15. เคร่ือง  2 กรีดแปง 
4. เคร่ือง 1 สลัด  10. เดินไปเคร่ือง 1       16. เดินกลับไปเครื่อง 1 
5. เดินไปเคร่ือง 2          11. กดสวิทซกรีดเคร่ือง 1    

พนักงาน ค. พนักงาน ง. พนักงาน ข. พนักงาน ก. 

        รูปท่ี 2  แผนผังการทํางานแบบเดิม 

    ถังพักนํ้าแปง 

A4 A3 A2 A1 

C2 C1 B2 B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3) ทําการเก็บขอมูลเวลาการทํางานท้ังหมด  30 ขอมูลแลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นที่รอยละ 95  โดยตองเก็บขอมูลของพนักงานเพ่ิมจํานวน  
7 คน มี (1)นายสมเกียรติ  ยกบัตร จํานวน  5  ขอมูล  (2) นายเกรียงไกร  ศิลปะ จํานวน  3  ขอมูล   (3) นายวรรณชัย  เขียวทะเล  จํานวน 2 ขอมูล      
(4) นายวิเชียร  โมมกลาง จํานวน 3  ขอมูล   (5) นายวันชาติ  พิลาแหวน  จํานวน 3  ขอมูล  (6) นายศักดิ์ชัย  ใยจันอัด  จํานวน  1  ขอมูล  และ             
(7)  นายณัฐพล  ห้ิวพิมาย  จํานวน  4  ขอมูล จากน้ันคํานวณหาเวลาเฉล่ียการทํางานยอยของพนักงานแตละคนไดดังตารางท่ี 1  และความช้ืนแปง
หมาดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1  เวลาเฉลี่ยการทํางานแบบเดิมของพนักงานสลัดแปงหมาด (หนวย:วินาที) 
 

 

พนักงาน 

1. 
 เป

ดว
าล
วเค

รื่อ
ง 1

 

2. 
ปล

อย
น้ํา

เข
าเค

รื่อ
ง 1

 

3. 
ปด

วา
ลว

เค
รื่อ
ง 1

 

4. 
เค
รื่อ
ง 1

 ส
ลัด

 

5. 
เด
นิไ

ปเ
คร
ื่อง

 2 

6. 
เป
ดว

าล
วเค

รื่อ
ง 2

 

7. 
ปล

อย
น้ํา

เข
าเค

รื่อ
ง 2

 

8. 
ปด

วา
ลว

เค
รื่อ
ง 2

 

9. 
เค
รื่อ
ง 2

 ส
ลัด

 

10
. เด

ินไ
ปเ
คร
ื่อง

  1
 

11
. ก
ดส

วิท
ซก

รีด
เค
รื่อ
ง 1

 

กด
สวิ

ทซ
กรี
ดเ
คร
ื่อง

 2 

12
. เค

รื่อ
ง 1

 ก
รีด

 

13
. เด

ินไ
ปเ
คร
ื่อง

 2 

14
. 

15
. เค

รื่อ
ง 2

 ก
รีด

 

16
. เด

ินไ
ปเ
คร
ื่อง

 1 

สมเกียรติ 2.16 226.33 2.18 201.72 3.10 2.17 130.07 2.16 184.21 3.19 1.87 264.86 3.19 1.87 65.23 3.20 

วันชาต ิ 2.22 240.31 2.29 218.94 3.23 2.30 109.14 2.32 178.42 3.21 1.88 265.59 3.13 1.88 64.46 3.22 

ณัฐพล 2.22 230.80 2.24 210.76 3.16 2.23 94.50 2.20 223.28 3.10 1.90 265.81 3.10 1.88 67.72 3.14 
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เกรียงไกร 2.32 201.17 2.33 195.92 3.14 2.35 55.28 2.33 126.93 3.14 1.90 360.05 3.17 1.88 155.22 3.14 

ศักดิ์ชัย 2.33 252.73 2.38 260.07 3.14 2.34 59.27 2.24 141.28 3.14 1.87 360.52 3.20 1.88 154.74 3.20 

ฉลวย 2.25 248.54 2.31 252.66 3.19 2.24 60.86 2.23 134.26 3.15 1.88 360.31 3.17 1.89 155.80 3.25 

วรรณชัย 2.22 259.62 2.31 268.04 3.19 2.36 67.11 2.23 296.56 3.23 1.90 328.26 3.24 1.89 105.65 3.25 

สมเจตน 2.28 261.26 2.40 262.85 3.17 2.27 83.54 2.25 318.55 3.22 1.88 327.77 3.26 1.90 106.03 3.25 

ศักดิ์โสภณ 2.36 272.79 2.25 264.28 3.23 2.28 88.73 2.33 256.06 3.26 1.90 329.20 3.27 1.90 104.65 3.23 

วิเชียร 2.33 237.90 2.35 256.83 3.23 2.38 76.22 2.32 273.26 3.23 1.90 327.86 3.26 1.89 130.20 3.22 

เสนห 2.32 264.11 2.35 255.09 3.24 2.33 85.20 2.28 254.97 3.21 1.90 327.95 3.23 1.91 130.07 3.25 

ภาคภูมิ 2.15 257.48 2.20 264.83 3.20 2.21 79.72 2.18 213.44 3.23 1.85 327.42 3.25 1.87 129.44 3.25 

 
ตารางท่ี 2  การควบคุมเครื่องจักรและคาความชื้นแปงหมาดแบบเดิม 
 

การควบคุมเคร่ืองจักร คาความชื้นแปงหมาด (%) 
ชื่อพนักงาน 

เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 Min. - Max. เฉลี่ยเคร่ือง 1 เฉลี่ยเคร่ือง 2 
นายสมเกียรติ  ยกบตัร A1 B1 30.10 – 34.80 32.55 32.16 
นายเกรียงไกร  ศิลปะ A2 B2 30.10 – 34.80 32.78 32.56 
นายวรรณชัย  เขยีวทะเล A3 C1 30.00 – 34.80 32.45 31.92 
นายวิเชียร  โมมกลาง A4 C2 30.20 – 35.70 33.40 32.07 
นายวันชาติ  พิลาแหวน A1 B1 30.40 – 35.70 33.01 33.12 
นายศักดิ์ชัย  ใยจันอัด A2 B2 30.40 – 34.80 32.54 32.59 
นายสมเจตน  แดงนะรา A3 C1 30.00 – 35.00 32.72 33.01 
นายเสนห  นิลบัวลา A4 C2 30.20 – 36.60 32.97 32.73 
นายณัฐพล  ห้ิวพิมาย A1 B1 30.06 – 35.80 33.75 32.99 
นายฉลวย  คงกระเรียน A2 B2 30.20 – 34.50 32.64 32.70 
นายศักดิ์โสภณ  สารภี A3 C1 30.20 – 35.00 32.64 32.96 
นายภาคภูมิ  ภูมิรินทร A4 C2 30.10 – 35.00 32.48 32.98 

 

3.3   ผลวิเคราะหขอมูลทางสถิติของการทํางานแบบเดิม 
จากผลขอมูลทางสถิติคาความชื้นแปงหมาดในตารางท่ี 2   สามารถนํามาวิเคราะหการทํางานของพนักงานแตละคนท่ีควบคุมเคร่ืองสลัด

แปงหมาดแตละเคร่ือง โดยใชคะแนนถวงนํ้าหนัก (Weighted  Checklists)  ในการประเมินผลการทํางานพนักงานแตละคนเปรียบเทียบกัน  เพื่อนําคา
คะแนนที่ไดมาใชจัดลําดับพนักงานและตัดสินใจพิจารณาเลือกพนักงานเขาประจําเคร่ืองจักรแตละแบบอยางเหมาะสม  ซึ่งผลการวิเคราะหคาคะแนน
สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 สรุปผลคะแนนคาความชื้นถวงนํ้าหนักของการทํางานแบบเดิม 
 

คะแนน 
พนักงาน 

เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 
A1           1.80 B1           1.20 นายสมเกียรติ  ยกบตัร 

นายวันชาติ  พิลาแหวน A1           2.15 B1           2.65 
นายณัฐพล  ห้ิวพิมาย A1           2.20 B1           2.15 
นายเกรียงไกร  ศิลปะ A2           2.60 B2           1.50 
นายศักดิ์ชัย  ใยจันอัด A2           1.55 B2           2.30 
นายฉลวย  คงกระเรียน A2           1.85 B2           2.00 
นายวรรณชัย  เขยีวทะเล A3           1.40 C1           1.50 
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นายสมเจตน  แดงนะรา A3           2.90 C1           2.10 
นายศักดิ์โสภณ  สารภี A3           1.60 C1           2.40 

A4           2.35 C2           1.10 นายวิเชียร  โมมกลาง 
นายเสนห  นิลบัวลา A4           2.15 C2           1.85 
นายภาคภูมิ  ภูมิรินทร A4           1.50 C2           2.40 

 
3.4   ผลการปรับวิธีควบคุมเครื่องจักรรูปแบบใหม 

การปรับเปลี่ยนใหพนักงานควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดแบบใหม โดยใหพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรที่มีลักษณะเดียวกัน พนักงานหนึ่ง
คนควบคุมเคร่ืองสลัดแบบ A สองเครื่อง  หรือควบคุมเคร่ืองสลัดแบบ B  สองเคร่ือง  หรือควบคุมเคร่ืองสลัดแบบ C สองเคร่ือง  ซึ่งมีขนาดและ
ขั้นตอนการควบคมุที่เหมือนกัน ดังรูปที่ 3  การจัดพนักงานเขาควบคุมเคร่ืองจักร  ใชเกณฑ  1) ตองเปนเคร่ืองจักรที่เคยควบคุม   2) พนักงานตองอยู
กะเดิม   3) เลอืกจากพนักงานท่ีมีคะแนนนอยสุดกอน  4) พนักงานแตละคนควบคุมเคร่ืองสลดัแปงหมาด 2 เคร่ืองเหมือนเดิม  5) ควบคุมเคร่ืองสลัด
แปงหมาดแบบเดียวกันที่วางชิดกัน    แตมีขั้นตอนการทํางาน 16 ขั้นตอนเหมือนเดิม  สรุปไดดงัตารางท่ี 4  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 3 แผนผังการทํางานแบบใหม 

    ถังพักน้ําแปง 

A4 A3 A2 A1 

C2 C1 B2 B1 

พนักงาน  ค. พนักงาน  ง. 

 

พนักงาน  ก. พนักงาน  ข. 

 

ตารางท่ี  4 การควบคุมเครื่องจักรและคาความชื้นแปงหมาดแบบใหม 
 

การควบคุมเคร่ืองจักร คาความชื้นแปงหมาด (%) 
ชื่อพนักงาน 

เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 Min. - Max. เฉลี่ยเคร่ือง 1 เฉลี่ยเคร่ือง 2 
นายสมเกียรติ  ยกบตัร B1 B2 30.40 – 34.80 32.48 32.59 
นายเกรียงไกร  ศิลปะ A1 A2 30.60 – 35.00 33.06 32.77 
นายวรรณชัย  เขยีวทะเล A3 A4 30.10 – 34.70 32.56 32.50 
นายวิเชียร  โมมกลาง C1 C2 30.20 – 34.40 32.71 32.13 
นายวันชาติ  พิลาแหวน B1 B2 30.30 – 34.60 32.61 32.73 
นายศักดิ์ชัย  ใยจันอัด A1 A2 30.20 – 34.90 33.09 32.60 
นายสมเจตน  แดงนะรา A3 A4 30.10 – 35.00 32.70 32.71 
นายเสนห  นิลบัวลา C1 C2 30.20 – 34.50 32.81 32.50 
นายณัฐพล  ห้ิวพิมาย B1 B2 30.20 – 35.00 32.82 32.62 
นายฉลวย  คงกระเรียน A1 A2 30.20 – 35.00 32.95 32.60 
นายศักดิ์โสภณ  สารภี C1 C2 30.10 – 34.90 32.93 32.68 
นายภาคภูมิ  ภูมิรินทร A3 A4 30.00 – 34.50 32.45 32.70 
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3.5  ผลการทดลองใชการทํางานสลัดแปงหมาดแบบใหม 
ผูวิจัยนําผลท่ีไดจากขอ 4 ไปทดลองปฏิบัติและเก็บขอมูลการทํางาน ไดแก เวลางาน  ความชื้นแปงหมาด  สรุปไดดังตารางท่ี 4  และตาราง

ที่ 5 
 

ตารางท่ี 5  เวลาเฉลี่ยการทํางานแบบใหมของพนักสลัดแปงหมาด (หนวย:วินาที) 
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พนักงาน 

10
. 

11
. 

12
. 

13
. 

15
. 

16
. 

14
. 

1. 
 

8. 9. 5. 2. 3. 6. 7. 4. 

เดิ
นไ

ปเ
คร
ื่อง

 1 

เกรียงไกร 2.10 232.44 2.13 222.82 3.29 2.14 197.90 2.16 193.31 3.27 1.90 267.10 3.31 1.90 364.67 3.29 

ศักด์ิชัย 2.15 240.40 2.19 215.67 3.28 2.18 260.31 2.18 241.69 3.29 1.89 265.97 3.28 1.90 361.24 3.28 

ฉลวย 2.14 235.74 2.15 218.96 3.26 2.16 245.16 2.16 255.98 3.30 1.91 268.28 3.27 1.90 361.24 3.28 

วรรณชัย 2.15 259.92 2.16 266.38 3.28 2.15 252.27 2.15 265.06 3.27 1.90 330.52 3.28 1.90 329.77 3.27 

สมเจตน 2.13 255.42 2.15 260.74 3.27 2.13 260.51 2.16 265.85 3.27 1.91 329.76 3.27 1.90 329.50 3.28 

ภาคภูมิ 2.12 263.04 2.14 268.76 3.29 2.13 256.81 2.13 258.56 3.29 1.90 329.23 3.29 1.90 329.22 3.29 

สมเกียรติ 2.14 128.71 2.15 184.34 3.27 2.14 59.30 2.13 151.86 3.29 1.91 69.79 3.29 1.91 156.84 3.27 

วันชาติ  123.08 2.16 191.09 3.29 2.17 60.62 2.17 149.45 3.27 1.90 69.15 3.27 1.91 157.93 3.28 

ณัฐพล 2.17 109.08 2.17 196.95 3.28 2.17 58.49 2.17 151.63 3.29 1.90 71.43 3.28 1.90 156.98 3.26 

วิเชียร 2.17 84.72 2.18 265.07 3.24 2.19 73.08 2.19 260.13 3.24 1.91 104.00 3.23 1.90 129.89 3.23 

เสนห 2.20 85.28 2.20 266.19 3.23 2.20 86.25 2.19 255.37 3.24 1.91 103.01 3.23 1.90 130.61 3.25 

2.20 84.44 2.19 256.13 3.27 2.20 87.05 2.19 254.14 3.28 1.90 104.38 3.27 1.90 130.35 3.28 ศักดิ์โสภณ 

 
3.6  ผลวิเคราะหขอมูลทางสถติิของรปูแบบใหม 
 การทํางานแบบใหมผูที่มีคะแนนตํ่าสุดของเคร่ืองจักรแตละแบบยังคงเปนคนเดิม  ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  สรุปผลคะแนนคาความชื้นถวงนํ้าหนักของการทํางานแบบใหม 
 

คะแนน 
พนักงาน 

เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 

B1           1.25 B2           1.25 นายสมเกียรติ  ยกบตัร 
นายวันชาติ  พิลาแหวน B1           1.85 B2           2.00 
นายณัฐพล  ห้ิวพิมาย B1           2.90 B2           2.50 
นายเกรียงไกร  ศิลปะ C1           2.60 C2           2.70 

C1           1.75 C2           1.15 นายศักดิ์ชัย  ใยจันอัด 
นายฉลวย  คงกระเรียน C1           1.50 C2           2.05 
นายวรรณชัย  เขยีวทะเล A1           1.90 A2           2.00 
นายสมเจตน  แดงนะรา A1           1.50 A2           2.00 
นายศักดิ์โสภณ  สารภี A1           2.40 A2           1.60 

A3           1.75 A4           1.15 นายวิเชียร  โมมกลาง 
นายเสนห  นิลบัวลา A3           2.80 A4           3.00 
นายภาคภูมิ  ภูมิรินทร A3           1.35 A4           1.95 
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3.7   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม 
   การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทํางานโดยรวมของพนักงานควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดระหวางการทํางานแบบเดิมและแบบใหม  มี
ดัชนีชี้วัด คือ   1) เวลาวางพนักงานและเคร่ืองจักร  2) ความชื้นแปงหมาด  และ 3) รอบเวลาการทํางาน (Cycle Time)  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7  สรุปผลการทํางานรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม 
 

เวลาวางคน (วินาท)ี เวลาวางเคร่ือง (วินาที) % ความชื้น Cycle Time (วินาที) 
พนักงาน 

เดิม ใหม เดิม ใหม เดิม ใหม เดิม ใหม 
สมเกียรติ 674.03 363.55 313.42 14.88 32.35 32.53 699.12 1002.04 
วันชาติ 705.54 363.95 372.70 15.24 32.67 32.91 731.23 1117.53 
ณัฐพล 688.57 358.11 321.91 10.37 32.18 32.53 713.73 1111.90 
เกรียงไกร 736.98 598.17 419.70 132.42 32.75 32.42 763.69 1120.80 
ศักดิ์ชัย 854.18 696.44 518.13 136.84 33.11 32.67 879.89 1125.07 
ฉลวย 842.40 697.46 510.68 139.41 32.56 32.84 867.96 1121.33 
วรรณชัย 836.52 837.53 386.55 9.74 32.88 32.70 862.35 518.63 
สมเจตน 832.57 820.40 343.90 9.94 32.85 32.65 858.44 504.93 
ศักดิ์โสภณ 846.79 419.26 416.83 26.60 33.37 32.72 872.77 490.04 
วิเชียร 803.07 428.30 342.19 9.31 32.67 32.77 829.19 561.69 
เสนห 827.71 428.94 376.96 17.74 32.82 32.80 853.71 571.93 
ภาคภูม ิ 830.55 841.73 427.08 16.45 32.73 32.75 855.95 569.95 

เฉลี่ย 798.91 571.15 395.84 44.91 32.75 32.69   

      9888.00 9815.84 รวม 
 

 จากตารางท่ี 7 ผลการทํางานแบบใหมมีประสิทธิภาพดีกวา  คือมีปริมาณแปงหมาดท่ีกรีดไดเพิ่มมากขึ้น  16,318  กิโลกรัม (รอยละ 8.65)   
ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกวิธีการทํางานแบบใหมและใชขอมูลคะแนนถวงนํ้าหนักที่ดีที่สุด (คะแนนตํ่าสุด) ของเคร่ืองจักรแตละแบบมาจัดทําเปน
มาตรฐานการทํางาน   
 

4.  สรุปวิธีการทํางานและเวลามาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา  พนักงานท่ีทํางานดีที่สุดของเคร่ืองจักรแตละแบบ ไดแก 1) เคร่ืองสลัดแปงหมาดแบบ A  คือ นายวรรณชัย   เขียวทะเล    

2) เคร่ืองสลัดแปงหมาดแบบ B คือ นายสมเกียรติ  ยกบัตร  3) เคร่ืองสลัดแปงหมาดแบบ C  คือ นายวเิชียร   โมมกลาง สามารถสรุปขั้นตอนการ
ทํางาน และเวลามาตรฐานไดดังตารางท่ี 8 
  

5. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิเคราะหเคร่ืองสลดัแปงหมาดแบบ B  และแบบ C   เพิ่มเติม  เพราะเปนเคร่ืองขนาดเดียวกันแตผลที่ไดมีขอมูลเวลา
มาตรฐานท่ีแตกตางกัน 
 2. ควรมีการปรับทดลองใชในสายการผลิตแปงหมาดอื่นของท้ังโรงงานเพราะจะทําให  ผลการผลิตแปงหมาดโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาเพื่อนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยในการผลิต  เชน     เปลี่ยนการควบคุมเคร่ืองสลัดแปงหมาดจากพนักงานควบคมุเปน
ระบบอัตโนมัติ เปนตน 
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ตารางท่ี  8   ขั้นตอนการทํางานและเวลามาตรฐานเครื่องสลัดแปงหมาดแตละแบบ (วินาที) 
 

วรรณชัย (เคร่ืองแบบA) สมเกียรติ (เคร่ืองแบบB) วิเชียร (เคร่ืองแบบC) 
ขั้นงาน 

ST NT Std ST NT Std ST NT Std 

1. เปดวาลวเคร่ือง 1 2.12 2.20 2.42 2.14 2.24 2.46 2.17 2.24 2.46 

2. ปลอยน้ําแปงเขาเคร่ือง 1 263.04 273.56 300.21 128.71 134.82 147.96 84.72 87.52 96.05 

3. ปดวาลวเคร่ือง 1 2.14 2.23 2.44 2.15 2.25 2.47 2.18 2.25 2.47 

4. เคร่ือง 1 สลัด 268.76 279.51 306.73 184.34 193.10 211.90 265.07 273.84 300.52 

5. เดินไปเคร่ือง 2 3.29 3.42 3.75 3.27 3.43 3.76 3.24 3.35 3.67 

6. เปดวาลวเคร่ือง 2 2.13 2.22 2.43 2.14 2.24 2.46 2.19 2.26 2.48 

7. ปลอยน้ําแปงเขาเคร่ือง 2 256.81 267.08 293.10 59.30 62.12 68.17 73.08 75.50 82.85 

8. ปดวาลวเคร่ือง 2 2.13 2.22 2.43 2.13 2.23 2.45 2.19 2.26 2.48 

9. เคร่ือง 2  สลัด 258.56 268.90 295.09 151.86 159.07 174.57 260.13 268.74 294.92 

10. เดินไปเคร่ือง 1 3.29 3.42 3.75 3.29 3.45 3.78 3.24 3.35 3.67 

11. กดสวิทซกรีดเคร่ือง 1 1.9 1.98 2.17 1.91 2.00 2.20 1.91 1.97 2.17 

12. เคร่ือง 1 กรีดแปง 329.23 342.40 375.75 69.79 73.11 80.23 104.00 107.44 117.91 

13. เดินไปเคร่ือง 2 3.29 3.42 3.75 3.29 3.45 3.78 3.23 3.34 3.66 

14. กดสวิทซกรีดเคร่ือง 2 1.9 1.98 2.17 1.91 2.00 2.20 1.90 1.96 2.15 

15. เคร่ือง  2  กรีดแปง 329.22 342.39 375.74 156.84 164.29 180.29 129.89 134.19 147.26 

16. เดินกลับไปเคร่ือง 1 3.29 3.42 3.75 3.27 3.43 3.76 3.23 3.34 3.66 
 

หมายเหตุ  ST     หมายถึง เวลาเฉล่ียงานยอยที่จับเวลา 
  NT     หมายถึง เวลาปกติ 
  Std     หมายถึง เวลามาตรฐานการทํางาน 
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บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม. 2550.  การผลติแปงมนัสําปะหลัง.  นครราชสีมา. 2.  
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การจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการแบนกลวยตาก 
Process of Management Technology to Flatten Sun–baked Bananas 

 

ศักดิ์ชัย ยอดมีกล่ิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
โทรศัพทมือถือ 08-4904-5115  E mail : tiger_small81@ hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
      การแบนกลวยตากท่ีใชเทคโนโลยีมาชวยควบคูกันไปกับวิธีใชมือและไมกด เพื่อประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการถายทอดสู

ชุมชน เปรียบเทียบการแบนกลวยตากระหวางใชมือแบนและใชเคร่ืองแบนกลวยตากดวยระบบนิวแมตริกส พบวาผลิตภาพการแบนกลวยในแตละ
คร้ังมีความสม่ําเสมอ  จัดการความสะอาดไดงาย เกิดความสะดวก ลดเวลาการรอคอย เคล่ือนไหวนอยลง ลดความเมื่อยลาในการทํางาน และลด
ขั้นตอนในกระบวนการแบนกลวยตากที่ไมจําเปน ทําใหลดความสูญเปลาในการทํางาน ผลผลิตท่ีไดเพิ่มขึ้นรอยละ 70 ตอบสนองอุปสงคในการผลิต
ได อีกทั้งใหวิธีการบริหารจัดการของเสียจากระบบการผลิต (เปลือกกลวย) ใหกับชุมชน มีทางเลือกในการนําไปใช 
คําสําคัญ:  การจัดการเทคโนโลยี   กระบวนการแบนกลวยตาก   การประเมินเทคโนโลยี   การบริหารและการจัดการของเสีย (เปลือกกลวย) 
       

ABSTRACT 
       The comparison of result of application of a pneumatic machine to flatten sun-baked bananas simultaneously to simpler technology 
using hand tools and wooden instrument pressing was made. The methods showed that all flattening had regular pressing quality and did not make 
more waste than the present method. They were uncomplicated method. They also decreased the production time, motion, fatigue and unnecessary 
procedures. The methods increased the flattening productivity by almost 70 percent, decreased workload and ease waste cleaning-process. The 
increased products met rising demand with economical worth. This 2 management of wastes from the flatten process to product flower pots ware 
also presented (banana shell) gives with the community has the choice in the lead goes to used. 
Keywords:  Management Technology, Flattening Process, Sun-baked Bananas, AppropriateTechnology, Management of banana Skin  
 

1.  บทนํา 
        จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ เจ็ด ถึง สิบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ีเกา (พ.ศ. 2545-2549) 
ไดเนนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    สรางความเขมแข็งใหสังคม ชุมชนและทองถ่ิน ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ สิบ (พ.ศ. 2550-2554) เกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจสงผลกระทบตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินอยางมากมาย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2545: 5-7) มีชุมชนหน่ึงท่ีเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตาก บานคลองกระลอน ตําบลบางกระทุม อําเภอบางกระทุม 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ฝาวิกฤตเศรษฐกิจโดยนอมนําการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตกลวยตากเปนหลัก ใหความรอนกลวยตาก
โดยวิธีธรรมชาติ นําเทคโนโลยีชวยลดความชื้นของกลวย จนเหลือรอยละ 15-20 (Sun dryer) (วิสา เจาสกุล, 2538:4-6) กระบวนการผลิตกลวยตากมี
หลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการนํากลวยมากดทับและคลึงใหกลวยมีลักษณะแบนผิวเรียบเนียนเสมอกัน และเนื้อสัมผัสท่ีนุมนวล ขั้นตอนน้ีโดย
ปกติแลววิธีการแบบด้ังเดิม ผูผลิตจะวางกลวยบนแผนไมคร้ังละ 1 ลูก แลว ใชมือกดเบาๆ กลุมผูผลิตจะเรียกขั้นตอนน้ีวา “แบนกลวย” แลวจึงคลึง
ดวยฝามือดานลางติดกับขอมือ ที่ชาวบานเรียกวา “สนมือ” เพื่อใหกลวยมีความราบเรียบเสมอกัน  ผิวกลวยมีความสวยงามขึ้น ไมติดมือและเพ่ือเพิ่ม
ความนุมใหกับกลวย ตองนํามือที่จะคลึงลูกกลวยไปแตะนํ้าเกลือสักเล็กนอย กอนที่จะนํากลวยที่แบนแลวไปจัดเก็บเรียงในกะละมัง เพื่อนําไปเรียง
บนตะแกรงไม ตากแดดตอไปอีก 1–2  วัน   

ขั้นตอนการแบนกลวยตาก เปนขั้นตอนที่มีความ สําคัญเชนเดียวกับขั้นตอนตากหรืออบกลวยเนื่องจาก ใน 1 คร้ังท่ีกดทับกลวย จะได
ผลผลิตเพียง    1 ลูก ซึ่งถือวานอยมาก ทั้งตองใชเวลาเฉล่ีย 5 – 10 วินาที ในการแบน สําหรับผูที่มีความชํานาญ  ใน 1 กะละมัง จะไดกลวยที่แบนแลว 
ประมาณ 75 – 90 ลูก คาแรงแบนกลวย กะละมัง ละ 8 -10 บาท โดยกลวยจะตองไมปริแตกหรือมีไดไมเกิน รอยละ 10 ของจํานวนผล (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2528) พบวา การใชแรงงานในการผลิต  ทําใหผลิตภัณฑออกมาขาดความสมํ่าเสมอ คุณภาพไมไดมาตรฐานในการ
ตอบสนองตอความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ เกิดความสูญเปลา (waste) ในกระบวนการผลิตจากการศึกษางานวิจัยเพื่อการ        
คาดการณ ปริมาณอุปสงค (Demand) ผลิตภัณฑกลวยตาก (รัชดา คําจริง, 2550) คาดวาอุปสงคกลวยตากที่จังหวัดพิษณุโลก มีประมาณ 535,916  
กิโลกร ัม/ป  แตกําลังการผลิตในปจจุบันของกลุมมีเพียงประมาณ รอยละ 13 (ประมาณ 70 ตัน/ป เฉลี่ยประมาณ 6 ตัน/เดือน) ซึ่งไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดไดยังตองเพิ่มผลผลิตใหพอกับความตองการ  
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            นอกจากนี้ในการปลอกกลวยยังสรางปญหาขยะ โดยเปลือกกลวยที่เกิดจากกระบวนการผลิตยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี  จากงานวิจัย
การใชประโยชนและการกําจัดเปลือกกลวยโดยนําเปลือกกลวยไปผลิต กาซชีวภาพ ใชผลิตปุยหมัก ใชเปนอาหารเสริมในการเล้ียงวัวและใชเลี้ยงปลา 
จากงานวิจัยศูนยวิจัยและ ฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย  มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550) โดยมีเปาหมายท่ีจะกําจัดเปลือกกลวยใหได อยางนอยเดือนละ 
200 ตัน (เปลือกกลวยสด) แตเปลือกกลวยยังถูกทิ้งเหลืออยูอีกจํานวนมากตามบาน ในแตละหลังคาเรือนของกลุมเกษตรกรเอง และละแวกใกลเคียง
จะตองเพิ่มมูลคาตอไป  
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
        งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองดวยการจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการแบนกลวยตาก 

     1)   เปรียบเทียบการแบนกลวยตากระหวางใชมือแบนและใชเคร่ืองแบนกลวยตากดวยระบบนิวแมตริกส  
     2)   เพื่อประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน      
     3)   ศึกษาวิธีการบริหารจัดการเปลือกกลวยใหกับชุมชน 

 

1.2.  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
ปจจุบันกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตาก ที่ บานคลองกระลอน ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก  ใชวิธีการผลิตในการแบนกลวย

ตาก 2 วิธี คือ วิธีแรกใชมือแบนกลวย และวิธีที่สองใชไมกด โดยวันหนึ่งๆ กลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตาก จะนํากลวยที่อยูบนรานตากกลวยมาทําเปน
กลวยแบน กลุมเกษตรกรจะใชสนมือ บริเวณฝามือกดเพื่อกําหนดขนาดความหนาของกลวย โดยใชน้ําเกลือเปนตัวปองกันการติดมือขณะกด และเปน
ตัวชวยการลดการเปล่ียนสีของกลวยไมใหเอนไซม (enzymes) ทําปฏิกิริยากับกลวยเร็ว กลายเปนสีน้ําตาลเขม ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กลุมเกษตรกรแบนกลวย 
 

วิธีที่สองใชแปนไมกด เปนวิธีโบราณท่ีใชกับกลวยที่มีความแข็งมากแตก็ไมเปนที่นิยมใชในกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตาก ดังภาพที่ 2  
 

             
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เครื่องมือท่ีใชแปนไมกด 
        

ทั้ง 2 วิธีทําไดชา กลวยตากขาดความสมํ่าเสมอ ขนาดไมไดมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  ผลผลิตท่ีไดปริมาณไมพอเพียงกับการ
สั่งซื้อของพอคาที่กําหนดปริมาณการซื้อขาย โดยการตกลงราคากัน นอกจากน้ียังมีปจจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

ประเด็นแรก  ปจจัยดานแรงงานมีปญหารุนแรงตอความเปนอยูใน เร่ืองสุขภาพ ของแรงงานท่ีตองน่ังอยูกับพื้น หรือกับเกาอี้เปนเวลานาน
ซึ่งไมถูกสุขลักษณะ  ในกระบวนการผลิตกลวยตาก ทั้งการปอกกลวย และการแบนกลวยตาก ในปจจุบันการทํางานแบบลงแขกจะมี ขอดี และขอเสีย 
คือ    
           ขอดี   มองในภาพรวมจะพบวา กลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตาก  บานคลองกระลอน ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ. พิษณุโลก นาจะมี
ความสุขดี มีความพอดี อยูพอดี กินพอดี มีความสมดุลไมมากไปไมนอยไป (เศรษฐกิจพอเพียง) 
         ขอเสีย  การใชมือแบนกลวยตากซึ่งงาย แตใชเวลามาก ดังภาพที่ 3 ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสุขภาพ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
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ภาพท่ี 3 การลงแขกปอกกลวย 
 

ประเด็นท่ีสอง ดานคุณภาพ ไดกลวยแบนที่คุณภาพไมสมํ่าเสมอ   ดวยคุณภาพมีความสําคัญตอกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตาก โดยเฉพาะ
ความสูญเปลา (waste) ที่ตองเสียไปในกระบวนการแบนกลวย คือ 
         - เสียเวลารอคอยในกระบวนการ (waiting)  
         - เคล่ือนไหว/วิธีการทํางานไมถูกตอง (unnecessary motion) 
         - มีกระบวนการผลิตที่ไมจําเปน (unnecessary processing)  

  การที่จะทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตากเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน มีแนวทางในการเพ่ิมผลผลิต
และลดตนทุนการผลิต ควรมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  (1)  ลดเวลาการรอคอย รอคอยแรงงานที่จะตองมาแบนกลวย ถาปริมาณ 3 – 4 คน ถึงจะแบนกลวยไดเสร็จทันกับเวลาที่ตองนําไปตาก
กอนจะมืดค่ํา สรุปวามีกิจกรรมอื่นทั้งวันที่ตองทํา เชน การกลับกลวย และภารกิจในการทําไร ทํานา 

  (2)  จัดการเคลื่อนไหวและวิธีการทํางานใหสอดคลองและเปนระบบ เพื่อลดความเม่ือยลา 
        (3)  ลดขั้นตอนหรือกระบวนการแบนกลวยท่ีไมจําเปน 

ประเด็นท่ีสาม 
จํานวนเปลือกกลวยที่เหลือจากการผลิตซ่ึงยังมีอยูอีกมาก ดังภาพที่ 3 นอกจากจะนําไปผลิตกาซ ชีวภาพ ผลิตปุยหมัก เปนอาหารเสริมใช

เลี้ยงวัว-ควาย เลี้ยงปลา จากเปลือกกลวยและกานเครือกลวย ศึกษาวิธีการบริหารจัดการเพ่ือนําเปลือกกลวยมาใชประโยชน โดยการเผากับเทคโนโลยี
งาบกับถังนํ้ามัน 200 ลิตร ทําถานกัมมันตเพิ่มมูลคาของเปลือกกลวย เพื่อใหชุมชนมีทางเลือกใชเทคโนโลยีแบบงายๆ ราคาถูก เกิดแนวคิดในการใช
ประโยชนจากของเสีย ใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อความยั่งยืนและพึ่งตนเองไดของกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตากอีกทางหนึ่ง 
 

1.3   กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย     
1) เทคโนโลยีเคร่ืองมือแบนกลวยใหม ใชกระบอกลมนิวแมตริกส ขนาด 80 x 100 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 4 และวาลวควบคุมการปด-เปด    

ดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 

 
         
             ภาพท่ี 4  กระบอกลมนิวแมตรกิสขนาด  80 x 100 มิลลิเมตร                                   ภาพท่ี 5  วาลวควบคุมการปด - เปด 

 

การจัดการเทคโนโลยีกระบวนการแบนกลวยตากทําใหผลิตภาพการแบนกลวยในแตละคร้ัง  มีความสมํ่าเสมอ  จัดการความสะอาดไดงาย 
เกิดความสะดวก ลดเวลาการรอคอย เคล่ือนไหวนอยลง  ลดความเม่ือยลาในการทํางาน และลดขั้นในกระบวนการแบนกลวยท่ีไมจําเปน 
จากการศึกษาโครงงานวิจัย เคร่ืองปมสบูสมุนไพรระบบนิวแมตริกส มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลของ  
(รัตนชาติ และ เทพนิมิตร, 2546)  เคร่ืองปมสบูสมุนไพรระบบนิวแมติกส  มีความสามารถในการผลิตสบูสมุนไพรได 70 กอน/ชั่วโมง แตไมไดคิด
ความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร     
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2) ทฤษฏีการประเมินเทคโนโลยี เกษม จันทรแกว (2541 : 45-55) ไดอธิบายองคประกอบของเทคโนโลยีวา  เทคโนโลยีเปนสิ่งที่ทํา/สราง/
ประดิษฐจากหลักการทฤษฎีและ / หรือวิธีการทางวิทยาศาสตรเรียกวา หลักการ/องคความรู (Softwares) รวมกับเคร่ืองมือและ/หรืออุปกรณ ซึ่งเปน
วัตถุหรือสิ่งของเรียกวา องคประกอบเคร่ืองมือ (Hardwares) โดยมีขั้นตอนการผลิตต้ังแตเร่ิมจนการเสริมสรางความรู (Knowledge) ประสบการณ 
(Experience) และทักษะ (Skill) อยางรอบคอบ ก็สามารถเสาะแสวงหาจุดออนและจุดแข็งของแตละสวนไดกอนนําไปสรุปศักยภาพของเทคโนโลย ี
เปนการประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (Technology efficiency) ไดอยางดีโดยนํามาปรับใชกับงานวิจัย ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1   Matrix ประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยีแบบเกา Assumption 
เทคโนโลยีแบบใหม 

1 2 3 4 5 A 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 B 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 C 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 D 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 E 

              1  ขั้นตํ่า 
              2  ขั้นกลาง 
              3  ขั้นสูง 
              4  ขั้นกาวหนา 
              5  ขั้นอนาคต 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 F 

   1       เทคโนโลยีตํ่า การศึกษาอยูในระดับขั้นประถมศกึษา เกณฑที่ 1.0 
   2      เทคโนโลยีกลางใชเคร่ืองจักรกลแบบงาย ๆ การศึกษาอยูในระดับขั้นมัธยมศึกษา เกณฑที่ 0.8 
   3      เทคโนโลยีสูงเคร่ืองจักรกลแบบยาก การศึกษาอยูในระดับขั้น ปวส. ปริญญาตรี เกณฑที่ 0.6 
   4      เทคโนโลยีกาวหนาเคร่ืองจักรกลควบคุมดวยคน และคอมพิวเตอร การศึกษาปริญญาตรี เกณฑที่ 0.4 
   5      เทคโนโลยีขั้นอนาคตเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ การศึกษาอยูในขั้นปริญญาโท ปริญญาเอก เกณฑที่ 0.2 

 

การวิจัยคร้ังนี้กําหนดเกณฑดังกลาวในขั้นที่ 2 โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบงายๆ เพื่อใหสะดวกตอการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน  
 3)   วิธีการบริหารจัดการเปลือกกลวยใหกับชุมชนมีทางเลือก โดยการสรางเตาเผาใชถังนํ้ามัน 200 ลิตร นําเปลือกกลวยตากใสถังนํ้ามัน 
200 ลิตรเผาไลความชื้น จุดไฟบริเวณหนาเตา ใสเชื้อเพลิงใหความรอนกระจายเขาสูเตาเพื่อไลอากาศเย็นและความช้ืนที่อยูในเตาและในเน้ือเปลือก
กลวยจนไดถานที่เหมาะสมในการนําไปใชประโยชน และไดผลผลิตท่ีจัดเก็บเปนน้ําสมควันไม ดวยการใชเทคโนโลยีงายๆ ในกระบวนการกําจัดของ
เสีย 
 

2. ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี  2 เปรียบเทียบการแบนกลวยตากระหวางใชมอืและใชเครื่องแบนดวยระบบนิวแมตริกส 
 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการผลิต ระหวาง ใชมือแบน และ ใชเคร่ืองแบน 
-  กลวยน้ําวาตากแหง(พันธุมะลิออง) 1 กะละมัง -  เคร่ืองแบนกลวยสรางเปน 2  ถาด วางกลวยคัดตามขนาด ถาดละ 24 ลูก  
-  หาคาน้ําหนักเฉล่ีย / ลูก   =  4.5  กิโลกรัม/16 ลูก -  เปดสวิตซควบคุมการปด-เปดวาวล 1 คร้ัง เฉลี่ย 2 นาที  
                                            =  0.28125  กิโลกรัม/ลูก     แบนกลวยได  48 ลูก ไดกลวยที่มีขนาดสม่ําเสมอ  
-  ใชมือแบนกลวย 1 ลูกจับเวลาเร่ิมแบนกลวย  =  7 วินาที -  กลวยน้ําวา 1 หวี เฉลี่ยมีประมาณ 16 ลูก 
-  ถาใชมือแบนกลวย 70,000 กิโลกรัม  =  (7 x 70,000)/0.28125 -  คาน้ําหนักเฉล่ีย / ลูก   =   4.5  กิโลกรัม/ 16 ลูก  
-  เวลาท่ีใชในการแบนกลวย   =   174,2222 .22 วินาที                                                             =    0.28125  กิโลกรัม/ลูก 
                                                =   483.95 ชั่วโมง/คน -  ถาตองการแบนกลวย 70,000 กิโลกรัม 
                      483.95 + 48.39  =   532.34    ประมาณ 22 วันเสร็จ     จะใชเวลา                =   172.83 ชั่วโมง    ประมาณ 7 วันเสร็จ 
 ถาตอบสนองอุปสงค   =  500,000 กิโลกรัม/ป ถาตอบสนองอุปสงค    =  500,000 กิโลกรัม/ป 
                                    =   (7 x 500,000)/0.28125                                      =   (120 x 500,000)/0.28125 
ใชเวลาแบนกลวยตากประมาณ 4 เดือน 8 วัน ใชเวลาแบนกลวยตากประมาณ 1 เดือน 7 วัน 

พบวา เทคโนโลยีที่ใชสามารถตอบสนองปริมาณอุปสงค (Demand) ผลิตภัณฑกลวยตากไดมากกวารอยละ 70 
2.1  การประเมินเทคโนโลยีในการการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
      1. เตรียมคนใหความรูเทียบไดกับคนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 3) โดยใหความรูทางดานวิทยาศาสตรแบบงายๆ ในการทํา 
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            1.1   การทํากลวยมวน 
            1.2   การใชเคร่ืองมือกล 
            1.3    การรักษาความสะอาดพื้นที่ผลิตกลวยตาก 
            1.4    กระบวนการจัดทํา บรรจุภัณฑ (Packaging) 
            1.5   การจัดรานตากกลวยและเรียงกลวยตาก 
       2. กระบวนการฝก  
            2.1  ฝกครูจนไดขีดความสามารถท่ีตองการ 
             2.2  ฝกครูทําการถายทอดใหกับชาวบาน 
       

ชา 

Communities 
Members 

เร็ว 

Corroborators 

เร็ว 
Content Experts 

 
ภาพท่ี 6   แนวคิดทฤษฎี 3 C เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี 

 

2.2  ศึกษาวิธีการบริหารจัดการเปลือกกลวย 
การสรางเตาเผาเปลือกกลวย ใชถังน้ํามัน 200 ลิตร นําเปลือกกลวยตากใสถังน้ํามัน 200 ลิตรเผาไลความชื้น จุดไฟบริเวณหนาเตา ใส

เชื้อเพลิงใหความรอนกระจายเขาสูเตา เพื่อไลอากาศเยน็และความช้ืนที่อยูในเตาและในเน้ือเปลือกกลวย ควันที่ออกมาจากปลองควันจะเปนสีขาว  
ควันจะมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเปนกล่ินของกรดประเภทเมธาทอล อุณหภูมิบริเวณปากปลองควันประมาณ 70 - 75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตา
ประมาณ 150 องศาเซลเซียส ใสเชือ้เพลิงตอไป ควันสีาวตรงปลองควันจะเพิ่มขึ้น อุณหภมูิบริเวณปากปลองควันประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส ควนัมีกลิ่นเหม็นฉุน เม่ือเผาไปอีกระยะหน่ึงควันสีขาวเร่ิมเปล่ียนเปนสีเทา อุณหภูมิบริเวณปาก
ปลองควัน ประมาณ 80-85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส เปลือกกลวยที่อยูในเตาจะคายความรอนท่ีสะสม
เอาไวเพียงพอที่จะทําใหอุณหภูมิในเตาจะเพิ่มสูงขึน้ ลดการปอนเช้ือเพลิงหนาเตาจนหยุดการปอนเช้ือเพลิง และเร่ิมเก็บน้ําสมควันไม ควบคุมอากาศ
โดยการลดพื้นที่หนาเตาลงใหเหลือชองพื้นที่หนาเตาประมาณ 20-30 ตารางเซนติเมตร สําหรับใหอากาศเขาเพือ่รักษาระดับของอุณหภูมิในเตาไวให
นานที่สุดเปนการยืดระยะเวลาการเก็บนํ้าสมควันไม ชวงที่เหมาะสมกับการเก็บน้ําสมควันไมควรมีอุณหภูมิ บริเวณปากปลองควัน ประมาณ 85-120 
องศาเซลเซียส จากน้ันควันก็เปล่ียนจากควันสีเทาเปนสนี้ําเงิน จึงหยุดเก็บน้ําสมควันไม อุณหภูมิบริเวณปากปลองควัน ประมาณ 100-200 องศา
เซลเซียส อุณหภูมภิายในเตาประมาณ 400-450 องศาเซลเซียส ชวงทําถานใหบริสุทธิ์   ขั้นตอนน้ีเปนชวงท่ีเปลือกกลวยจะเปล่ียนเปนถาน ตองทําการ
เพิ่มอุณหภูมิอยางรวดเร็ว โดยการเปดหนาเตา ประมาณ 1 ใน 3 ของหนาเตาท้ิงไวประมาณ 30 นาที เม่ือควันสีน้ําเงิน เปนเสีฟา สังเกตเห็นวาเปลือก
กลวยเร่ิมเปนถานเกือบหมด จากนั้นควันสีฟาออนลงและจะกลายเปนควันใสแทน เม่ือมีควันใสเร่ิมทําการปดหนาเตา โดยใชดินเหนียวปดรอยร่ัวและ
รอยตอ จากนั้นทําการปดปลองควันใหสนิทและอุดรูร่ัวทั้งหมด ไมใหอากาศภายนอกผานเขาไปได  ชวงทําการใหถานในเตาเย็นลง เกลี่ยดินบนเตา
ออกใหเห็นหลังเตา ทิ้งไวประมาณ 1 คืนหรือประมาณ 8 ชั่วโมงเปนอยางนอย จึงเร่ิมการเปดหนาเตาเพ่ือนาํถานออกจากเตา และนําถานไปใช
ประโยชนตอไป 
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3. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองแบนกลวยตากระบบนิวแมติกสในดานเวลาพบวา ที่ 2 นาที จะไดกลวย 48 ผล เแตเวลา

ที่ใชในการแบนกลวยตากดวยมือ 1 ผล เทากับ 7 วินาที ลดเวลาการรอคอย จัดการเคล่ือนไหวและวิธีการทํางานใหสอดคลองและเปนระบบ ลด
ขั้นตอนหรือกระบวนการแบนกลวยท่ีไมจําเปน 
            ดังน้ันการแบนกลวยตากดวยเคร่ืองแบนกลวยตากระบบนิวแมติกสจะใชเวลาในการอัดท่ีเร็วกวาการอัดดวยมือสามารถผลิตไดตามอุปสงค
ตอบสนองปริมาณอุปสงค (Demand) ผลิตภัณฑกลวยตากได และเคร่ืองแบนกลวยตากเปนเคร่ืองจักรกลแบบงายๆ เหมาะกับกลุมเกษตรกรผูผลิต
กลวยตาก ในระดับขั้นมัธยมศึกษา เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และจากการศึกษาวิธีการบริหารจัดการ
เปลือกกลวย ใหชุมชนมีทางเลือก จากเปลือกกลวยปอกสดที่น้ําหนัก 300 กิโลกรัม นํามาตากแดด 3 แดด ชวงกลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือน
เมษายน 2552 เหลือน้ําหนักเฉล่ีย 250 กิโลกรัม เผาดวยถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตร ใชเวลาเผานาน 8 ชั่วโมง ไดถานท่ีนําไปใชประโยชนน้ําหนักเฉล่ีย           
45 กิโลกรัม ซึ่งไมคุมกับคาใชจายในการใชเช้ือเพลิงและเวลาในการกําจัดเศษวัสดุที่เปนขยะเปยกในคร้ังนี้   
 

ขอเสนอแนะ 
การจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการแบนกลวยตากตองปรับการจัดวาง กระบอกลมนิวแมตริกสใหเหมาะสมกับชุดกดทับจะไดปริมาณ

การกดทับกลวยที่ไดจํานวนมากขึ้นกวารอยละ 20 ตอพื้นที่ เคร่ืองแบนกลวยตากชวยลดเวลาการรอคอย แตตองจัดการเคล่ือนไหวและวิธีการทํางาน
ใหสอดคลองและเปนระบบ เพื่อลดความเม่ือยลา ลดขั้นตอนหรือกระบวนการแบนกลวยที่ไมจําเปนใหกับกลุมเกษตรกรผูผลิตกลวยตากสามารถลด
เวลาการผลิตไดอีกหลายวินาที และแนวทางในการกําจัดเปลือกกลวยการใชเปลือกกลวยเปนวัตถุดิบในการทดลองซ่ึงเปนขยะเปยก จะมีตนทุนสูงผล
ที่ไดไมคุมคาในการผลิตและการใหความรอนตองระวังเปนพิเศษเพราะวาเปลือกกลวยอาจจะเปนขี้เถาไปหมดเม่ือความรอนยืนอยูในระดับที่ควรให
อากาศเขาถึงเพื่อดับไฟในเตาเผาใหเย็นสนิทโดยทันที 
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ABSTRACT 
 This article presents a dual-mode (voltage-mode and current-mode) universal biquadratic filter performing completely standard 
functions: low-pass, high-pass, band-pass, band-reject and all-pass functions, based on current controlled differential voltage current conveyors 
(CCDVCCs). The features of the circuit are that: the bandwidth and natural frequency can be tuned electronically via the input bias currents: the 
circuit description is very simple, consisting of merely 2 CCDVCCs and 2 capacitors: the circuit can provide either the voltage-mode or current-
mode filter without changing circuit topology. Additionally, each function response can be selected by suitably selecting input signals with digital 
method. Without any external resistors, the proposed circuit is very suitable to further develop into an integrated circuit. The PSPICE simulation 
results are depicted. The given results agree well with the theoretical anticipation. The maximum power consumption is approximately 2mW at 
±1.5V supply voltages. 
Keywords: filter, CCDVCC, Dual-mode 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ นําเสนอวงจรกรองความถี่หลายหนาท่ีโหมดคู (โหมดแรงดันและโหมดกระแส) วงจรสามารถสังเคราะหฟงกชันไดครบ
ทุกฟงกชันไดแก กรองความถ่ีตํ่าผาน กรองความถ่ีสูงผาน กรองแถบความถ่ีผาน หยุดแถบความถ่ีและกรองผานทุกความถี่โดยใช CCDVCC จุดเดน
ของวงจรคือ สามารถควบคุมความถี่ธรรมชาติไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โครงสรางวงจรไมซับซอนประกอบไปดวยเพียง CCDVCC จํานวน
หนึ่งตัวและตัวเก็บประจุอีก 2 ตัว สามารถใหผลตอบสนองทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแสโดยไมตองเปล่ียนแปลงโครงสรางวงจร นอกจากน้ี
สามารถเลือกผลตอบสนองทางเอาตพุตไดดวยวิธีทางดิจิตอล วงจรที่นําเสนอไมตองการตัวตานทานจึงเหมาะท่ีจะนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม ผลการ
จําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSPICE เปนไปตามท่ีวิเคราะหไวในทางทฤษฎี โดยวงจรมีอัตราบริโภคกําลังงาน 2mW ที่แหลงจายแรงดัน  
±1.5V 
คําสําคัญ: วงจรกรองความถี ่ CCDVCC โหมดคู 
 

1.  Introduction 
 An analog filter is an important block and widely used for continuous-time signal processing. It can be found in many fields: for 
instance, communication, measurement and instrumentation and control systems [1-2]. One of most popular analog filters is a universal biquadratic 
filter since it can provide several functions. Nowadays, a universal filter working in current-mode has being been more popular than voltage-mode 
one. Since the last decade, there has been much effort to reduce the supply voltage of analog systems. This is due to the command for portable and 
battery-powered equipment. Since a low-voltage operating circuit becomes necessary, the current–mode technique is ideally suited for this 
purpose. Actually, a circuit using the current-mode technique has many other advantages: for example, larger dynamic range, higher bandwidth, 
greater linearity, simpler circuitry and lower power consumption [3-4]. However, in present, the voltage-mode circuits are still used in some 
applications. 
 The differential voltage current conveyor (DVCC) is a reported active component, especially suitable for a class of analog signal 
processing [5]. The fact is that the device can operate in both current and voltage-modes, provides flexibility and enables a variety of circuit 
designs. In addition, it can offer advantageous features such as high slew-rate, high speed, wide bandwidth and simple implementation [5-6]. 
However, the DVCC can not control the parasitic resistance at X (Rx) port so when it is used in some circuits, it unavoidably requires some 
external passive components, especially the resistors. This makes it not appropriate for IC implementation due to occupying more chip area, 
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consuming high power and without electronic controllability. On the other hand, the introduced current controlled differential voltage current 
conveyor (CCDVCC) [7] has the advantage of electronic adjustability over the DVCC. Also, the use of dual-output active element is found to be 
useful in the derivation of current-mode single-input three-output filters using a reduced number of active components [8-9]. 
 In many applications, voltage and current-mode circuits are used to be connected which causes some difficulties that can be overcame 
by using voltage-to-current and current-to-voltage converters at the interface of these circuits. During V-I interfacing, it is also possible to perform 
signal processing at the same time so that the total effectiveness of the electronic circuitry can be increased [10]. The literature surveys show that 
the dual-mode universal filter circuit using different high-performance active building blocks such as, OTAs [11-13], current feedback op-amps 
(CFOAs) [14], current feedback amplifiers (CFAs) [15-16], Four-Terminal Floating Nullors (FTFNs) [16-19] and current conveyors [20-24], have 
been reported. Unfortunately, these reported circuits suffer from one or more of the following weaknesses: 

• Excessive use of the active and/or passive elements [10, 14-17, 19-24]. 

• Require changing circuit topologies to achieve several functions [11-12, 15-17]. 

• Lack of electronic adjustability [10, 14-17, 19-23]. 

• Cannot provide completely standard functions [10-11, 13, 15-16, 19-20, 22]. 

• Cannot provide functions both in voltage and current-modes with the same topologies [13, 15, 17, 19]. 
This work is arranged to propose a new voltage/current–mode universal biquadratic filter, emphasizing on use of CCDVCCs. The 

features of proposed circuit are that: the proposed universal filter can provide completely standard functions both in voltage-mode and current-
mode without changing circuit topology by appropriately selecting the input signals: the circuit description is very simple, it consists of                  
2 CCDVCCs and 2 capacitors, which is suitable for fabricating in monolithic chip: the filter does not require any external resistor. In addition, the 
natural frequency and the bandwidth can be tuned electronically by adjusting the bias currents. Its performances are illustrated by PSPICE 
simulations, they show good agreement as mentioned. 
 

2.  Principle of operation 
2.1  Basic Concept of CCDVCC 
 CCDVCC properties are similar to the conventional DVCC, except that the CCDVCC has finite input resistance Rx at the x input 
terminal. This parasitic resistance can be controlled by the bias current IB1 as shown in the following equation 
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where Rx is the parasitic resistance. For bipolar CCDVCC, the Rx can be expressed to be 
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IB and VT are the input bias current and thermal voltage respectively. The schematic symbol and equivalent circuit of CCDVCC can be respectively 
shown in Fig. 1(a) and (b). 
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Figure 1 CCDVCC (a) symbol (b) equivalent circuit 
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2.2  Proposed dual-mode filter 
 The proposed dual-mode universal filter is shown in Fig. 2, where IB1 and IB2 are input bias currents of CCDVCC1 and CCDVCC2, 
respectively, They are used to control the corresponding parasitic resistances. 

For voltage-mode case, where Iin1=Iin2=Iin3=0, straightforwardly analyzing the filter in Fig. 2, the output voltage can be obtained as 
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Figure 2  Proposed dual-mode filter 

 

From Eq. (3), Vin1, Vin2 and Vin3 can be chosen as in Table I to obtain a standard function of the 2nd–order network. From Table I, it 
should be remarked that, in case of the LP, BR and AP, the circuit condition: RX1=RX2 is required. 
 For current-mode case, where Vin1=Vin2=Vin3=0, straightforwardly analyzing the circuit in Fig. 2, the output current can be obtained as 
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From Eq. (4), the magnitudes of input currents Iin1, Iin2 and Iin3 can be chosen as in Table II to obtain a standard function of the network. The 
circuit of digital selection can be seen in [25]. 

TABLE I : The Vin1, Vin2 and Vin3 values selection for each filter function response 
Filter Responses Input selections 

VO Vin1 Vin2 Vin3 
BP  0 0 1 
HP  1 0 0 
BR (RX1=RX2) 1 1 1 
AP (RX1=RX2) 1 1 2 
LP (RX1=RX2) 0 1 1 

 

TABLE II :The Iin1, Iin2 and Iin3 values selection for each filter function response 

Filter Responses Input selections 
IO Iin1 Iin2 Iin3 
BP 1 0 0 
HP 1 1 1 
BR 1 0 1 
AP 2 0 1 
LP 0 1 0 

 
From Eqs. (3)-(4), for dual-mode, the natural frequency (ω0) and quality factor (Q0) of each filter response can be expressed as 
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Substituting intrinsic resistances as depicted in Eq. (1), it yields  
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In addition, bandwidth (BW) of the system can be expressed by 
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We found that the bandwidth can be linearly controlled by IB1. Moreover, it can be seen that the natural frequency can be adjusted orthogonally 
from the bandwidth by varying IB2. 
 

2.3  Circuit sensitivities 
 The sensitivities of the proposed circuit can be found as 
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Therefore, all the active and passive sensitivities are equal or less than unity in magnitude. 
 

3.  Simulation results 
 To prove the performances of the proposed circuit, the PSPICE simulation program was used for the examinations. The PNP and NPN 
transistors employed in the proposed circuit were simulated by respectively using the parameters of the PR200N and NR200N bipolar transistors of 
ALA400 transistor array from AT&T [26]. Fig. 3 depicts schematic description of the CCDVCC used in the simulations. The circuit was biased 
with ±1.5V supply voltages and IA=20μA. 

C1=C2=1nF and IB1=IB2=50μA are chosen to obtain both intrinsic resistances values of 260Ω. It yields the natural frequency of 
528.44kHz, while calculated value of this parameter from Eq. (7) is 612.4kHz. The results shown in Fig. 4 are the gain and phase responses of the 
proposed biquad filter in voltage-mode obtained from Fig. 2, where IB1=IB2=50μA. There are seen that the proposed filter in voltage-mode can 
provide low-pass, high-pass, band-pass, band-reject and all-pass functions dependent on selection as shown in Table I, without modifying circuit 
topology. 
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Figure 3  Internal topology of CCDVCC 
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Figure 4   Gain and phase responses of the biquad filter in voltage-mode for (a) BP  (b) LP  (c) BR  (d) AP  (e) HP 
 

The gain and phase responses of the proposed biquad filter in current-mode are shown in Fig. 5, where IB1=IB2=50μA. There are seen 
that the proposed filter in current-mode can also provide completely standard functions dependent on selection as shown in Table II. 

Fig. 6 shows gain responses of band-pass function where IB1 and IB2 are equally set to keep the ratio and changed for several values. It is 
found that pole frequency can be adjusted without affecting the quality factor. Maximum power consumption is about 2mW. 
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(e) 

Figure 5  Gain and phase responses of the biquad filter in current-mode for (a) BP  (b) LP  (c) BR  (d) AP  (e) HP 
 

 
Figure 6  Current-mode band-pass responses for different values of IB1 and IB2 with keeping their ratios constant 

 

4.  Conclusions 
 The dual-mode universal biquadratic filter based on CCDVCCs has been presented. The advantages of the proposed circuit are that: it 
performs low-pass, high-pass, band-pass, band-reject and all-pass functions dependent on an appropriate selection of three signals in dual-mode: 
the bandwidth and the natural frequency can be electronically controlled via input bias currents, it is easily modified to use in control systems using 
a microcontroller [3]. The circuit description comprises only 2 CCDVCCs and        2 capacitors. With mentioned features, it is very suitable to 
realize the proposed circuit in monolithic chip to use in battery-powered, portable electronic equipments such as wireless communication system 
devices. 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอ วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสโดยใช MO-CCCCTA ลักษณะเดนของวงจรท่ีนําเสนอคือ สามารถควบคุมขนาด

ของกระแสเอาตพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กระแสเอาตพุตเปนอิสระตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และสามารถรองรับสัญญาณกระแสอินพุตได
ในยานกวางจาก 0 - 0.5 mA ที่แหลงจาย ±1.5โวลต โครงสรางของวงจรไมซับซอนประกอบไปดวยเพียง MO-CCCCTA (Multiple output current-
controlled current differencing transconductance amplifier) เพียงตัวเดียว โดยปราศจากอุปกรณพาสซีฟภายนอกและเงื่อนไขในการสมพงษกันของ
อุปกรณ วงจรที่นําเสนอจึงเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSPICE พบวา วงจรทํางานได
สอดคลองกับที่คาดการณไวตามทฤษฎี 

คําสําคัญ: MO-CCCCTA  โหมดกระแส  วงจรถอดรากสัญญาณ 
 

ABSTRACT 
This article presents a current-mode square rooting circuit employing only single MO-CCCCTA. The features of the proposed circuit 

are that; the magnitude of the output current can be electronically tuned with wide input dynamic range; the output current is temperature-
insensitive; the circuit description is very simple, consisting of merely single MO-CCCCTA. Without any matching conditions and external 
passive elements, the proposed circuit is very appropriate to further develop into an integrated circuit. The PSPICE simulation results are depicted. 
The given results agree well with the theoretical anticipation. 

Keywords: MO-CCCCTA, Current-mode, Square rooting circuit 
 

1.  บทนํา 
วงจรถอดรากสัญญาณถูกนํามาใชงานอยางกวางขวาง ทั้งในงานดานการวัดและระบบเคร่ืองมือวัด ตัวอยางการใชงาน ไดแก ในเคร่ืองวัด

แรงกด (Pressure meter) ที่ตองใชวงจรถอดรากในการทําใหสัญญาณท่ีรับมาจากทรานสดิวเซอร มีความเปนเชิงเสน อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในการ
หาคา RMS (Doebelin, 2004) เปนตน 
 จากการสํารวจพบวามีหลายเทคนิคท่ีสามารถนํามาใชในการออกแบบวงจรถอดรากสัญญาณ ซึ่งอุปกรณหลักที่นํามาใชไดแก ออปแอมป
ตอรวมกับอุปกรณแอคทีฟชนิดอื่น เชน BJT (Millman and Grabel, 1992) MOS (Filanovsky and Baltes, 1992) แตวิธีการเหลาน้ีจะใหแบนดวิธแคบ
เนื่องมาจากคุณสมบัติของออปแอมป ตอมาไดมีผูนําวงจรสายพานกระแสยุคท่ีสอง (CCIIs) ตอรวมกับ MOS ตัวตานทานและออปแอมป (Liu, 1995; 
Chiu et al., 1996) ซึ่งขอจํากัดของวงจรน้ีก็ยังมีลักษณะเชนเดียวกับที่ไดกลาวมา อีกทั้งยังใชตัวตานทานแบบลอย ซึ่งไมเหมาะท่ีจะนําไปสรางเปน
วงจรรวม และไมสามารถควบคุมการทํางานไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส แตอยางไรก็ตามวงจรเหลานี้มีการทํางานอยูโหมดแรงดัน 
 ในทศวรรษท่ีผานมา มีความพยายามท่ีจะลดแรงดันไฟเลี้ยง ในวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสเนื่องมาจากความตองการ ที่จะนํามาใชกับ
อุปกรณแบบพกพา หรืออุปกรณสื่อสารแบบไรสาย ที่ตองใชแบตเตอร่ีเปนแหลงจายกําลังงาน ดังน้ันจึงมีการใชเทคนิคการทํางานในโหมดกระแส 
(current-mode) ซึ่งมีขอดีหลายประการ เมื่อเทียบกับเทคนิคการทํางานในโหมดแรงดัน ไดแก มีชวงพิสัยพลวัติกวาง (larger dynamic range) มีแบนด
วิธกวาง และบริโภคกําลังงานตํ่า (Bhaskar et al., 1999; Toumazou et al., 1990) 
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ดวยขอดีของวงจรในโหมดกระแสดังท่ีไดกลาวมา จึงมีผูออกแบบวงจรถอดรากสัญญาณในโหมดกระแสโดยใช CMOS คลาสเอบี 
(Riewruja et al., 1998) ทําใหวงจรตอบสนองความถี่ไดสูงขึ้นและเหมาะท่ีจะนําไปสรางเปนวงจรรวม แตวงจรตองใชแหลงจายกระแสภายนอก
จํานวนหลายตัวและมีเงื่อนไขในการตองสมพงษกันของแหลงจายกระแส และเมื่อไมนานมาน้ีไดมีผูนําเสนอวงจรถอดรากสัญญาณท้ังโหมดแรงดัน
และโหมดกระแส โดยใชวงจรสายพานกระแสยุคท่ีสองที่ควบคุมไดดวยกระแส (CCCII) จํานวน 2 ตัว รวมกับตัวตานทานท่ีปรับคาไดดวยกระแสอีก
หนึ่งตัว (Dejhan and Netbut, 2007) จุดดอยของวงจรในโหมดแรงดันคือ ไมสามารถปรับขนาดของแรงดันเอาตพุตไดและแรงดันเอาตพุตยังขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิ อีกทั้งตองการความสมพงษกันของกระแสไบแอส สวนในโหมดกระแสน้ันจะมีขอดีกวาโหมดแรงดัน แตวงจรเหลาน้ีตองใชอุปกรณแอค
ทีฟถึง 3 ตัว นอกจากน้ีไดมีผูนําเสนอวงจรถอดรากสัญญาณโดยใชวงจรขยายความนําถายโอน (ดนุชา และคณะ, 2550) ขอดีของวงจรนี้คือ สามารถ
ปรับขนาดของสัญญาณเอาตพุตไดแบบอิเล็กทรอนิกสและกระแสเอาตพุตไมขึ้นอยูกับอุณหภูมิ แตจะตองใชวงจรขยายความนําถึง 4 ตัว ซึ่งหากนําไป
สรางเปนวงจรรวมจะทําใหชิปมีขนาดใหญและบริโภคกําลังไฟฟาสูง อีกท้ังวงจรจะใหผลตอบสนองตอความถี่ไดตํ่าลง  

เมื่อเร็วๆน้ี ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกสหนึ่งท่ีมีชื่อวา Current conveyor transconductance amplifier (CCTA) ที่เหมาะจะนําไป
ออกแบบวงจรประมวลสัญญาณแอนะลอก (Prokop and  Musil,  2005)  โดย CCTA สามารถควบคุมขนาดของกระแสเอาตพุตไดดวยกระแสไบแอส 
แต CCTA ไมสามารถควบคุมความตานทานแฝงท่ีขั้วอินพุต ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ันเม่ือนํา CCTA ไปออกแบบวงจรในบางวงจรตองใช
ตัวตานทานจํานวนหลายตัว ซึ่งไมเหมาะท่ีจะนําไปสรางเปนวงจรรวม ตอมาจึงมีผูนําเสนอ CCTA ที่สามารถควบคุมความตานทานแฝง ที่อินพุตดวย
กระแสไบแอส และมีชื่อเรียกใหมวา Current-controlled current conveyor transconductance amplifier (CC-CCTA) (Siripruchyanun  and jaikla, 
2008) จากขอดีของเทคนิคโหมดกระแสและ CC-CCTA จึงไดมีผูนําเสนอวงจรถอดรากโหมดกระแสโดยใช CC-CCTA เพียงตัวเดียว (วินัย และ 
มนตรี,  2551) แตอยางไรก็ตามวงจรนี้สามารถควบคุมอัตราขยายไดเพียงยานแคบๆ เทานั้น  
 จากปญหาท่ีไดกลาวมาขางตน บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอ โครงสรางวงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแส ซึ่งวงจรที่นําเสนอ
นี้มีขอดีคือ สามารถควบคุมขนาดของกระแสเอาตพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสไดในยานกวางขึ้น กระแสเอาตพุตเปนอิสระตออุณหภูมิ และ
สามารถรองรับสัญญาณกระแสอินพุต ไดในยานกวาง โครงสรางของวงจรไมซับซอนประกอบไปดวยเพียง MO-CCCCTA เพียงตัวเดียว โดย
ปราศจากอุปกรณพาสซีฟภายนอกและเง่ือนไขในการสมพงษกันของอุปกรณที่ใช วงจรท่ีนําเสนอจึงเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม    
ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSPICE พบวา วงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณไวตามทฤษฎี 
 

2.  วงจรและหลักการทํางานของวงจร 
2.1  หลักการทํางานของ MO-CCCCTA 
 เนื่องจากวงจรที่นําเสนอ มี MO-CCCCTA (Multiple Output Current controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier) เปน
อุปกรณหลัก จึงขอกลาวถึง MO-CCCCTA อยางคราวๆ 
 ลักษณะสมบัติของ MO-CCCCTA โดยท่ัวไปจะมีลักษณะคลาย CC-CCTA ความสัมพันธของกระแสและแรงดันของ CC-CCTA สามารถ
แสดงดวยสมการเมตริกซไดดังตอไปน้ี 
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คาความตานทานทางอินพุตที่ขา  ( ) มีคาจํากัด โดยสามารถควบคุมไดที่กระแสไบแอส  ดังแสดงไดตามสมการตอไปน้ี x xR 1BI
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 1mg  และ  คาความนําถายโอนของ MO-CCCCTA มีคาจํากัด โดยสามารถควบคุมไดที่ IB1 และ IB2 ตามลําดับ ดังแสดงไดตาม
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เมื่อ  เปนศักดาความรอน MO-CCCCTA มีสัญลักษณและวงจรสมมูลดังรูปที่ 1 (ก) และ (ข) ตามลําดับ TV
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2.2  หลักการของวงจรถอดรากท่ีสองในโหมดกระแสท่ีนําเสนอ 
 

 
 

รูปท่ี 2  โครงสรางของวงจรถอดรากที่สองโหมดกระแสท่ีนําเสนอ 
 

 โครงสรางของวงจรถอดรากโหมดกระแสท่ีนําเสนอแสดงไดดังรูปที่ 2 เมื่อพิจารณาวงจรในรูปที่ 2 และอาศัยคุณสมบัติของ                
MO-CCCCTA ตามท่ีไดกลาวถึงในหัวขอที่ผานมาจะไดกระแสท่ีขั้ว z ของ MO-CCCCTA 1 ดังนี้ 
 

                                                   z xi i=                                                                (4) 
จากวงจรพบวา 
                                                                          z in oi i i−= =                                                            (5) 
 

อาศัยคุณสมบัติของ MO-CCCCTA กระแสท่ีขั้ว -O จะเทากับ 
                                                                                                 2O mi g V− z=                                                            (6) 
 

จากสมการท่ี (4) แรงดันที่ขั้ว z ของ MO-CCCCTA 1 สามารถแสดงไดเปน 
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จากวงจรในรูปที่ 2 พบวา  จะไดกระแสเอาตพุตเปน 3B outI i=

                                                                                               2out B ini I= i                                                                      (9) 

จากสมการท่ี (9) พบวากระแสเอาตพุตเปนผลการถอดรากของกระแสอินพุตโดยมีอัตราขยายเทากับ  นั่นคือสามารถควบคุมขนาดของกระแส

เอาตพุตไดดวยการปรับกระแสไบแอส  และเมื่อเทียบกับอัตราขยายวงจรถอดรากท่ีสองของ (วินัย และ มนตรี, 2551) ซึ่งมีคาเทากับ  

จะพบวามีคาคงที่หารอยูสงผลใหวงจรน้ีสามารถควบคุมอัตราขยายไดเพียงยานแคบๆ เทานั้น 
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นอกจากน้ียังพบวาวงจรที่นําเสนอในทางอุดมคตินั้น กระแสเอาตพุตไมขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเนื่องจากไมมีเทอมของศักดาความรอน 
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2.3  การวิเคราะหวงจรในกรณีไมเปนอุดมคต ิ
ในกรณีที่ MO-CCCCTA ที่ใชในวงจรเกิดความไมเปนอดุมคติ สามารถวิเคราะหไดจาก 

                                                       x y y x xV V I Rβ= +                                                                    (10) 
 

                                                                                  z xI Iα=                                                                        (11) 

และ 

                                                                               1 ,O z m z O z m2 zI g V I g Vβ β−= =                                                         (12) 

 เมื่อ   และ  เปนคาสงผานท่ีสามารถเบ่ียงเบนไปจาก 1 ซึ่งสามารถเกิดจากความไมเปน     อุดมคติของทรานซิสเตอรที่ใชใน

วงจร ในกรณีที่ไมเปนอุดมคติจะไดกระแสเอาตพุตเปน 

α yβ zβ

                                              2out B ini Iα= i  (13) 

จากสมการท่ี (13) พบวาเม่ือคํานึงถึงในกรณีไมเปนอุดมคติจะมีผลตออัตราขยาย นอกจากนี้ในทางปฏิบัตินั้น พารามิเตอร   และ  เปนผล

มาจากความจุและความตานทานแฝงในตัว MO-CCCCTA ซึ่งจะมีผลตอการทํางานของวงจร เมื่อความถี่และอุณหภูมิสูงขึ้น ดังน้ันเพื่อลดผลกระทบ
จากพารามิเตอรเหลานี้ ควรที่จะออกแบบ MO-CCCCTA ใหมีคาใกลเคียงอุดมคติมากท่ีสุด 

yβ zβα
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รูปท่ี 3  โครงสรางภายใน MO-CCCCTA 

 

3.  ผลการจําลองการทํางาน 
 เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรถอดรากท่ีสองโหมดกระแสท่ีนําเสนอ จึงไดจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม  PSPICE 
สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ NPN ที่ใชในการจําลองการทํางานของวงจรไดใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอรเบอร PR200N และ NR200N 
ตามลําดับ ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA400 ของ AT&T (Frey, 1993) ในรูปที่ 3 เปนโครงสรางภายใน MO-CCCCTA โดยกําหนดใหวงจร
ทํางานท่ีแรงดัน ±1.5V 
 

 

รูปท่ี 4  คุณสมบัติการถายโอนทางไฟตรงของวงจรถอดรากท่ีนําเสนอ 
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        (ก) 

 

      (ข) 

 

     (ค) 
รูปท่ี 5 ผลของสัญญาณเอาตพุตเมื่อปอนอินพุตเปนสัญญาณสามเหลี่ยมความถี่  (ก) 1kHz  (ข) 100kHz  (ค) 1MHz 

 

 รูปที่ 4 แสดงคุณสมบัติการถายโอนทางไฟตรงของวงจรถอดรากที่ไดจากการจําลองการทํางานเทียบกับผลท่ีไดจากสมการท่ี (7) เมื่อ 
IB2=500μA จะเห็นไดวาขนาดของกระแสเอาตพุตท่ีไดจากการจําลอง จะมีขนาดนอยกวาท่ีไดจากสมการท่ี (9) เน่ืองมาจากกรณีที่ไมเปนอุดมคติที่ได
วิเคราะหไวกอนหนาน้ี แตอยางไรก็ตามกระแสเอาตพุตก็ยังเปนคาถอดรากของกระแสอินพุตอยู รูปที่ 5 แสดงสัญญาณเอาตพุตเม่ือปอนสัญญาณ
อินพุตเปนสัญญาณสามเหลี่ยมท่ีความถี่ 1kHz, 100kHz และ 1MHz พบวาที่ความถี่ 1MHz สัญญาณเอาตพุตมีความผิดเพี้ยนเล็กนอย เนื่องมาจากความ
ไมเปนอุดมคติของทรานซิสเตอรที่ใชใน MO-CCCCTA สวนในรูปท่ี 6 เปนสัญญาณเอาตพุตเทียบกับสัญญาณอินพุตเม่ือปอนสัญญาณอินพุตเปน
สัญญาณไซนความถี่ 1kHz 
 

 

รูปท่ี 6  สัญญาณเอาตพุตเมือ่ปอนอินพุตเปนสัญญาณไซน 

ในรูปที่ 7 แสดงอัตราขยายของวงจรเม่ือเปลี่ยนแปลง IB2 จะเห็นไดวาสามารถควบคุมอัตราขยายไดดวย IB2 ตามท่ีไดแสดงไวในสมการท่ี 
(9) ผลการจําลองในรูปที่ 8 เปนผลของสัญญาณเอาตพุตเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 3 คาคือ และ 100  พบวา ขนาดของกระแสเอาตพุต
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเพียงเล็กนอย สวนรูปที่ 9 แสดงอัตราการเปล่ียนแปลงของกระแสเอาตพุตเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงจาก 0°C-100°C 
พบวาที่อุณหภูมิ 0°C กระแสเอาตพุตเปลี่ยนแปลงเพียง -0.0735% สวนที่อุณหภูมิ 100°C กระแสเอาตพุตเปลี่ยนแปลงไป 0.3016% 

o Co27 50o
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           รูปท่ี 7  สัญญาณเอาตพุตเมื่อเปลี่ยนแปลง  2BI
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รูปท่ี 8  สัญญาณกระแสเอาตพตุเมื่ออณุหภูมิ 27° 50°และ 100°C 
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รูปท่ี 9  อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสเอาตพตุเมื่ออณุหภูมิเปลี่ยนแปลงจาก 0°C -100°C 
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4.  สรุปผลการทดลอง 
 บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอ วงจรถอดรากสัญญาณในโหมดกระแส โดยใช MO-CCCTA เพียงตัวเดียว กระแสเอาตพุตเบ่ียงเบนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงตออุณหภูมินอย และสามารถควบคุมขนาดของสัญญาณไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  วงจรมีอัตราการบริโภคพลังงานเทากับ  
1.96mW ที่แรงดันไฟเลี้ยง ±1.5V นอกเหนือจากนี้แลว ดวยโครงสรางท่ีประกอบดวยอุปกรณแอคทีฟเพียงตัวเดียวและไมตองการความสมพงษกัน
ของอุปกรณ จึงมีความสะดวกในการพัฒนาเปนวงจรรวม เนื่องจากจะใชพื้นที่ในชิปนอยกวา เพื่อใชในงานประมวลผลสัญญาณของอุปกรณและ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่พกพาได (Portable electronic equipments)  
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การศึกษาการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้าํและหินสงถายความรอน 
A Study of Solar Drying by Stone and Water Transferring Thermal Energy  

 

อัคครัตน   พูลกระจาง  และ  อติเทพ   ไขเพชร 

1ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
E-mail : akkarat8@hotmail.com, k_atitep@hotmail.com  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุณหภูมิในการเก็บความรอนของหินที่ใชในการอบแหงและเพ่ือศึกษาการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดย

ใชน้ําและหินสงถายความรอน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีใชในการทดลอง ไดแก ขิง จํานวน 1000 กรัม วิธีการทดลองแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการทดลองการ
เก็บความรอนของหิน และ ขั้นการทดลองการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอนโดยทดลองอบแหงขิงเพื่อหาคาอุณหภูมิภายใน
หองอบ คาความชื้นที่เหลือในขิง และคาความรอนที่ใชในการอบแหงขิง  
 ผลการวิจยั พบวา การทดลองการเก็บความรอนของหิน 5 ชนดิไดแกหินแกรนิต  หินแมน้ํา  หินรางรถไฟ หินชั้นและหินศลิาแลงพบวา หินแมน้ํามีคา
ความรอนของหินทีด่ีที่สุด โดยขณะตมนํ้าเดอืด 100 oC อุณหภูมิเร่ิมตน 86.67 oC และเม่ือเวลาผานไป 20 นาท ี จะมีอณุหภูมิลดลง 50.5 oC ซึ่งมีอุณหภูมลิดลง          
36.17 oC  และการทดลองการอบแหงขงิ ผลปรากฏวาอณุหภมูิภายในหองอบแหงเฉลี่ย 41.97 oC ในเวลา 17 ชัว่โมง โดยความรอนจากน้ํามีอณุหภูมิเฉลี่ย 44.54 oC 
ความรอนจากหินมีอณุหภูมิเฉลีย่ 38 oC และความรอนจากถานอุนหินมีอุณหภูมเิฉลี่ย   39.91 oC ตามลําดับ คาความช้ืนทีเ่หลอืในการอบแหงผลปรากฏวาความช้ืนที่
เหลือในเนือ้ขงิลดลงเหลือ 12.03 เปอรเซน็ต ตามเกณฑลักษณะของอาหารมาตรฐานเลขท่ี มอก. 548-2526  ในเวลา 17 ชั่วโมงและคาความรอนที่ใชในการอบแหงผล
ปรากฏวาคาความรอนที่ใชในการอบแหงเฉล่ีย 14.12 kJ ในเวลา 17 ชัว่โมง โดยคาความรอนจากน้ํามีคาเฉล่ีย 13.08 kJ ความรอนจากหินมีคาเฉลีย่ 14.47 kJ และความ
รอนจากถานอุนหินมีคาเฉลีย่ 14.98 kJ  
คําสําคัญ :  การอบแหง  น้ํา  หิน  พลังงานแสงอาทิตย   

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the temperature of thermal storage with stone and to study solar drying by stone and water transferring thermal 

energy. In experiment, the agricultural product includes 1000 grams of ginger. There were two steps for experiment involving 1. Thermal storage of stone  2. Experiment solar 
drying by stone and water transferring thermal energy with gingers, which was to evaluate temperature inside drying room, the residual humidity of gingers and thermal 
quantity used for ginger drying. 

The results were appeared that from thermal storage of 5 stone types including  granite stone, pebble stone, lime stone, sedimentary stone and laterite stone. The 
maximum thermal storage capacity was pebble. When water was boiling at 100 oC,   the river stone temperature was 86.67 oC. After 20 minutes, the stone temperature was 
cooled down to 50.5 oC. The temperature difference was 36.17 oC. From ginger drying, it was appeared that the average temperature inside the drying room was 41.97 oC in 
17 hours when the average water temperature was 44.54 oC, the average stone temperature was 38 oC, and   the average coal temperature was 39.91 oC.  The average residual 
humidity inside gingers was 12.03 % according to TIS 548-2526 in 17 hours. The average thermal quantity used for ginger drying was 14.12 kJ in 17 hours when the average 
thermal quantity of water was 13.08 kJ, the average thermal quantity of stone was       14.47 kJ, and the average thermal quantity of coal was 14.98 kJ. 
Keywords:  Dryer, Water, Stone, Solar Energy 
 

1.  บทนํา   
 อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การถนอมอาหารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก 
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพราะคนสวนใหญตองการความสะดวก รวดเร็ว และตองการเก็บรักษาอาหาร
ไวบริโภคไดนานๆ การทําแหง เปนวิธีหนึ่งในการถนอมอาหาร ซึ่งมีมานานแลว โดยสวนใหญจะใชวิธีการตากแหง จากแสงแดด เนื่องดวยประเทศ
ไทยเปนประเทศท่ีไดรับแสงอาทิตยปริมาณคอนขางมาก  ปจจุบันพลังงานเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทําใหประเทศตาง ๆ มีการใช
พลังงานเปนอยางมากทําใหเกิดปญหาพลังงานเหลือนอยลงทําใหมีราคาแพงข้ึนจึงเปนเหตุใหประเทศตางๆหันมาคิดคนหาพลังงานใหมมาทดแทน
พลังงานท่ีลดลง เชน พลังงานจากแหลงท่ีไมมีวันหมดมาใชเพื่อทําการทดแทนพลังงานท่ีเหลืออยูนอยพลังงานเหลาน้ีจะถูกนํามาใชในลักษณะตางๆ
หลากหลายรูปแบบ  เชน  นําความรอนมาทําการอบ, นําความรอนมาทําการตม, นําพลังงานของแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟ ฯลฯ และการถนอม 
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อาหารในปจจุบันโดยการอบแหงมีทั้งการใชระบบฮีทเตอรและระบบไอนํ้า (Boiler) จึงทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานคอนขางมากเพราะระบบท่ีใชกัน
อยูนั้นใชพลังงานไฟฟา กาชและน้ํามัน สวนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยการอบแหงท่ีสามารถใชไดเฉพาะตอนกลางวันเทาน้ันแตไม
สามารถใชอบตอนกลางคืนได ซึ่งเราสามารถทําการอบผลิตภัณฑเปนไปอยางตอเนื่องโดยการนําหินที่เปนตัวเก็บความรอนและคายความรอน
นํามาใชในการอบท่ีตอเนื่องและเปนการนําเอาความรอนที่ไดจากหินมาหมุนเวียนกับมาใชใหม   

ดังน้ันทางคณะผูวิจัยจึงไดมีแนวความคิด ในการนําพลังงานท่ีสูญเปลามาใชใหเกิดประโยชนนั่นก็คือพลังงานแสงอาทิตย โดยจะนําเอา
พลังงานแสงอาทิตยที่มีอยูบนโลกเรามาทําใหเปนพลังงานท่ีไมสูญเปลา  เพื่อนํามาใชในการอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยใชน้ําและหิน
รวมกันเปนตัวกลางในการสงถายความรอน เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอบแหงตอไป 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 1)  เพื่อศึกษาอุณหภูมิในการเก็บความรอนของหิน ที่ใชในการอบแหง 

2)  เพื่อศึกษาการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน 
 

1.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1)  ดานเชิงปริมาณ 
    ไดชุดการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน เพื่อใชอบแหงในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
2)  ดานเชิงคุณภาพ 

  2.1)  เพื่อใหทราบวาหินชนิดไหนเก็บความรอนและใหความรอนไดดีที่สุด 
  2.2)  เพี่อเปนการถนอมอาหารที่จะไดเก็บอาหารไวไดนาน 
  2.3)  เพื่อเปนแนวทางใหผูอื่นที่สนใจนําขอมูลไปทําการศึกษาและพัฒนาตอไป 
 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย   
 1)  หินที่ใชในการทดลองมี  5 ชนิดดังนี้คือ หินแกรนิต, หินแมน้ํา, หินรางรถไฟ, หินชั้นและหินศิลาแลง 

2)   ผลผลิตทางการเกษตรท่ีนํามาใชในการทดลองคร้ังนี้ไดแก ขิง  
3)  ใชถานในการอุนหินคร้ังละ ½ kg  
4)  การอบแหงขั้นตนนี้จะลดนํ้าหนักเหลือ 12% ของน้ําหนักเดิม ตามเกณฑลักษณะของอาหารมาตรฐานเลขท่ี มอก. 548-2526  

 

1.4  ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
หลักการอบแหง (Principles of Drying) 
การอบแหงคือ  กระบวนการลดความชื้นซึ่งสวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่ชื้น  เพื่อไลความช้ืนออกโดยการระเหย โดยใช

ความรอนท่ีไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหยวัสดุ   
 การอบแหงอาหารท่ัวไปอาศัยหลักการที่วา  ปริมาณน้ําหรือความชื้นที่มีอยูในอาหารสูงๆจะทําใหอาหารเนาเสียไดงาย ทั้งเน่ืองจาก           
จุลินทรียและปฏิกิริยาเคมี  ดังน้ันการดึงนํ้าออกจากอาหารใหมีความช้ืนลดลงจนพอเหมาะแกอาหารแตละชนิดจะทําใหอาหารนั้นสามารถเก็บรักษา
ไดนานขึ้น  ซึ่งในการอบแหงอาหารโดยท่ัวไปมีจุดประสงคหลักอยู 2 ประการคือ 

1) เพื่อตองการลดปริมาณนํ้าในอาหารเพ่ือปองกันการเนาเสียของอาหารเน่ืองจากจุลินทรียดึงนํ้าออกจนกระทั่งเหลือตํ่ากวารอยละ20  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของอาหารเปนสําคัญ 

2)  เพื่อตองการลดนํ้าหนักของอาหาร  เพื่อสะดวกตอการขนสง  เน่ืองจากในการขนสงผลิตภัณฑบางชนิดในสภาพสดจะกินเนื้อที่และการ
ดูแลรักษาลําบาก  ดังนั้นควรจะทําใหอยูในสภาพแหงจะทําใหมีน้ําหนักเบาขึ้น  การบรรจุและการขนสงสะดวก  และประหยัดเวลา 
  

การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar drying) 
 การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลผลิตโดยใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย  เพื่อระเหยนํ้าจากผลิตผลซ่ึงจะอาศัย
การพาความรอน  โดยทั่วไปสามารถแบงการอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาความรอนได 2 แบบคือ  การพาความรอนตามธรรมชาติ (Natural- 
convection drying) ซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการพาความรอนและการพาความรอนแบบบังคับอากาศ (Forced-convection dryer) ซึ่งอาศัยแรงดัน
จากพัดลมในการพาความรอนไปยังผลผลิต  การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยปจจุบันมีการยอมรับใชงาน  3  ลักษณะคือ 

1)  การอบแหงระบบ Passive 
       การอบแหงระบบ Passive คือระบบที่เคร่ืองอบแหงทํางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตยและกระแสลมท่ีพัดผาน ไดแก 
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     1.1) เคร่ืองตากแหงโดยธรรมชาติ เปนการวางวัสดุไวที่กลางแจง อาศัยความรอนจากแสงอาทิตยและกระแสลมในบรรยากาศในการ
ระเหยความช้ืนออกจากวัสดุ 

     1.2) ตูอบแหงแบบไดรับแสงอาทิตยโดยตรง วัสดุที่อบจะอยูในเคร่ืองอบแหงท่ีประกอบดวยวัสดุที่โปรงใส ความรอนที่ใชอบแหง
ไดมาจากการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย และอาศัยหลักการขยายตัวเอง อากาศรอนภายในเคร่ืองอบแหงทําใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศเพื่อชวย
ถายเทอากาศช้ืน 

     1.3) ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม เคร่ืองอบแหงชนิดน้ีวัสดุที่อยูภายในจะไดรับความรอน 2 ทาง คือ ทางตรงจากดวงอาทิตย
และทางออมจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ทําใหอากาศรอนกอนที่จะผานวัสดุอบแหง 

 

 
 

รูปท่ี 1 การอบแหงระบบ Passive 
 

2)  การอบแหงระบบ Active 
     การอบแหงระบบ Active คือระบบอบแหงท่ีมีเคร่ืองชวยใหอากาศไหลเวียนในทิศทางท่ีตองการ เชน จะมีพัดลมติดต้ังในระบบเพื่อ

บังคับใหมีการไหลของอากาศผานระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกใหไหลผานแผงรับแสงอาทิตยเพื่อรับความรอนจากแผงรับแสงอาทิตย 
อากาศรอนที่ไหลผานพัดลมและหองอบแหงจะมีความช้ืนสัมพัทธตํ่ากวาความชื้นของพืชผล จึงพาความช้ืนจากพืชผลออกสูภายนอกทําใหพืชผลท่ี
อบไวแหงได 

 

 
 

รูปท่ี 2 การอบแหงระบบ Active 
 

3)  การอบแหงระบบ Hybrid  
     การอบแหงระบบ Hybrid คือระบบอบแหงท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยและยังตองอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ชวยในเวลาท่ีมี

แสงอาทิตยไมสม่ําเสมอหรือตองการใหผลิตผลทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น เชน ใชรวมกับพลังงานเช้ือเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟา วัสดุอบแหงจะ
ไดรับความรอนจากอากาศรอนที่ผานเขาแผงรับแสงอาทิตย และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเคร่ืองดูดอากาศชวย 
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รูปท่ี 3 การอบแหงระบบ Hybrid 
 
ตูอบแหง  
ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนี้ จะใช “หลักการไหลเวียนอากาศรอนเพื่อระบายความชื้นดวยวิธีธรรมชาติ” กลาวคือ เมื่อแสงอาทิตยสอง

ผานกระจก พื้นอลูมิเนียมสีดําซึ่งอยูภายในตูจะทําหนาที่ดูดกลืนความรอนสะสมไว ทําใหอุณหภูมิภายในตูอบแหงสูงขึ้น ประมาณ 60 องศาเซลเซียส 
อากาศรอนในตูอบจะถายเทความชื้น ทีมีอยูในอาหารใหระเหยออกมา เกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางชองลมดานบนของตูอบแหง อากาศเย็นท่ีอยู
ภายนอกจะไหลเขาทางชองลมท่ีอยูสวนลางทางดานหนาของตูอบแหงแทนท่ีอากาศรอน เปนการถายเทความช้ืนใหกับอาหารแบบธรรมชาติ
ตลอดเวลา 

 
รูปท่ี  4 ลักษณะโครงสรางตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

 
รูปท่ี  5 ลักษณะการทํางานตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1)  แนวคิดของการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน  จากการนําเอาผลิตภัณฑที่ไปตากใหแหงซ่ึงในการ
ตากอาจทําใหสีของผลิตภัณฑเปล่ียนไปจึงมีแนวคิดทําชุดทดลองการอบแหงขึ้นมาเพื่อที่จะใชพลังงานแสงอาทิตยใหเปนประโยชนโดยใชน้ําและหิน
ในการอบโดยการสงผานความรอน  ซึ่งจะทําใหเปนผลดีตอผลิตภัณฑอาหารเนื่องจากสารอาหารไมถูกทําใหสูญเสียไปโดยความรอน  และสีของ
ผลิตภัณฑ 

2)  ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยการคนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานในรูปแบบ
อื่นๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในหองสมุด และขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อไดขอมูลนํามาออกแบบตอไป 
 

2.2  การออกแบบชุดอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 

4 

2 

5 

สวนประกอบ 
1. ตัวตูอบ      
2.ทอน้ํารอนเขา-ออกตูอบ       
3. ถังเก็บหิน     
4. ถังเก็บน้ํา     
5.ชุดแผงรับแสง 

1 
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รูปท่ี 6  การออกแบบชุดอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน 
2.3  ขั้นตอนการสราง 

การสรางชุดการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน ซึ่งประกอบดวยกัน 3 ชุด ดังตอไปน้ี 
1)  การสรางชุดตูอบ 

      1.1)  นําตัวตูอบขนาด cm. ที่หุมฉนวนกันความรอนแลวมาติดกระจกปดขอบดวยอลูมิเนียมขนาด cm. 
เพื่อทําเปนฝาสําหรับเปด-ปดของตูอบผลิตภัณฑ  

406060 ×× 6060×

 

 
 

รูปท่ี 7 ตูอบแหง 
 

      1.2) ทําการเช่ือมทอทองแดงขนาด 1.875 cm. ใหขดเปนตัวยูโดยมีขนาดยาว 858 cm. ทําการเช่ือมเปนตัวยูได 10 ขด วางไวในตูอบแหง 
 

 
 

รูปท่ี 8  การเชือ่มทอทองแดงในตูอบแหง 
  

2)  การสรางชุดแผงรับแสงและถังเก็บน้ํา 
      2.1)  ประกอบตัวแผงรับแสงขนาด cm. แลวทําการติดกระจกหนา 0.6 cm. ขนาด cm. อัดขอบกระจก
ดวยซิลิโคลน 

10.213785 ×× 13583×

 

 
 

รูปท่ี 9 การประกอบแผงรับแสง 
 

     2.2)  ถังเก็บน้ํา ขนาด 40.5x70 cm. พรอมปมน้ํา AP 1600 ขนาด AC 220-240V 50Hz 20-23 N. 
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รูปท่ี 10  ถังเก็บนํ้า 
 3)  การสรางชุดถังเก็บความรอนจากหิน 
      3.1)  ถังเก็บหินเลือกมาจากถังน้ํามัน 200 ลิตร ขนาด 58 x 69 cm. 

 

 
 

รูปท่ี 11 ถังเก็บความรอนจากหิน  
      3.2)  ชองลมเขา-ออกถังเก็บหินขนาดรัศมี 4.35 cm. จํานวน 2 ชอง แลวนําชุดพัดลมกับชุดปกผีเส้ือประกอบเขาดวยกันกับถังเก็บหิน 
 

 
 

รูปท่ี 12 การติดตัง่ชุดพัดลมและชุดปกผีเสื้อทอทางเขา –ออกถังเก็บหิน 
 

4)  ชุดอบแหงที่เสร็จสมบูรณ 
 

 
 

รูปท่ี 13 ชุดอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน 
 

3.  ผลการวิจัย 
3.1  การทดลองการเก็บความรอนของหิน 
 วิธีการทดลองการเก็บความรอนของหิน คณะผูจัดทําไดทําการทดลองดังนี้ 
 1) นําน้ํา 5 ลิตร ตมใหเดือด 100 oC 
 2) นําหินไปชั่งน้ําหนักใหมีมวลที่ใกลเคียงกัน 
 3) จากนั้นนําหินใสลงไปแลวตมอีก 10 นาที  
 4) เมื่อครบ 10 นาทีแลวก็เอาหินออกมาวัดคาความรอน  
 5) จับเวลาทุกๆ 1 นาทีวัดคาอุณหภูมิโดยกําหนดไว 20 นาที ทดลอง 3 คร้ัง 
 6) หาคาเฉล่ียความรอนของหินแตละชนิด 
    

 ในการทดลองเก็บความรอนจากหินโดยทําการบันทึกผลทุกๆ 1 นาที โดยวัดคาอุณหภูมิทั้งหมด   20 นาที ในการทดลองจะทําการทดลอง 
อยางนอย 3 คร้ัง เพื่อใหมีความเท่ียงตรงในการทดลอง จากนั้นจะทําการสรุปเปนคาเฉล่ีย แสดงโดยกราฟตอไปน้ี 
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รูปท่ี 14  แสดงการทดลองการเก็บความรอนของหิน 

  

 จากรูปที่ 14  ผลการทดลองสรุปไดวาคาความรอนของหินที่ดีที่สุด คือ หินแมน้ํา โดยขณะตมนํ้าเดือด 100 oC อุณหภูมิเร่ิมตน 86.67 oC 
และเม่ือเวลาผานไป 20 นาที จะมีอุณหภูมิลดลง 50.5 oC ซึ่งมีอุณหภูมิลดลง 36.17 oC  ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงเลือกใช หินแมน้ํา มาทดลองในงานวิจัย
คร้ังนี้  
 

3.2  การทดลองอบแหง 
วิธีการทดลอง คณะผูจัดทําไดทําการทดลองดังนี้ 

 1) การทดลอง 3 ชุดคือ ถังเก็บหิน, ตูอบและชุดแผงรับแสงมาตอเขาดวยกันโดยใหตัวตูอบและถังหินอยูในรม สวนชุดแผงรับแสงอยูกลาง
แดด 
 2) เติมน้ําและเสียบปลั๊กเปดสวิตซใหน้ําเดินกอนการอบประมาณ 1 ชม. 
 3) การวัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลแลวทําการจดคาอุณหภูมิ  
 4) ขิงที่ห่ันแลวมาชั่งตราช่ังแบบดิจิตอลใหได 1000 กรัม จากนั้นก็นําลงไปใสในตูอบ 
 5) ทําการจับเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงใหนําขิงท่ีทําการอบออกมาช่ังนํ้าหนัก และเม่ือจะนําเขาไปอบตอก็ทําการวัดคาอุณหภูมิของน้ํา, ตูอบ, 
อุณหภูมิภายนอกและถังเก็บหินทุกๆคร้ัง  

6) เมื่ออบขิงจนถึงเวลาเย็นไมมีแสงอาทิตยแลว ก็ตัดระบบนํ้าแลวทําการตอทอจากถังหินมาท่ีตัวตูอบ เปดสวิตซที่ถังหินเพื่อดึงความรอน
จากหินไปยังตูอบ 

7) ทําการทดลอง ไปเร่ือยๆจนกวาขิงจาก 1000 กรัมลดลงเหลือ 120 กรัม 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้จะทําการทดลองอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน ซึ่งใชผลิตภัณฑทางการเกษตรคือ ขิง 
เพื่อจะไดทราบถึงเวลาในการอบแหงของผลผลิตทางการเกษตรในขณะท่ีทําการทดลองจะมีการบันทึกคาตางๆ  โดยทําการบันทึกผลทุกๆ 1 ชั่วโมง 
ในการทดลองจะทําการทดลอง อยางนอย 3 คร้ัง เพื่อใหมีความเท่ียงตรงในการทดลอง จากนั้นจะทําการสรุปเปนคาเฉล่ีย แสดงโดยกราฟตอไปน้ี  
   

    

3.2.1  การหาอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหง 
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รูปท่ี 15 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายในหองอบกับเวลา 
 จากรูปที่ 15 จากการทดลองเก็บขอมลูอบแหงขิง 1000 กรัม ผลปรากฏวาอุณหภูมิภายในหองอบแหงเฉล่ีย 41.97 oC ในเวลา 17 ชัว่โมง 
โดยความรอนจากน้ํามีอุณหภูมิเฉลี่ย 44.54 oC ความรอนจากหินมีอุณหภูมิเฉลี่ย 38 oC และความรอนจากถานอุนหินมีอุณหภูมิเฉลี่ย 39.91 oC 
ตามลําดับ 

 

3.2.2  การหาความชื้นท่ีใชในการอบแหง 
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รูปท่ี 16 แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นท่ีเหลือกับเวลา  

 

จากรูปที่ 16 จากการทดลองเก็บขอมลูอบแหงขิง 1000 กรัม ผลปรากฏวาความชื้นที่เหลือในเนื้อขิงลดลงเหลอื 12.03 เปอรเซ็นต ตาม
เกณฑลักษณะของอาหารมาตรฐานเลขท่ี มอก. 548-2526 ในเวลา 17 ชั่วโมง  
 

3.2.3  การหาคาความรอนท่ีใชในการอบแหง 
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ภาพท่ี  17  แสดงความสัมพันธระหวางคาความรอนกับเวลา 

 

จากรูปที่ 17 จากการทดลองเก็บขอมูลอบแหงขิง 1000 กรัม ผลปรากฏวาคาความรอนที่ใชในการอบแหงเฉล่ีย 14.12 kJ ในเวลา 17 ชั่วโมง 
โดยคาความรอนจากนํ้ามีคาเฉล่ีย 13.08 kJ ความรอนจากหินมีคาเฉล่ีย 14.47 kJ และความรอนจากถานอุนหินมีคาเฉล่ีย 14.98 kJ ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

    รูปท่ี 18 ขิงกอนอบแหง                                           รูปท่ี 19 ขิงท่ีอบแหงเสร็จ 
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4.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน ในการทดลองไดทําการทดลองอบแหงขิง 
ผูวิจัยไดทําการทดลอง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1)  การศึกษาคาความรอนจากหิน 

     จากการทดลองสรุปไดวาคาความรอนของหินที่ดีที่สุด คือ หินแมน้ํา โดยขณะตมนํ้าเดือด 100 oC อุณหภูมิเร่ิมตน 86.67 oC และเมื่อ
เวลาผานไป 20 นาที จะมีอุณหภูมิลดลง 50.5 oC ซึ่งมีอุณหภูมิลดลง 36.17 oC  ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงเลือกใช หินแมน้ํา มาทดลองในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2)  ทดลองการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน 

     2.1)  การหาอุณหภูมิที่ใชในการอบแหง 
              จากการทดลองเก็บขอมูลอบแหงขิง 1000 กรัม ผลปรากฏวาอุณหภูมิภายในหองอบแหงเฉล่ีย 41.97 oC ในเวลา 17 ชั่วโมง โดย

ความรอนจากน้ํามีอุณหภูมิเฉลี่ย 44.54 oC ความรอนจากหินมีอุณหภูมิเฉลี่ย 38 oC และความรอนจากถานอุนหินมีอุณหภูมิเฉลี่ย 39.91 oC ตามลําดับ 
     2.2)  การหาความช้ืนที่เหลือในผลิตภัณฑการอบแหง 
             จากการทดลองเก็บขอมูลอบแหงขิง 1000 กรัม ผลปรากฏวาความชื้นที่เหลือในเน้ือขิงลดลงเหลือ 12.03 เปอรเซ็นต ตามเกณฑ

ลักษณะของอาหารมาตรฐานเลขท่ี มอก. 548-2526  ในเวลา 17 ชั่วโมง 
     2.3)  การหาคาความรอนที่ใชในการอบแหง 
            จากการทดลองเก็บขอมูลอบแหงขิง 1000 กรัม ผลปรากฏวาคาความรอนที่ใชในการอบแหงเฉล่ีย    14.12 kJ ในเวลา 17 ชั่วโมง 

โดยคาความรอนจากน้ํามีคาเฉล่ีย 13.08 kJ ความรอนจากหินมีคาเฉล่ีย 14.47 kJ และความรอนจากถานอุนหินมีคาเฉล่ีย 14.98 kJ ตามลําดับ 
 ดังนั้นการอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ําและหินสงถายความรอน เปนทางเลือกหนึ่งในการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรให
อยูไดนานข้ึน และการนําเอาพลังงานจากแสงอาทิตยที่เปนพลังงานท่ีสูญเปลามาใชใหเกิดประโยชน โดยใชความรอนจากน้ําและหินรวมกันเปน
ตัวกลางในการถายเทความรอน เพื่อใหไดความรอนเพิ่มขึ้นจากการใชความรอนของพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียว และยังสามารถอบแหงได
ตลอดเวลากลางวันและกลางคืนโดยไมขึ้นกับสภาวะอากาศอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1) เนื่องจากแผงรับความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยมีขนาดเล็กเกินไปทําใหการรับความรอนไดนอย จึงมีผลตอความรอนที่ใชในการ
อบแหง ดังน้ันในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรเพิ่มพื้นที่การรับความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย และควรใหแผงรับความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
เคล่ือนที่ตามดวงอาทิตยจะสงผลตอการรับความรอนเพิ่มขึ้น 
 2) เนื่องจากถังเก็บหินไมได บุฉนวนกันความรอนจึงทําใหความรอนถายเทออกอยางรวดเร็ว ดังน้ันในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรบุฉนวน
กันความรอนของถังเก็บหิน พรอมท้ังศึกษาการถายเทความรอนออกจากถังเก็บหิน 
 3) ควรนําผลิตภัณฑทางการเกษตรชนิดอื่นๆ มาทดลองอบแหง เชน พริก, กลวย, เห็ด และเนื้อสัตว เปนตน 
 4) ควรนําชุดอบแหงท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้นไปเปรียบเทียบกับชุดอบแหงจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการอบแหงของผลิตภัณฑ  
 5) ควรนําชุดอบแหงไปทดลองใหเกษตรกร หรือผูสนใจไปใชงานจริง แลวทดลองเก็บผลในระยะยาว เพื่อศึกษาสมรรถนะของการ
อบแหงและความเหมาะสมของผลิตภัณฑที่ใชในการอบแหงกับชุดอบแหงที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น 
  

5.  เอกสารอางอิง 
รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต.2535. วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร: การถนอมอาหาร. กรุงเทพ: โอเดียนสโตร,  1.  
สุนันท ศรัณยนิตย. การถายเทความรอน. กรุงเทพ: ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ,2530. 2.  
สมบัติ ขอทวีวฒันา.2526. หลักการอบแหง. กรุงเทพ: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3.  
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.2526. มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมขิงแหง. มอก. 548-2526 4.  
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การปรับปรุงคณุสมบัติทางกลท่ีมีสาเหตุมาจากรูพรุนสําหรับอลูมิเนียมเกรด A356 
Mechanical properties improvement due to porosity for aluminum grade A356 

 

อาณัติ สรอยสน 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

E mail :  soiysona@yahoo.co.th  โทรศัพท 0819483938 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของรูพรุน (Porosity)  ในช้ินงานที่เกิดจากระดับปริมาณแกสไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียม

ที่แตกตางกันภายใตเง่ือนไขของระดับอัตราการระบายความรอนในกระบวนการหลอ ซึ่งแสดงดวยแรงดันลมในการระบายความรอนเปน 2 ระดับ ตอ
คาทนแรงดึง (Tensile strength)  ซึ่งปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมจะเก่ียวของกับประสิทธิภาพของกระบวนการไลแกส (Degassing process) 

วิธีวิจัยทําโดยใชกระบวนการผลิตจริงในการผลิตลออลูมิเนียมในการเตรียมชิ้นงานสําหรับการทดสอบแรงดึง โดยช้ินงานไดจากการตัด
ชิ้นสวนจากลออลูมิเนียมแลวนํามากลึง สวนกระบวนการผลิตท่ีใชจะประกอบดวยกระบวนการหลอม,กระบวนการไลแกส (Degassing) ที่โดยจะใช
ตัวโรเตอร (Rotor) เปนตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขนาดและกระจายตัวของไนโตรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีอยูในเบาขนถาย เพื่อที่จะจับไฮโดรเจนท่ี
ละลายอยูในนํ้าอลูมิเนียมใหลอยสูผิวหนาของอลูมิเนียมระหวางกระบวนการของการไลแกสและกระบวนการหลอใชระบบแรงดันตํ่า (Low pressure 
die casting)  ซึ่งใชแมพิมพถาวรท่ีเปนเหล็ก หลังจากไดชิ้นงานแลวก็นําไปทดสอบหาคาทนแรงดึง หลังจากน้ันจะนําช้ินงานท่ีใชในการทดสอบแรง
ดึงมาทําวัดหาคาปริมาณรูพรุนในช้ินงานโดยใชเคร่ืองมือที่หาคารูพรุน   

ผลการวิจัยจะแสดงใหเห็นวาปริมาณรูพรุนในช้ินงานท่ีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีเพิ่มขึ้น โดยปริมาณรู
พรุนในช้ินงานท่ีเพิ่มขึ้นจะสงผลตอใหความบกพรองของช้ินงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผลทําใหคาความแข็งแรงวัสดุลดลง ไมวาแรงดันที่ใชในการ
ระบายความรอนที่ 3 บารและ 4 บาร และในขณะเดียวกันคาเปอรเซ็นตการยืดตัวของวัสดุจะลดลงตามปริมาณรูพรุนในช้ินงานท่ีเพิ่มขึ้น   

ปริมาณไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียมจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนการไลแกสโดยปริมาณไฮโดรเจนท่ีสูงขึ้นจะสงผลใหเกิด
ปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีสูงขึ้นจะสงผลกระทบใหเกิดรูพรุนในช้ินงานหลอที่เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันปริมาณรูพรุนในช้ินงานหลอที่
เพิ่มขึ้นจะสงผลใหคาทนแรงดึงลดลงท้ังที่ระดับแรงดันในการระบายความรอนที่    3 บารและ 4 บาร โดยเวลาท่ีใชในกระบวนการไลแกสที่เพิ่มขึ้นจะ
สงผลทําใหปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมลดลงภายใตกระบวนการไลแกสที่ใชตัวโรเตอรเปนตัวกระจายและลดขนาดของไนโตรเจน  
คําสําคัญ:  ความบกพรองของงานหลอ รูพรุน คาทนแรงดึง  กระบวนการไลแกส อัตราการระบายความรอน 

 

ABSTRACT 
The objective of this journal is for study the effect of porosity in test pieces that cause of the differential level of gas content in 

aluminum molten  which this testing under 2 level of cooling rate of casting process which   the cooling rate show by the level of air cooling 
pressure to tensile strength properties. The hydrogen content in aluminum molten  can show the performance of degassing process. 

The method that use for this journal is using of actual process of aluminum wheel for preparing the test pieces for tensile strength. The 
test pieces are  cut off the part aluminum wheel after that are machined. The process that use for produce aluminum wheel are melting, degassing 
which use a rotor for increase the performance to reduce size and distribute the nitrogen into aluminum molten  in the ladle. The purpose of this is 
for remove hydrogen in aluminum molten during degassing process. And casting process is using low pressure die casting process. After we got 
test pieces that we test the tensile strength. And after tensile strength test that we will measure the porosity in test pieces by using porosity 
measurement. 

The result of this study show the quantity of porosity in test pieces cause from the increasing of hydrogen  content  in aluminum molten. 
The increasing of quantity porosity in test pieces will crease the casting defect in the test pieces which effect directly to decrease ultimate tensile 
strength both of air cooling pressure at 3 bar and 4 bar. The percent of elongation will decrease when the quantity of porosity are increase.  

The hydrogen content in aluminum molten are depend on the performance of degassing process. The increasing of hydrogen content 
will effect to increase the porosity in test pieces and effect to reduce tensile strength both of air cooling pressure at 3 bar and 4 bar. By increasing 
the degassing time will reduce the hydrogen content in aluminum molten which this result base on the degassing process that use the rotor for 
reduce and distribute the nitrogen in aluminum molten. 
Keywords: Casting defect, Porosity, Tensile strength, Degassing process, Cooling rate 
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1. บทนํา 

เนื่องดวยชิ้นสวนของรถยนตมีผลตอความปลอดภัยตอผูใชงาน ฉะน้ันชิ้นสวนดังกลาวตองมีคุณสมบัติทางกลท่ีสูงเพียงพอ แตบางคร้ัง
คุณสมบัติดังกลาวจะมีคาท่ีลดลงเน่ืองจากสาเหตุของการมีความบกพรองในช้ินงานจากกระบวนการหลอซึ่งอันไดแก การลดขนาดของเกรน
อลูมิเนียม (Grain refinement) [1]ไมเพียงพอ,สิ่งเจือปน (Inclusion) [2] และ การหดตัวขนาดเล็ก (Micro shrinkage) หรือการเกิดรูพรุน(Porosity) [3-4] 
โดยการลดปริมาณของรูพรุนสามารถทําไดโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไลแกสไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียม [5-6]  เพื่อเปนการลด
ปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีจะถูกนําไปใชที่กระบวนการหลอดวยแมพิมพถาวรและใชการระบายความรอนดวยลมเพ่ือเปนการควบคุมการ
แข็งตัวของอลูมิเนียม ซึ่งการเปล่ียนแปลงแรงดันลมที่ใชในการระบายความรอนเปนเหมือนการจําลองการเปล่ียนแปลงของอัตราการระบายความ
รอน โดยท่ีการเพิ่มอัตราการระบายความรอนจะสงผลทําใหขนาดของรูพรุนเล็กลง 

 

1.1 จุดมุงหมายในการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลกระทบของรูพรุน (Porosity)  ในช้ินงานท่ีเกิดจากระดับปริมาณแกสไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีแตกตางกันภายใตเงื่อนไข

ของระดับอัตราการระบายความรอนซึ่งแสดงดวยแรงดันลมในการระบายความรอนเปน 2 ระดับ ตอคาทนแรงดึง  (Tensile strength)  ซึ่งปริมาณ
ไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมจะเก่ียวของกับประสิทธิภาพของกระบวนการไลแกส  (Degassing process) โดยเราจะทําการศึกษาตัวแปรท่ีสงผลกระทบ
ตอกระบวนการไลแกสไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมเพื่อที่จะนําตัวแปรดังกลาวมาควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2   ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
เนื่องดวยงานวิจัยเปนการศึกษาและทดลองจากกระบวนการผลิตจริงของลออลูมิเนียมซ่ึงคาตัวแปรท่ีใชมาจากกระบวนการผลิตท่ีใชอยู

ปจจุบันดังนั้นเม่ือเราไดคาตัวแปรที่เหมาะสมที่ใชในกระบวนการผลิต คาตัวแปรดังกลาวจะถูกนําไปควบคุมในแตละกระบวนการผลิตเพื่อที่จะทําให
รูพรุนที่จะเกิดขึ้นในช้ินงานมีปริมาณท่ีนอยที่สุด 

 

1.3   กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ทฤษฎีของกระบวนการไลแกส ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบใหเห็นวากระบวนการไลแกสท่ีใชโรเตอร (Rotor)  ที่ไมมีตัวใบพัด (Impeller) ที่

ปลายดังรูปที่ 1 จะใหขนาดของแกสไนโตรเจนที่ใชในการไลแกสท่ีมีขนาดใหญกวาโรเตอรที่ไมมีตัวใบพัดท่ีปลายดังรูปที่ 2 โดยขนาดของฟอง
ไนโตรเจนท่ีเล็กจะทําใหประสิทธิภาพในการไลแกสไฮโดรเจนท่ีเพิ่มขึ้นดังกราฟท่ีแสดงในรูปที่ 3 

 

                                                                      
                                                                                                  (1)                         (2) 

รูปท่ี 1  ฟองขนาดใหญท่ีเกิดจากโรเตอรท่ีมีตัวใบพัดท่ีปลาย 
                                                                       รูปท่ี 2  ฟองขนาดเล็กท่ีเกิดจากโรเตอรมตีัวใบพัดท่ีปลาย 

                                                           
รูปท่ี 3  ผลขนาดของฟองตอประสิทธภิาพของการไลแกสไฮโดรเจน 
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นอกจากตัวโรเตอรจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการไลแกสแลว เวลาที่ใชในการไลแกสก็สงผลกระทบดวยเหมือนกัน โดยเวลาท่ี
เพิ่มขึ้นจะทําใหปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมลดลงดังกราฟท่ีแสดงในรูปที่ 4 

 

                                             
รูปท่ี 4   ปริมาณของแกสไฮโดรเจนเมือ่ใชโรเตอรท่ีมีตัวใบพัด (Impeller) ท่ีปลายท่ีเวลาการไลแกสท่ีเปลี่ยนไป 

 

ทฤษฏีของอัตราการระบายความรอน (Cooling rate) จะสงผลกระทบโดยตรงตอเปอรเซ็นตสัดสวนของรูพรุนในช้ินงาน โดยปริมาณอัตรา
การระบายความรอนที่สูงขึ้นจะสงผลใหเปอรเซ็นตสัดสวนของรูพรุนในช้ินงานลดลงแมวาปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมจะเพิ่มขึ้นดังกราฟท่ี
แสดงในรูปที่ 5 

                                                  
รูปท่ี 5   ความสัมพนัธระหวางปริมาณแกสไฮโดรเจน อัตราการระบายความรอนท่ีระดับท่ีแตกตางกันตอสัดสวนของปริมาตรของรพูรุนท่ีเกิดข้ึน 

 

1.4  สมมุติฐาน 
1)  เวลาในการไลแกสเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหปริมาณไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนยีมลดลง 
2)  ปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นสงผลใหปริมาณรูพรุนในช้ินงานหลอเพิ่มขึ้น 
3)  ปริมาณรูพรุนในชิ้นงานหลอเพิ่มขึน้จะทําใหคาทนแรงดึง(Tensile strength) ลดลง 
4)  การเพิ่มอัตราการระบายความรอนทําใหปริมาณรูพรุนในช้ินงานหลอลดลง 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
ชิ้นงานที่ถูกนํามาเตรียมสําหรับการทดสอบแรงดึงเปนชิ้นสวนที่ถูกตัดมาจากลออลูมิเนียมท่ีเตรียมมาจากกระบวนการผลิตลออลูมิเนียม

จริงดังรูปที่ 6 และใชแมพิมพจริงโดยกระบวนการหลอที่ใชในการเตรียมลอจะใชระบบแรงดันตํ่า (Low pressure die casting) และใชแมพิมพถาวรท่ี
เปนเหล็ก โดยช้ินงานท่ีถูกตัดออกมาจากสวนของลออลูมิเนียมบริเวณกานลอ  ดังรูปที่ 7 ซึ่งเปนบริเวณที่ถูกพิจารณาแลววาชองทางการไหลมี
ผลกระทบเพียงเล็กนอยตอบริเวณดังกลาว แลวจะนําไปกลึงตามรูปที่ 8  น้ําอลูมิเนียมจะท่ีใชในกระบวนการหลอจะถูกนํามาจากกระบวนการหลอม 
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แลวนําไปเขาไปสูกระบวนการไลแกสดังรูปที่ 9 เพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียม โดยจะใชตัวโรเตอร (Rotor) ที่มีลักษณะดังรูปที่ 10  เปน
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขนาดและกระจายตัวของไนโตรเจนในนํ้าอลูมิเนียมที่อยูในเบาขนถาย เพื่อที่จะจับไฮโดรเจนที่ละลายอยูในนํ้า
อลูมิเนียมใหลอยสูผิวหนาของอลูมิเนียมระหวางกระบวนการของการไลแกส  หลังจากการกระบวนการไลแกสแลว  น้ําอลูมิเนียมจะถูกขนถายมาเติม
ในเตาหลอและทําการวัดปริมาณไฮโดรเจนในเตาหลอ หลังจากกระบวนการหลอเราจะไดชิ้นงานที่เปนลออลูมิเนียมเพื่อนําไปใชเตรียมชิ้นงาน
สําหรับทดสอบหาคาทนแรงดึง หลังจากน้ันจะนําช้ินงานท่ีใชในการทดสอบแรงดึงมาทําวัดหาคาปริมาณรูพรุนในชิ้นงานโดยใชเคร่ืองมือที่หา        
คารูพรุนดังรูปที่ 11   

 

                                        

                           รูปท่ี 6   ลออลูมิเนียมท่ีไดจากกระบวนการหลอ                       รูปท่ี  7  บริเวณท่ีใชเตรียมชิ้นงานสําหรับทดสอบแรงดึง 
 

                                                         
 

รูปท่ี 8   ชิ้นงานสําหรับทดสอบหาคาทนแรงดึง (Tensile strength) 
                                                            

                    
 

  

     รูปท่ี  9  กระบวนการไลแกสในนํ้าอลูมิเนียม                   รูปท่ี 10  รูปรางของโรเตอร                  รูปท่ี 11  ชุดเครื่องมือท่ีใชในการวัดปริมาณ 
                                                                                                                                                                          รูพรุนในชิ้นงาน 
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โดยมีเคร่ืองมือดังกลาวจะอาศัยหลักการของการชั่งวัตถุในอากาศดังรูปที่ 12 และการชั่งวัตถุในนํ้าดังรูปท่ี 13  จากนั้นโปรแกรมจะนําท้ัง  
2 คามาทําการคํานวณออกในรูปของคารูพรุนในช้ินงานดังแสดงในรูปท่ี 14  ซึ่งหลังจากการวัดคารูพรุนในช้ินงานเราจะนําช้ินงานนําไปทดสอบหา
คาแรงดึงดวยเคร่ืองทดสอบแรงดึงซึ่งแสดงถึงความสามารถของวัสดุที่จะรับแรงกระทําได 

 
 
 
 
 
 

        
 
                          รูปท่ี 12  การชั่งน้ําหนักชิ้นงานท่ีทดสอบแรงดึงในนํ้า                รูปท่ี 13  การชั่งน้ําหนักชิ้นงานท่ีทดสอบแรงดึงในอากาศ 

 
 
 
 
 
     
      
 

 
 

รูปท่ี 14  หนาจอท่ีไดจากโปรแกรมแสดงผลปริมาณรูพรนุในชิ้นงาน 
 

3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
3.1  ปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมในเบาขนถายหลังกระบวนการไลแกส 

ปริมาณไฮโดรเจนหลังจากระบวนการไลแกสท่ีใชตัวโรเตอรเปนตัวกระจายและลดขนาดของไนโตรเจน จะลดลงเม่ือเวลาที่ใชในการไล
แกสเพิ่มขึ้น และจะคงท่ีหลังจากเวลา 4 นาที ดังรูปท่ี 15 โดยปริมาณไฮโดรเจนกอนทําการไลแกส  (หลังจากกระบวนการหลอม) จะอยูที่  0.39 ซีซี/
100 กรัมอลูมิเนียมดังรูปที่ 16 และหลังจากกระบวนการไลแกสจะลดลงมาอยูที่ 0.08 ซีซี/100 กรัมอลูมิเนียม ดังรูปที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

ความสัมพันธระหวางเวลาไลแกสกับ Gas content
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รูปท่ี 15  แสดงความสัมพันธระหวางเวลาในการไลแกสกบัปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียม 
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          รูปท่ี 16  ปริมาณไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียม ในเตาหลอม                     รูปท่ี 17  ปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมเินียมในเบาขนถาย 
                        ท่ี 0.39 ซีซี/100 กรัม อลูมิเนียม                                                            หลังการไลแกสท่ี 0.08 ซีซี/100 กรัมอลูมเินียม 
                                                                                                                                                 

3.2  ผลของความสมัพันธระหวางปริมาณรูพรุนในช้ินงานกับปริมาณไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียม 
ปริมาณรูพรุนในช้ินงานท่ีเพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีเพิ่มขึ้นโดยที่ระดับของแรงดันลมที่ใชในการระบาย

ความรอนท่ีแมพิมพทั้งที่ 3 บารและ4บารจะเปนไปในทิศทางเดียวกันดังรูปท่ี 18 แตตางกันตรงท่ีเมื่อใชแรงดันลมในการระบายความรอนที่ 3 บารจะ
มีการเปล่ียนแปลงปริมาณรูพรุนที่รวดเร็วกวาที่ 4 บาร 

 

                               
 

รูปท่ี 18     แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมกับปริมาณรูพรุนในชิ้นงานหลอท่ีแรงดันลมท่ีใชในการระบายความรอนท่ี  
บารและ 4 บารในแมพิมพ 

 

3.3   ปริมาณรูพรุนในช้ินงานท่ีเพิ่มขึ้นจะสงผลตอใหความบกพรองของชิ้นงานท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผลทําใหคาความแข็งแรงวัสดุลดลงดังรูปท่ี 19 ไมวา
แรงดันที่ใชในการระบายความรอนที่ 3 บารและ4 บาร และในขณะเดียวกันคาเปอรเซ็นตการยืดตัวของวัสดุจะลดลงตามปริมาณรูพรุนในชิ้นงานท่ี
เพิ่มขึ้นดัง รูปที่ 20  แตเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางท่ีระดับแรงดันที่ใชในการระบายความรอน 3 บารและ4 บาร จะไมเห็นความแตกตางท่ีชัดเจน 
สาเหตุเนื่องมาจากเม่ือมีการเพิ่มแรงดันที่ใชในการระบายความรอนที่ 4 บารเราจะลดปริมาณของเวลาท่ีใชในการระบายความรอนโดยจะทําการ
คํานวณจากการเอาปริมาณแรงดันลม 4 บารที่ใช คูณดวยเวลาที่ใชในการระบายความรอน ซึ่งผลคูณท่ีไดจะตองเทากับผลคูณของปริมาณแรงดันลมที่ 
3 บารกับเวลาที่ใช  ซึ่งเวลาที่ใชจะตองมากวาเวลาที่ใชกับแรงดันลมที่ 4 บาร 
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รูปท่ี 19   แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณรูพรุนในชิ้นงานหลอกับผลของคาความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate tensile strength) ท่ีแรงดันลมท่ีใชใน

การระบายความรอนท่ี 3 บารและ 4 บาร 
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รูปท่ี 20   แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณรูพรุนในชิ้นงานหลอกับผลของคาเปอรเซ็นตการยืดตัว (Percent elongation) ท่ีแรงดันลมท่ีใชในการ

ระบายความรอนท่ี 3 บารและ 4 บาร 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
1. ปริมาณไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียมจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนการไลแกสโดยปริมาณไฮโดรเจนที่สูงขึ้นจะสงผลใหเกิด

ปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมท่ีสูงขึ้นจะสงผลกระทบใหเกิดรูพรุนในช้ินงานหลอที่เพิ่มขึ้น 
2. ปริมาณรูพรุนในช้ินงานหลอที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหคาทนแรงดึงลดลงท้ังที่ระดับแรงดันในการระบายความรอนที่ 3 บารและ 4 บาร 
3. เวลาท่ีใชในกระบวนการไลแกสที่เพิ่มขึ้นจะสงผลทําใหปริมาณไฮโดรเจนในนํ้าอลูมิเนียมลดลงและจะคงท่ีหลังจากเวลา 4 นาทีภายใต

กระบวนการไลแกสที่ใชตัวโรเตอรเปนตัวกระจายและลดขนาดของไนโตรเจน 
 

5.  ขอเสนอแนะ 
เนื่องดวยงานวิจัยนี้เปนการทดลองภายใตกระบวนการผลิตจริงของสถานประกอบที่ทางผูวิจัยไดปฏิบัติงานอยู ซึ่งแตละสถาน

ประกอบการก็จะมีขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่ีแตกตางกัน แตโดยภาพรวมแลวสามารถท่ีจะประยุกตใชรวมกัน เนื่องจากพื้นฐานโดยรวมมาจาก
ทฤษฏีของงานหลอที่ใชกันอยูทั่วไป 
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การประเมินการใชพลังงานสําหรับการอบแหงเนื้อลําไยโดยใชเคร่ืองอบแหงชนิดชีวมวล 
Evaluation of Energy Consumption for Longan Flesh Drying by Biomass Fueled Dryer 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาเพื่อประเมินความสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแหงเน้ือลําไยดวยเคร่ืองอบแหงชีวมวลของเกษตรกร พรอมท้ังทําการ

วิเคราะหเศรษฐศาสาตรในการอบแหงเน้ือลําไย โดยทําการเก็บขอมูลการอบแหงของเกษตรกรท่ีหมูบาน บานสันปาเหียง ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน 
จํานวน 4 แหง โดยอบแหงเน้ือลําไยพันธุดอท่ีมีความชื้นเร่ิมตน 310-385%db. คร้ังละ 500-600 kg ดวยอุณหภูมิเฉลี่ย 60 - 64 oC จนเหลือความชื้น 
20.51±0.32 %db. ใชเวลาอบแหง 14 h ความเร็วลมที่ใช 0.52±0.062 m/s จากการประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน ไดใชพลังงานไปกับสวนตางๆดังน้ี 
คือพลังงานท่ีใชในการอบแหง 8.85% พลังงานท่ีสูญเสียไปกับลมรอนทิ้ง 1.35% พลังงานท่ีสูญเสียไปกับโครงสรางและอุปกรณ 0.10% พลังงานท่ี
สูญเสียผาผนัง 37.88% พลังงานท่ีสูญเสียไปกับพื้น 2.86 % พลังงานท่ีสูญเสียไปกับไอเสีย 34 % และพลังงานท่ีสูญเสียไปกับสาเหตุอื่นๆ 14.50% มี
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 27.85MJ/kgwater ประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหง  13.68% ประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหงเชิงความรอน 8.81%และจากการ
วิเคราะหเศรษฐศาสตรพบวาการอบแหงเน้ือลําไยโดยเคร่ืองอบแหงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ผลตอบแทนภายในโครงการ 437% ระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน 
สําหรับแนวทางในการสรางเคร่ืองอบแหงใหเพื่อใหประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียพลังงานไปผานผนังและไอเสีย ควรมีการเพิ่มฉนวนใหกับ
ผนังและเพ่ิมพื้นที่แลกเปล่ียนความรอนใหกับทอแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแหง 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to the evaluate of the energy consumption for longan flesh drying by biomass fueled dryer of villager 

from Sanphahiang village, Makuaja sub-district in Muang district of Lumphun province and introduction of save energy for Longan flesh drying 
by biomass fueled dryer. This study used biomass fueled dryer 4 construction by the drying of fresh of longan cv. Dor about 500-600 kg, dried air 
temperature was at 61.78±0.37 °C. The drying conditions were the drying air velocity of 0.52±0.062 m/s. Initial moisture content of product of 
311-398 % dry-basis and the final moisture content of  20 .51±0.32% dry-basis. It was found that the drying time was 14 h. The energy usage 
analysis follows: energy from dryer was 8.58 %, loss energy from wasted air was 1.35 %, loss energy from construction materials were 0.10 %, 
loss energy from wall was 37.88 %, loss energy from area was 2.86 %, loss energy from exhaust was 34.73 %, loss energy from case another was 
14.50 % and specific energy consumption was 27.85 MJ/Kgwater. The efficiency from the drying was 13.68 % and the efficiency from the heating 
was8.81 %. From economics analysis, it showed that the results of cost analysis in this research gave the internal rat of return at 437 % and the 
payback period was 4 months.  Therefore, the developed of energy consumption for longan flesh drying by biomass fueled dryer was save cost and 
energy from loss energy from wasted air and loss energy from exhaust by increase insulation for the wall and  increase areas for heater exchanged 
of construction material. 
 

1. บทนํา 
 ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจของประเทศไทย  จากการสํารวจการเพาะปลูกลําไยพบวาในจังหวัดลําพูนและเชียงใหมมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งส้ิน 
328,329 ไร คิดเปนรอยละ 71.04 ของพื้นที่เพาะปลูกลําไยท้ังประเทศ ลําไยสวนใหญจะถูกนํามาแปรรูปเปนลําไยอบแหงทั้งลําไยท้ังลูก  เน้ือลําไยแหง 
เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ซึ่งเคร่ืองอบแหงท่ีนิยมใชไดแก เตาอบแบบไตหวัน ตูอบลมรอนแบบหมุน เตาอบฟน เตา
อบแบบอุโมงค และเตาอบไอน้ํา  จากการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายในการอบลําไยท้ังลูกดวยเตาอบแหงท่ีใชแกลบเปนเชื้อเพลิงและตูอบแหงแบบ
ไตหวัน (กรยุทธ และคณะ, 2548) ในการอบแหงลําไยสด 1,000 kg ที่อุณหภูมิ 60-70 oC ความเร็วลม 2.5 m/s จนเหลือความชื้น 14-21%db. พบวาเตา
อบแหงท่ีใชแกลบจะมีคาใชจาย 0.67 Bath/kgdry longan ขณะท่ีเตาอบแหงแบบไตหวันมีคาใชจาย 2.27 Bath/kgdry longan  และจากงานวิจัยของ กรรณิการ 
(2549) พบวาในการอบแหงลําไยท้ังลูกดวยเคร่ืองอบแหงแบบไตหวันที่ใชแกส LPG เปนเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 kg พบวามีคาความสิ้นเปลือง 
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พลังงานจําเพาะในการอบ  6.7 MJ/kgwater พลังงานท้ังหมดที่ใชคิดเปนพลังงานท่ีใชในการระเหยน้ําออกจากลําไย 41% พลังงานท่ีสูญเสียไปกับลม
รอนท้ิง 52% และพลังงานท่ีสูญเสียไปกับการถายเทความรอน 7% โดยเคร่ืองอบแหงแบบไตหวันมีผลตอบแทนโครงการภายใน 32% และ โครงการ
มีระยะเวลาคืนทุน 3 ป  
 จาการสํารวจขอมูลของ จิติมาพร (2548) พบวาปพ.ศ.2547 การผลิตเน้ือลําไยแหงของผูผลิตรายยอยหรือเกษตรกรที่นิยมใชไดแกเคร่ือง
อบแหงท่ีใชฟนหรือเศษวัสดุทางการเกษตรอื่นเปนเชื้อเพลิง เนื่องจากเคร่ืองอบแหงสรางงายและราคาถูก ตองการการบํารุงรักษานอย ใชงานงายอีก
ทั้งเช้ือเพลิงหางาย และราคาถูก ซึ่งเหมาะสมเปนเทคโนโลยีสําหรับทองถ่ิน แตจากการสืบคนขอมูลปรากฏวามีขอมูลนอยมากเก่ียวกับการใชพลังงาน
ในการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงชีวมวลในระดับเกษตรกร ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงไดทําการเก็บขอมูลเพื่อประเมินพลังงานท่ีใชในการอบแหงเน้ือลําไย
ดวยเคร่ืองอบแหงชีวมวลของเกษตรกร ณ บานสันปาเหียง ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน จํานวน 4 แหง พรอมท้ังการวิเคราะหเศรษฐศาสตรเพื่อหา
จุดคุมทุนในการอบแหงเน้ือลําไยดวยเคร่ืองอบแหงชีวมวล ซึ่งจะเปนประโยชนในการท่ีจะนําไปปรับปรุงเคร่ืองอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
อบแหง และทําใหการใชพลังงานมีความคุมคายิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายไดของเกษตรกร  
 

2. ทฤษฎี 
การวิเคราะหพลังงานความรอน 

การใชพลังงานความรอนในการอบแหงประกอบดวยวิเคราะหหาพลังงานท้ังหมด (Etotal) พลังงานท่ีนําไปใชประโยชน (Euse) และ 
พลังงานท่ีสูญเสีย (Eloss) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พลังงานความรอนที่ไดจากเช้ือเพลิงทั้งหมด (Etotal) คือพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมฟนดังคํานวณไดจากสมการ 
 

                                                                (1) 
firewoodHHVfirewoodmtotalE =

 

เมื่อ    Mfirewood คือ มวลของเช้ือเพลิงที่ใชในการเผาไหม(kg )      
         HHVfirewoodคือ คาความรอนของฟน ( HHVfirewood=14.98 MJ/kg;  ที่มา:http//www.dede.go.th.) 
 

2) พลังงานท่ีใชในการอบแหง (Euse) เปนพลังงานความรอนในการระเหยน้ําออกจากลําไยและความรอนที่ทําใหลําไยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
คํานวณไดจาก 
        )pT(PPCpmfghwmuseE Δ+′=                                                                            (2) 
 

เมื่อคาความจุความรอนจําเพาะของลําไยพันธุดอ (Cpp ) และคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลําไยพันธุดอ (h`fg  ) คํานวณไดจากสมการ       
(ธณัฐยศ, 2546) 

          (3) 1567.2M4502.0
PP

C +=

และ    

)(-8.0369M) 0.144exp2.386T)(1-(2502fgh +=′      (4)    
 

เมื่อ  mw  คือ ปริมาณนํ้าที่ระเหยออกจากลําไย(kg),  ΔTp คือ อุณหภูมิลําไยท่ีเพิ่มขึ้น(°C),   
       mp  คือ มวลเน้ือลําไยแหง (kg),   M คือ ความชื้นของลําไย(เศษสวนมาตรฐานแหง)                              

 

3) พลังงานท่ีสูญเสียไปกับลมรอนทิ้ง (Eloss1) ซึ่งเปนอากาศหลังอบแหงที่ปลอยออกจากหองอบคํานวณจาก 
 

)ambTout)(TvCoutwa(Camloss1E −+=          (5) 
 

เมื่อ ma  คือ มวลของอากาศแหง ( kgdry air ), Tout  คือ อุณหภูมิลมรอนทิ้ง (°C),  Tamb  คือ อุณหภูมิอากาศส่ิงแวดลอม ( °C ), wout  คือ อัตราสวนความชื้น
ของอากาศท่ีออกจากหองอบแหง (kgwater/kgdry air),  Ca  คือ ความจุความรอนจําเพาะของอากาศเทากับ 1.008 kJ/kgdry air.°C  และ Cv  คือ ความจุความ
รอนจําเพาะของไอน้ําเทากับ 1.88 kJ/kgwater.°C 
                        

4) พลังงานท่ีสูญเสียผานผนัง (Eloss2) เกิดจากการถายเทความรอนผานผนังท้ังส่ีดานซ่ึงสวนลางทําดวยอิฐและสวนบนเปนสังกะสี รวมท้ัง
หลังคาที่เปนสังกะสี  
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      t.T.A
h/1k/xh/1

1E wallwall
21

2loss Δ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

Δ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+Δ+

=                              (6) 

 

เมื่อ  U  คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม ( W/m2.C),  Awall  คือ พื้นที่ผนัง (m2),  x   คือ ความหนาของผนัง(m),  Δt  คือ เวลาอบแหง (h),          
k  คือ คาสภาพการนําความรอนซึ่งสังกะสีและอิฐมีคา 36  W/m2 และ 0.65   W/m2 ตามลําดับ  h1 , h2   คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอนโดยบังคับและ
การพาความรอนโดยธรรมชาติมีคาเทากับ 850 และ 35 ตามลําดับ 

5) พลังงานท่ีสูญเสียผานพื้น (Eloss3) โดยจะคิดเสมือนวา ชั้นดินเปนฉนวนอยางดี ไมมีการสูญเสียความรอนผานชั้นดิน ดังนั้น   
 

                                               E floorfloorpfloor3loss TCm Δ=                                                     (7) 
 

เมื่อ mfloor คือมวลของพื้นหองอบ (kg),  Cpfloor คือ คาความจุความรอนจําเพาะของพื้นที่เปนอิฐเทากับ 36 kJ/kg.°C 
 
 

6) พลังงานท่ีสูญเสียไปกับโครงสรางเตาและถาด (Eloss4) โดยโครงสรางทําดวยไมและถาดเปนอลูมิเนียม พลังงานคํานวณจาก   

           ( ) ( )traytraytraystruaturestruaturepstruature4loss TCmTCmE Δ+Δ=                      (8) 
 

เมื่อ   C turature , Cptray คือความจุความรอนจําเพาะของโครงสรางและถาดเทากับ 2.4 และ 0.883  kJ/kg.°C   ตามลําดับ ps
               

7) พลังงานท่ีสูญเสียไปกับไอเสีย (Eloss5) ซึ่งเปนอากาศในเตาเผาทอปลอยออกจากทอไอเสีย คํานวณจาก  

         ( )ambexhgasexhgaspexhgas5LOSS TTCmE −=                                      (9) 
 

 

เมื่อ  Cpexhgas คือ คาความจุความรอนจําเพาะของไอเสียเทากับ 1.0295  kJ/kg.°C 
         

8) พลังงานท่ีสูญเสียจากสาเหตุอื่นๆ (Eloss6) จะเปนสวนของพลังงานท่ีไมสามารถทําการเก็บขอมูลได เชน การสูญเสียพลังงานเน่ืองจาก
การเปดประตูเคร่ืองอบแหง และผนังมีรูร่ัว เปนตน 

 

                 ( )5lossE4lossE3lossEloss2Eloss1EuseEtotalEloss6E +++++−=             (10) 
  

การวิเคราะหสมรรถนะของการอบแหง 
             1)  ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC)  เปนคาที่ใชเพื่อเปรียบเทียบการใชพลังงานในการดึงน้ําออกจากวัสดุแตละชนิดและ/หรือแตละ
เคร่ือง โดยนิยามเทอม SEC วาเปนคาพลังงานท้ังหมดไดแก พลังงานความรอนจากการเผาไหม (Etotal) และพลังงานทางไฟฟา (ΣEfan) ซึ่งใชในการ
อบแหงตอหน่ึงหนวยมวลของนํ้าที่ระเหยออกจากวัสดุ (mw) นั่นคือ 
 

                                   
w

totalfan

m
E)E6.2(

SEC ∑ +
=                                    (11) 

2) ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองเคร่ืองอบแหง:                                (12)  100×=
total

use
T E

E
η

 3) ประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหง:                                                    (13) 100
EE

E

exhgastotal

use ×
−

=η

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 
1) มูลคาปจจุปนสุทธิของโครงการ (NPV) ใชเปนเกณฑตัดสินใจโครงการวาโครงการน้ันจะใหผลตอบแทนคุมคาหรือไม กลาวคือ ถาคา 

NPV ที่ไดออกมาเปนลบหรือตํ่ากวา ศูนย แสดลงวาการลงทุนตามโครงการน้ันจะไมคุมคา  
 

             
( ) ( ) 0

n

1t
t

t
n

1t
t

t C
i1

C
i1

B
NPV −

+
−

+
= ∑∑

==

                                     (14) 

 

เมื่อ  Bt  คือ ผลตอบแทนสุทธิในปที่ t (t=1,2,3,…...n),  Ct คือ ตนทุนในปที่ t (t=1,2,3,…...n),  C0 คือ คาใชจายเร่ิมแรกของโครงการ,  I คือ อัตรา
ดอกเบ้ีย (%),  n คือ อายุของโครงการ(ป),  t  คือ ปที่ของของโครงการ (t=1,2,3,…...n)                       
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2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) อัตราสวนรอยละท่ีแสดงถึงความสามารถท่ีจะกอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุนพอดี หรือ
อีกนัยหนึ่ง คืออัตราผลตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคาเทากับศูนยพอดีนั่นเอง สามารถหาไดจาก 

 

                          
( ) ( )

0C
i1

C
i1

B
NPV 0

n

1t
t

t
n

1t
t

t =−
+

−
+

= ∑∑
==

    (15) 

 

3) ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาท่ีดําเนินงานโครงการที่ทําใหผลตอบแทนสุทธิที่ไดปรับคาของเวลา มีคาเทากับคาใชจายในการ
ลงทุนพอดี หรือจํานวนระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับศูนย สามารถคํานวณจากสมการท่ี (14) 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการเก็บขอมูลการอบแหงเน้ือลําไยดวยเคร่ืองอบแหงชีวมวลของเกษตรกร ณ บานสันปาเหียง  ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน จํานวน      
4 แหง ซึ่งเคร่ืองอบแหงของแตละแหงก็จะมีการกอสรางดวยวัสดุและขนาดความจุที่  เหมือนกัน (แสดงดังรูปท่ี1 ก ถึง ค) เคร่ืองอบท่ีสรางเปนอาคาร
ขนาดกวาง 4 m x ยาว 2 m x สูง 2.5 m (ดังรูปที่ 2) โดยโครงสรางเตาเปนไม  พื้นเปนอิฐ ผนังทั้งสีดานแบงเปนสวนลางเปนอิฐกอสูง 0.95 m และสวน
ที่เหลือเปนผนังสังกะสี  หลังคาเปนสังกะสี โดยผนังดานหน่ึงสามารถปด-เปดไดเพื่อนําวัสดุเขา-ออกจากหองอบ ภายในหองอบมีทอแลกเปล่ียน
ความรอนเสนผาศูนยกลาง 14” จํานวน 2 คู ความยาว 3 m จะนําอากาศรอนจากชองเผาไหมซึ่งอยูที่ดานนอกหองอบไปถายเทความรอนใหกับอากาศ
ภายในหองอบแหง แลวจึงไหลออกปลอยทิ้งผานทอไอเสียที่ดานบน  เหนือทอแลกเปล่ียนความรอนจะมีชั้นสําหรับวางถาดบรรจุวัสดุอบ 7-9 ชั้น 
บรรจุไดประมาณ 190 ถาด แตละถาดขนาด 50x50 cm คิดเปนความจุเนื้อลําไย  600 kg อุณหภูมิอบแหงควบคุมจากการใสฟนในเตาเพ่ือเผา 
        
 

                                                                   

                                       ก. เคร่ืองอบแหงดวยชีวมวลแหงที่ 1                ข. เคร่ืองอบแหงดวยชีวมวลแหงที่ 2  
 

                                                                 

                                       ค. เคร่ืองอบแหงดวยชีวมวลแหงที่ 3                                            ง. เคร่ืองอบแหงดวยชีวมวลแหงที่ 4       
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รูปท่ี 1  สภาพของเครื่องอบแหงชีวมวลของเกษตรกร ณ บานสันปาเหียง ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน  จํานวน 4 แหง 
 
 

                           
                      1 หองอบแหง   2 ชองปลอยลมรอน   3 พัดลม  
                      4 ประตู   5 ชั้นวางถาดลําไยท้ิง 

 

5 

2 

เตาเผา   7 ทอแลกเปลี่ยนความรอน   8 ไอเสีย 

 6 

8 

7 

 
6 

 

1 
3

4 

 
รูปท่ี 2  สวนประกอบของเครือ่งอบแหงชีวมวล 

การเก็บขอมูลในการอบแหงเน้ือลําไยโดยใชฟนจากลําไยเปนเชื้อเพลิง บันทึกน้ําหนักลําไยท้ังกอนและหลังการการอบจะ น้ําหนักฟน
ทั้งหมดท่ีใชในการอบแหง ในระหวางการอบแหงจะเก็บขอมูลอุณหภูมิทุกๆ 1 h ทําการวัดอุณหภูมิอากาศส่ิงแวดลอม อุณหภูมิอากาศในหองอบแหง 
อุณหภูมิลมรอนทิ้ง อุณหภูมิในหองเผาไหม และอุณหภูมิอากาศออกท่ีไอเสีย ซึ่งการวัดอุณหภูมิใชหัววัดและสายวัดเทอรโมมิเตอรชนิด k 
(Thermometer, Kane-May Model KM330) พรอมท้ังวัดความเร็วลม  

การวิเคราะหเศรษฐศาสตรในการอบแหงเน้ือลําไยโดยใชเคร่ืองอบแหงชนิดชีวมวลมีเงื่อนไขที่ใช คือระยะเวลาของโครงการ 10 ป อัตรา
ดอกเบี้ย 6.75% (ที่มา: http://www.bot.or.th) และจํานวนคร้ังการอบแหง 90 คร้ัง/ป ราคาลําไยสด 17 บาท/kg (ราคาลําไยแหงอยูที่ 220บาท/kg) ราคา
ฟน 1.2 บาท/kg  

 

4. ผลการวิจัย 
ผลการเก็บขอมูลและผลท่ีไดจากการประเมินการใชพลังงานในการอบแหงเน้ือลําไยโดยเคร่ืองอบแหงชีวมวล ของเกษตรกรทั้ง 4 แหง

แสดงดังตารางท่ี 1 จะพบวาในการอบแหงเน้ือลําไย 500-600 kg นั้น  มีความชื้นเร่ิมตน 311-398%db. อบแหงท่ีอุณหภูมิ 61.78±1.37 oC เปนเวลา
ประมาณ 14 h จนเหลือความชื้นสุดทาย 20.51±0.32%db. ไดลําไยแหงนํ้าหนัก 97.4-111.2 kg นั้นใชชีวมวล 650-750 kg ในการใหพลังงาน ซึ่ง
พลังงานงานท่ีไดเปนพลังงานความรอน จากการประเมินการใชพลังงานพบวา เคร่ืองอบแหงของเกษตรกรท้ัง 4 ราย มีการใชพลังงานไปในสวนตางๆ
ที่คลายกัน ซึ่งมีลักษณะดังน้ี จากพลังงานท้ังหมด 9,662.10-11,384.80 MJ ใชไปในการอบแหง 855.26-961.34 MJ สูญเสียไปกับลมรอนทิ้ง           
128-157 MJ ไปกับโครงสรางและอุปกรณ 9.96-12.07 MJ สูญเสียไปผานผนัง 3,032.25-4,626.98 MJ สูญเสียผานพื้นหอง 292.85-311.34 MJ สูญเสีย
ไปกับไอเสีย 3,335.16 -4,434.13 MJ และสูญเสียไปกับสาเหตุอื่นๆ 1,281.64-1,831.11 MJ อยูในชวงเดียวกัน  และจากการคํานวณหาความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะในการระเหยนํ้าออก 
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ตารางท่ี 1  ขอมูลและการประเมินการใชพลังงานในการอบแหงเนื้อลําไยดวยเครื่องอบแหงชีวมวลของเกษตรกร ณ บานสันปาเหียง ต.มะเขือแจ         
อ.เมือง จ.ลําพูน ท้ัง 4 แหง  

 

ขอมูล เคร่ืองอบแหง 1 เคร่ืองอบแหง 2 เคร่ืองอบแหง 3 เคร่ืองอบแหง 4 
น้ําหนักลําไยท้ังลูก,kg 900 850 1000 1100 
น้ําหนักลําใยสดเฉพาะเน้ือ,kg 510 484 550 576 
น้ําหนักลําไยแหง,kg 106.2 97.4 93.1 111.2 
ความชื้นเร่ิมตน, %db 378 396 311 384 
ความชื้นสุดทาย, %db 20.9 20.4 20.14 20.6 
ขนาดหองอบแหง,m 175x230x380 210x245x405 200x240x400 183x245x400 
จํานวนช้ันวางลําไย 8 7 7 7 
จํานวนถาดท้ังหมด 192 196 196 196 
จํานวนพัดลม 6 6 8 8 
ขนาดมอเตอร 0.33 0.33 0.33 0.33 
พื้นที่ทั้งหมดของผนังอิฐ, m2 17.2 24.5 22.4 21.32 
พื้นที่ลมรอนท้ิง, m2 0.247 0.263 0.28 0.32 
เสนผาศูนยกลางทอความรอน, m 16 19 19 19 
ความเร็วลมรอนทิ้ง, m/s 0.43 0.45 0.56 0.46 
ความเร็วไอเสียทิ้ง, m/s 0.5 0.5 0.5 0.5 
อุณหภูมิอากาศรอบๆบริเวณผิวทอ, °C 281.5 251 272 260 

อุณหภูมิอากาศส่ิงแวดลอม(oC) 30.6±0.92 31±0.51 30.6±0.85 31±0.92 
อุณหภูมิลมรอนทิ้ง(oC) 45.3±3.32 53±2.78 47±1.12 51±1.98 
อุณหภูมิอากาศในหองเผาไหม(oC) 281.5±15.68 251±10.50 272±26.04 260±18.06 
อุณหภูมิไอเสีย(oC) 225.6±15.68 237±10.50 222±26.04 227±18.06 
ความเร็วลมเฉล่ีย(m/s) 0.8 0.84 0.86 0.8 
น้ําหนักฟน(kg) 645 760 685 658 
ETotal(MJ) 9,662.10 11,384.80 10,261.30 9,856.84 
Euse (MJ) 961.34 913.15 855.26 680.85 
Eloss1(MJ) 128.74 128.91 157.23 153.43 
Eloss4(MJ) 9.96 12.07 12.04 10.06 
Eloss2(MJ) 3,032.25 4,626.98 4,432.44 3,859.99 
Eloss3(MJ) 294.71 292.85 311.34 305.44 
Eloss5(MJ) 3,403.98 4,434.13 3,335.16 3,449.82 
Eloss6r(MJ) 1,831.11 1,281.64 1,478.21 1,512.74 
SEC (MJ/kgwater) 24.45 29.57 29.73 27.65 

ηเชิงความรอ(%  ) 9.95 8.02 8.33 8.94 

η 15.36 13.14 12.45 13.75 เคร่ืองอบแหง(%) 
 

จากลําไย พบวามีคาอยูในชวง 24.45-29.73 MJ/kgwater รวมท้ังมีประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหง 8.02-9.95% และประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหง
เชิงความรอน 12.45-15.36%  จึงไดเปนที่แนใจแลววาการประเมินการใชพลังงานในการอบแหงเน้ือลําไยโดยเคร่ืองอบแหงชีวมวลนั้นมีลักษณะการ
ใชพลังงานในสวนตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3   แสดงไดอะแกรมสมดุลพลังงานสําหรับการอบแหงเนื้อลําไยโดยเครือ่งอบแหงชนิดชีวมวลเปนเชือ้เพลิง 

 

พลังงานท้ังหมดที่ไดจากชีวมวลนั้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปพบวา ไดมีการใชพลังงานในการอบแหง 8.85% สูญเสียไปยังสวนตางๆดังน้ี 
พลังงานท่ีสูญเสียกับลมรอนทิ้ง 1.35% พลังงานท่ีสูญเสียไปกับโครงสรางและอุปกรณ 0.10% พลังงานที่สูญเสียไปผานผนัง 37.88% พลังงานท่ี
สูญเสียไปกับพื้น 2.86% พลังงานท่ีสูญเสียไปกับไอเสีย 34.73% และ พลังงานท่ีสูญเสียไปกับสาเหตุอื่นๆ 14.50 ซึ่งสวนใหญจะสูญเสียไปกับการ
ถายเทความรอนผานผนังและ การสูญเสียไปกับไอเสีย และนอกจากน้ียังพบวา การอบแหงโดยเคร่ืองอบแหงท่ีใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงน้ันมีคาความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการระเหยน้ําออกจากลําไย 27.85 MJ/kgwater ประสิทธิภาพเครื่องอบแหง 8.81% และประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหงเชิง
ความรอน 13.67% ในการเสนอแนะแนวทางในการสรางเคร่ืองอบแหงนั้นจึงควรเพ่ิมฉนวนใหผนังหองอบแหงเพื่อลดการสูญเสียความรอน และเพิ่ม
พื้นที่แลกเปล่ียนความรอนใหกับทอเพื่อไดถายเทความรอนใหกับหองอบแหงมากขึ้นและลดอุณหภูมิไอเสียที่ปลอยสูอากาศแวดลอม   

ผลการวิเคราะหเศรษฐศาสตรในการอบแหงเน้ือลําไยโดยเคร่ืองอบแหงชนิดชีวมวลของเกษตรท้ัง 4 ราย พบวาจาก เงินลงทุนเบ้ืองตนใน
การสรางเคร่ืองอบแหง 87,398 บาท ตนทุนวัตถุดิบ 14,450-15,300 บาท/คร้ัง ตนทุนพลังงาน 744-975 บาท/คร้ัง คาดําเนินการ 2,650–3,280 บาท/คร้ัง   
คาบํารุงรักษา 29 บาท/คร้ัง ไดผลตอบแทน 21,428-24,464 บาท/คร้ัง จากตนทุนทั้งหมด 18,411-1,9562 บาท/คร้ัง จึงไดผลการตอบแทนสุทธิ          
3,038- 4,952 บาท/คร้ัง ซึ่งเม่ือพิจารณาตลอดอายุโครงการ 10 ป พบวามูลคาสุทธิของโครงการท่ีจะได ของเกษตรกรทั้ง 4 รายอยูในชวง 
1,867,746.82-3,062,306.88 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 327-453 % ระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหเศรษฐศาสตรความเปนไปไดในการอบแหงเนื้อลําไยโดยเครื่องอบแหงชีวมวล 

เคร่ืองอบแหง1 เคร่ืองอบแหง 2 เคร่ืองอบแหง 3 เคร่ืองอบแหง 4 
ขอมูล บาท / บาท / บาท / บาท / บาท / บาท / บาท / บาท / 

kgdry longan คร้ัง kgdry longan คร้ัง kgdry longan คร้ัง kgdry longan คร้ัง 
ราคาเคร่ืองอบแหง 136.96 1.4 136.96 1.4 136.96 1.4 136.96 1.4 

ตนทุนวัตถุดิบ 15300 144 14450 148.35 15300 141.66 15300 137.54 

ตนทุนพลังงาน 744 7.26 975 10.01 906 10.06 817.6 7.35 
คาดําเนินการ 2650 24.95 2820 28.95 3150 33.83 3280 29.49 
คาบํารุงรักษา 29.1 0.27 29.1 0.3 29.1 0.31 29.1 0.26 
มูลคาซาก 21.3 0.2 21.3 0.22 21.3 0.22 21.3 0.19 
ผลตอบแทน 23364 220 21428 220 23760 220 24464 220 
ตนทุนทั้งหมด 18850 177 18411 189 19522 180.75 19562 175.9 
ผลตอบแทนตอคร้ังการอบ 4535 43 3038 31 4259 39.25 4952 44.1 
NPV, บาท 2,749,513.57 1,857,746.82 2,638,702.43 3,062,306.88 
IRR ,% 450 327 453 520 
PB, ป 0.3 0.3 0.3 0.3 
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5.  สรุปผลการวิจัย 
 ในการอบแหงเน้ือลําไยโดยใชเคร่ืองอบแหงชนิดชีวมวลนั้น พลังงานทั้งหมดถูกนํามาใชในการอบแหงเพียง 8.85% สวนที่พลังงานท่ี
เหลืออีก 91.15% เปนพลังงานท่ีสูญเสีย โดยพลังงานท่ีสูญเสียผานผนังและพลังงานที่สูญเสียผานไอเสีย ซึ่งพลังงานท้ังสองน้ีเกิดการสูญเสียรวม 
72.61% ซึ่งเปนการสูญเสียพลังงานไปจํานวนมาก  
 สําหรับผลการวิเคราะหเศรษฐศาสตรนั้นพบวาเม่ือพิจารณาหักลบตนทุนคาใชจายแลวพบวามีผลตอบแทนการอบ 4,196บาท/คร้ัง และเมื่อ
พิจารณาตนทุนพบวา ตนทุนในการสรางเคร่ืองอบแหง 1.4 บาท/kgdry longan ตนทุนคาพลังงาน 8.87 บาท/kgdry longan มูลคาผลตอบแทนตลอดอายุ
โครงการ 10 ป มีคา 2,577,067 บาท ผลตอบแทนภายใน 437% ระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน จึงพบวาเม่ือพิจารณาการลงทุนสรางเคร่ืองอบแหงท่ีใช       
ชีวมวลเปนเชื้อเพลิงของชาวบานนี้ นั้นเหมาะสมท่ีจะสรางเพราะท้ังผลตอบแทนภายในและระยะเวลาคืนทุนนั้นแสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนท่ีไดนั้น
มีคามากกวาการลงทุนของโครงการมาก  
 ถึงแมการอบแหงเน้ือลําไยโดยเคร่ืองอบแหงชีวมวลน้ันจะมีระยะเวลาคืนทุนเร็วแตเมื่อพิจารณาผลการประเมินการใชพลังงานพบวา
เคร่ืองอบแหงน้ันมีการสูญเสียพลังงานไปเปนจํานวนมากถึง 72.61% และจากการวิเคราะหเศรษฐศาสตรพบวาตนทุนพลังงานน้ันมีคาสูงถึง          
8.87 บาท/ kgdry longan ในขณะท่ีตนทุนในการสรางเคร่ืองอบแหงมีคาเพียง 1.4 บาท/ kgdry longan จึงเสนอแนะใหมีการสรางหรือปรับปรุงเคร่ืองอบแหง
สวนของผนังหองอบแหง และการลดอุณหภูมิที่สงออกทางทอไอเสียโดยการติดฉนวนเพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่แลกเปล่ียนความรอนใหกับทอ
แลกเปล่ียนความรอน ทั้งนี้การปรับปรุงและสรางดังกลาวนาจะใหผลตอบแทนท่ีคุมคาเม่ือพิจารณาถึงตนทุนการใชพลังงานท่ีสูงกวาตนทุนการสราง
เคร่ืองอบแหงอยูมาก 
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
ขอแสดงความขอบคุณตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สนับสนุนโครงการน้ี ขอแสดงความขอบคุณคณาจารย หองปฎิบัติการ

อบแหง ภาควิชาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสาตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดแก ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ และ ผศ.ดร.อารีย อัจฉริยวิริยะ รวมท้ัง 
กอดขวัญ นามสงวน ที่ใหคําปรึกษาในงานวิจัยนี้ 
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การแปลงหนาท่ีทางคุณภาพ (QFD) ความตองการลูกคา : กรณีศึกษาผลิตภัณฑรถบรรทุกก่ึงพวง 
Quality Function Deployment (QFD) of the Customer Needs, Case Study : Semi-Trailer Products  

 

ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี 1  สุรศักดิ์ สุรนันทชัย 2  นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย 3  และ กุสุมา ผลาพรม 4 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบรีุ 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

4 มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร 
 

บทคัดยอ 
 อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก และถาเปนอุตสาหกรรมที่เจาของกิจการเปนของคน
ไทย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันกับตางประเทศ ในสวนการตอบสนองตอความตองการลูกคาถือวา
เปนจุดแข็งที่สําคัญ  
 ความตองการที่จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเร่ิมจากการสัมภาษณลูกคาแลวจัดเรียงขอความนําเสนอคณะทํางานรวม (Concurrent) เพื่อ
ระบุหัวขอแลวสรางแบบสํารวจเพ่ือจัดลําดับความสําคัญตามคามัธยฐานแบงกลุม (Category Scales) จากความตองการของลูกคาจะถูกแปลงคาใหเปน
ขอมูลทางเทคนิค (Technical Data)  เพื่อกําหนดขอบเขตและยุทธศาสตรของผลิตภัณฑดวยอาศัยเทคนิค QFD (Quality Function Deployment 
Method) ซึ่งจะมีการพิจารณาคาตัวแปรที่มีผลกระทําหลายเชิงซอน (Multiple Response) เพื่อใหไดคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในสวนกิจกรรมยอยที่
ตอบสนองตอความตองการจะถูกดําเนินงานเพราะจะสงผลกระทบโดยตรงตอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 กรณีศึกษาการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกก่ึงพวงพบวาความตองการลูกคาใหความสําคัญกับความสวยงาม, วัสดุที่ใชในการผลิต, ความ
แข็งแรง, ความทนทาน, น้ําหนักเบา, การบริการหลังการขาย, เวลาในการสงมอบ และราคาขาย ผลการวิจัยพบวาลําดับความสําคัญของขอรองเรียน
อุปกรณเสียหาย 9.03% ระยะการโกงงอสูงสุด 7.43% ขีดความสามารถในการบรรทุกตอน้ําหนักโครงสราง 6.81% คาความปลอดภัย 6.95% และราคา
ตนทุน 5.79% จึงทําใหการออกแบบและพัฒนาตองมีการกําหนดคาดังกลาวใหมีความสอดคลองไดแก การลดขอรองเรียน การออกแบบใหโครงสราง
โกงสูงสุดไมเกิน 10 mm และเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมตามทางเลือกวัสดุ SM490YA  SS400 และ SS41 ผลที่ไดจากการวิจัยยังนําไปสูการกําหนด
กิจกรรมยอยของการออกแบบท่ีจะตองนําเสนอขอมูลในสวนความแข็งแรง ความพึงพอใจลูกคา และอัตราบรรทุกตอราคา 
 ในการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกก่ึงพวง ตามความตองการของลูกคาทําใหผลิตภัณฑมีความทันสมัยรองรับการระบบการคาเสรี และ
เปนการเตรียมความพรอมในการแขงขันที่ยั่งยืนตอไป 
คําสําคัญ : การแปลงหนาที่ทางคุณภาพ (QFD) โครงสรางรถบรรทุกก่ึงพวง (Semi-Trailer) ความตองการลูกคา (Customer Needs) 
 

1.  บทนํา 
 ปจจุบันการขนสงและการลําเลียงถือวาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะผลิตภัณฑรถบรรทุกที่ใชลําเลียงตูสินคา 
เพื่อการนําเขาสงออกก็มีความตองการใชงานมาก และแปรผันตรงกับสภาพเศรษฐกิจ พรอมกับราคานํ้ามันก็แปรเปลี่ยนไมแนนอน  ผูประกอบการ
ผลิตมีความต่ืนตัวที่จะออกแบบและพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการลูกคา เพราะตองการแขงขันกับคูแขงภายใน และภายนอกประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปท่ี 1 ผลิตภณัฑรถบรรทุกกึ่งพวง                   รูปท่ี 2  แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ 
                                                ที่มา : (D. Xu . H.-S. Yan : 2005) 
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   การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโครงสรางรถบรรทุก ดังแสดงในรูปที่ 1 จะมีลักษณะ 4 สวน  (D. Xu . H.-S. Yan : 2005) เมื่อนํามาปรับ
ใหเขากับปญหาท่ีไดจากการสัมภาษณสามารถแบงไดเปนสวน ๆ ไดแก ลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Characteristics)  ขั้นตอนของการออกแบบ 
(Design Process)  สภาวะในการทํางาน (Design Condition)  และคณะทํางาน (Design Team) โดยในรายละเอียดขอยอยแสดงในรูปท่ี 2 คาตัวแปรจะ
ถูกแปลงจากความตองการเปนคาตัวเลขทางวิศวกรรม และการปอนเขาตามขบวนการวิเคระหความสําคัญตัวแปร (Kim KJ ;1998) และการพิจารณา
พรอมกันในหลายเชิงซอน เพื่อใหไดคาท่ีดีและเหมาะสมที่สุด (Yuo-Tern Tsai , Yu-Min Chang , 2004) แตในสวนการดําเนินงานจะตองใชความ
รวมมือจากแตละฝายท่ีเก่ียวของในการรวมออกความคิด และพิจารณาผลกระทบรวบยอด เปนการบริหารแบบประชุมรวม (Concurrent Engineering)  
 

1.1  วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อเรียงลําดับความสําคัญของความตองการลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑรถบรรทุกก่ึงพวง 

2) เพื่อหาแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
3) เพื่อกิจกรรมที่สงผลตอการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงความตองการลูกคา 

 

2.  วิธีการศึกษา 
1. สํารวจความตองการลูกคา โดยเลือกเฉพาะกลุม และเปนการระบุตัวอยางที่จะทําการสอบถามโดยมีเงื่อนไขวาเปนตัวแทนประจําพื้นท่ี 

โดยการจัดเรียงความตองการเบ้ืองตน ดวยการใชวิศวกรรมจัดลําดับขอมูลแบบการตอบสนองเด่ียว แลวจัดตามคามัธยฐานแบงกลุม (Category 
Scales) พิจารณาจากนํ้าหนักความสําคัญของแตละประเด็นคําถาม จากการแจงนับความถ่ีที่กระจายตามมาตรประมาณคาของแตละขอ โดยเรียงคาจาก
มากไปหานอย ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยสํารวจจากหัวขอความตองการเบื้องตนที่ไดจากการสัมภาษณ 
 

ตารางท่ี 1 การจัดลําดับความสําคัญตามคามัธยฐานของความตองการ 
 

ระดับความสําคัญของความตองการจําเปน Mean  Median ลําดับ 
ขอความ 

5 4 3 2 1   ความสําคัญ 
1. ความสวยงาม 3 4 8 3 2 3.15 3 1 
2. ความแข็งแรง   12 7 1 2.55 3 2 
3. ความทนทาน   2 9 6 3 2.50 3 3 

    

  2. เทคนิค QFD (Quality Function Deployment Method) เปนวิธีการหาความสัมพันธ และหาความสําคัญในระบบเชิงซอนของตัวแปรท่ีมี
ผลตอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําขอมูลความตองการจากลูกคามาแปลงความหมายในทางวิศวกรรม เพื่อนําไปสู
ขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 3  โครงสรางความสัมพันธตัวแปรของ QFD 
ที่มา :  Prof. John W.Sutherland ,Environmentally Responsible Design & Manufacturing  (MEEM 4685/5685) 

                                         Dept. of Mechsnical Engineering – Engineering Mechanics Michigan Technological University 
 

  การทํา QFD จะมี 4 ระดับที่อาศัยเมทริกตความสําคัญของตัวแปร ในการเช่ือมโยงตัวแปรในแตละเมทริกต ดังแสดงในรูปท่ี 3 บางคร้ังถูก
เรียกวาบานคุณภาพ (House of Quality) เขียนยอเปน “HOQ”  โดยบานหลังท่ี 1 จะเปนความสัมพันธของขอมูลความตองการลูกคา (Customer 
Attributes) แลวแปลงความหมายทางวิศวกรรม (Engineering Characteristics) ระดับที่ 1 เปนการแปลงความตองการของลูกคาใหเปนคุณลักษณะทาง
เทคนิคท่ีสามารถวัดหนวยได บานท่ีสองจะเปนการกําหนดคุณสมบัติของสินคา บานท่ี 3 เปนขบวนการผลิต และบานท่ี 4 จะเปนสวนของการ
ปฎิบัติงาน  
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของบานคุณภาพ (HOQ) จะมีสวนสําคัญประมาณ 7 สวน ดังแสดงในรูปที่ 4 สวน (A) หัวขอความตองการลูกคา 
(Customer Requirements) ที่ไดจากการสํารวจความตองการลูกคาท่ีมีผลตอการออกแบบ และพัฒนาสินคา ในภาษาและขอคําถามท่ีสามารถเขาใจได
งาย สวน (B) ลําดับความสําคัญของหัวขอความตองการของลูกคา (Requirement Degree of Importance) จะเปนการสํารวจเพ่ือเรียงลําดับความสําคัญ 
สวน (C) การแปลงคาความตองการลูกคา มาเปนขอความทางวิศวกรรม (Product Engineering/Design Requirements) สวน (D) เปนคาตัวเลขท่ีไดจาก
การเปรียบเทียบกับคูแขง (Competitive Benchmarking Assessment) สวน (E) เปนเมตริกที่ใชในการกําหนดคาตัวเลขนํ้าหนัก ความสัมพันธระหวาง
คาความตองการลูกคากับตัวแปรคาทางวิศวกรรม (Relationship Matrix) สวน (F) การจัดลําดับความสําคัญทางวิศวกรรม (Technical Importance 
ranking) และ สวน (G) คาความสัมพันธ (Correlation Matrix) ความเก่ียวเน่ืองของตัวแปรคาทางวิศวกรรม โดยเนนไปที่คาการสงเสริมของตัวแปร 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      รูปท่ี 4 โครงสรางของบานคณุภาพ                                                                   รูปท่ี 5 บานคุณภาพ 
             ท่ีมา : F. Franceschini and S. Rossetto ; 1995                             ท่ีมา : F. Franceschini and S. Rossetto ; 1995 

 

3.  ผลการศึกษา 
  จากผลการสํารวจความตองการลูกคา นําขอมูลมาประชุมรวม เพื่อกําหนดหัวขอในการสํารวจซ้ําในรายละเอียดจะมี 10 ขอดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 และไดแปลงคาความตองการเปนขอมูลทางวิศวกรรม และกําหนดหนวยเพื่อการชี้วัดคุณภาพ ตัวอยางความแข็งแรง หมายถึง น้ําหนัก
บรรทุกรวมท่ีมีหนวยเปนตัน (Tons) 
 

ตารางท่ี 2  การแปลงคาทางวิศวกรรม  

รายการสํารวจความตองการ หัวขอตัวแปลงทางวิศวกรรม  หนวยท่ีวัด หมายเหตุ  
 D01: ออกแบบใหมีหลายสี จํานวนสี  
ความสวยงาม และการทําสี D02: ระยะเวลาในการทําสี ชั่วโมงงาน  
 D03: ตุนทุนในการทําสี บาท  
 D04: ลดขอรองเรียนลูกคาดานอุปกรณเสียหาย _  
อุปกรณเสริมไมมีปญหา D05: ระยะเวลาในการซอมบํารุง _  
 D06: ตนทุนอุปกรณเสริม และจากความเสียหาย _  
 D07: มีวัสดุใหลูกคาเลือก จํานวน  
วัสดุที่ใชในการผลิต D08 : ระยะเวลาในการประกอบ วัน  
 D09 : ราคาตนทุนในการเปล่ียนวัสดุ บาท/kg  
 D10 : น้ําหนักบรรทุกรวม tons  
ความแข็งแรง D11 : ระยะการโกงงอสูงสุด mm  
 D12 :  ขีดความสามารถบรรทุกตอราคาตนทุน บาท/kg  
 D13 : คาความปลอดภัย เทา  
ความทนทาน D14 : อายุการใชงานและชวงเวลาการซอมบํารุง ชั่วโมง  
 D15 : น้ําหนักรถบรรทุกเปลา Tons  
 D16:  น้ําหนักโครงสราง kg  
น้ําหนักเบา D17: ขีดความสามารถบรรทุกตอน้ําหนักโครงสราง kg/kg  
 D18 : น้ําหนักโครงสรางตอราคาตนทุน kg/พันบาท  
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 D19 : ความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย -  
การบริการหลักการขาย D20 : ตนทุนการใหการบริการ บาท  
 D21 : ระยะเวลาในการผลิตสวนดัดแปลง วัน  
 D22 : ระยะเวลาในการผลิต วัน  
เวลาในการสงมอบ D23 : ระยะเวลาในการสรุปแบบ วัน  
ราคาขาย D24 : อัตราการเปรียบเทียบราคากับกรณีคูเทียบ %  

  

   ในการแปลงความหมายทางวิศวกรรม จะอาศัยการประชุมรวม ในการพิจารณาซ่ึงไดผลตาม ตารางท่ี 3 การหาคานํ้าหนักถวงความตองการ 
(Requirement Weight) เทากับผลรวมคะแนนจากผลคูณความสัมพันธกับคาระดับความสัมพันธตัวแปร   
     

     iiqRe R)(I ImportanceW ×∑=      (1) 
 

 ตัวอยาง คานํ้าหนักถวง  D01: ออกแบบใหมีหลายสี สามารถหาไดจากการนําความสําคัญของแตละหัวขอความตองการ (ความสวยงามและ
การทําสี (Q1)  อุปกรณเสริมไมมีปญหา (Q2) วัสดุที่ใชในการผลิต (Q3) …….. และ ราคา (Q10)) ที่มีความสัมพันธกับคา D01: ออกแบบใหมีหลายสี 
ดังแสดงในรูปที่ 3  จะพบวาความตองการของลูกคาสงผลกระทบตอคาตัวแปรทางวิศวกรรม ในสวนของการออกแบบใหมีหลายสี ในระดับ 9 กับ
ความตองการดานความสวยงามและการทําสี ในระดับ 1 กับเวลาในการสงมอบ และในระดับ 3 กับดานราคาขาย 
 จากสมการ (1) สามารถหาคาน้ําหนักถวงความตองการ (Requirement Weight) ที่มีตอการออกแบบใหมีหลายสี  
 

    iR)i(I Importance1qReW ×∑=  

    389.12181.10967.61qReW ×+×+×=  

                         = 109.51    ; D01: ออกแบบใหมีหลายสี 
 คาน้ําหนักถวงของการดําเนินงานในสวน การออกแบบใหมีหลายสี มีคาเทากับ 109.51 คะแนน แตถาตองการเปรียบเทียบกับการดําเนินการ
ทางวิศวกรรมกับตัวแปรอื่นจะตองมีการหาความสัมพันธทั้ง 24 ตัวแปร ( ) iD
 การคํานวณระดับความสําคัญในความสัมพันธคาทางวิศวกรรม หาไดจากสมการ (1) และคาของนํ้าหนักความสัมพันธในสมการ (2) 
 

            %100
iI

)i(I Importance
 iR  ;Weight lativeRe ×

∑
=    (2) 

 

 ตัวอยางการหานํ้าหนักรวมของคะแนนคาแปลงทางวิศวกรรมท้ังหมด 

      

113.3179.6177.387.1138.67238.7152.9287.6                        

9.1684.1684.1602.2782.1703.3134.204244                        

3.1578.2178.1056.1159.38067.5811.915.109 iI             

++++++++
++++++++
+++++++=∑

  

                       84.3579= คะแนน 
 จากสมการท่ี (3) ใชหาคาน้ําหนักความสัมพันธของการออกแบบใหมีหลายสีตอความตองการลูกคา 
 

     %100
iI

)i(I Importance
 iR  ;Weight lativeRe ×

∑
=  %100

84.3579

109.5
×=   % 59.2=

 

 สรุปในความตองการลูกคาตอการออกแบบใหมีหลายสีมีระดับความสําคัญคิดเปน 2.59 % ของคาแปลงทางวิศวกรรม  
 ขั้นตอนการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานในหัวขอ คาตัวแปลงทางวิศวกรรม จากการประชุมระดมสมองท้ัง 5 ฝาย วาควรจะลดหรือจะ
เพิ่มคาตัวแปร หรือกําหนดเปาหมาย การประเมินความยากในการนําไปสูเปาหมาย ดังในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การกําหนดเปาหมาย 
 

เปาหมายหรือ ระดับความ
ยาก 

คาแนวโนม 
หัวขอคาตัวแปลงทาง

วิศวกรรม Δ ∇
⊗  

หนวยวัด คาจํากัด(ของเดิม) 
[RE] (1-10) 

รายละเอียด 

3(0) Δ  3 D01: ออกแบบใหมีหลายสี จํานวนสี ตามความตองการลูกคา 
ชั่วโมง
งาน 

16 hr 
(16 hr) ∇  9 D02: ระยะเวลาในการทําสี 

ไมตองใชฝมือละเอยีด เพราะเปนรถบรรทุก 
ทําสีพื้น 1 วัน และจริง   1 วัน 

5000+MD*N 
(5000+MD*N) ∇  8 D03: ตุนทุนในการทําสี บาท คาสี 5000 บาท+คาแรง 4 คน 

D04: ลดขอรองเรียนลูกคา
ดานอุปกรณเสียหาย 

- - ⊗  5 
ขอมูลไดหลังการสงมอบ (แผนกบริการ มี
การบันทึก) แจงการบริการติดตาม 

D05: ระยะเวลาในการซอม
บํารุง 

- - ⊗  5 
ปริมาณจะขึ้นอยูอาการท่ีไมสามารถวัดเชิง
ปริมาณ 

D06: ตนทุนอุปกรณเสริม 
และจากความเสียหาย 

การรับประกัน 2 ป ตาม 
- - ∇  5 

จุดสําคัญ ระบบถุงลมรับประกัน 1 ป 

3 
(2) 
[ ] 

Δ  3 D07: มีวัสดุใหลูกคาเลือก จํานวน 

เปนโครงเชื่อมเหล็ก วัสดุที่ใชมี SM 490 
YA สวนประกอบอื่นใช SS 400 โดยตอง
พิจารณาความแข็งแรงเปรียบเทียบกับ
น้ําหนักรวม 

D08 : ระยะเวลาในการ
ประกอบ 

5 
(5) ∇  5 

5 
วัน 

วันทั้งหมด ประกอบโครงสรางขึ้น Jig 0.5 
วัน เชื่อม 0.5 

- 
(9 ) 
[ ] 

∇  8 

SM 490 YA 
D09 : ราคาตนทุนในการ
เปลี่ยนวัสด ุ

บาท/kg 

มีราคาท่ีแพงกวา SS 400 
ประมาณ 9 บาท/kg (ตนทุนวัตถุดิบ  SS400  
23 บาท/kg ,SM 490 YA 32 บาท/kg) ราคา
แปรรูป 4 บาท/kg 

D10 : น้ําหนักบรรทุก 

tons 

 
(36.2) 

[ ] 
 

Δ  3 
(น้ําหนักบรรทุก= น้ําหนัก
รวม 
– น้ําหนักหัวลาก - น้ําหนัก
รถ) 

ตามกฎหมาย 50.5 tons (การออกแบบจะ
เผ่ือ10 tons)น้ําหนักหัวลาก 9 tons น้ําหนัก
รถ 5.8 tons (แบบ 3 เพลา) ดังนั้น น้ําหนัก
บรรทุก = 50.5 – 9 – 5.8 = 36.2 tons 

D11 : ระยะการโกงงอ
สูงสุด 

mm 
10 

(10) ∇  3 
คาในการออกแบบท่ีเคยทําการทดสอบ 10 
mm ระหวางลอกับ King Pin 

D12 :  ขีดความสามารถ
บรรทุกตอราคาตนทุน
โครงสราง 

(3.315) 
[ ] Δ  5 บาท/kg 

ขีดความสามารถในการบรรทุก  36.2 tons 
และตนทุนโครงสราง ราคา 120,000 บาท 

คาความปลอดภยัในการคํานวณมือเมือ่
เทียบคา = 4 เทา สวน = 2.6 เทา 

2.6 
(2.6) Δ   D13 : คาความปลอดภัย เทา 

uS yS

D14 : อายุการใชงานและ
ชวงเวลาการซอมบํารุง 

- Δ   ชั่วโมง 
สวนใหญการซอมบํารุงจะเปนสวนหัวลาก 
และเปนไปตามคูมอืประจํารถ 

Tons 
 

(5.8) 
 

∇  
 

 
D15 : น้ําหนักรถบรรทุก
เปลา 

น้ําหนักรถบรรทุกเปลา 5.8 tons 
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tons 
(3.1) 

[ ] ∇   D16:  น้ําหนักโครงสราง 
รถเปลาไมรวมหัว ประมาณ 5.8, น้ําหนัก 
เพลาท้ัง 3 ประมาณ 2.7 tons โครงสราง 3.1 
tons 

D17: ขีดความสามารถ
บรรทุกตอน้ําหนัก
โครงสราง 

tons/tons 
(11.68) 

[ ] Δ   
คํานวณสัดสวนจากขีดความสามารถ
บรรทุก 36.2 tons ตอ น้ําหนัก โครงสราง 
3.1 tons 

D18 : น้ําหนักโครงสรางตอ kg/ พัน
บาท 

(25.83) 
[ ] ∇   

ราคาตนทุนโครงสราง 
น้ําหนักโครงสราง 3.1 tons ตอราคาตนทุน
โครงสราง 120,000 บาท 

D19 : ความพึงพอใจในการ
บริการหลังการขาย 

- - ⊗   
รถออกไป เร่ิมบัตรกลับมา แลวการตลาดจะ
ถาลูกคา แลวสงขอมูลใหแผนกบริการ 

D20 : ตนทุนการใหการ
บริการ 

- ∇   บาท ไมมีความชัดเจน 

D21 : ระยะเวลาในการผลิต
สวนดัดแปลง 

(2) ∇   วัน ไมชัดเจนประมาณ 1-2 วัน 

∇   5-7 D22 : ระยะเวลาในการผลิต วัน (7 วัน) วัน ตอคัน 

 
(4,30) ∇   

1) 3 ถึง 4 วัน ในกรณีการปรับแบบจาก
ขอมูลเดิม หรือเปนการเปล่ียนบางสวน D23 : ระยะเวลาในการสรุป

แบบ 
วัน 

2) เวลา 1 เดือน กรณีการออกแบบใหม โดย
พยายามใชชิ้นสวนสําเร็จที่มีอยูเดิม 
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D24 : อัตราการเปรียบเทียบ
ราคากับกรณีคูเทียบ 

% 
(8.51) 

[] ⊗   
แพงกวา 30000-40000 บาทตอกัน ราคาขาย 
470,000 บาท 

 

หมายเหตุ     คาแนวโนมของเปาหมาย = แนวโนมเพิ่มขึ้น = แนวโนมลดลง = คาสะสม คาดานหนาหมายถึงความตองการ,                      
คาใน ( ) หมายถึงคาเดิม   สวนคาใน [ ] หมายถึงคาท่ีไดจากการคํานวณจากชิ้นงานเดิม : น้ําหนักบรรทุกออกแบบ 48 Tons ตูมาตรฐาน  
24 tons 

Δ ∇ ⊗

 

ตารางท่ี 4  ระบบความสัมพันธของคาแปลงทางวิศวกรรม 
 
 
 
  
 
 

 ความเก่ียวเน่ืองทางวิศวกรรม (Technical Correlations) การพิจารณาคาใชวิธีการระดมสมอง (Brain Storming) จาก 5 ฝาย เพื่อกําหนด
ความสัมพันธของคาทางวิศวกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา ตัวอยางการพิจารณาพบวา กรณีคาตัวแปลงทางวิศวกรรม                 

D01: ออกแบบใหมีหลายสีสวยงามกําหนดใหคาเพิ่มขึ้น มีจํานวนสีใหลูกคาเลือกมากขึ้นเขียนแทนดวย “ ” สวนระดับความยุงยาก พิจารณาเพียง 3 
คะแนน และต้ังคาเปาหมายท่ีจะมีมาตรฐานประมาณ 3 สี  

Δ

 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางขอมูลความตองการลูกคาทางวิศวกรรมพบวา การพิจารณาคาตัวแปรหนึ่งสามารถสงผลตอคาตัว

แปรอื่น ๆ ไดดังตัวอยางของการกําหนดใหคา D10: น้ําหนักบรรทุกรวม มีคาเพิ่มขึ้น ( ) จะสงเสริม (+) ให D12 : คาขีดความสามารถบรรทุกตอ

ราคาตนทุนมีคาเพิ่ม (Δ ) ความตองการ  D13 : คาความปลอดภัยที่ต้ังเปาหมายเพิ่มขึ้นจะไมถูกสงเสริม (-) จากการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักบรรทุก 
สามารถ สรุปเปนคาตัวอยาง ในตารางท่ี 5 สวนตัวแปรอื่นจะไมมีความเช่ือมโยงกันกับคาน้ําหนักบรรทุกรวม 

Δ
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ตารางท่ี 5 สรุปความสัมพันธของตัวแปร D10 (คาขีดความสามารถบรรทุก) 

ตัวแปร ความสัมพันธ ตัวแปรผลกระทบ แปลความหมายความสัมพันธ 

D12 (Δ ) สงเสริม (+) 
คาน้ําหนักบรรทุก (D10) เพิ่มขึ้นจะสงเสริมใหคาขีดความสามารถบรรทุกตอราคา
ตนทุน (D12) เพิ่มขึ้น 

D13 (Δ ) ไมสงเสริม (-) คาน้ําหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นจะไมสงเสริมใหความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
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สงเสริม (+) D15 (∇ ) คาน้ําหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นจะสงเสริมให คาน้ําหนักรถบรรทุกเปลาลดลง 
D10  : 

สงเสริม (+) D17 (Δ ) 
คาน้ําหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นจะสงเสริม ใหคาขีดความสามารถบรรทุกตอน้ําหนัก 
โครงสรางเพิ่มขึ้น 

คาขีด
ความสามารถ
บรรทุก 

D18 (∇ ) สงเสริม (+) คาน้ําหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นจะสงเสริมใหคาน้ําหนักโครงสรางตอราคาตนทุนลดลง 

D19 (∗ ) สงเสริม (+) คาน้ําหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นจะสงเสริมใหมีความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย 
 

ตารางท่ี 6  การเรียงลําดับคะแนนความสําคัญจากตัวแปลงทางวิศวกรรม 

Row 
Number 

Quality Characteristics 
(a.k.a. "Functional Requirements"or "Hows") 

Minimize 
(▼), 

Maximize 
(▲), or 

Target (x) 

Target 
or 

Limit 
Value 

Max 
Relationship 

Value 

Requirement  
Weight 

Relative 
Weight 

(Relative 
Importance) 

4 D04: ลดขอรองเรียนลูกคาดานอุปกรณเสียหาย ▼   9 380.89 9.03% 

11 D11 : ระยะการโกงงอสูงสุด ▼   9 313.33 7.43% 

17 D17:  ขีดความสามารถบรรทุกตอนํ้าหนัก ▲   9 287.56 6.81% 

13 D13 : คาความปลอดภัย ▲   9 278.22 6.59% 

9 D09: ราคาตนทุนในการเปล่ียนวัสดุ ▼   9 244 5.78% 

19 D19:ความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย x   9 238.67 5.66% 

7 D07: มีวัสดุใหลูกคาเลือก ▲ 2 9 217.78 5.16% 

10 D10 : น้ําหนักบรรทุกรวม ▲   9 204.44 4.84% 

23 D23: ระยะเวลาในการสรุปแบบ ▼   9 179.56 4.26% 

22 D22: ระยะเวลาในการผลิต ▼   9 177.33 4.20% 

12 D12: ขีดความสามารถบรรทุกตอราคาตนทุน ▲   3 170.22 4.03% 

16 D16:  น้ําหนักโครงสราง ▼   9 168.89 4.00% 

15 D15: น้ําหนักรถบรรทุกเปลา ▼   9 168.44 3.99% 

14 D14: อายุการใชงานและชวงเวลาการซอมบํารุง ▲   9 160.44 3.80% 

8 D08: ระยะเวลาในการประกอบ ▼   9 157.33 3.73% 

18 D18 : น้ําหนักโครงสรางตอราคาตนทุน ▼   9 152.89 3.62% 

5 D05: ระยะเวลาในการซอมบํารุง ▼   3 115.56 2.74% 

24 D24: อัตราการเปรียบเทียบราคากับกรณีคูเทียบ x   3 113.33 2.69% 

1 D01: ออกแบบใหมีหลายสี ▲   9 109.48 2.59% 

6 D06: ตนทุนอุปกรณเสริมเสียหาย ▼   3 105.78 2.51% 

2 D02: ระยะเวลาในการทําสี ▼   3 91.11 2.16% 

21 D21:ระยะเวลาในการผลิตสวนดัดแปลง ▼   3 87.11 2.06% 

3 D03:ตนทุนในการทําสี ▼   3 58.67 1.39% 

20 D20:ตนทุนการใหการบริการ ▼   3 38.67 0.92% 
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 ทําการจัดเรียงลําดับความสําคัญแลวตัดหัวขอท่ีมีความสําคัญนอยออกไป 20 เปอรเซ็นตของจํานวนขอมูลท้ังหมด 

(นางสาวสุดารัตน   ตรองพาณิชย; 2548) ดังแสดงในตารางท่ี 6 ขั้นตอนของการกําหนดกิจกรรมอาศัยการประชุมรวม 

(Concurrent) เพ่ือใหไดรายละเอียดกิจกรรมยอยดังแสดงในตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7  กิจกรรมทางวิศวกรรมจากการประชุม (Concurrent) 
 

รายการสํารวจความตองการ รายละเอียดแยกยอย กิจกรรม 

ความสวยงามและการทําสี D01:  ออกแบบใหมีหลายสี E01 : จัดทําภาพจําลองสีชิ้นงาน 

อุปกรณเสริมไมมีปญหา 
D04:  ลดขอรองเรียนลูกคาดานอุปกรณเสียหาย 
D05:  ระยะเวลาในการซอมบํารุง 

E02 : จัดทํารายงานขอรองเรียนลูกคาและผลการปรับปรุง 

วัสดุที่ใชในการผลิต 
D07:  มีวัสดุใหลูกคาเลือก 
D08 : ระยะเวลาในการประกอบ 
D09 : ราคาตนทุนในการเปล่ียนวัสดุ 

E03 : ทํารายงานเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุและเปรียบเทียบ 
         ราคาตนทุน 

ความแข็งแรง 
D10 : น้ําหนักบรรทุกรวม 
D11 : ระยะการโกงงอสูงสุด 
D12 :  ขีดความสามารถบรรทุกตอราคาตนทุน 

E04 : ทํารายการขอมูลความแข็งแรง ไดแก น้ําหนักบรรทุก 
         รวม   ระยะการโกงงอ 
E05 : หาคาอัตราบรรทุกตอตนทุน 

ความทนทาน 
D13 : คาความปลอดภัย 
D14 : อายุการใชงานและชวงเวลาการซอมบํารุง 
D15 : น้ําหนักรถบรรทุกเปลา 

E06 : รายงานคาความปลอดภัยดานความเคนแลระยะการ 
          โกงงอ 

น้ําหนักเบา 

D16:  น้ําหนักโครงสราง 
D17:  ขีดความสามารถบรรทุกตอน้ําหนัก 
          โครงสราง 
D18 : น้ําหนักโครงสรางตอราคาตนทุน 

E07 : รายงานขอมูลดานน้ําหนักโครงสราง 
E08:  หาคาอัตราบรรทุกตอน้ําหนักโครงสราง  อัตราราคา  
          ตุนทุนตอน้ําหนักโครงสรางแลระยะเวลาผลิตตอ 
         น้ําหนักโครงสราง 

การบริการหลักการขาย D19 : ความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย E09 : ติดตามความพึงพอใจหลังการขาย 
 D22 : ระยะเวลาในการผลิต E10 : รายงานการวางแผนดานเวลาในการผลิต 
เวลาในการสงมอบ D23 : ระยะเวลาในการสรุปแบบ  
ราคา D24 : อัตราการเปรียบเทียบราคากับกรณีคูเทียบ E11 : รายงานการเปรียบเทียบดานราคากับบริษัทคูแขง 

 

  ผลของการประชุมรวม และกําหนดคะแนนของแตละกิจกรรมยอย อาศัยเทคนิคสรางบานคุณภาพ (HOQ) ทําใหไดคาความสําคัญกิจกรรม 
ดังในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  คาลําดับความสําคัญของกจิกรรมการดําเนินการ 

Row 
Number 

Quality Characteristics  
(a.k.a. "Hows") 

Minimize 
(▼), 

Maximize 
(▲), or 

Target (x) 

Target 
or 

Limit 
Value 

Max 
Relationship 

Value 

Requirement  
Weight 

Relative 
Weight 

(Relative 
Importance) 

1 E01 : จัดทําภาพจําลองสีชิ้นงาน X - 9 23.35 1.94% 

2 
E02 : จัดทํารายงานขอรองเรียนลูกคาและผลการ
ปรับปรุง 

X - 9 77.98 6.47% 

3 
E03 : ทํารายงานเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุและ
เปรียบเทียบราคาตนทุน 

X - 9 122.66 10.18% 

4 
E04 : ทํารายงานขอมูลความแข็งแรง ไดแก 
น้ําหนักบรรทุกรวม  ระยะการโกงงอ 

X - 9 210.38 17.46% 

5 E05 : หาคาอัตราบรรทุกตอตนทุน X - 9 138.90 11.53% 

6 
E06 : รายงานคาความปลอดภัย ดานความเคน และ
ระยะการโกงงอ 

X - 9 110.75 9.19% 

7 E07 : รายงานขอมูลดานน้ําหนักกโครงสราง X - 9 137.77 11.43% 

8 
E08: หาคาอัตราบรรทุกตอน้ําหนักโครงสราง
อัตราราคาตนทุนตอนํ้าหนักโครงสรางและ
ระยะเวลาผลิตตอนํ้าหนักโครงสราง 

X - 9 138.97 11.53% 

9 E09 : ติดตามความพึงพอใจหลังการขาย  X - 9 140.36 11.65% 
10 E10 : รายงานการวางแผนดานเวลาในการผลิต X - 9 71.38 5.92% 

11 
E11 : รายงานการเปรียบเทียบดานราคากับบริษัท
คูแขง 

 

X - 9 32.39 2.69% 

4.  สรุปผลการวิจัย 
  จากการนําขอมูลการสํารวจแบบสัมภาษณตอความตองการของลูกคามากําหนดหัวขอ เพื่อใชในการประเมิน ลําดับความสําคัญพบวาใน
หัวขอการลดขอรองเรียนของลูกคา ดานอุปกรณเสียหายมีระดับคาความสําคัญ 9.03% โดยดัชนีชี้วัดไมมีการต้ังเปาหมาย เพราะเปนคาท่ีไมแนนอนใช
วิธีการพิจารณาตามสถานการณ  ระยะการโกงงอสูงสุด 7.34% กําหนดประมาณ 10 mm  ขีดความสามารถบรรทุกตอน้ําหนักโครงสราง 6.81% เปน
คาท่ีพิจารณาอัตราสวนประมาณ 11.68  คาความปลอดภัย 6.59% จากการประชุมรวมกําหนดเกณฑของการออกแบบ 4 เทาเม่ือเทียบกับคาความเคน
ประลัย ( ) และมีคา 2.6 เทาเม่ือเทียบคาความเคนคลาก ( ) และราคาตนทุนในการเปล่ียนวัสดุ 5.78%  วัสดุที่ใชมีใหเลือก 3 วัสดุไดแก SM490 

YA  SS400 และ SS41 จากแนวความคิดเดิมใช SM490 ในการสรางคานหลัก และใช SS400 กับคานยอย ผลสรุปจากการประชุมรวมจะนําไปสูการ
เลือกใชวัสดุใหมเปนทางเลือก 

uS yS

 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณ บริษัทกรณีศึกษา ที่ไมตองการใหออกนาม ชวยเหลือใหคําแนะนําในการดําเนินงานวิจัย จนเสร็จสมบูรณ  ขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักด์ิ สุรนันทชัย, รองศาสตราจารย ดร. นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย และ ดร. กุสุมา ผลาพรม 
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การพัฒนาชุดฝกอบรมการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอน 
A  Training  Package Development  for  Gas Tungsten  Arc  Welding 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอน สําหรับงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรมการผลิต  วิธีการ

ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดนําชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นในเร่ืองการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พนักงานระดับปฏิบัติการท่ี
ทํางานเก่ียวกับการซอมบํารุงในอุตสาหกรรมผลิต ในงานเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน จํานวน  10  คนโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)  ผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design แลวนําผลคะแนนดังกลาวมาหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม และ
ความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรม  ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎี 
87.0/85.5  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  ที่กําหนดไว  และภาคปฏิบัติรอยละ 84 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดไว และผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้นมากกวาเดิมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ:  ชุดฝกอบรม  การเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to a training package development for gas tungsten arc welding for maintenance in production industrial.  

The research, the training package for training package development for gas tungsten arc welding was used to test the sampled group including     
10 operators in maintenance in production industrial by purposive sampling. The research experiment was One Group Pretest - Posttest Design.   
The results from the test were used to assess the efficiency of training package and progress of operators in maintenance in production industrial. 
The result of the research shows that the training package has the efficiency of 87.0/85.5 in theoretically.  This value was higher than the standard 
of 80/80 and 84 in practically, which was higher than the standard of 80 and showed the learning progress at 0.05 statistically significant by T - test  
statistics test. 
Keywords:  Training Package, Gas Tungsten Arc Welding 
 

1.  บทนํา 
 ประเทศไทย ไดมีการพัฒนาเพื่อมุงสูเปนประเทศอุตสาหกรรม เพราะฉะน้ันจึงมีการกอสรางโรงงานขึ้นมาใหม ขยายโรงงาน

อุตสาหกรรม และซอมบํารุงโรงงานเพ่ือเพิ่มกําลังการผลิต และใหขบวนการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และในขั้นตอนและขบวนการดังท่ีกลาว
มาขางตน จําเปนที่จะตองมีขบวนการเช่ือมโลหะเขามาเก่ียวของ และขบวนการเช่ือมโลหะน้ันมีมากมายหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีการเช่ือมก็จะมีความ
เหมาะในการนําไปใชที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตนทุน และคุณภาพของงานที่ตองการ ซึ่งวิธีการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน
(Tungsten inners Gas /Gas Tungsten Arc Welding, TIG/TGAW) ก็เปนวิธีการหนึ่ง ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในกระบวนการกอสรางโรงงาน
ขึ้นมาใหม ขยายโรงงาน และซอมบํารุงโรงงาน  ในปจจุบันบุคลากรดานชางเชื่อมขาดแคลนเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโลหะดวยแกส
อารกอน และบุคลากรที่ทํางานอยูในสายงานกอสราง  งานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานบํารุงรักษา ขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับงานเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน TIG/GTAW จึงทําใหงานกอสรางเกิดความลาชาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานไมถูกวิธี คุณภาพของ
งานที่ออกมาไมตรงกับขอกําหนดของมาตรฐานสากล และอาจไดรับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการซอมแซมงาน
เชื่อมท่ีไมตรงตามขอกําหนดและการสงมอบงานที่ลาชา  สาเหตุเหลานี้อาจเน่ืองมาจาก ตัวชางเช่ือมและผูดูแลงานเช่ือมขาดความรูความเขาใจ ทฤษฎี
ตางๆที่เก่ียวกับวิธีการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนที่ถูกตอง  จึงขาดทักษะในการปฏิบัติงานใหเกิดความชํานาญและปลอดภัย 

 ดังน้ันคณะผูวิจัย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดการฝกอบรมการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอน TIG/GTAW ขึ้นมาน้ีก็เพื่อที่จะทําการ
ฝกอบรมชางเช่ือมและผูควบคุมงานเก่ียวกับการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน ใหมีความรูความเขาใจ ทฤษฎีตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดความชํานาญและปลอดภัย  และแกไขไมใหเกิดปญหาท่ีจะตามมา  และสามารถท่ีจะนําชุดฝกอบรมนี้ไปฝกอบรมกับ
นักศึกษา  หรือฝกอบรมใหกับผูที่สนใจเพ่ือนําไปประกอบอาชีพไดตอไป 
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1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
  1) เพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน  สําหรับงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรมการผลิต 
  2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน  สําหรับงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรมการผลิต 
 

1.2  สมมติฐานการวิจัย 
 1) ชุดฝกอบรมผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพสอดคลองตรงตามเน้ือหาและสามารถใชในการอบรมกับพนักงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรมการ
ผลิต 

2) ประสิทธิภาพชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน มีประสิทธิภาพทางทฤษฎีไมตํ่ากวารอยละ 80/80 และปฏิบัติไมตํ่ากวา       
รอยละ 80  
 

1.3  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1)  ดานเชิงปริมาณ 
     ไดชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน สําหรับงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรมการผลิต 
2.  ดานเชิงคุณภาพ 

  2.1)  พัฒนาบุคลากรชางเช่ือมท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน   
  2.2) ไดบุคลากรและชางเช่ือมท่ีมีความรูทักษะเพิ่มขึ้น เพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2.3)  เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจนํางานวิจัยไปพัฒนาในอนาคตตอไป 
 

1.4  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอน   
1)  มาตรฐานการรับรองคุณวุฒิของผูปฏิบัติการเช่ือมมีดวยกันหลายมาตรฐานและจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักการโดยเครงครัด 

โดยมีมาตรฐานดังนี้ 
     1.1)  มาตรฐานของประเทศเยอรมัน  เปนมาตรฐานเก่ียวกับการรับรองบุคลากรดานงานเชื่อมของประเทศเยอรมัน  ไดแก  หมายเลข

รหัสที่  DIN  8560  ซึ่งวาดวย  Qualification  Testing  of  Welding  Steel  มาตรฐานน้ีแบงเปน  2  ประเภทคือ  ชางเช่ือมโลหะแผนและชางเช่ือมทอ 
     1.2)  มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนมาตรฐานที่ใชเก่ียวกับการรับรองบุคลากรดานงานเช่ือมโลหะไดแกหมายเลขรหัสท่ี  

ASME  (American  Society  of  Mechanical) Section IX  การทดสอบน้ีมีจุดประสงคเพื่อทดสอบฝมือการเช่ือมของผูสอบและทดสอบความรูทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติของชางเช่ือมเปนประเภทถังบรรจุ  ถังความดัน งานเช่ือมทอโรงงาน 

2)  ความปลอดภัยในการเช่ือมโลหะ บริเวณพื้นที่ในการเช่ือมโลหะ เคร่ืองเช่ือมควรมีมาตรฐานและมีแถบสีอยางถูกตอง หลักการใชทอ
บรรจุกาซ การเก็บรักษาทอบรรจุกาซความดันสูงและถังบรรจุกาซเหลว มีดังนี้  
  2.1)  ความปลอดภัยในการเช่ือมโลหะ ควรใชหนากากปองกันแสงท่ีเกิดจากการเช่ือมในขณะท่ีทําการเช่ือม  ควรสวมเส้ือผาอยางมิดชิด
ในขณะท่ีทําการเช่ือม  ควรสวมรองเทานิรภัยในขณะท่ีทําการเช่ือม   ควรสวมถุงมือในขณะท่ีทําการเช่ือม   
  2.2)  บริเวณพื้นที่ในการเช่ือมโลหะ  ควรเปนวัสดุทนไฟและไมมีน้ําขัง   ควรสวมหนากากเพ่ือปองกันแสง  รังสี  และสะเก็ดไฟ  ไม
ควรใหมีวัสดุติดไฟอยูใกล ๆ บริเวณพื้นที่ในการปฏิบัติงานควรมีอากาศถายเทไดสะดวก   บริเวณพื้นที่ในการปฏิบัติงานควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ 
  2.3)  เคร่ืองเช่ือมควรมีลักษณะดังน้ี   ตัว และ อุปกรณเคร่ืองเช่ือม ควรมีมาตรฐานและมีแถบสีอยางถูกตอง   ถังกาซแอลพีจี  ทอบรรจุ
กาซออกซิเจนและทอบรรจุกาซอะเซทิลีนควรมีเกจวัดความดัน  ถังกาซแอลพีจี และทอบรรจุกาซ ฯ ควรมีลิ้นนิรภัย  วาลวและทอบรรจุกาซไมควรมี
จาระบี  หัวเช่ือมกาซจะตองอยูในสภาพที่ดีเสมอ 
 3)   หลักการและขอกําหนดดานงานเช่ือมทางวิศวกรรม จะถูกกําหนดไวในคูมือการทํางาน (Work Instruction) การเช่ือมเปนกระบวนการ
ที่สําคัญมาก  ซึ่งจะตองกําหนดขั้นตอนในการทําเปนขั้นตอนไป  ซึ่งประกอบไปดวย 

3.1)  การควบคุมชางเช่ือม (Welder control)   
3.2)  การทํา  WPQ  (Welding  Procedure  Qualification) 

    3.3)  วัสดุลวดเช่ือม  (Consumables) 
    3.4)  โลหะฐาน  (Base  materials) 
    3.5)  รายละเอียดขัน้ตอนการทํางาน  (Work  Procedure) 
    3.6)  การตรวจสอบแบบไมทําลาย  NDT  (Nondestructive Testing) 
    3.7)  อุปกรณ  (Equipments) 
    3.8)  การทํา  WPQ  (Welding  Procedure  Qualification) 
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    3.9)  การสอบชางเชื่อม  (Welder  Qualification) 
        4) หลักปฏิบัติทางวิศวกรรมการเชื่อมโลหะดวยแกสอารกอน การปฏิบัติงานโดยปกติใชมือแตสามารถใชเคร่ืองจักรไดและลักษณะ
ขอบกพรองท่ีพบไดในกระบวนการนี้คือ 

4.1)  ทังสเตนฝงใน  (Tungsten  Inclusion) 
4.2)  การหลอมละลายไมสมบูรณ  (Lack of Fusion) 
4.3)  การซึมลึกไมสมบูรณ  (Incomplete  Penetration)  
4.4)  รอยกัดขาง  (Undercut) 
4.5)  ไสทะลุ  (Burn through) 
4.6)  ไสยอย  (Excess  Penetration) 
4.7)  รูพรุน  (Porosity) 

    5)  ชุดอุปกรณการเช่ือมทิก  
       ชุดอุปกรณมีหลายขนาดแบงแยกตามกระแสท่ีใช  ลักษณะของกระแสไฟที่จายให  เชน DC อยางเดียว  DC/AC หรือ AC เพียงอยาง
เดียว  กระแส  AC  ใชสําหรับการเช่ือมอลูมิเนียม 
                     สายไฟ  หัวเชื่อมจะมีชุดสายไฟเฉพาะขึ้นอยูกับขนาดของกระแสไฟ  หัวตอตางๆ หัวจับ  (Clamps หรือ Clips) หัวเชื่อมและทอตอตาม
ขนาดของกระแส  สายแกส  ตัวปรับแรงดันแกส ทอแกส  อิเล็กโทรด  ถวยเซรามิก (Nozzle Ceramic) 
                     ในการเช่ือมไฟ  DC อิเล็กโทรดมักเปนขั้วลบ  เพื่อปองกันมิใหอิเล็กโทรดรอนเกินไปจนเกิดการหลอมละลายเน่ืองจากความรอน  ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นไดเมื่อทําการเช่ือมไฟ  DC อิเล็กโทรดขั้วบวกแกสซ่ึงถูกไอโอไนซ  (Ionized  Gas)  หรือ Plasma  Stream  สามารถทําใหอุณหภูมิสูงถึง
พันๆองศาเซนติเกรด  ดวยเหตุดังกลาว  การเช่ือมงานตามปกติซึ่งใชกระแสไฟ  5-300 A  จะมีผลกระทบตอการเย็นตัวอยางรวดเร็ว 
                    แกสซ่ึงใชในการเช่ือมมีหนาท่ี  2 ประการ คือ  สราง  Arc Plasma  และปองกันอิเล็กโทรดบอหลอมละลาย  และแนวเช่ือมจากปฏิกิริยา  
Oxidation  อันไมพึง  

6)  ความหมายของทิก 
     ทิก ยอมาจาก Tungsten Insert Gas สมาคมการเช่ือมของสหรัฐอเมริกา (AWS) เรียกกระบวนการเชื่อมน้ีวา Gas Tungsten Are Welding 

โดยใชคํายอวา GTAW ซึ่งก็คือวิธีการเช่ือมท่ีใชลวดทังสเตนเปนตัวอารก และใชแกสเฉื่อยปกคลุมบริเวณอารก สําหรับในยุโรปเรียกกระบวนการนี้
วา WIG (W หมายถึง Woffram หรือธาตุทังสเตน) 

      หลักการเช่ือมทิก  การเชื่อมทิก เปนการเชื่อมโลหะแบบหลอมละลายที่ไดรับความรอนจากการอารกระหวางลวดทังสเตนกับชิ้นงาน
เชื่อม การเช่ือมจะเติม ลวดเช่ือมหรือไมเติมก็ได 

      ขอดีของการเช่ือมทิก 
    1. ไมตองใชฟลักซ 
   2. สวนผสมทางเคมีทางแนวเช่ือมท่ีเกิดขึ้นจะมีสวนผสมเหมือนลวดเช่ือม 
   3. สามารถเช่ือมไดทุกทาเช่ือม 
   4. สามารถมองเห็นแนวเช่ือมและบอหลอมละลายไดอยาง  ชัดเจน 
    5. การเช่ือมทิก ใหความรอนสูงเปนบริเวณแคบ บิดตัวมีนอย 
    6. ไมมีสะเก็ดเช่ือม (Spatter) เกิดขึ้นที่บริเวณแนวเช่ือม 
    7. สามารถเช่ือมตอโลหะท่ีมีความหนาแตกตางกันได 

        ขอเสียของการเชื่อมทิก 
    1. ความเร็วเชื่อมตํ่า 
    2. ลวดทังสเตนมีความสกปรกไดงาย 
    3. ไมเหมาะกับการเช่ือมโลหะหนามาก 
    4. ขณะทําการเช่ือมจะมีแสง UV มาก 
    5. เคร่ืองมือจะมีราคาสูงกวาขบวนการเช่ือมอื่น  
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2.  วิธีการวิจัย 
1)  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยประเภทการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ที่มีกลุมตัวอยาง 1 กลุม 

โดยผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest - Posttest Design 
 2)  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ทํางานเก่ียวกับการซอมบํารุงในอุตสาหกรรมผลิต ในงานเช่ือมโลหะดวย
แกสอารกอนของ บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด โครงการ  Escravos Gas to Liquid Project (Nigeria) จํานวน  10  คน  โดยมีความรูไมตํ่ากวา ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีทักษะพื้นฐานในดานงานเชื่อม และมีใบรับรองงานดานการเชื่อมโลหะ โดยคณะผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 3)  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.1)  ชุดฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย เอกสารประกอบการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ ใบปฏิบัติงาน 
และแบบเฉลยโดยมีเน้ือหา  

3.2)  เคร่ืองมือที่ใชประเมินคุณภาพ จากผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝกอบรม และแบบประเมิน
ความสอดคลองของชุดฝกอบรม 

3.3)  แบบสอบถามสําหรับประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม 
3.4) สื่อประกอบการฝกอบรม ประกอบดวย power point สําหรับการนําเสนอระหวางการฝกอบรมและส่ือ VDO เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

ไดเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงที่ถูกตอง   
 4)  การเก็บรวบรวมขอมูล  
      การเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ีใชวิธีการทดลองแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1)  ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 
4.2)  ทําการอบรมใหกับกลุมตัวอยาง ดวยชุดฝกอบรมท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนและวิธีการฝกอบรมตามขั้นตอน และวิธีการ

ฝกอบรมตามเน้ือหาของชุดฝกอบรม และเม่ือฝกอบรมภาคทฤษฎีเสร็จสิ้นแลว ผูเขารับการฝกอบรมทําแบบฝกหัด และลงมือปฏิบัติงานตามใบงาน 
เพื่อประเมินความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรม 

4.3)  ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม  
4.4)  นําผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม  แบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังการฝกอบรมมาวิเคราะหหาความกาวหนา  

และประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมในภาคทฤษฎี โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑรอยละ 80/80 และนําผลการประเมินภาคปฏิบัติมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 
โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑรอยละ 80 

5)  การวิเคราะหขอมูล 
5.1)   คาความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 
5.2)   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางแบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
5.3)   คาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 
5.4)   คาความกาวหนาของการฝกอบรม (T-test) 

 

3.  ผลการวิจัย 
1) การประเมินผลความเหมาะสมของชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวามีความ

เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.83   
2) การประเมินผลความสอดคลองของชุดฝกอบรมเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยความสอดคลองระหวาง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีความสอดคลอง (IOC) = 1 ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียที่ไดมีคามากกวา 0.50 จึงถือวามีสอดคลองกัน 
3) ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมภาคทฤษฎี ผลคือ ชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนที่คณะผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ

รอยละ 87.0/85.5 โดยมีคามากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80/80 และภาคปฏิบัติ ผลคือ ชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนที่ผูวิจัยไดสราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 84 โดยมีคามากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80 ถือวาชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน มีประสิทธิภาพ    
 4) การประเมินความกาวหนาของการฝกอบรม  ดวยการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนการฝกอบรมและหลังการ
ฝกอบรม โดยใชสถิติทดสอบ t – test พบวาคาคะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาสูงกวาคะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบกอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 5) การประเมินผลความคิดเห็นการจัดฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.83 จากแบบ
ประเมิน 3 ระดับ   
 

4.  สรุปผลการวิจัย  
1) การประเมินผลความเหมาะสมและการประเมินผลความสอดคลอง ของชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนและโดยผูเชี่ยวชาญ 

5 ทาน ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีความ
สอดคลองกัน 

2) ชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน คณะผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 87.0/85.5 โดยมีคามากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ
รอยละ 80/80 และภาคปฏิบัติ  ผลคือ ชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 84 โดยมีคามากกวา
เกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80  ถือวาชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอน มีประสิทธิภาพ    

3) การวิเคราะหความกาวหนาของการฝกอบรม  พบวาคาคะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาสูงกวาคะแนนเฉล่ียของคะแนน
ทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการประเมินผลความคิดเห็นการจัดฝกอบรม ของผูเขารับการฝกอบรม พบวา ความ
คิดเห็นอยูในระดับดี  
 

5.  อภิปรายผลการวิจัย   
1) การประเมินผลความเหมาะสมและการประเมินผลความสอดคลอง ของชุดฝกอบรมการเช่ือมโลหะดวยแกสอารกอนและโดยผูเชี่ยวชาญ 

5 ทาน ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีความ
สอดคลองกัน เนื่องจาก การฝกอบรมมีการวิเคราะหเน้ือหาอยางชัดเจน และมีเทคนิควิธีการของงานเช่ือมท่ีถูกตอง จึงทําใหผูเชี่ยวชาญประเมินอยูใน
ระดับที่มากท่ีสุด  

2) ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีคามากกวาเกณฑที่ต้ังไว  เนื่องจาก ผูเขารับการอบรมมีความต้ังใจและมีความ
กระตือรือรน ในการอบรม ประกอบกับผูเขารับการฝกอบรมมีประสบการณการทํางาน มีทักษะในการปฏิบัติงานในดานงานเชื่อมโลหะดวยแกส
อารกอนอยูแลวจึงทําใหประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมอยูในเกณฑดี ซึ่งสอดคลองกับ วีรพล (2542 : 40) ที่กลาววาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจ
ในการฝกอบรมเน่ืองจากมีความสนใจในการเรียนรูเพิ่มขึ้น และผูเขาฝกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีดีอยูแลว จึงทําใหคะแนนสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 

3) การประเมินผลความคิดเห็นการจัดฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมมีความ
ต้ังใจท่ีจะรับการฝกเปนอยางดี และผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติที่ดีตอการฝกอบรมสงผลใหเกณฑการประเมินอยูในระดับดี สอดคลองกับ     
วรพล (2550 : 105) ที่กลาววาคาเฉล่ียอยูในเกณฑระดับมาก แสดงวาชางและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีมากตอการฝกอบรมและชุดฝกอบรม 
 

6.  ขอเสนอแนะ 
1. ควรจะทําการติดตามผลอยางตอเนื่องทุก 3เดือน เพื่อที่จะใหชางเช่ือมไดมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
2. ควรพัฒนาส่ือใหมีภาพเคล่ือนไหว เพื่อใหสามารถเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น 
3. ควรจัดทําเปนชุดการเรียนการการสอนแบบผูเรียนศึกษาดวยตนเองหรือการเรียนทางไกล 

 

7.  เอกสารอางอิง 
1. วรพล  พลแดง.2550. การพัฒนาชุดฝกอบรมชางซอมบํารุงเครื่องผลิตน้ําแข็งระบบอัตโนมัติ. วิทยานิพนธโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร. 
2. วีรพล   ทับแกน.2542. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมการประกันคุณภาพงานเชื่อมไฟฟา. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
3.  สุชาติ  กิจพิทักษ.2538. ทฤษฎีและปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเม็ดทรายพร้ินต้ิง. 
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การวิเคราะหการสั่นสะเทือนดวยกระบวนการประมวลผลภาพ 
Vibration Analysis using Image Processing Method 

 

ประสาทพร วงษคําชาง และ วสวัตต์ิ โททอง* 
ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 10900 

E-mail : wthothong@yahoo.com  โทร 0-2996-9316  โทรสาร 0-2155-3232   
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะศึกษาหลักการประมวลผลภาพ ในการวิเคราะหการส่ันสะเทือนของโครงสราง โดยจะมุงเนนในงานการ
วิเคราะหการสั่นสะเทือนของโครงสรางของอากาศยาน โดยทําการออกแบบอุปกรณจําลองการส่ันของอากาศยานและวิเคราะหจากภาพที่ไดจาก
กลองท่ีมีประสิทธิภาพสูง  กระประมวลผลใชใชวิธี Block Matching และ Search Method แบบตางๆ ตลอดจนดัดแปลง Algorithm ของ Block 
Matching เพื่อใชในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนดังกลาว  ผลลัพทที่ไดจากการประมาณการณการเคล่ือนที่ (Motion Estimation) โดยใชวิธี Modified 
Block Matching จะอยูในรูปของเวคเตอรการเคล่ือนที่ (Motion Vector) ของจุดศูนยกลางของกลองยอย (Macro Block) ในแตละเฟรมภาพวาเคล่ือนที่
ไปมากนอยเพียงใด ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะสามารถวิเคราะห็การสั่นและการเคล่ือนที่ของอุปกรณจําลองการสั่นของอากาศยานได 
 

1.  บทนํา 
 อากาศยานแบบปกหมุนเปนอากาศยานท่ีมีการสั่นของตัวอากาศยานมาก ซึ่งเปนผลมาจากการสั่นของเคร่ืองยนต  การสั่นของชุดเฟองเกียร  
การสั่นจากชุดใบพัดและการสั่นที่เกิดจากสภาพแวดลอม การสั่นดังกลาวหากมีมากเกินไปจะสงผลโดยตรงตออัตราการชํารุดและอายุการใชงานของ
โครงสรางและอุปกรณตางๆ ที่ติดต้ังอยูบนอากาศยานได 

การวิเคราะหการสั่นของอากาศยานแบบปกหมุน จะสามารถนําไปประยุกตใชไดกับงานหลายๆดานเชน การหาคาการส่ันสะเทือนของ
โครงสรางอากาศยาน การหาคาการส่ันของ Air Floyd ในอุโมงคลม การวิเคราะหคุณภาพการชดเชยการสั่นของ Stabilized Platform เปนตน 

 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
ในบทความนี้จะไดนําอัลกอริทึมการประมวลผลภาพในสวนของการประมาณการณการเคล่ือนที่ (Motion Estimation) ที่ใชในการเขา

ระหัสภาพวีดีทัศนมาประยุกตใชในการวิเคราะหอัตราการส่ันของภาพ วีดีทัศน อันเกิดจากการสั่นของอุปกรณจําลองการสั่นสะเทือนของโครงสราง
ของอากาศยาน    

การทดลองทําโดยติดต้ัง แผนภาพแมทริกซบนรางท่ีขับเคล่ือนดวย Step Motor ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนท่ีใหเปนไปตามความ
ตองการได   แลวนํากลองที่มีเฟรมเรต (Frame Rate) สูงทําการบันทึกภาพวีดีโอการสั่นของแผนภาพดังกลาวมาวิเคราะหหาคาการส่ันดวย Modify 
Block Matching อัลกอริทึมท่ีสรางขึ้น ผลลัพทที่ไดจะอยูในรูปของเวคเตอรการเคล่ือนที่ (Motion Vector) และทําการวิเคราะหผลลัพทที่ไดดวยการ
แปลงแบบฟูริเยร เปรียบเทียบสัญญาณอินพุทที่กําหนดใหกับชุดจําลองการสั่นสะเทือน 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 สามารถเขาใจกระบวนการประมวลผลดวยภาพ (Image Processing) พื้นฐานการสุมตัวอยางและการแปลงคาประมาณ (Basic Concept in 
Sampling and Quantization)  การแสดงภาพดิจิทัล (Representing Digital Image) การประมาณการเคล่ือนที่และการชดเชยการเคล่ือนที่ (Motion 
Estimation and Compensation) บลอคแมทชิ่ง (Block Matching) วิธีการคนหา (Search Method) Discrete Fourier Transform (DFT) และ Fast Fourier 
Transform (FFT) และการประยุกตความรูดังกลาวเพื่อใชในการประมวลผลภาพเพ่ือการหาการสั่นของอากาศยาน 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
1)  การแสดงภาพดิจิทัล (Representing Digital Image) 

 ผลลัพทที่ไดจากการสุมตัวอยาง (sampling) และการแปลงคาประมาณ (quantization) ฟงกชัน x,y ของภาพที่มีคาตอเนื่อง (continuous 
image) จะอยูในรูปของแมทริกซที่ประกอบดวยจํานวนจริง   ที่มีขนาด M แถว และ N คอลัมน และคาในพิกัด x,y ซึ่งคาดังกลาวเปนคาแบบไม
ตอเนื่อง (discrete)   เพื่อใหงายตอการเขาใจเราจะกําหนดใหคาพิกัดเปนเลขจํานวนเต็ม มีจุดเร่ิมตน (origin) ที่ (x,y) = (0,0) คาพิกัดถัดไปในแถวแรก
คือ (x,y) = (0,1) ดังตัวอยางในรูปที่ 1  ควรจําไววาคา (0,1) นั้นเปนคาพิกัดของการสุมตัวอยางท่ีสองไมใชผลลัพทที่ไดจากการสุมตัวอยาง (sampling) 
และแปลงคาประมาณ (quantization) 
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รูปท่ี 1  การแสดงคาพิกัดในการแสดงภาพดิจิทัล 

 

เราสามารถแสดงภาพดิจิทัลในรูปของแมทริกซ M x N ไดดังนี้ 
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ดังที่กลาวไวขางตน ระดับสีเทา (grey scale level) จะเปนเลขจํานวนเต็ม   ซึ่งคํานวณไดจากสูตร   kL 2=
 

ระดับสีเทาจะอยูในชวง [  โดยเราสามารถคํานวนหาจํานวนบิต (bit) ,  ที่ใชในการจัดเก็บรูปดิจิทัลไดจาก ]1,0 −L b

kNMb ××=  
 

2)  การประมาณการเคลื่อนท่ีและการชดเชยการเคลื่อนท่ี (Motion Estimation and Compensation) 
เราสามารถประมาณการเคล่ือนที่ (motion estimation) โดยสรางโมเดลของเฟรมปจจุบัน (current frame) ซึ่งอางอิงกับขอมูลจากเฟรมกอน

หนา(reference frame) หนึ่งเฟรมหรือมากกวา   จุดมุงหมายของการออกแบบอัลกอริทึมการประมาณการเคล่ือนที่คือสรางโมเดลของเฟรมปจจุบันให
มีความแมนยํามากท่ีสุด พรอมท้ังสามารถบีบอัดขอมูลไดมากท่ีสุดและการคํานวนไมซับซอนมากเกินไป  ในรูปที่ 2 สวนประมาณการเคล่ือนที่ 
(motion estimation module) สรางโมเดลโดยการปรับปรุงเฟรมกอนหนา หนึ่งเฟรมหรือมากกวา ใหเหมือนกับเฟรมปจจุบันใหมากท่ีสุด  เฟรม
ปจจุบันเกิดจากการชดเชยการเคล่ือนที่ (motion compensated) โดยการลบโมเดลออกจากเฟรมปจจุบันเพื่อสรางสวนที่เหลือของเฟรมจากการชดเชย
การเคล่ือนท่ี (motion-compensated residual frame) สวนที่เหลือจะถูกเขาระหัสและสงไปยังปลายทางพรอมกับเวคเตอรการเคล่ือนที่ (motion vector) 
เพื่อใชทั้งสองสวนนี้ในการสรางโมเดลขึ้นใหมอีกคร้ัง  ในขณะเดียวกันที่สวนที่เหลือขอกเฟรมจากการชดเชยการเคล่ือนที่ (encoded residual) จะถูก
ถอดระหัสและบวกกับโมเดลเพ่ือสรางเฟรมปจจุบันขึ้นเพื่อใชเปนเฟรมอางอิงในการคํานวนตอไป 

 

 
 
 

รูปท่ี 2  แผนภาพการประมาณการเคลือ่นท่ีและการชดเชย (motion estimation and compensation block diagram) 
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3)  บลอคแมทชิ่ง (Block Matching) 
 มาตรฐานการเขาระหัสภาพวีดีทัศนเชน H.261  H.263  MPEG-1  MPEG-2 และ MPEG-4 ประมาณการเคล่ือนที่และการชดเชยการ

เคลื่อนท่ี โดยการแบงเฟรมปจจุบันเปนกลองยอย (macro block) ขนาด 8x8 หรือ 16x16 การประมาณการเคล่ือนที่ของกลองยอย (macro block) 
ดังกลาวเรียกวาบล็อคแมทชิ่ง (block matching) 

 การประมาณการเคล่ือนที่เร่ิมตนดวย แบงเฟรมปจจุบันเปนกลองยอย (macro block) ขนาด 16x16 ซึ่งแตละกลองเก็บคาปริมาณแสงสวาง 
(luminance sample) แลวทําการเปรียบเทียบกับกลองยอยตําแหนงเดียวกันในเฟรมอางอิงและคนหาในบริเวณโดยรอบกลองยอยในเฟรมอางอิง
ดังกลาวเพื่อหากลองยอยหรือบริเวณรอบกลองยอยที่มีความแตกตางของปริมาณแสงที่นอยที่สุดในเฟรมอางอิง จะไดเวคเตอรของการเคล่ือนที่ของ
กลองยอยเม่ือเปรียบเทียบระหวางเฟรมปจจะบันและเฟรมกอนหนา 

 ดังตัวอยางในรูปที่ 3 แสดงตัวอยางการทําบลอคแมทชิ่งท่ีมีขนาดกลองยอย 3x3 ดังรูปดานซาย   กลองยอยดังกลาวจะถูกเทียบกับกลอง
ยอยท่ีตําแหนงเดียวกันในเฟรมอางอิงดังแสดงในกรอบส่ีเหลี่ยม และทําการคนหาบริเวณ  พิกเซล (pixel) โดยรอบ    1±

 

 
 

รูปท่ี 3 กลองปจจุบัน (current block) ขนาด 3x3 และบริเวณอางอิง (reference area) 
 

คา mean square error ; MSE ระหวางกลองยอยปจจุบัน (current block) และกลองยอยตําแหนงเดียวกันของเฟรมอางอิง (ตําแหนง (0,0)) 
สามารถหาไดโดย 

44.29/}2)33(2)34(2)45(2)23(
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คา MSE สําหรับทุกตําแหนงท่ีทําการคนหา (search) แสดงในตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาท่ีตําแหนง (-1,1) มีคา MSE นอยที่สุดซ่ึงจะถือวา
ตําแหนง (-1,1) เปนตําแหนงที่ใหคาเดียวกันมากท่ีสุด (best match) 

 

ตารางท่ี 1  ตัวอยางคา MSE สําหรับบลอคแมทชิ่ง 
 

ตําแหนง (x,y) (-1,-1) (0,-1) (1,-1) (-1,0) (0,0) (1,0) (-1,-1) (0,1) (1,1) 

MSE 4.67 2.89 2.78 3.22 2.44 3.33 0.22 2.56 5.33 
 

Mean square error (MSE) ใชในการหาคาพลังงานคงเหลือของผลตางของกลอง(block) สองกลอง   MSE สําหรับกลองขนาด N x N  
สามารถหาไดโดย 
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เมื่อ เปนคาในกลองปจจุบัน (current block) เปนคาในพื้นที่อางอิง (reference area) และ , คือตําแหนงบนสุดและซาย

สุดของท้ังกลองปจจุบันและพื้นที่อางอิง 
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สามารถทําใหการเปรียบเทียบน้ันอยูในรูปอยางงายไดโดยไมสนใจ และหาคาผลตางสัมบูรณ (sum of absolute error(SAE) หรือ 
sum of absolute difference(SAD)) 

2/1 N
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=
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4) วิธีการคนหา (Search Method) 
วิธีการคนหา (Search Method) ในการคนหาท่ีดีนั้นจะตองคนหาภาพท้ังหมดแตเปนไปไดยาก แตจะสามารถคนหาบริเวณโดยรอบของ

จุดเร่ิมตนเทานั้น 
 

 
(ก)                                              (ข) 

รูปท่ี 4  (ก) แสดงบริเวณการคนหา (ข) และการวิเคราะหและเทียบแตละ MB 
 

Exhaustive search (ES) or Full search เปนการคนหาอยางละเอียดหรือคนหาทั้งหมด วิธีการคนหาแบบน้ีเปนอัลกอริทึมในการเทียบ ไดดี
ที่สุด แตจะใชการคํานวณสูง ซึ่งอาจไมเหมาะกับการนําไปใชงานในแบบ real time 

 

 
รูปท่ี 5 Exhaustive search (ES) 

 

5)  Discrete Fourier Transform (DFT) และ Fast Fourier Transform (FFT) 
เราสามารถหา Discrete Fourier Transform ไดจาก 
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เราสามารถหา Inverse Discrete Fourier Transform ไดจาก 

∑
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การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว (Fast Fourier Transform) เปนชื่อเรียกของขั้นตอนวิธี (algorithm) ที่ใชหาคาผลการแปลงฟูเรียรวิยุต (DFT) ของ
ลําดับชุดใดชุดหน่ึงไดอยางรวดเร็ว ขั้นตอนเหลานี้อาศัยหลักการแยกจํานวนจุดหรือจํานวนคาในลําดับชุดท่ีเก่ียวของ ออกเปนตัวประกอบหลายๆ ตัว
คูณกัน ซึ่งทําใหลําดับชุดเดิมสามารถแยกเปนลําดับชุดยอยหลายชุด แตละชุดสามารถหาคาผลการแปลงฟูเรียรวิยุตโดยใชการคํานวณท่ีนอยคร้ังกวา 
และเม่ือนํามารวมกันเปนผลการแปลงฟูเรียรวิยุตของลําดับชุดเดิมแลว ก็ทําใหประหยัดจํานวนคร้ังของการคํานวณได ทั้งน้ีเมื่อคิดเปรียบเทียบกับการ
หาผลการแปลงฟูเรียรวิยุตของลําดับชุดเดิมโดยตรง  
 พิจารณาผลการแปลงฟูเรียรวิยุตตามสมการท่ีแสดงรูปแบบใหม 
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 เนื่องจาก และ ซึ่งหมายความวา และ เปนฟงกชั่นรายคาบของตัวแปร โดยท่ีมีคาบ

เทากับ N/2 และจากความจริงที่วา  เราสามารถแยกนิพจนของสมการ (3) ออกไดเปน 2 สวนดังนี้ 
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จากสมการ (4)และ (5) จะเห็นวาในการคํานวณหาคา  จากขอมูล
 

ทั้งหมด N คาน้ัน เราสามารถลดจํานวนคร้ังของการคูณลงได 

จาก N คร้ังเหลือเพียง N/2 คร้ัง เพราะผลคูณ
 

ในสมการท้ังสองดังกลาว จะหาไดดวยการคูณเพียงคร้ังเดียว แตนําไปใชได 2 คร้ัง สวนการ

บวกพจนตางๆจะเปน N คร้ัง 
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และ
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เราสามารถหา ไดจาก และ โดยการคูณเพียง N/4 คร้ังและการบวกรวม N/2 คร้ัง          
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G
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D
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กระบวนการนี้สามารถน้ีสามารถทําตอไปไดเร่ือยๆ จนกระทั้งถึงผลการแปลงท่ีหาจากขอมูลคาเดียวในทายท่ีสุด ถา เราจะไปถึงผลการ

แปลงของขอมูลคาเด่ียวโดยใชจํานวนขั้นตอนทั้งหมด ขั้น ในขั้นตอนแตละขั้นนี้ จํานวนคาผลการแปลงที่ตองหา จะเพิ่มขึ้นเปน       

2 เทาของจํานวนคาในขั้นตอนท่ีเพิ่งผานไป แตจํานวนคร้ังของการคูณจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึง ซึ่งหมายความวาในขั้นตอนแตละขั้นนั้น เราตอง
ใชการบวก N คร้ังและใชการคูณ N/2 คร้ัง สรุปโดยรวมแลว การหาผลการแปลงฟูเรียรแบบเร็วของขอมูลจํานวน N คา จะใชการบวกรวม 

คร้ัง และใชการคูณรวม  คร้ัง เทียบกับการบวกรวม คร้ัง และการคูณรวม คร้ังเม่ือใช

ขั้นตอนวิธีหาผลการแปลงฟูเรียรวิยุตแบบตรง 
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6)  อัลกอริทึม 
 

 
 

รูปท่ี 6  อัลกอริทึม 
 

อัลกอริทึมจะทํางานโดยการเปรียบเทียบเฟรมปจจุบันกับเฟรมกอนหนาโดยใช Block Matching โดยวาง Macro Block เพียง block เดียว
บนภาพ และคนหา Macro Block นั้นในเฟรมถัดไปดวย Exhaustive Search และทําการเปรียบเทียบตําแหนงท่ีเปล่ียนไประหวาง current frame และ 
reference frame จะไดเวคเตอรการเคล่ือนที่ระหวางเฟรม และเมื่อนําเวคเตอรการเคล่ือนที่ทั้งหมดมารวมกัน จะไดกราฟการเคล่ือนที่ (การสั่น) ของ
ภาพวีดีทัศน   จากนั้นทําการวิเคราะหกราฟการเคล่ือนที่ดวย FFT จะไดวา การสั่นของภาพ วีดีทัศนประกอบดวยความถี่ใดบาง 
 

2.  วีธีดําเนินการวิจัย 
 

 
 

รูปท่ี 7  แผนภาพเมทริกซและอุปกรณการทดลอง 
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รูปท่ี 8 สัญญาณท่ีปอนใหกับมอเตอรและมุมท่ีเปลี่ยนแปลงของมอเตอร 
การทดลองทําโดยติดต้ังแผนภาพแมทริกซดังรูปที่ 7 บนรางท่ีติดต้ังบนชุดขับเคลื่อนที่ควบคุมดวย DC Motor ซึ่งสามารถควบคุมการ

เคล่ือนที่ใหเปนไปตามความตองการโดยใชโปรแกรม MathLab ในการกําหนดสัญญาณอินพุท โดยกําหนดใหแผนภาพเคลื่อนที่ในแนวระนาบโดย
การรวมตัวของสัญญาณท่ีมีความถี่ตางๆกันคือ 4Hz  6Hz และ 10Hz  ตามสมการ   
ดังรูปที่ 8  ทําการบันทึกภาพวีดีโอของการเคล่ือนที่แผนภาพดวยเฟรมเรท 300 เฟรมตอวินาที แลวนําภาพวีดีโอการสั่นของแผนภาพดังกลาวมา
วิเคราะหหาคาการส่ันดวย Modify Block Matching อัลกอริทึมท่ีสรางขึ้น ผลลัพทที่ไดจะอยูในรูปของเวคเตอรการเคล่ือนที่ (Motion Vector) และทํา
การวิเคราะหผลลัพทที่ไดดวย Fast Fourier Transform ไดผลการวิเคราะหดังรูปที่ 9 

( ) 2.5sin 4 0.1sin 6 0.05sin10y t t t tπ π π= + +

 

 
 

รูปท่ี 9  รูปกราฟผลการวิเคราะหเวคเตอรการเคลื่อนท่ีดวย Fast Fourier Transform 
 

3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
  ผลลัพทที่ไดจากอัลกอริทึมท่ีพัฒนาขึ้น สามารถจําแนกความถ่ีของการส่ันของอุปกรณจําลองการส่ันของอากาศยานได 3 ความถี่ คือ 
3.967Hz  5.981Hz และ 10.01Hz ดังรูปกราฟท่ี 9 จากรูปกราฟจะปรากฏความถ่ี 0 Hz รวมอยูดวยเน่ืองจากรางเลื่อนที่ใชมีความเสียดทานทําใหเกิด
ภาวะหยุดนิ่งชั่วครูกอนการเปลี่ยนทิศทาง 
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บทคัดยอ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุปะสงคเพื่อปรับปรุงการวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตทอ พี.วี.ซี วิธีการสั่งซ้ือ

แบบเดิมเปนการส่ังซ้ือตามแนวโนมธุรกิจทําใหไมไดปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงนําวิธีพยากรณที่เหมาะสมมาหาปริมาณการผลิต และนํา
ขอมูลในปจจุบันสรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน โดยมีขอจํากัดดานปริมาณการสั่งซ้ือ ดานการขนสง ดานราคาวัตถุดิบ ดานพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ การ
คํานวณตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนดวยโปรแกรม Microsofl Excle Solve Add –Ins ควบคูไปกับการวิเคราะหความไว  
         จากการศึกษาพบวาการพยากรณที่ใหคาความแมนยําท่ีสุดคือการพยากรณแบบถดถอยเชิงซอน โดยใชสมการปริมาณการผลิต                    
(Y) = 26,149,226.76 + 628,825.385(X1) – 2,308.915(X2) – 437,649.750(X3) นําผลท่ีไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสั่งซ้ือ พบวาตนทุนรวมลดลง 
1,774,389 บาท (0.53) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโปรแกรมบรรลุผลการสั่งซื้อทําใหเกิดตนทุนตํ่าและบรรลุเงื่อนไขการวิเคราะหความไว 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research this is the reson raw materials procurement planning improvement in P.V.C industry. The traditional 
purchasing procedure used forecasting followed by business trends can not generate the best choice because it does not give appropriate result.  
The most important forecasting technique is employed to forecast producing  which is an present time for linear programming model with for 
constraints quantity for raw materials  transport constraint, price constraint, area constraint   after that we computer Linear programming model 
with program microsoft excel solve add-ins with sensitivity analysis. 
 The regression analysis method has the lowest deviation. The linear cost function y = 26,149,226.76 + 628,825.385(X1) – 2,308.915(X2) 
– 437,649.750(X3) .then compared the efficiency with actual purchasing. That the total cost has been reduced by 1,774,389 Baht (0.53%).          
The research results show that the linear programming model can both achieve the lowest cost of purchasing and the sensitivity analysis of each 
constraint.  
 

1.  บทนํา   
            ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตทอ พี.วี.ซี ทั้งหมด 19 โรง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551โรงงาน
กรณีศึกษาเปนโรงงานผลิตทอ พี.วี.ซี และอุปกรณ พี.วี.ซี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท กําลังการผลิตประมาณ 
7,500 ตันตอป คิดเปนรอยละ 10.9 ของกําลังการผลิตในประเทศไทย สําหรับโรงงานกรณีศึกษาน้ีพบวาการจัดการวัสดุคงคลังใชการส่ังซ้ือแบบ
ปริมาณไมคงท่ีปญหาในชวงท่ีราคาวัตถุดิบมีแนวโนมสูงขึ้นการส่ังแตละคร้ังมีจํานวนมากเกินไปไมเหมาะสมกับจํานวนท่ีตองการ จากการตรวจสอบ
ขอมูลใน ป พ.ศ. 2550 มีจํานวนวัตถุดิบคงเหลือโดยรวม 148,028 กิโลกรัม  คิดเปนมูลคา 6,286,749 บาท  สงผลใหตนทุนการจัดการวัสดุคงคลังมี
มูลคาสูง  
            ดวยปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาหากโรงงานปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นยอมสงผลใหตนทุนรวมของวัสดุคงคลังตํ่าลง 
งานวิจัยนี้จึงเนนการศึกษาและหาแนวทางการแกไขปญหาการจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อลดวัตถุดิบคงเหลือโดยประยุกตใชเทคนิคการพยากรณเพื่อศึกษา
ปริมาณการผลิตและปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) เพื่อกําหนดปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
           1)  ศึกษาปริมาณการผลิต  การสั่งซื้อและการจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิตทอ พี.วี.ซี 
           2)  วิเคราะหเปรียบเทียบเทคนิคพยากรณปริมาณการผลิตที่เหมาะสม 
           3)  ออกแบบและวิเคราะหวิธีการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมดวยการโปรแกรมเชิงเสน  
           4)  วิเคราะหความไวในการสั่งซื้อและการจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิตทอ พี.วี.ซี 
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1.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
            1)  ทําใหทราบถึงวิธีการประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมกับโรงงานกรณีศึกษา 
            2)  เพื่อลดคาใชจายขององคกรโดยรวม 
    3) เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในหนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานคลายคลึงกันได 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฏีท่ีใชในการวิจัย 
             ทฤษฎีที่เก่ียวของกับงานวิจัยเพื่อศึกษาการส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตทอพี.วี.ซี ประกอบดวย ทฤษฎีการพยากรณ 
(Forecasting) ทฤษฎีการจัดการวัสดุคงคลัง (Inventory Control) ทฤษฎีโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) ทฤษฎีการวิเคราะหความไว 
(Sensitivity Analysis) โดยนําทฤษฎีมาประยุกตและวิเคราะหปญหา เพื่อสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรในรูปแบบของโปรแกรมเชิงเสน ในการ
คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมและลดตนทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
 

2.  วิธีดําเนินงานวิจัย 
             การวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานและการแกไขปญหาดังนี้ 
2.1  ศึกษากระบวนการสั่งซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบสําหรับผลิตทอ พี.วี.ซี ในโรงงานกรณีศึกษา 
              โรงงานกรณีศึกษาดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตทอพี.วี.ซี และอุปกรณขอตอพี.วี.ซี มีกําลังการผลิต 7,500 ตันตอป มีลักษณะการผลิตเปน
แบบตอเนื่อง  ดําเนินการผลิตทอ พี.วี.ซี ขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 1/2  นิ้ว จนถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 16 นิ้ว  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตทอ พี.วี.ซี 
ประกอบดวย ผง พี.วี.ซีแคลเซียม  สเตบิไรเซอร  แวกส  สีฟา  สีเหลืองและสีเทา การสั่งซื้อวัตถุดิบจะส่ังซ้ือจากบริษัทวินิไทย จํากัด และบริษัทเอเพ็ค
จํากัด ลักษณะการส่ังซ้ือวัตถุดิบจะส่ังซ้ือวัตถุดิบตามปริมาณความตองการทอพี.วี.ซีของลูกคา โดยโรงงานกรณีศึกษามีขอจํากัดดานพื้นที่การจัดเก็บ
วัตถุดิบซึ่งผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการส่ังซ้ือและจัดเก็บวัตถุดิบโดยการเขาไปเก็บขอมูลจากรายงานการสั่งซ้ือและการจัดเก็บ
วัตถุดิบจากแผนกคลังสินคาของโรงงานกรณีศึกษา 
 

2.2  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
           ในการจัดการวัตถุดิบผูวิจัยตองทราบถึงขอมูลที่เก่ียวของโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานและแผนกตางๆ ดังนี้         

   2.2.1   ปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบ  การเก็บขอมูลผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสั่งซื้อวัตถุดิบของแผนกคลังสินคา 
                2.2.2   ราคาวัตถุดิบการเก็บขอมูลผูวิจัยทําการเก็บขอมูลราคาวัตถุดิบจากแผนกคลังสินคา 
                2.2.3   คาใชจายในการสั่งซื้อวัตถุดิบขอมูลคาใชจายในการสั่งซื้อวัตถุดิบผูวิจัยเก็บโดยขอขอมูลแผนกบัญชี 
                2.2.4   ปริมาณการผลิต การเก็บขอมูลปริมาณการผลิตผูวิจัยจัดเก็บขอมูลจากแผนกผลิตทอพี.วี.ซี 
                2.2.5   คาใชจายในการจัดเก็บวัตถุดิบผูวิจัยทําการจัดเก็บโดยขอขอมูลแผนกบัญชี 
                2.2.6    ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบขอมูลขนาดพ้ืนที่การจัดเก็บวัตถุดิบเปนขอมลูที่ไดจากฝายวิศวกรรม  
                2.2.7   ระยะเวลานําสงของวัตถุดิบผูวิจัยไดรับขอมูลจากแผนกคลังสินคา  
 

2.3  การประยุกตใชเทคนิคการพยากรณ 
              วิธีการพยากรณปริมาณความตองการวัตถุดิบในอนาคตโดยใชขอมูลปริมาณการผลิตในอดีตต้ังแตป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2550 ซึ่งขอมูลใน
อดีตมีลักษณะเปนแนวโนมฉะน้ันเทคนิคการพยากรณที่นํามาใชในการวิจัยคือเทคนิคปรับเรียบเอ็กโปแนนเชียล (Exponential Smoothing) และ
เทคนิคการพยากรณแบบถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression  Analysis) สําหรับการเลือกเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมกับขอมูลใชวิธีการ
ประเมินเทคนิคการพยากรณแบบคาเฉล่ียความผิดพลาดกําลังสองเฉล่ีย (MSE) เพื่อหาวิธีการพยากรณที่เหมาะสมเม่ือไดตัวแบบการพยากรณที่แมนยํา
ที่สุดแลว นําคาที่ไดจากการพยากรณไปใชในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
                  

2.4  การประยกุตใชการโปรแกรมเชงิเสน             
               การกําหนดตัวแบบทางคณิตศาสตรที่ใชในการแกไขปญหา การกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือกระทําโดยใชเทคนิคการโปรแกรมเชิงเสนโดยมี
ขอจํากัดของบริษัทจัดสงวัตถุดิบ, ขอจํากัดดานปริมาณการขนสงวัตถุดิบ, ขอจํากัดดานราคาวัตถุดิบและขอจํากัดดานพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบใน
กรณีศึกษาน้ีไดนําวิธีการใชโปรแกรมเชิงเสนเปนวิธีเพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและราคาสวนลดวัตถุดิบในการส่ังซ้ือแตละคร้ังโดย
พิจารณาจากตนทุนรวมตํ่าสุด  
                  2.4.1  ตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจ 
                            Pij  แทน ปริมาณการสั่งซื้อผงพี.วี.ซี (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
                            Cij  แทน ปริมาณการสั่งซื้อผงแคลเซียม (กก./รอบการสั่งซื้อ) 

          Sij  แทน ปริมาณการสั่งซื้อผง Stabilizer (ถุง/รอบการส่ังซื้อ) 
                            Wik แทน ปริมาณการสั่งซื้อผง Wax (ถุง/รอบการส่ังซื้อ) 
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                            Bik  แทน ปริมาณการสั่งซื้อผงสีฟา (ถุง/รอบการสั่งซื้อ) 
                            Yik  แทน ปริมาณการสั่งซื้อผงสีเหลือง (ถุง/รอบการสั่งซื้อ) 
                            Gik  แทน ปริมาณการสั่งซื้อผงสีเทา (ถุง/รอบการส่ังซื้อ) 
                           โดยท่ี   
                            i = 1  เมื่อซื้อโดยไมเสียคาขนสง 
                            i = 2  เมื่อซื้อโดยเสียคาขนสง 
                            j = 1 เมื่อซื้อจากบริษัทวินิไทยราคาปกติ 

        j = 2 เมื่อซื้อจากบริษัทวินิไทยราคามีสวนลด 3% 
        j = 3 เมื่อซื้อจากบริษัทวินิไทยราคามีสวนลด 6% 
        k = 1 เมื่อซื้อจากบริษัทเอเพ็คราคาปกติ 
        k = 2 เมื่อซื้อจากบริษัทเอเพ็คราคามีสวนลด 3% 

                            k = 3 เมื่อซื้อจากบริษัทเอเพ็คราคามีสวนลด 5% 
 

                  2.4.2  สมการวัตถุประสงค  :  
                           วัตถุประสงคของทางบริษัท คือตองการหาคาใชจายในการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่ตํ่าท่ีสุดดังน้ันสามารถเขียนเปนสมการวัตถุประสงคได

ี้      MIN. Z = Unit Cost + Holding Cost + Ordering Cost  ดังน
    

                  2.4.3  ขอบเขตขอจํากัด 
           2.4.3.1  ขอจํากัดดานปริมาณการสั่งซื้อ เปนขอจํากัดที่กําหนดวาปริมาณการสั่งวัตถุดิบจะตองมีคามากกวาหรือเทากับศูนย 

                                      Pij , Cij, Sij , Wik , Bik , Yik , Gik       ≥  0     
 

        ก)  การจัดสงผงพี.วี.ซีและแคลเซียมตอคร้ังตองไมเกินปริมาณรวมของบริษัทผูผลิตท่ีสามารถจัดสงได 
                                         ∑Pij+  ∑Cij  ≤   220,000                                  (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

        ข)  การจัดสงสเตบิไรเซอรตอคร้ังตองไมเกินปริมาณรวมของบริษัทผูผลิตท่ีสามารถจัดสงได 
                                                            ∑Sij    ≤   1,100                                                 (ถุง/รอบการสั่งซื้อ) 
 

            ค)  การจัดสงแวกส, สีฟา, สีเหลืองและสีเทาตอคร้ังตองไมเกินปริมาณรวมของผูผลิตบริษัทที่สามารถจัดสง 
                                                      ∑ Wik +  ∑Bik + ∑ Yik  + ∑ Gik   ≤    2, 400  (ถุง/รอบการสั่งซื้อ)         
 

                           2.4.3.2  ขอจํากัดดานปริมาณขนสง 
                       ก)  การขนสงผงพี.วี.ซีและแคลเซียมปริมาณการขนสงของรวมกันมากกวา 65,000 กก.ตอรอบการสั่งซ้ือ บริษัทผูสั่งซ้ือไม

ตองเสียคาขนสง  
                                        P11 + P12 + P13 + C11 + C12 + C13  ≥ 65,000               (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

                       ข)  การขนสงผงพี.วี.ซีและแคลเซียมปริมาณการขนสงของรวมกันนอยกวา 65,000 กก.ตอรอบการสั่งซื้อ บริษัทผูสั่งซ้ือตอง
เสียคาขนสง 3,500 บาทตอเที่ยว 
                                                           P21 + P22 + P23 + C21 + C22 + C23  < 65,000               (กก./รอบการส่ังซื้อ) 
 

                       ค)  สเตบิไรเซอรปริมาณการขนสงรวมกันตองมากกวา 550 ถุงตอรอบการสั่งซื้อบริษัทผูสั่งซื้อไมตองเสียคาขนสง 
                        S11 + S 12 +  S13   ≥ 550   (ถุง/รอบการสั่งซื้อ)    
 

                       ง)  สเตบิไรเซอรปริมาณการขนสงรวมกันนอยกวา 550 ถุงตอรอบการสั่งซ้ือ บริษัทผูสั่งซ้ือตองเสียคาขนสง 3,500 บาทตอเที่ยว 
                                                           S21 + S 22 +  S23   < 550                                            (ถุง/รอบการสั่งซื้อ) 
 

                       จ)  แวกส  สีฟา  สีเหลืองและสีเทาปริมาณการขนสงรวมกันตองมากกวา 550 ถุงตอรอบการสั่งซ้ือบริษัทผูสั่งซ้ือไมตองเสียคาขนสง  
                                                           W11+ W 12 + W13 +  B11+ B 12+ B13 + Y11 + Y 12+ Y13+ G11+ G 12+ G13  ≥  550     (ถุง/รอบการสั่งซื้อ) 
 

      ฉ)  แวกส  สีฟา  สีเหลืองและสีเทาปริมาณการขนสงรวมกันนอยกวา 550 ถุงตอรอบการสั่งซ้ือ บริษัทผูสั่งซ้ือตองเสียคา
ขนสง 3,500 บาทตอเที่ยว 

                                                                                                     W21+ W 22 + W23 +  B21+ B 22+ B23 + Y21 + Y 22+ Y23+ G21+ G 22+ G23  < 550       (ถุง/รอบการสั่งซื้อ) 
                             2.4.3.3   ขอจํากัดดานราคาวัตถุดิบ 

      ก)  ผงพี.วี.ซี, แคลเซียมและสเตบิไรเซอรถาสั่งซื้อนอยกวา 65,000 กก.ไมไดสวนลด 
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                                                      P11 + P21 +  C11 + C21 + 25 S11 + 25 S21   <  65,000                  (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

                                     
   ข)  ผงพี.วี.ซี, แคลเซียมและสเตบิไรเซอร ถาสั่งซื้อนอยกวา 22 0,000 กก.ไดสวนลดรอยละ 3 
                                                      P12 + P22 +  C12 + C22 + 25 S12 + 25 S22   <  220,000                  (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

  ค)  ผงพี.วี.ซี, แคลเซียมและสเตบิไรเซอรถาสั่งซื้อมากกวา 220,000 กก.ไดสวนลดรอยละ 6 
                                                      P13 + P23 +  C13 + C23 + 25 S13 + 25 S23    ≥  220,000               (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

                                           ง)  แวกส  สีฟา  สีเหลืองและสีเทาถาสั่งซื้อนอยกวา 26,000 กก.ไมไดสวนลด 
                                                      25W11 + 25 W21 + 25B11 + 25B21 + 25 Y11 + 25 Y21 + 25 G11 + 25 G21 <  26,000   (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

                                           จ)  แวกส  สีฟา  สีเหลืองและสีเทาถาสั่งซื้อนอยกวา 52,000 กก.ไดสวนลดรอยละ 3 
                                                      25W12 + 25 W22 +  25B12 + 25B22 + 25 Y12 + 25 Y22 + 25 G12 + 25 G22 <  52,000  (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

                                           ฉ)  แวกส  สีฟา  สีเหลืองและสีเทาถาสั่งซื้อมากกวา 52,000 กก.ไดสวนลดรอยละ 6 
                                                      25W13 + 25 W23 + 25B13 + 25B23 + 25 Y13 + 25 Y23 + 25 G13 + 25 G23 ≥ 52,000   (กก./รอบการสั่งซื้อ) 
 

                           2.4.3.4  ขอจํากัดดานพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบตอรอบการสั่งซื้อ 
       ก) ไซโลเก็บผง พี.วี.ซี มีขนาดไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 

     ∑Pij ≤ 161,660               (กก.) 
 

                                          ข) ไซโลเก็บแคลเซียมตองไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 
     ∑Cij ≤ 44,702                (กก.) 
 

                                          ค)  พื้นที่จัดเก็บสเตบิไรเซอรตองไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 
     ∑Sij   ≤ 634                      (ถุง) 
 

                                         ง)  พื้นที่จัดเก็บแวกสตองไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 
     ∑Wik ≤ 535                    (ถุง) 
 

                                         จ)  พื้นที่จัดเก็บสีฟาตองไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 
     ∑Bik  ≤ 528                    (ถุง) 
 

     ฉ)  พื้นที่จัดเก็บสีเหลืองตองไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 
     ∑Yik  ≤ 548                   (ถุง) 
 

     ช)  พื้นที่จัดเก็บสีเทาตองไมเกินขนาดพื้นที่กําหนด 
     ∑Gik ≤ 545                    (ถุง) 
 

                  สําหรับการประมวลผลการทดสอบผลลัพธจากตัวแบบโดยใชการโปรแกรมเชิงเสนดังสมการตัวแบบในการแกปญหาการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
ผูวิจัยนําตัวแบบดังกลาวมาทําการคํานวณบนโปรแกรมMicrosoft Excle (Solver Add-Ins)  
 

2.5 วิเคราะหความไวในการส่ังซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบ 
                  ทําการวิเคราะหความไวกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบที่แปรผันตอตนทุนการส่ังซื้อวัตถุดิบ 
 

2.6 วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการวัตถุดิบคงคลังแบบปจจุบันและแบบใหม 
                  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการจัดการส่ังซ้ือวัตถุดิบปจจุบันและแบบใหมนั้น  ผูวิจัยพิจารณาจากปริมาณวัตถุดิบคงเหลือและตนทุนรวม
ของการจัดการวัตถุดิบคงคลังในการตัดสินใจเลือกปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 
            

3.  ผลการทดลอง 
                    จากการเก็บรวบขอมูลและการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อประยุกตใชกับการพยากรณและกับเทคนิคโปรแกรมเชิงเสนสามารถสรุป
ไดดังนี้ 
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3.1  สรุปผลการพยากรณปริมาณการผลิต 
                  การพยากรณทั้ง 2 วิธีพบวาการพยากรณโดยวิธี  Single Exponential Smoothing นี้ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชคาความปรับเรียบ (α) เทากับ 0.8 
เพราะใหคาคาดเคล่ือนกําลังสองตํ่าท่ีสุดมีคาเทากับ 484,897,842,946 สวนการพยากรณโดยวิธีถดถอยเชิงซอนเปนการพยากรณที่มีคาคลาดเคล่ือน
กําลังสองตํ่าท่ีสุดเทากับ 89,263,182,651 จึงเลือกการพยากรณวิธีถดถอยเชิงซอนในการพยากรณปริมาณการผลิตในปถัดไปไดคาพยากรณเทากับ 
7,165,977 กิโลกรัม 
 

3.2  สรุปผลหาปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบดวยโปรแกรมเชิงเสน 
                  ผลการวิเคราะหหาปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมดวยโปรแกรมเชิงเสนโดยมีขอจํากัดดานปริมาณการสั่งซ้ือ ดานปริมาณการขนสง 
ดานราคาวัตถุดิบ ดานพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและขนาดการส่ังซ้ือวัตถุดิบแลวประมวลผลดวยโปรแกรม Microsofl Excel (Solver, Add-Ins) เพื่อ
คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมป พ.ศ.2550 ดังตารางท่ี 1 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณการสั่งซือ้ท่ีเหมาะสมและตนทุนรวมตอรอบการผลติ 
 

ตนทุน (หนวยเปนบาท) ปริมาณการสั่งซื้อ ราคาวัตถุดิบ 
ประเภท 

( กก.) (บาท/กก.) ตนทุนวัตถุดิบ คาใชจายจัดเก็บ คาใชจายในการสั่งซื้อ 
รวม(บาท) 

ผง พี.วี.ซี 159,448 41.72 6,652,171 1.67 658 6,919,144 
แคลเซียม  44,702 31.26 1,397,385 1.28 658 1,452,190 
สเตบิไรเซอร 15,850 32.98 522,733 1.41 658 22,462 
แวกส 11,475 35.49 407,248 1.85 658 17,796 
สีฟา 13,200 21.58 284,856 1.08 658 12,621 
สีเหลือง 13,700 21.58 295,646 1.67 658 13,396 
สีเทา 13,625 21.58 294,028  1.55 658 13,265 
ตนทุนรวม 8,449,899 

            
                           จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสมวัตถุดิบท้ัง 7 ชนิด ดวยโปรแกรม Microsofl Excel (Solver, Add-
Ins) เห็นไดวาการส่ังซ้ือผงพี.วี.ซี ปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสมตอรอบการส่ังซ้ือมีคาเทากับ  159,448 กิโลกรัม   มีตนทุนรวม 6,919,144 บาท การ
สั่งซ้ือผงแคลเซียม ปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม 44,702 กิโลกรัม ตนทุนรวมในการสั่งซ้ือ 1,452,190 บาท การส่ังซ้ือวัตถุดิบท้ัง 2 ชนิดมีปริมาณ
รวมกันมากกวา 65,000 กิโลกรัม ดังนั้นบริษัทผูซื้อวัตถุดิบไมตองเสียคาขนสง   การสั่งซ้ือสเตบิไรเซอร มีปริมาณการสั่งซ้ือ 15,850 กิโลกรัมหรือ 634 
ถุง มีตนทุนรวม 22,462 บาท ปริมาณการส่ังซ้ือมากกกวา 550 ถุงจึงไมเสียคาขนสงวัตถุดิบ และการสั่งซ้ือวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณการส่ังซ้ือ
รวมกัน 220,000 กิโลกรัม ฉะน้ันบริษัทผูสั่งซ้ือจะไดสวนจากการซื้อวัตถุดิบรอยละ 6 สวนการสั่งซ้ือแวกสมีปริมาณการสั่งซ้ือ 11,475 กิโลกรัมหรือ 
459 ถุง ตนทุนรวม 17,796 บาท   การสั่งซ้ือสีฟามีปริมาณการสั่งซ้ือ 13,200 กิโลกรัม ตนทุนรวม 12,621 บาท การสั่งซ้ือสีเหลืองมีปริมาณการสั่งซ้ือ 
13,700 กิโลกรัมหรือ 548 ถุง ตนทุนรวม 13,396 บาท การสั่งซ้ือสีเทามีปริมาณการสั่งซ้ือ 13,625 กิโลกรัมหรือ 545 ถุง ตนทุนรวม 13,265 บาท การ
สั่งซ้ือวัตถุดิบที่ 4 ชนิดมีปริมาณรวมกันมากกวา 550 ถุง จึงไมเสียคาขนสงวัตถุดิบและไดสวนลดจากมีปริมาณการสั่งซ้ือมากกวา 52,000 กิโลกรัมจึง
ไดสวนลดจากบริษัทผูผลิตรอยละ 5 
 

3.3 สรุปผลการวิเคราะหความไวตัวแปรท่ีมีผลตอการสั่งซื้อวัตถุดิบ            
                                    การวิเคราะหความไวในการสั่งซ้ือวัตถุดิบดวยโปรแกรม Microsofl Excel (Solver, Add-Ins) เพื่อหาความสัมพันธกับการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของเง่ือนไข ดานราคาท่ีมีผลตอปริมาณการสั่งซื้อและตนทุนการส่ังซื้อ ป พ.ศ.2550 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความไวภายใตตัวแปรการสั่งซื้อวัตถุดิบ  
 

Objective  Clles 

 Name 
Final  Value Reduced  Cost Objective Coefficient Allowable  Increase Allowable  Decrease 

ปริมาณส่ังซื้อ P13   159,448               -    43.3900 0.0539447 10.85166667 
ปริมาณส่ังซื้อ C13     44,702               -    32.5384 0.0540306 1E+30 
ปริมาณส่ังซื้อ S13           634               -    34.3913 0.2498840 1E+30 
ปริมาณส่ังซื้อ W13           459               -    37.3366 0.2500227 14.09127365 
ปริมาณส่ังซื้อ B13           528               -    22.6566 0.2499575 1E+30 
ปริมาณส่ังซื้อ Y13           548               -    23.2453 0.2500132 1E+30 
ปริมาณส่ังซื้อ G13           545               -    23.1324 0.2500439 1E+30 

                              
สรุปผลการวิเคราะหความไวดังตารางที่ 2 คา Final Value  ของปริมาณการสั่งซ้ือวัตถุดิบทั้ง 7 ชนิดเปนคาผลลัพธที่เหมาะสมเน่ืองจากใน

ชอง  Reduced Cost มีคาเปนศูนย และในสวนของชอง  Allwable Increase และชอง Allwable Decrease แสดงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของราคาวัตถุดิบ 
เชน Allwable Increase ของปริมาณการสั่งซ้ือ P13 เทากับ 0.0539447 หมายความวา การเพิ่มขึ้นของราคา การสั่งซ้ือ P13 เทากับ 0.0539447 จะไมทํา
ใหผลลัพธการสั่งซื้อ P13 เกิดการเปล่ียนแปลง หรือ Allwable Decrease ของปริมาณการสั่งซ้ือ P13 เทากับ 10.85166667 หมายความวาการลดลงของ
ราคาการสั่งซื้อ P13 เทากับ 10.85166667 จะไมทําใหผลลัพธการสั่งซื้อ P13 เกิดการเปล่ียนแปลงเชนกัน ดังนั้นราคาท่ีเหมาะสมสําหรับการส่ังซ้ือ P13 
คือ 43.390006667 

 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความไวภายใตขอจํากัดท่ีมีผลตอการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
 

Constraints 
Name 

Final  Value Shadow  Price Constraint  R.H. Side Allowable  Increase Allowable  Decrease 

ขอจํากัดราคา วินีไทย - - 65,000 1E+30 65,000 

ขอจํากัดราคา วินีไทย - - 220,000 1E+30 220,000 
ขอจํากัดราคา วินีไทย 220,000 43 220,000 2212 139,150 
ขอจํากัดราคา เอเพค็ - - 26,000 1E+30 26,000 
ขอจํากัดราคา เอเพค็               -    - 520,000 1E+30 52,000 
ขอจํากัดราคา เอเพค็     52,000  1 52,000 1900 11,475 
ปริมาณจัดหา พี วี ซี   159,448  - 220,000 1E+30 60,552 
ปริมาณจัดหา  แคลเซียม     44,702  - 220,000 1E+30 175,298 
ปริมาณจัดหา สีเหลือง           548  - 2,400 1E+30                1,852 
ปริมาณจัดหา สีฟา           528  - 2,400 1E+30 1,872 
ปริมาณจัดหา  สเตบิไรเซอร            634  - 1,100 1E+30 466 
ปริมาณจัดหา แวกส            459  - 2,400 1E+30 1941 
ปริมาณจัดหา สีเทา           545  - 2,400 1E+30 1,855 
ขอจํากัดขนสง  P+C    204,150  - 65,000 139,150 1E+30 
ขอจํากัดขนสง  เอเพ็ค        2,080  - 550 1,530 1E+30 
ขอจํากัดขนสง สเตบิไรเซอร           634  - 550 84 1E+30 
พื้นจัดเก็บ  P V C   159,448  - 161,660 1E+30 2,212 
พื้นที่จัดเก็บ  Calcium      44,702  - 11 44,702 159,448 2,212 
พื้นที่จัดเก็บ  Stabilizer            634  - 10 634 466 84 
พื้นที่จัดเก็บ  Wax            459  - 535 1E+30 76 
พื้นที่จัดเก็บ  Blue            528  - 15 528 459 76 
พื้นที่จัดเก็บ  Yellow            548  - 14 548 459 76 
พื้นที่จัดเก็บ  Gray            545  -14 545 459 76 
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                สรุปตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความไวภายใตขอจํากัดท่ีมีผลตอการส่ังซ้ือวัตถุดิบ ขอจํากัดดานราคากรณีซื้อกับบริษัทวินีไทยจาก   
ผลการวิเคราะหความไวการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 3 ชนิดรวมกันคือผงพี.วี.ซี แคลเซียม สเตบิไรเซอร มีปริมาณการสั่งซ้ือ 220,000 และสามารถส่ังซ้ือได
มากกวา 220,000 กิโลกรัม แตคาท่ีชอง Shadow Price เทากับ 43  นั่นหมายความวา ถาลดขอจํากัดการส่ังซ้ือเพิ่ไดเปน 219, 999 กิโลกรัม จะสามารถ
ลดตนทุนได 8,449,856 บาท กรณีซื้อกับบริษัทเอเพ็ค ประกอบดวย แวกส  สีฟา สีเหลือง สีเทา มีปริมาณการสั่งซ้ือ 52,000 กิโลกรัม คาชอง Shadow 
Price เทากับ 1หมายความวาถาลดปริมาณการสั่งซ้ือเหลือ 51,999 กิโลกรัม จะสามารถลดตนทุนลงเหลือ  8,449,898 กิโลกรัม  ขอจํากัดดานพื้นการ
จัดเก็บสําหรับแคลเซียม คาท่ีชอง Shadow Price เทากับ –11 หมายความวา ถาเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเปน 44,703 กิโลกรัมจะสามารถตนทุนรวมได  
8,449,888 บาท พื้นที่จัดเก็บสเตบิไรเซอร 634 ถุง คาท่ีชอง Shadow Price เทากับ –10 หมายความวา ถาเพิ่มขนาดพื้นที่จัดเก็บเทากับ 635 ถุง จะทําให
สามารถลดตนทุนเหลือ 8,449,889 บาท พื้นที่จัดเก็บสีฟา 528 ถุงคาท่ีชอง Shadow Price เทากับ –15 หมายความวา ถาเพิ่มขนาดพื้นที่จัดเก็บเปน 529 
ถุง จะสามารถลดตนทุนรวมได 8,449,884 บาท พื้นที่จัดเก็บสีเหลือง 548 ถุงคาท่ีชอง Shadow Price เทากับ –14 หมายความวา ถาเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเปน 
549 ถุง จะสามารถลดตนทุนได 8,449,885 บาท  พื้นที่จัดเก็บสีเทา 545 ถุงคาท่ีชอง Shadow Price เทากับ –14 หมายความวา ถาเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเปน 
546 ถุง จะสามารถลดตนทุนได 8,449,885 บาท 
 
 

3.4   สรุปผลการเปรียบเทียบการจัดการวัตถุดิบแบบปจจุบันและแบบใหม 
                                การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการวัตถุดิบ เปนการเปรียบเทียบขอมูลการสั่งซ้ือวัตถุดิบป พ.ศ. 2550 แบบปจจุบันที่ไมมีหลัก
ทางวิชาการเขาไปใช กับแบบใหมที่มีการนําหลักการทางวิชาการเขามาใชในการสั่งซ้ือวัตถุดิบ สรุปผลการเปรียบเทียบปริมาณการส่ังซ้ือวัตถุดิบ      
ป พ.ศ. 2550 แบบปจจุบันและแบบใหม พบวาแบบใหมสามารถลดคาใชจายลงได 1,774,389 บาท คิดเปนรอยละ 0.53 ของการส่ังซื้อแบบปจจุบัน 

4.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
                  สรุปผลการวิจัยพบวาวิธีการพยากรณหาปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมใหคาความแมนยําคือวิธีการพยากรณแบบถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression Analysis) การคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมโดยใชการโปรแกรมเชิงเสนเพื่อคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือวัตถุดิบที่มีตนทุน
คาใชจายตํ่าท่ีสุดโดยมีขอจํากัดดานปริมาณการขนสงวัตถุดิบ ขอจํากัดดานราคาวัตถุดิบ และขอจํากัดดานพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ การใชโปรแกรม
เชิงเสนคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมเปรียบเทียบการส่ังซ้ือแบบปจจุบันกับแบบใหม พบวาการส่ังซ้ือวัตถุดิบแบบใหมสามารถลดตนทุน
คาใชจายในการส่ังซ้ือวัตถุดิบเมื่อเปรียบเทียบกับแบบปจจุบัน สวนการวิเคราะหความไวตัวแปรท่ีมีผลตอตนทุนรวมการส่ังซ้ือวัตถุดิบมากคือราคา
วัตถุดิบ 
                   การพยากรณอาจจะขัดแยงกับสถานการณที่เปนปจจุบัน เนื่องจากการพยากรณเปนเพียงการคาดการณที่เกิดจากแนวโนมของขอมูล 
ฉะนั้นผูวิจัยจะตองพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆเขามาพิจารณาดวย ซึ่งการพยากรณเปนคาท่ีใชเปรียบเทียบในการตัดสินใจสวนการคํานวณหาปริมาณการ
สั่งซ้ือที่เหมาะสมกําหนดเงื่อนไงในการคํานวณคอนขางจํากัดขอบเขตของคําตอบไวในชวงท่ีกําหนด ดังน้ันในบางเง่ือนไงอาจจะตองขยายขอบเขต
เงื่อนไงเพื่อใหเกิดความยืดหยุน 
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บทคัดยอ 
         การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจาง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รายได และลักษณะงาน ที่มีผลตอระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนพนักงานในอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวนรถยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 203 คน  
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยสถิติที่ที่ใชในการวิจัย ไดแกคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา t-test และ One-way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Least  Significant Different  ในการประมวลผล ผลการวิจัยพบวา            
1) ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับปาน
กลาง 2) ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาวุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส ประเภทการจาง และลักษณะงานตางกันทําให
ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน สวน
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ขวัญและกําลังใจ  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ABSTRACT 
         The objectives research were 1) to study the level morale of Automotive Part Employees in Rojana Industrial Park at Ayutthaya 
Province and 2) to compares the influence of personal factors towards morale of Automotive Part Employees in Rojana Industrial Park at 
Ayutthaya Province The sample of this study were 104 employees  

Collecting the data by means of questionnaires, then analyzing collected data with SPSS for Windows in term of the percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, least significant different the results of this study can be concluded that 1) the 
average employees’ morale was at moderate level. 2) Compare level of morale of Automotive Part Employees in Rojana Industrial Park at 
Ayutthaya Province. The result are the different personal variables: level of education single status type of employee kind of work were 
significantly correlated with morale of Automotive Part Employees in Rojana Industrial Park at Ayutthaya Province. But gender, age, duration of 
work and income is not significantly correlated with morale of Automotive Part Employees in Rojana Industrial Park at Ayutthaya Province. 
Keywords: Morale, Rojana Industrial Park, Ayutthaya Province 
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1.  บทนํา 
 องคกรเปนหนวยงานทางสังคมที่เกิดจากการรวมกลุมของมนุษยที่จัดต้ังขึ้นมาอยางต้ังใจเพื่อมุงหาเปาหมายบรรลุสูจุดหมายท่ีมีอยูดวยกัน
อยางชัดเจน ดวยวิธีการแบงงานและหนาท่ี (Division of labor function) ตามสายงานท่ีกําหนดตามลําดับช้ันของอํานาจและหนาท่ี (Hierarchy) และ
ความรับผิดชอบรวมกันทํากิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมีลักษณะเปนกระบวนการ มีจุดเร่ิมตนและมีจุดสิ้นสุด  
 ขวัญในการปฏิบัติงานนับวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพของบุคลากร สิ่งท่ีไดมาน้ีไดมาจากความคิดเห็นของพนักงานในทุกๆหนวยงาน
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดขวัญน้ัน มีหลายลักษณะ ไดแกปจจัยทางดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดาน
สังคม ซึ่งตางก็มีอิทธิพลพอที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน   
 ในทุกองคกรนั้นบุคลากรเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากบุคลากรเปนสวนที่มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ดังน้ัน การศึกษา
องคกรในแงของพฤติกรรมบุคคลในองคการ ทําใหทราบถึงความตองการ และธรรมชาติของมนุษยที่มีผลตอความสําเร็จของงานและองคกร   
 จากนโยบายของภาครัฐท่ีสงเสริมสิทธิประโยชนและความเปนธรรมของพนักงาน การสงเสริมใหพนักงานในองคการมีขวัญและกําลังใจดี 
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ตามบทบาทและความรับผิดชอบ และมีสนองนโยบายตอภาครัฐในการใหความเปนธรรม
ที่เหมาะสมแกพนักงานดวย หากพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดีแลว จะชวยใหเกิดความพึงพอใจเกิดความรัก ความศรัทธาเสียสละ 
ทุมเทกําลังกายกําลังใจและกําลังสติปญญา เพื่อหาทางปรับปรุงใหงานนั้นๆเจริญกาวหนาขึ้นไป โดยปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจของพนักงานท่ี
สําคัญ ไดแก 

1.   สภาพการทํางาน 
2.   ความเพยีงพอของรายได 
3.   ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
4.   ความเปนธรรมของหนวยงาน 
5.   สวัสดิการของหนวยงาน 
6.   ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตไดถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 

การพัฒนาชิ้นสวนอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยไดเนนที่การทดแทนการนําเขาเปนหลัก การผลิตช้ินสวนในประเทศเคียงคูกับอุตสาหกรรม
รถยนต ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสํารวจระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 6 ดาน ไดแก สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความ
เปนธรรมของหนวยงาน สวัสดิการของหนวยงาน และความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 

2)  เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส ประเภทการจาง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รายได และลักษณะงาน  
 

1.2  ความสําคัญและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1)  ทําใหทราบถึงสภาพขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
2)  เพื่อนําผลที่ศึกษาไดเปนแนวทางในการเลือกปจจัยที่เหมาะสม ตอการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิต

ชิ้นสวนรถยนต  ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
3)  ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญและกําลังใจในแตละองคกรอื่นๆ 
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1.3  กรอบแนวความคิด และ ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
กรอบแนวความคิด 
 จากการที่ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และนักวิชาการจํานวนมากไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการวิจัยทําใหไดขอสรุปท่ีเปนประโยชนและสามารถนํามาใชเปนแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน อันเปนปจจัยที่จะพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีไดต้ังไว  

  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยแบงขอมูลตามลักษณะของตัวแปรออกเปน 2 สวน (ภาพท่ี1) ดังนี้ 

 
 

ตัวแปรตาม 
 ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญไดแก  Herberg et. al.(1959), Devis (1962), 

Flippo (1971) ซึ่งไดแบงปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ี ผลตอบแทน ความม่ันคง ตัวงาน เพื่อนรวมงาน องคกร 
สภาพแวดลอมในการทํางาน การติดตอสื่อสาร สถานภาพและการยอมรับ และผูบังคับบัญชา ปจจัยที่นักวิชาการเห็นวามีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานน้ัน ขึ้นอยูวาใครจะเห็นความสําคัญดานใด หรือใครมีความตองในดานใดมากกวากัน ประเด็นคือควรจะตองสํารวจความตองการของ
แตละคนท่ีปฏิบัติงาน หรือปจจัยที่มีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของบุคคลเหลาน้ัน เพื่อจะไดหาทางตอบสนองความตองการ หรือโดยเลือกปจจัย
ดังกลาวใหตรงกับความตองการ ซึ่งถาเปนเชนนั้นแลวจะกอใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงาน 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการ

สมรส ประเภทการจาง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได และ ลักษณะงานตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ขอบเขตการวิจัย 
 2.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 15 โรงงาน ซึ่งมีประชากรที่ใชในการวิจัยจํานวนท้ังหมด 4,845 ราย  

2.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่ไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (เพ็ญแข แสงแกว, 2540) โดยมีขนาดตัวอยางเทากับ 369 ราย 

 

 
 

1. สภาพการทํางาน 
2. ความเพียงพอของรายได 
3. ความสัมพันธระหวาง   
   ผูบังคับบัญชากับ 
   ผูใตบังคับบัญชา 
4. ความเปนธรรมของ  
    หนวยงาน 
5. สวัสดิการของหนวยงาน 
6. ความม่ันคงปลอดภัยใน 
    การทํางาน 

ตัวแปรตน 
ปจจัยสวนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.วุฒิการศึกษา 
4.สถานภาพการสมรส 
5.ประเภทการจาง 
6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
7.รายได 
8.ลักษณะงาน 
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2.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 369 ชุด ซึ่งเปนโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และไดรับความรวมมือตอบแบบสอบถามกลับ โดยมีความสมบูรณถูกตอง จํานวน 204 ชุด คิดเปนรอยละ 55.01 
 

2.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม โดย 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ 
 ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปดท่ีเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแนวทางเพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจของ
พนักงาน 
 
2.4  การวิเคราะหขอมูล 

ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้  
            2.4.1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม และระดับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย
เลขคณิต และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.4.2  การวิเคราะหขอมูล ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ โดยการหาคาสถิติเปนรอยละ  คาเฉล่ียเลขคณิต และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
            2.4.3  การทดสอบสมมุติฐานใชวิธี t-test และวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี 
LSD 
            2.4.4  การวิเคราะหขอมูล ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ โดยกําหนดมาตรวัด 5 ระดับ (วิเชียร, 2530) มีเกณฑการใหคะแนน 
และแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑดังนี้  

 

คาคะแนนเฉลี่ย        ระดับผลตอการตัดสินใจ 
4.500 – 5.000                   ระดับมากท่ีสุด 
3.500 – 4.499                   ระดับมาก 
2.500 – 3.499                   ระดับปานกลาง 
1.500 – 2.499                   ระดับนอย 
1.000 – 1.499                   ระดับนอยท่ีสุด 
 
 
 

3. สรุปผลการวิจัย 
               จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และมีผูตอบแบบสอบถามโดยมีความสมบูรณถูกตอง จํานวน 204 ชุด คิดเปนรอยละ55.01 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนบุคคล คน รอยละ 

1.  เพศ        ชาย 
หญิง 

77 
126 

37.9 
62.1 

2.  อายุ        ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 
                   20 - 30 ป 
                   35-40 ป 
                   40 ป ขึ้นไป 

15 
158 
30 
- 

7.4 
77.8 
14.8 

- 

3.  วุฒิการศึกษา           ตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 
                                     อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
                                     ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

47 
60 
93 
3 

23.2 
29.5 
45.8 
1.5 

4.  ประเภทการจาง       ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว 

180 
23 

88.7 
11.3 

5.  สถานภาพสมรส      โสด 
สมรส 
หยา/หมาย/แยกกันอยู 

122 
74 
7 

60.1 
36.5 
3.4 

6.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน         นอยกวา 4 ป 
4-8 ป 
มากกวา 8-12 ป 
มากกวา 12 ป 

122 
62 
15 
4 

60.1 
30.5 
7.4 
2.0 

7.  รายได                นอยกวา 5000 บาท 
มากกวา 5000 - 10,000 บาท 
มากกวา 10,001 - 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

6 
90 
86 
21 

3.0 
44.3 
42.4 
10.3 

8. ลักษณะงาน          ฝายผลิต 
ฝายวิศวกรรม 
ฝายสํานักงาน 

106 
24 
73 

52.2 
11.8 
36.0 

รวม 203 100 
 

 ตารางท่ี1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ สอบถาม ไดผลการศึกษาดังนี้ 
 เพศ พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีรอยละ 62.1 และ 37.9  ตามลําดับ 
 อายุ พบวา พนักงานสวนใหญ มีอายุอยูในชวง 20-30 ป โดยมีรอยละ 77.8 รองลงมาอยูในชวง 35-40 ป มีรอยละ 14.8 และอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 
20 ป มีรอยละ 7.4 
 วุฒิการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรอยละ 45.8 รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีรอยละ 
29.5 รองลงมาเปนตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีรอยละ 23.2 และสูงกวาปริญญาตรี มีรอยละ 1.5 
 ประเภทการจาง พบวา พนักงานสวนใหญเปนลูกจางประจํา 88.7  รองลงมาเปนลูกจางชั่วคราว มีรอยละ11.3 
 สถานภาพสมรส พบวา พนักงานสวนใหญมีสถานภาพโสด มีรอยละ 60.1 รองลงมาคือสมรส มีรอยละ 36.5 และสถานภาพหยา/หมาย/แยกกัน
อยู มีรอยละ 3.4  
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 4 ป มีรอยละ 60.1 รองลงมาคือ 4-8 ป มีรอยละ30.5 
รองลงมาคือ มากกวา 8-12 ป มีรอยละ 7.4 และมากกวา12 ป มีรอยละ 2.0 

รายได พบวาพนักงานสวนใหญมีรายได มากกวา 5,000 - 10,000 บาท มีรอยละ 44.3 มากกวา 10,001 - 20,000 บาท มีรอยละ 42.4 รองลงมาคือ
มากกวา 20,000 บาท มีรอยละ 10.3 และนอยกวา 5,000 บาท มีรอยละ 3.0 
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ลักษณะงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีลักษณะงานในฝายผลิตรอยละ 52.2 รองลงมาคือฝายสํานักงาน มีรอยละ36.0 และฝายวิศวกรรมมี      
รอยละ 11.8  
 

3.2   ระดับความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกาํลังใจของพนักงานท้ัง 6 ดาน ดังแสดงผลในตารางท่ี2 
 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ ท้ัง 6 ดาน X
 

ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน X  S.D 
สภาพการทํางาน 3.284 0.589 
ความเพยีงพอของรายได 3.013 0.554 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.236 0.737 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.973 0.459 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.283 0.602 
ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.178 0.472 

โดยภาพรวม 3.161 0.367 
 

ปจจัยความตองการดานตางๆ ที่มีผลตอระดับความคิดเห็นโดยรวม ทั้ง 6 ดาน มีผลตอระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียซึ่งมีคาเทากับ 3.161 ซึ่งพนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึง
เทากับ 0.367 
 

3.3  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต ในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3.3.1   เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีเพศตางกัน 

    ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ โดยภาพรวมของพนักงานเพศชายและเพศหญิง ผลการ
ทดสอบในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ
ของพนักงานระหวางเพศชายและหญิง โดยใชวิธี t-test  

X

 

เพศ 

ชาย หญิง 
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n = 41 n = 63 
ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  

p-
va

lue
 

สภาพการทํางาน 3.196 3.338 0.118 
ความเพยีงพอของรายได 3.049 2.990 0.439 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.041 3.355 0.003** 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.932 2.998 0.322 
สวัสดิการขอหนวยงาน 3.290 3.279 0.900 

ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.062 3.249 0.005** 

3.103 3.202 0.062 โดยภาพรวม 

หมายเหตุ  * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
  

ตารางท่ี 3 ผลจากการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 3.3.2   เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีอายุตางกัน 
    ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ โดยภาพรวมในทุกกลุมอายุ ผลการทดสอบแสดงในตาราง
ที่ 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ
ของพนักงาน โดยจําแนกตามอายุ โดยใชวิธี One-way ANOVA 

X

 

อาย ุ

ต่ํา
กว
าห
รือ

เท
าก
ับ 

20
 ป
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20
 – 

30
  

30
-40

 ป
 ระดับขวัญและกําลงัใจของพนักงาน 

Χ  Χ  Χ  

p-
va

lue
 

สภาพการทํางาน 3.288 3.279 3.311 0.964 

ความเพยีงพอของรายได 3.244 2.973 3.105 0.119 

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.306 3.230 3.233 0.929 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.920 2.977 2.980 0.896 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.277 3.325 3.061 0.087 
ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.000 3.184 3.233 0.276 

โดยภาพรวม 3.181 3.164 3.154 0.972 
  

  ตารางท่ี 4  ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันในทุกดาน 
 
 
 

 3.3.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน 
  ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจโดยภาพรวมใน 4 ระดับการศึกษา ผลการทดสอบแสดงใน
ตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ
ของพนักงาน โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใชวิธี One-way ANOVA 

X

วุฒิการศึกษา 
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สูง
กว

า
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ญญ
า

ตรี
 

ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  Χ  Χ  

p-v
alu

e 

สภาพการทํางาน 3.336 3.100 3.363 3.722 0.021* 

ความเพยีงพอของรายได 3.230 2.744 3.080 2.888 0.000** 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.208 3.073 3.339 3.733 0.102 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 3.097 2.743 3.045 3.400 0.000** 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.361 3.297 3.241 3.055 0.641 

ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.046 3.053 3.307 3.733 0.000** 

3.222 3.006 3.229 3.404 0.001** โดยภาพรวม 

หมายเหตุ      *    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     **   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 

  ตารางท่ี 5  ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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  เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาดานสภาพการทํางาน ความเพียงของรายได ความเปนธรรมของหนวยงาน และความมั่นคงปลอดภัยใน
การทํางานแตกตางสวนในดานอื่นๆไมแตกตาง จึงไดทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD ดังแสดงผลในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยใชวิธี 
LSD 

กลุมที่ 1 2 3 4 ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 - 0.037* 0.795 0.265 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 - - 0.006** 0.070 
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ปริญญาตรี 3 - - - 0.292 
ดานสภาพการทํางาน 

4 - - - - สูงกวาปริญญาตรี 

ตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 - 0.000** 0.113 0.277 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 - - 0.000** 0.643 

ปริญญาตรี 3 - - - 0.535 
ดานความเพียงพอของรายได 

4 - - - - สูงกวาปริญญาตรี 

ตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 - 0.000** 0.499 0.245 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 - - 0.000** 0.011* 

ปริญญาตรี 3 - - - 0.166 
ดานความเปนธรรมของหนวยงาน 

4 - - - - สูงกวาปริญญาตรี 

ตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 - 0.941 0.002** 0.011* 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 - - 0.001** 0.011* 

ปริญญาตรี 3 - - - 0.110 
ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 

4 - - - - สูงกวาปริญญาตรี 

หมายเหตุ    *    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    **   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
          3.3.4  เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน 
      ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ โดยจําแนกตามสถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจของ
พนักงานโดยจําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชวิธี One-way ANOVA 

X

 

สถานภาพสมรส 
โสด สมรส หยา/หมาย/แยกกันอยู ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  Χ  

p- va
lue

 

สภาพการทํางาน 3.215 3.412 3.142 0.062 
ความเพยีงพอของรายได 2.922 3.162 3.023 0.013* 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.159 3.335 3.542 0.144 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.919 3.067 2.914 0.086 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.280 3.353 2.595 0.006** 
ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.157 3.173 3.600 0.053 

3.111 3.255 3.116 0.026* โดยภาพรวม 

หมายเหตุ   *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ตารางท่ี 7  พบวาสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจโดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวาดานความเพียงพอของรายได ดานสวัสดิการของหนวยงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน 
จึงไดทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD ดังแสดงผลในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน ของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามสถานภาพการสมรส 
โดยใชวิธี LSD 

 

ระดับขวัญและกําลงัใจของพนักงาน สถานภาพการสมรส กลุมท่ี 1 2 3 
โสด 1 - 0.003** 0.632 

สมรส 2 - - 0.522 ดานความเพยีงพอของรายได 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 3 - - - 

โสด 1 - 0.398 0.003** 

สมรส 2 - - 0.001** ดานสวัสดิการของหนวยงาน 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 3 - - - 

โสด 1 - 0.008** 0.971 

สมรส 2 - - 0.333 โดยภาพรวม 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 3 - - - 

หมายเหตุ   *   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 3.3.5  เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานมีประเภทการจางตางกัน 
  ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจจําแนกตามประเภทของลูกจาง ผลการทดสอบแสดงใน
ตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ
ของพนักงาน โดยจําแนกตามประเภทการจาง โดยใชวิธี t-test 

X

 

ประเภทการจาง 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 
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n = 94 n = 8 
ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  

p-
va

lue
 

สภาพการทํางาน 3.315 3.043 0.001** 

ความเพยีงพอของรายได 3.021 2.949 0.187 

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.277 2.913 0.000** 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.983 2.895 0.161 

สวัสดิการของหนวยงาน 3.308 3.087 0.008** 

ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.196 3.034 0.006** 

โดยภาพรวม 3.186 2.990 0.000** 

หมายเหตุ   ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

ตารางที่ 9  พบวาประเภทการจางท่ีแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาไมแตกตางกัน ทั้งหมด 2 ดาน คือ ดานความเพียงพอของรายได  ดานความเปนธรรมของหนวยงาน สวนดานอื่นๆแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 3.3.6  เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน 
   ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
แสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10     แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลงัใจ
ของพนักงาน โดยจําแนกตามระยะเวลาในกาปฏิบัติงาน โดยใชวิธี One-way ANOVA 

X

 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

นอ
ยก
วา

    
4 ป

 

มา
กก

วา
   

8-1
2 ป

 

ป 
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4-8
 

มา
กก

วา
   

12
 ป
 

ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  Χ  Χ  

p-
va

lue
 

สภาพการทํางาน 3.244 3.276 3.544 3.666 0.159 
ความเพยีงพอของรายได 3.002 2.938 3.355 3.208 0.059 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.209 3.312 3.066 3.500 0.548 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 3.018 2.880 2.960 3.100 0.263 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.267 3.196 3.711 3.500 0.023* 

ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.096 3.309 3.253 3.350 0.024* 

3.142 3.151 3.335 3.393 0.150 รวมขวัญและกําลังใจ 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 ตารางที่ 10  พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจไมแตกตางกัน เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบเปน
รายดาน พบวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันทําใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจดานสวัสดิการของหนวยงาน 
และดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานมีความแตกตางกัน สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทําการ
ทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD ดังแสดงผลในตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11    ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน ของผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน โดยใชวิธี LSD 
 
 

ระดับขวัญและกําลงัใจของพนักงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กลุมท่ี 1 2 3 4 
นอยกวา 4 ป 1 - 0.440 0.006** 0.441 

4-8 ป 2 - - 0.002** 0.321 

มากกวา 8-12 ป 3 - - - 0.527 
ดานสวัสดิการของหนวยงาน 

4 - - - - มากกวา12 ป 

นอยกวา 4 ป 1 - 0.003** 0.219 0.284 

4-8 ป 2 - - 0.673 0.866 

มากกวา 8-12 ป 3 - - - 0.711 
ดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 

4 - - - - มากกวา12 ป 

 
หมายเหตุ   ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 3.3.7  เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีรายไดตางกัน 
   ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจจําแนกตามรายได ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12    แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของพนักงาน เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 
โดยจําแนกตามรายได โดยใชวิธี One-way ANOVA 

X

 

รายได 

มา
กก

วา
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00
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20
,00

0 บ
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ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  Χ  Χ  

p-
va

lue
 

สภาพการทํางาน 2.861 3.207 3.331 3.547 0.023* 
ความเพยีงพอของรายได 2.916 2.963 3.027 3.198 0.347 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา 

2.900 3.233 3.295 3.104 0.483 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.933 2.960 3.000 2.933 0.904 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.361 3.207 3.288 3.563 0.107 
ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 2.800 3.193 3.162 3.285 0.162 

2.969 3.127 3.187 3.287 0.152 รวมขวัญและกําลังใจ 

 
หมายเหตุ   *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

 จากตารางท่ี 12  พบวารายไดที่แตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจไมแตกตางกัน เม่ือทําการพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ดาน
สภาพการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่นๆไมแตกตาง 
 

ตารางท่ี 13    ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน ของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามรายได โดยใชวิธี 
LSD 

 

ระดับขวัญและกําลงัใจของพนักงาน รายได กลุมท่ี 1 2 3 4 

1 - 0.158 0.056 0.011* นอยกวา 5,000 บาท 

มากกวา 5,000 - 10,000 บาท 2 - - 0.157 0.016* 
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มากกวา 10,001 - 20,000 บาท 3 - - - 0.126 
ดานสภาพการทํางาน 

4 - - - - มากกวา 20,000 บาท 
 

หมายเหตุ   * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.3.8  เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมีลักษณะงานตางกัน 
   ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ จําแนกตามลักษณะงาน ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14    แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน ของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยจําแนกตามลักษณะงาน โดยใชวิธี One-way ANOVA 

X

 

ลักษณะงาน 
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ฝายผลิต ฝายวิศวกรรม ฝายสํานักงาน ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

Χ  Χ  Χ  

p- va
lue

 

สภาพการทํางาน 3.166 3.173 3.493 0.001** 
ความเพยีงพอของรายได 3.073 2.923 2.954 0.258 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 3.067 3.250 3.476 0.001** 
ความเปนธรรมของหนวยงาน 2.945 3.066 2.983 0.493 
สวัสดิการของหนวยงาน 3.297 3.152 3.305 0.528 
ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 3.054 3.216 3.345 0.000** 

3.108 3.126 3.259 0.021* รวมขวัญและกําลังใจ 

 
หมายเหตุ   *    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     **  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

  จากตารางท่ี 14  พบวาลักษณะงานท่ีแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการพิจารณา
เปรียบเทียบเปนรายดาน พบวาดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานความม่ันคงปลอดภัยในการ
ทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี15 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน ของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามลักษณะงานโดยใชวิธี 
LSD 

 

1 2 3 ลักษณะงาน ระดับขวัญและกําลังใจ กลุมที่ 

1 - 0.957 0.000** ฝายผลิต 

ฝายวิศวกรรม 2 - - 0.018* สภาพการทํางาน 

ฝายสํานักงาน 3 - - - 

1 - 0.261 0.000** ฝายผลิต 

ฝายวิศวกรรม 2 - - 0.179 ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

ฝายสํานักงาน 3 - - - 

1 - 0.116 0.000** ฝายผลิต 

ฝายวิศวกรรม 2 - - 0.230 ความมั่นคงปลอดภยัในการทํางาน 

ฝายสํานักงาน 3 - - - 

1 - 0.824 0.007** ฝายผลิต 

ฝายวิศวกรรม 2 - - 0.121 โดยภาพรวม 

ฝายสํานักงาน 3 - - - 

หมายเหตุ   *   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     **  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.  อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน

รถยนต นั้นมีการนําหลักการ 5 ส ชวยในการปรับปรุงพื้นที่การทํางาน กอใหเกิดความเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เกิดความปลอดภัยใน
ระหวางปฏิบัติงาน 
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2.  ดานความเพียงพอของรายได พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ในอุตสาหกรรมรถยนตนั้นมีสวัสดิการคอนขาง
ดี เม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะมีคาชวยเหลือดานตางๆ 

3.  ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ผูบังคับบัญชาจึง
ควรเพิ่มความเอาใจใสในรายละเอียดงานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อจะสามารถมองเห็นปญหาของ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเพื่อแกไขปญหาได 
ทั้งยังมีผลดีตอพนักงานจะไดรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองในการปฏิบัติงาน ทําใหขวัญและกําลังใจเพิ่มสูงขึ้นได 

4.  ดานความเปนธรรมของหนวยงาน พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง หนวยงานมีความยุติธรรมในการพิจารณา
โทษทางวินัยแกพนักงานอยูในระดับกลาง ดังนั้นองคกรควรพิจารณาตอไปวามีสาเหตุใดบางที่ทําใหการพิจารณาโทษเพ่ือเกิดความเปนธรรมมากขึ้น 

5.  ดานสวัสดิการของหนวยงาน พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง บริษัทจัดสวัสดิการดานตางๆใหพนักงานไดดี
เชน รถรับสง หองพยาบาล คาน้ํามันรถ เปนตน 

6.  ดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง พบวาบริษัทมีความมั่นคงเปนที่ยอมรับ
ของบุคคลท่ัวไป หนาท่ีปฏิบัติในปจจุบันเปนงานที่เสี่ยงตอความปลอดภัยและสุขภาพอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากองคกรมีการรักษาความ
ปลอดภัยทั้งในดานสถานท่ีทํางาน และเคร่ืองแตงกาย  
 

5.  ขอเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยขวัญและกําลังใจของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตพบวามีผลในระดับปานกลาง โดยมีดานความเปน

ธรรมของหนวยงานและดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เปนสองลําดับสุดทาย องคกรจึงควรจะรักษาระดับความ
ตองการดานตาง ๆ ไว เพื่อเปนแรงจูงใจในทํางาน และปรับปรุงเพิ่มเติมในดานคอนขางนอยกวาในดานอื่นๆ 
 2. ควรนําองคประกอบทั้ง 6 ดานท่ีมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจพนักงาน โดยนํามาเปนแนวทางสําหรับผูบริหารเพื่อกําหนดนโยบาย
ขององคกร เพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานตอไป 
 3. เนื่องจากงานวิจัยไดเก็บขอมูลในชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังประสบปญหาทําใหในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตและช้ินสวนรถยนตไดรับ
ผลกระทบ ทําใหมีการปดกิจการช่ัวคราวในหลายบริษัท เปนผลตอจํานวนกลุมตัวอยางท่ีสามารถเก็บขอมูลไดจึงเก็บไดเพียง 55.01% จากกลุม
ตัวอยาง 369 คน จึงควรระมัดระวังในการนําขอมูลไปใช 
 

6. เอกสารอางอิง 
1.  เพ็ญแข แสงแกว.  2540.  การวิจัยทางสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ :  ฟนนี่พับบลิชชิ่ง 
2.  วิเชียร เกตุสิงห. 2530. หลักการสรางและวิเคราะหเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  

3.  Davis, Keith.  1962.  Human relations at work.  New York:  McGraw-Hill. 

4.  Flippo, Edwin B.  1971.   Principle of personnel.  New York: McGraw-Hill. 

5.  Herzberg, Frederick, Mausner, Bernard & Synderman, Barbara B.  1959.   The motivation to work.  New York: Wiley. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

ความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเองของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
Competitiveness on Original Design Manufacturer (ODM) of Thai Jewelry Industry 

 

อรอนงค  ศรีสุข 1   วลัยลักษณ  อัตธีรวงศ 2 และ จิระเสกข  ตรีเมธสุนทร 3 
1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

E- mail : onanong.sr@hotmail.com 
2 ภาควิชาสถิติประยุกต  คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

E- mail : walailak.atthirawong@gmail.com 
3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

E- mail : Jirasek0@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางานเก่ียวกับความสามารถในการแขงขันทางดานการผลิต

โดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย โดยศึกษาถึงอิทธิของปจจัยพื้นฐาน ไดแก ขนาดของสถานประกอบการ เงินทุน 
และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กับปจจัยกาวหนา ไดแก ทรัพยากรมนุษย การบริการจัดการ การออกแบบวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และ
เทคโนโลยีของสถานประกอบการ รวมท้ังหาสมการในการพยากรณระดับความสัมพันธของแตละปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขัน
ทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือผูบริหารหรือหัวหนางานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยรวมท้ังส้ิน 197 คน สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง ผลการวิจัย
พบวา 

1)  ผูบริหารหรือหัวหนางานมีความคิดเห็นวาปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนามีผลตอความ สามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการ
ออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยอยูในระดับมากทุกดาน  

2)  ปจจัยพื้นฐาน ไดแก ขนาดของสถานประกอบการ เงินทุน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และปจจัยกาวหนาดานการผลิต ไมมีผลตอ
ความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 

3)  ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย ไดแก ปจจัย
กาวหนาของสถานประกอบการ ดานทรัพยากรบุคคล ดานการออกแบบวิจัยและพัฒนา การตลาด และเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่       
ระดับ 0.05 และดานการบริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คําสําคัญ: ความสามารถในการแขงขัน  การผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM)  เคร่ืองประดับ 

 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were to: (1) study and opinion level of administrator on the competitiveness on Original Design 
Manufacturer (ODM) of Thai jewelry industry, (2) study relationship level of basic-factors i.e. industrial size, capital, business time and progress-
factors i.e. human, management, research and development, production, marketing and technology that effect of competitiveness on Original 
Design Manufacturer (ODM) of Thai jewelry industry. Samples of 197 persons were randomly sampled from 200 populations and use as the 
representative of administrator of Thai jewelry industry. The questionnaire was used to correct data in the research. Statistics including percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and multiple linear regressions were employed to analyze data using SPSS for windows. The results study 
indicated that: 
  1) The opinion level of administrators on the basic-factors and progress-factors that effecting competitiveness on Original Design 
Manufacturer (ODM) of Thai jewelry industry was rated in high level. 
  2) The basic-factors; industrial size, capital, business time and progress-factor i.e. production are not effecting competitiveness on 
Original Design Manufacturer (ODM) of Thai jewelry industry. 
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  3) Factors affecting on competitiveness on Original Design Manufacturer (ODM) of Thai jewelry industry were progress-factors        
i.e. human, research and development, marketing and technology were statistically difference at 0.05 level and management are statistically 
difference at 0.01 level. 

1. บทนํา 
 ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากสัดสวนมูลคาผลผลิตอุตสาหกรรมตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และมูลคาการสงออกของสินคาอุตสาหกรรมตอมูลคาการสงออกรวมในป 2549 คิดเปน 77.18% แตมีอัตราการ 
ขยายตัวลดลงในป 2549 เมื่อเทียบกับป 2548 โดยในป 2548 มีการขยายตัวรอยละ 15.89 ในป 2549 ขยายตัวรอยละ 9.82 ปจจุบันประเทศไทยประสบ
กับปญหาในการสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยรวมลดลงโดยในป 2550 ประเทศไทยอยู
อันดับที่ 33 ลดลงจากป 2549 ซึ่งอยูอันดับท่ี 29 หนึ่งในสาเหตุหลักคือ ตนทุนคาจางแรงงานท่ีสูงขึ้น ประกอบกับมูลคาของเงินบาทท่ีแข็งขึ้นเปน
สัดสวนท่ีคอนขางมากเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงทางการคาของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น เชน การเปดเสรีทางการคา การแขงขันดวยองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่ง ขึ้น อุตสาหกรรมที่เสียเปรียบในการแขงขัน เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม รองเทา 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ (กุลชลี, 2550) [1]  

 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก เนื่องดวยศักยภาพหลายประการ เชน ดาน
แรงงานฝมือ ดานแหลงทรัพยากร และรากฐานดานศิลปะ วัฒนธรรมที่มีความละเอียดปราณีตสืบทอดกันมาแตโบราณ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
อัญมณีและเคร่ืองประดับมีความสวยงาม เปนที่ยอมรับของตลาดโลก อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทยน้ัน  เปนหน่ึงใน
อุตสาหกรรมท่ีไดรับการจัดเปน 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมท่ีนํารายไดเขาสูประเทศ (กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, 2551) [2] 
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับของไทยประกอบดวย อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท และอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเทียม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา
สงออกและทํารายไดใหประเทศไทยมากท่ีสุดในหมวดอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแทตองอาศัยชางฝมือที่มี
ความรู ความชํานาญ การออกแบบที่สวยงามและใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยเพื่อใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดและ
สามารถแขงขันไดในตางประเทศ ปจจุบันมีผูผลิตเคร่ืองประดับแทเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ี
ดําเนินการผลิตในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturers: OEM) แตจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลก ประกอบกับการ
สงเสริมจากภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของตางมีสวนผลักดันอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแทของไทยใหปรับลักษณะการผลิตไปสูการผลิตโดยการ
ออกแบบเอง (Original Design Manufacturers: ODM) และการผลิตภายใตตราสินคาของตนเอง (Original Brand Manufacturers: OBM) กันมากขึ้น 
(ศูนยขอมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ องคกรมหาชน, 2551) [3] 

จากที่กลาวมาขางตนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ นับวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอุตสาหกรรมหนึ่ง แตพบวาแนวโนมของอุตสาหกรรม
ดังกลาวเร่ิมชะลอตัวและประสบกับภาวะการณแขงขันที่รุนแรง การปรับตัวเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางการผลิตท่ีสูงขึ้นเพื่อสอดคลองกับนโยบาย
ของภาครัฐท่ีตองการผลักดันอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยใหปรับลักษณะการผลิตไปสูการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) จึงเปนที่นาสนใจท่ี
จะทําการศึกษาปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาวามีปจจัยใดท่ีมีผลตอความสามารถทางการแขงขันโดยการผลิตเอง (ODM) ของอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทย โดยศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยพื้นฐาน ไดแก ขนาดของสถานประกอบการ เงินทุน และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจกับ
ปจจัยกาวหนา ไดแก ทรัพยากรมนุษย การบริการจัดการ การออกแบบวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และเทคโนโลยี ของสถานประกอบการ 

1.1 จุดมุงหมายในการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางานเก่ียวกับความสามารถในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง 

(ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยพื้นฐาน ไดแก ขนาดของสถานประกอบการ เงินทุน และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจกับปจจัย

กาวหนา ไดแก ทรัพยากรมนุษย การบริการจัดการ การออกแบบวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และเทคโนโลยีของสถานประกอบการที่มีผลตอ
ความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 

1.2 ความสําคัญ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอันเปนแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
2) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งมีความตองการในการยกระดับองคการ ไดนําขอมูลไปใชประกอบเปน

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 
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1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
สําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย ศึกษาปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง 
(ODM) ซึ่งไดแบงลักษณะของปจจัยพื้นฐานออกเปน 3 ดาน ไดแก ขนาดของสถานประกอบการ เงินทุน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และไดแบง
ลักษณะของปจจัยกาวหนาออกเปน 6 ดาน ไดแก ทรัพยากรมนุษย การบริหารจัดการ การออกแบบวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และเทคโนโลยี 
ทั้งนี้ไดอางอิงแนวคิดปจจัยกําหนดความไดเปรียบเชิงแขงขันของสุวิชัย ศุภรานนท [4] แลวจึงนํามาปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
โดยสรางสมการหรือตัวแบบจําลอง (Model of Analysis) ดังแสดงในสมการท่ี 1 

Y^ = b0+b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6+ b7x7+ b8x8+ b9x9 (1) 

Y^ =   ความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
  b0 =   คาคงที่ของสมการถดถอย  
  b1 =   คาสัมประสิทธการถดถอยตัวแปรอิสระตัวที่ i 

xn =  x1 (ขนาดของสถานประกอบการ), x2 (เงินทุน), x3 (ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ), x4 (ทรัพยากรบุคคล), x5 (การบริหารจัดการ),          
x6 (การออกแบบวิจัยและพัฒนา), x7 (การผลิต), x8 (การตลาด), x9 (เทคโนโลยี) 

1.4  สมมติฐานการวิจัย  
ปจจัยพื้นฐานของสถานประกอบการ ไดแก ขนาดของสถานประกอบ เงินทุน และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  กับปจจัยกาวหนาของ

สถานประกอบการ ไดแก ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การออกแบบวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และเทคโนโลยี มีผลตอความสามารถ
ในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย โดยมีสมมติฐานยอย 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารหรือหัวหนางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับในประเทศไทยจากโรงงาน 
400 แหง โดยสํารวจประชากรแหงละ 1 คน จากรายช่ือโรงงานผลิตเคร่ืองประดับที่ยังดําเนินกิจการและไดรับอนุญาติใหประกอบกิจการจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม [5] สุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการคํานวณจากสูตร
ของ Taro Yamane ของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ [6] ไดขนาดตัวอยางเทากับ 197 คน      

 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามโดยลักษณะคําถามจะมีทั้งคําถามแบบปดท่ีกําหนดใหผูตอบ
เลือกตอบ และคําถามแบบเปดที่ผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยเน้ือหาของแบบสอบถามแบงเปน 5 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูบริหารหรือหัวหนางาน 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับลักษณะการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของ

สถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 
ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาท่ีมีตอความสามารถ

ในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย  
ตอนท่ี 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับความสามารถในการแขงขันทางดานการ

ผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย  
 

2.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1)  ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  2)  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตของเน้ือหาและเปนโครงสรางของเคร่ืองมือใหสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการจะศึกษา 
  3)  สรางแบบสอบถาม  
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  4)  ตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสม  โดยขอความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 

2.4   การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science for Windows) ตามขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 
  1)  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางและขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ โดยใชวิธีพรรณนาโดยใชคาความถี่และคารอยละ 
  2)  วิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับลักษณะการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทย โดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  3)  วิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาท่ีมีผลตอความสามารถในการ
แขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย โดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  4)  วิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบ
เอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือความถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงเชิงเสนตรง (Multiple Linear 
Regression) 

3. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
3.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารหรือหัวหนางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 
25-30 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอายุงานในตําแหนงปจจุบันมากกวา 5-8 ป มากท่ีสุด โดยสังกัดฝายบริหารจัดการ มีรายไดตอเดือนนอย
กวาหรือเทากับ 20,000 บาท   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย สวนใหญผลิตเคร่ืองประดับประเภทเคร่ืองประดับเงินเปนหลัก มีลักษณะการผลิตเพื่อ
การสงออก มีรูปแบบการจัดต้ังสถานประกอบการแบบบริษัทจํากัดมากท่ีสุด โดยมีการลงทุนในลักษณะการลงทุนโดยคนไทยเพียงผูเดียวและมี
รูปแบบการผลิตภายใตตราสินคาของตนเอง (OEM) 

ความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางานเก่ียวกับลักษณะการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากในทุก
ลักษณะ โดยไดจัดลําดับลักษณะสําคัญดังนี้ มีมาตรฐานการคาเปนของตนเอง มี ลักษณะการมีประสิทธิภาพดานการผลิต มีการสรางตนแบบและการ
ออกแบบเปนของตนเอง มีพนักงานปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 1)  

ตารางท่ี 1  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความถี่ความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับลักษณะผลิตโดยการ
ออกแบบเอง (ODM)  

n = 197 ระดับความ
คิดเห็น 

ลักษณะการผลติโดยการออกแบบเอง (ODM) 
X  S.D. 

ลําดับท่ี 

1. มีการสรางตนแบบและการออกแบบเปนของตนเอง 4.02 0.898 มาก 3 

2. มีมาตรฐานการคาเปนของตนเอง 4.03 0.832 มาก 1 

3. มีประสิทธิภาพดานการผลิต 4.02 0.782 มาก 2 

4. มีพนักงานปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มาก 4.01 0.824 4 

คาเฉลี่ยรวม 4.02 0.635 มาก  
 

ระดับความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน ที่เก่ียวกับปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางดานการ
ผลิต โดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยอยูในระดับมาก โดยจัดลําดับดังน้ี การบริหารจัดการ การออกแบบวิจัยและ
พัฒนา การผลิต ทรัพยากรบุคคล การตลาด ขนาดของสถานประกอบการ เงินทุน ระยะเวลา และเทคโนโลยี (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเฉล่ีย ( ) ระดับความถี่ความคิดเห็นของผูบริหารหรือหัวหนางาน เก่ียวกับปจจัยกาวหนาของสถาน
ประกอบการที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย  

X

 

n = 197 
ปจจัยกาวหนาของสถานประกอบการ ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
ลําดับท่ี 

ทรัพยากรบุคคล 

1. กําหนดวิธีประเมินและมาตรฐานงานของพนักงาน 3.91 0.737 มาก 4 

2. งบประมาณเพ่ือพัฒนาและอบรมแรงงานฝมือ มาก 3.64 0.884 7 

3. ชางฝมือที่สามารถผลิตไดครบขั้นตอนการผลิตมากกวา
แรงงานฝมือที่ทํางานตามความชํานาญ 

มาก 3.82 0.896 6 

4. นักออกแบบท่ีมีทักษะและความคิดสรางสรรคใหมๆ 3.90 0.726 มาก 5 

5. พนักงานระดับควบคุมการผลิตท่ีมีความรูดานการบริหาร
จัดการ 

3.94 0.806 มาก 2 

6. การใชบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานทักษะการตลาด 3.93 0.802 มาก 3 

7. บุคลากรระดับผูบริหารที่มีความรูและความสามารถดาน
ทักษะในการบริหารจัดการ 

4.02 0.895 มาก 1 

คาเฉลี่ยรวม 3.88 0.626 มาก  

การบริหารจัดการ 

1. การเปล่ียนแปลงกลยุทธธุรกิจใหมีความคลองตัวและ
ยืดหยุนสม่ําเสมอ 

4.04 0.847 มาก 1 

2. การกําหนดนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ของธุรกิจ 

4.00 0.769 มาก 2 

3. นโยบายดานการบริหารจัดการสงผลตอการปฏิบัตอิยาง
เปนรูปธรรม 

มาก 3.91 0.727 3 

มาก คาเฉลี่ยรวม 3.98 0.669  

การออกแบบวิจัยและพัฒนา 

1. รูปแบบท่ีหลากหลายแปลกใหม  4.01 0.814 มาก 2 

2. เปนผูนํารูปแบบสินคาใหมที่ออกสูตลาดอยางรวดเร็ว 3.89 0.868 มาก 4 

3. มุงเนนการพัฒนาออกแบบสินคาใหตอบสนองความ
ตองการของลูกคาแตละระดับ 

มาก 4.05 0.768 1 

4. รูปแบบสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะเปนของตนเอง 3.99 0.857 มาก 3 

คาเฉลี่ยรวม 3.98 0.690 มาก  

การผลติ 

1. การควบคุมตนทุนใหตํ่า และคงคุณภาพของสินคาตาม
มาตรฐานสากล 

4.20 0.767 มาก 1 

2. การลงทุนพัฒนาการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย 3.83 0.806 มาก 5 

3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิต มาก 3.70 0.968 6 

4. สรรหาวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 4.01 0.711 มาก 3 

5. การสรางความเช่ือมั่นและความนาเชื่อถือในคุณภาพของ
สินคา 

4.18 0.683 มาก 2 

6. การสนับสนุนพัฒนาระบบ Supply Chain ต้ังแตรับคํา
สั่งซื้อจากลูกคาจนถึงการสงมอบสินคา 

3.89 0.817 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวม 3.97 0.591 มาก  
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

n = 197 
ปจจัยกาวหนาของสถานประกอบการ ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
ลําดับท่ี 

การตลาด 

1. ต้ังราคาสินคาและบริการอยางเหมาะสมมีมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับของลูกคา 

4.16 0.722 มาก 1 

2. มีระบบจัดสงสินคาสูลูกคาที่ตรงเวลาและปลอดภัย 4.06 0.799 มาก 2 

3. มีเว็บไซดเพือ่เปนฐานขอมูลที่ลูกคาสามารถเขาถึงสินคา
และบริการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

มาก 3.70 0.929 4 

4. ใหความสําคัญและการเขารวมงานท่ีสงเสริมการจําหนาย 
เชน Bangkok Gems and Jewelry Fair 

3.69 0.898 มาก 5 

5. ใหความสําคัญและจัดเก็บฐานขอมลูของลูกคาทุกราย 3.88 0.842 มาก 3 

6. ใชสื่อโฆษณาอยางตอเนื่อง การทําการตลาดอยางเขมขน
เพื่อใหสินคาเปนทีรั่บรูและจดจําอยูเสมอ 

3.65 1.007 มาก 7 

7. มีการพยากรณวิจัยขอมูลทางการตลาดท่ีทันสมัย 3.67 0.973 มาก 6 

คาเฉลี่ยรวม 3.83 0.630 มาก  

เทคโนโลยี 

1. ลงทุนพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน 
CAD/CAM ชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ 

3.72 0.921 มาก 1 

2. การใชเทคโนโลยีการผลิต สําหรับการผลิตเปนจํานวนมาก 
(Mass Product) 

3.68 0.861 มาก 2 

3. มีเว็บไซดเพือ่ใหลูกคาสามารถเขาชมผลิตภัณฑ
ติดตอสื่อสารกับทางบริษัทไดสะดวกขึน้ 

มาก 3.61 1.071 4 

4. มีการลงทุนในซอฟทแวร เชน ดานการเงิน การตลาด การ
จัดการ และดานการสื่อสารตางๆ 

3.64 1.004 มาก 3 

คาเฉลี่ยรวม 3.66 0.753 มาก  
 

ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (ตารางท่ี 3) พบวา มี 4 ตัวแปรท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการ
ออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยในทางบวก ไดแก คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรบุคคล ดานการออกแบบ
วิจัยและพัฒนา และดานเทคโนโลยี ในขณะท่ีอีก 1 ตัวแปรท่ีเหลือ คือ ดานการตลาด นั้นมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการ
ออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยในทางลบ  

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงระหวางปจจัยกาวหนาท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบ
เอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย 

ปจจัยกาวหนา b t p-value 

คาคงที่ (Constant) 1.445 6.030 0.000** 

เทคโนโลยี (x9) 0.265 3.653 0.000** 

การออกแบบวิจัยและพัฒนา (x6) 0.240 3.510 0.001** 

ทรัพยากรบุคคล (x4) 0.254 2.691 0.008** 

0.198 2.361 0.019* การบริหารจัดการ (x5) 

การตลาด (x8) -0.294 -3.352 0.001** 
R² = 0.462, F= 32.849    
หมายเหตุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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จึงกลาวไดวา เมื่อความสามารถดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรบุคคล ดานการออกแบบวิจัยและพัฒนา และดานเทคโนโลยี มากขึ้น
จะสงผลทําใหความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยเพิ่มสูงขึ้น และในทาง
กลับกัน สําหรับคาท่ีมีเคร่ืองหมายเปนลบหมายความวา เมื่อความสามารถดานการตลาดมากข้ึน จะสงผลทําใหความสามารถในการแขงขันทางการ
ผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยลดลง นอกจากน้ียังพบวาตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปรรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยไดประมาณ รอยละ 46.20% ซึ่งนับวา
อยูในระดับปานกลาง เมื่อนําท้ัง 5 ปจจัยมาเปนตัวพยากรณและจัดเปนสมการ จะไดสมการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงเชิงเสนตรง ดัง
สมการท่ี 2 

Y^ = 1.445+ 0.254x4 + 0.198x5 + 0.240x6 - 0.294x8 + 0.256x9 (2) 

  Y^ แทน  ความสามารถในการแขงขันทางดานการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย   
   x4  แทน     ทรัพยากรบุคคล 
 x5  แทน     การบริหารจัดการ 
  x6  แทน     การออกแบบวิจัยและพัฒนา 
  x8  แทน  การตลาด 
  x9  แทน  เทคโนโลยี 

3.2  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาท่ีมีผลตอความสามารถทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของ

สถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับในประเทศไทย ไดชี้ใหเห็นวา ทรัพยากรมนุษย การออกแบบวิจัยและพัฒนา การตลาด เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการ ซึ่งเปนปจจัยดานปจจัยกาวหนาท่ีมีผลตอความสามารถทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับในประเทศไทย สอดคลองกับคํากลาวของ สุวิชัย ศุภรานนท [7] ที่ไดกลาวไววา ความไดเปรียบเชิงแขงขันท่ีอาศัย
ปจจัยพื้นฐานมักสูญสลายไปโดยงาย ดังนั้นหากตองการดํารงไวซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขัน บริษัทตองแทนท่ีปจจัยพื้นฐานดวยปจจัยกาวหนา 

จากผลการวิเคราะห มี 4 ตัวแปรท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทยในทางบวก ไดแก คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรบุคคล ดานการออกแบบวิจัยและพัฒนา และดานเทคโนโลยี 
ในขณะท่ีดานการตลาด นั้นมีผลตอความสามารถในการแขงขันทางการผลิตโดยการออกแบบเอง (ODM) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยในทาง
ลบ ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก การทําตลาดเปนการลงทุนที่ใชงบประมาณคอนขางสูง สถานประกอบการที่มีขนาดใหญและมีเงินทุนสูงเทาน้ันท่ีจะ
สามารถทําได และการทําการตลาดมากมักกอใหเกิดการเลียนแบบอยางรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ นราศรี ไววนิชกุล [8] ที่ไดกลาวไววา การ
ทําการตลาดตองเปนกิจการท่ีมีขนาดใหญจึงจะสามารถทําได ผูประกอบการสวนใหญมักไมคอยมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดนัก เพราะเห็นวาเปน
ตนทุนที่สูง 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธไมพบวาปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนาทางดานการผลิต มีผลตอความสามารถทางการผลิตโดยการ
ออกแบบเอง (ODM) ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับในประเทศไทย เนื่องจากปจจัยดานการผลิตกลายเปนปจจัยพื้นฐานเพิ่มอีก
ประการหนึ่ง ที่นับวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยท่ีมีอยูแลว และเนื่องจากปจจุบันความสามารถทางการผลิตถูกทดแทนจาก
ประเทศท่ีมีตนทุนในการผลิตท่ีตํ่ากวาเชน ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม ซึ่งมีเทียบทันและสามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยไดแลว 
ซึ่งผลการวิจัยในดานนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นันธิดา อนันตชัย [9] ที่พบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมภายในดานการผลิต มีผลตอความไดเปรียบ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความรุนแรงมาก แตมีความสอดคลองในปจจัยดานการตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เปนปจจัยดานการดําเนินการและการจัดการในองคกร นอกจากน้ียังพบวาปจจัยดานส่ิงแวดลอมภายนอกซ่ึงไดแก ปจจัยดานความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี และปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจทั่วไปก็เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

ขอเสนอแนะ 3.3 
 1)  เทคโนโลยี สามารถชวยอํานวยความสะดวก และลดปญหาในการดําเนินธุรกิจไดมาก อยางไรก็ตามเคร่ืองอุปกรณหรือเทคโนโลยีตางๆ 
นั้นเปนเพียงเคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกเทาน้ันไมใชสิ่งท่ีรับประกันความสําเร็จหรือลมเหลว เทคโนโลยีเปนตนทุนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ 
SMEs  สวนใหญมีความสามารถลงทุนไดในระดับหน่ึง ดังน้ันการเลือกใชเทคโนโลยีจึงตองเลือกใหตรงและสอดคลองกับความตองการในการใช
งานใหมากท่ีสุดดวย เชน การนําเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตหรือควบคุมคุณภาพการผลิต ลดความสูญเสียใน
กระบวนการตางๆ ใหเหลือนอยที่สุด  
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 สําหรับการลงทุนดานพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน CAD/CAM ชวยในการออกแบบผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 
นับวาเปนสิ่งจําเปนเพื่อพัฒนางานดานการออกแบบเคร่ืองประดับ โดยใชคอมพิวเตอรชวยงานดานการออกแบบและการผลิต เพื่อการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมอยางเต็มศักยภาพ และความเปนไปไดอยางรวดเร็ว  
 2)  ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคนใหเปนคนคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับสมรรถภาพหลักขององคกรจะทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จและสามารถแขงขันได สําหรับบุคลากรระดับผูบริหารในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยน้ันยังขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ การทํางานยังไมเปนระบบ จําเปนตองแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสาร เนื่องจากสวนใหญเปนธุรกิจภายในครอบครัว เพราะสินคา
อัญมณีและเคร่ืองประดับมีมูลคาสูง  จึงขาดความต่ืนตัวและความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้น ควรจัดใหไดรับการฝกอบรมท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอก  
 3)  การออกแบบวิจัยและพัฒนา การหันมาพัฒนารูปแบบสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภคภายในประเทศท่ีมีกําลังซ้ือ
สูง จากเดิมท่ีสินคาเคร่ืองประดับไทยพึ่งพาการสงออกเปนหลัก  การปรับรูปแบบสินคาใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เชน การเลือก
วัตถุดิบที่ราคาถูกลง การผลิตโดยใชปริมาณโลหะมีคาใหนอยลง ซึ่งผลิตภัณฑจะตองมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณและมีความทันสมัยมีมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับ 
 4)  การบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงในตลาดโลกยุคใหม จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง โดยการกําหนด
กลยุทธและนโยบายการแขงขัน เพื่อสรางขีดความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขัน อันจะเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินการท่ีชัดเจนในอนาคต โดยการเขียนเปาหมายอยางชัดเจนและเปนระบบ 
 5)  การตลาดการสรางมาตรฐานสินคา การสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคา รานคาตางๆ ควรเนนในดานการออกใบรับประกันสินคา 
การสรางตรายี่หอ การใหบริการตรวจสอบรับรองสินคาของแท โดยไมเสียคาใชจายและรวดเร็ว การทําใหเกิดมูลคาเพิ่มทางดานราคา สามารถกําหนด
ราคาท่ีเปนมาตรฐานได การสรางความตองการซ้ือเคร่ืองประดับไทยในประเทศผูนําเขาท่ียังมีศักยภาพ อาทิ รัสเซีย และกลุมประเทศเครือ
ราชอาณาจักร ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด ผานกิจกรรมประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมโดยความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือการ
ใชชองทางการขายผานอินเตอรเน็ต ซึ่งจัดไดวาเปนชองทางและโอกาสการตลาดท่ีสะดวก ทันสมัย และตนทุนตํ่า 

4.  เอกสารอางอิง 
1.   กุลชลี  โหมดพลาย. 2550. แนวทางการปรับตัวของผูประกอบการที่เสียเปรียบในการแขงขัน. วารสารสัมมนาวิชาการ สํานักงานเศรษฐกิจ  

อุตสาหกรรม. (Online).Available: http://www.oie.go.th/ download/seminar_11092550_1.pdf. 
2.  กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. 2551 สินคาสงออกสําคัญ 10 รายการแรกของไทยป 2547- 2551 (ม.ค.-ธ.ค.)(Online).Available:  

http://www2.ops3.moc.go.th/export/export_topn_5y /report.asp. 
3 .  ศูนยขอมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับ .  2551. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ .  (Online).Available: 

http://gemandjewelrydb.git.or.th/gem/indust2.asp. 
4. สุวิชัย  ศุภรานนท. 2549. ยุทธศาสตรการแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบที่ชนะคูแขงตลอดกาล. กรุงเทพฯ : วี.พรินท. 
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2551. รายช่ือโรงงานผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับในประเทศไทย. (Online).Available: 

http://sql.diw.go.th/results1.asp. 
6.  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531. เทคนิคการสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: ศรีอนันต 
7. สุวิชัย  ศุภรานนท. 2549. ยุทธศาสตรการแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบที่ชนะคูแขงตลอดกาล. กรุงเทพฯ : วี.พรินท. 
8.   นราศรี  ไววนิชกุล. 2542. “การศึกษากลยุทธในการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ" สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย. กรุงเทพฯ: พี.เอส.พรินส. 
9.   นันธิดา  อนันตชัย. “ปจจัยที่มีผลตอความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมเซรามิกสงออกในประเทศไทย” . วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 
 
 

 

 138 

http://www.oie.go.th/%20download/seminar_11092550_1.pdf
http://www2.ops3.moc.go.th/export/export_topn_5y%20/
http://sql.diw.go.th/results1.asp


Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 
Performance Measurement of Thai SMEs 

 

กนกกร ศุกรินทร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000 

E- mail : ploynaka29@hotmail.com  โทร. 087-6507433 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานการณทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  วัดผลการดําเนินงานทางการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปรียบเทียบความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม มีรูปแบบของการวิจัยเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชขอมูลทุติยภูมิในรูปแบบอัตราสวนทางการเงิน ในการสรางสมการถดถอย
พหุคูณดวยวิธีการทางสถิติ ที่รวบรวมจากงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป พ.ศ. 2545-2549 ที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย แบงเปนกลุมประเภทของกิจการ 3 ประเภท ไดแก กิจการการผลิต กิจการการบริการ กิจการคาปลีกและ
คาสง จํานวนท้ังหมด 322 ราย  
 สมการถดถอยพหุคูณท่ีสรางขึ้น พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยภาพรวมมีอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงาน
ทางการเงินมากกวาตัวแปรอื่นๆ คือ อัตราผลตอบแทนเงินสดตอยอดขายป พ.ศ. 2545 (R2=0.508) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการบริการมี
อัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากกวาตัวแปรอื่นๆ คือ อัตรากําไรสุทธิป พ.ศ. 2546 (R2=0.539)  ภาคการผลิตมี
อัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากกวาตัวแปรอื่นๆ คือ อัตรากําไรสุทธิป พ.ศ. 2546 (R2=0.680) ภาคการคาปลีกและคา
สงมีอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากกวาตัวแปรอื่นๆ คือ อัตราหน้ีสินรวมป พ.ศ. 2548 (R2=0.645)  วิสาหกิจขนาด
กลางมีอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากกวาตัวแปรอื่นๆ คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมป                  
พ.ศ. 2548 (R2=0.990) สวนทางดานวิสาหกิจขนาดยอมมีอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินคือ อัตราผลตอบแทนเงินสดตอ
ยอดขายป พ.ศ.2547 (R2=0.627) จึงสรุปไดวาประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกันมีผลตอผลการดําเนินงานทาง
การเงินแตกตางกัน  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the general situation and financial performance measurement of small and medium enterprises 
(SMEs) in Thailand. This study applied Multiple Regression Analysis to test variables related to financial performance of SMEs. For the 
development of this method, secondary data from the period 2002 to 2006 was drawn in terms of financial ratios from the financial statements of 
322 SMEs, registered at the Department of Business Development, Ministry of Commerce. 
 Through Multiple Regression Analysis, it showed that small and medium enterprises had, over all, financial ratio related to financial 
performance more than other variables, i.e., cash return on sales ratio in 2002; however, Multiple Coefficient of Determination (R2) can explain 
50.8% of the financial performance of SMEs; that small and medium enterprises in service had financial ratio related to financial performance 
more than other variables, i.e., net profit margin in 2003, and this ratio can explain 53.9% of the financial performance of SMEs; that small and 
medium enterprises in production had financial ratio related to financial performance more than other variables, i.e., net profit margin in 2003, and 
this ratio can explain 68% of the financial performance of SMEs; that small and medium enterprises in commerce had financial ratio related to 
financial performance more than other variables, i.e., total debt ratio in 2005, and this ratio can explain 64.5% of the financial performance of 
SMEs; that medium enterprises had financial ratio related to financial performance more than other variables, i.e., return on asset in 2005  and this 
ratio can explain 99% of the financial performance of SMEs; and finally that small enterprises had financial ratio related to financial performance 
more than other variables, i.e., cash return on sales ratio in 2004, and  this ratio can explain 62.7% of the financial performance of SMEs. In 
summary, different types and different sizes of SMEs were related to different types of financial performance. 
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1. บทนํา 
1.1 ท่ีมาของการวิจยั 

เมื่อพิจารณาบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) พบวา มูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป พ.ศ.2549 มีมูลคา 3,041.895.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.9 ของ GDP รวมของ
ประเทศ โดยมีสัดสวนลดลงจากป พ.ศ.2548 และมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 4.8 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวรอยละ 4.3 ในไตรมาส 
ที่ 1 ของป พ.ศ.2550 ซึ่งเทากับอัตราการขยายตัวในไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ.2549 แตอัตราการขยายตัวตํ่ากวาในไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยู
ที่ระดับรอยละ 6.1   
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small And Medium Enterprises) หรือ “SMEs” มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ โดยมีสัดสวนของ
จํานวนกิจการถึงรอยละ 99 ของจํานวนกิจการทั้งหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญในการเปนรากฐานการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในสวนภูมิภาคและของประเทศ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,ออนไลน, 2551) อีกทั้งยังมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจไทยในหลายดาน ไดแก บทบาทในการจางงาน โดย SMEs เปนแหลงจางงานขนาดใหญและกระจายอยูทั่วประเทศ โดยมี
สัดสวนการจางงานถึงรอยละ 76.7 ของการจางงานรวมท้ังประเทศ บทบาทในการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product 
: GDP)  รวมท้ังยังทํารายไดจากการสงออกสินคาไปขายยังตางประเทศ และสามารถผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา เปนการทําใหประเทศสามารถ
ประหยัดเงินตราตางประเทศ บทบาทในฐานะเปนแหลงสรางเสริมประสบการณของนักลงทุนหนาใหม นอกจากน้ี SMEs ยังเปนหนวยผลิตท่ี
สนับสนุนการเชื่อมโยงไปสูกิจการตางๆและสนับสนุนการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการผลิต วัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง การจัด
จําหนาย การขนสง และความเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญและภาคการผลิตอื่น นอกจากน้ีการเกิดขึ้นของ SMEs ตามภูมิภาคตางๆของประเทศ
เทากับเปนการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายรายได (ฝายแผนงานธนาคารกรุงเทพ, 2542) 

ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวอยางรุนแรงตั้งแตป พ.ศ.2540 ธุรกิจ SMEs ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการขาด
สภาพคลองทางการเงิน ปญหาหนี้เสียในธุรกิจ (Non Performing Loan : NPL) ปญหาท่ีสําคัญ คือ ผูประกอบการ SMEs สวนใหญ ยังเผชิญกับปญหา
และอุปสรรคในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมท้ังปญหาการขาดสภาพคลองทาง (ผูจัดการออนไลน,ออนไลน, 2551) สอดคลองกับการศึกษา
ของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2543) พบวา ในป พ.ศ.2542 ธุรกิจ SMEs ประสบปญหาสภาพคลองทางดาน
การเงินเพราะเปนปที่มีภาวะเศรษฐกิจอยูในสภาพซบเซา และไดรับผลกระทบอยางรุนแรงถึงขั้นปดกิจการเปนจํานวนมาก ประสบปญหาการขาด
สภาพคลองทางการเงิน มีปญหาการชําระหน้ี ซึ่งกอใหเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแกภาคสถาบันการเงิน ปญหาทางการเงินที่ภาคธุรกิจ
ประสบอยูที่สําคัญ ไดแก ปญหารายไดตกตํ่าเน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาที่สถาบันการเงินไมปลอยสินเชื่อ ปญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน 
ปญหาการเก็บเงินจากลูกคาไดชา รวมท้ังปญหาตนทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดผลประกอบการของ SMEs พบวา อัตราผลตอบแทนท่ีเคยไดรับในสัดสวนรอยละ 8.05 ในป พ.ศ.2548 จะ
ลดลงอยางตอเนื่องตามกําไรสุทธิที่ลดลง เหลือเพียงรอยละ 3.69 ในป พ.ศ.2551 ซึ่งสงผลตอการลดลงของผลิตภาพทุนและผลิตภาพแรงงานประมาณ
รอยละ 16 และ 17 ตามลําดับในปเดียวกัน ขณะที่ตนทุนในการประกอบการปรับตัวสูงขึ้นกวารอยละ 6 และรายไดที่เกิดจากผลิตภัณฑที่ไมเปนท่ี
ตองการของตลาดอีกเกือบรอยละ 50 จากรายไดสุทธิ  
 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเผชิญกับความเส่ียงท่ียอดขายมีความผันผวน  ผูประกอบการจะตองมีการบริหารทาง
การเงินเพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งการบริหารเงินสดเขาและเงินสดออก รวมถึงการบริหารจัดการทางดานหน้ีสินจากการ
กูยืมในมีการชําระตามเวลาที่กําหนด ผูประกอบการมีความเส่ียงในการตัดสินใจท่ีอาจผิดพลาด ซึ่งจะสงผลกระทบใหผลการดําเนินงานประสบปญหา
การขาดทุนทางการเงิน เชน ถาเก็บสินคาคงเหลือมากเกินไป ก็จะสงผลตอตนทุนในการเก็บรักษาที่สูงขึ้น แตถาเก็บสินคาคงเหลือนอยเกินไปจะทํา
ใหเกิดการสูญเสียโอกาสที่จะสรางรายได ในขณะท่ีผูประกอบการที่ลมเหลวมักจะไมมีความรูในการจัดการและวางแผนเก่ียวกับกระแสเงินสดเขา
และออก โดยเม่ือเกิดลูกหน้ีทางการคาขึ้นแลว ถาประสิทธิภาพการบริหารลูกหนี้ไมดีก็จะเกิดปญหาหนี้เสียและสงผลใหกระแสเงินสดไมเขามาอยาง
ที่คาดหวังไว ในขณะท่ีถาเงินสดรับที่เขามาชา ทําใหเกิดภาวะการขาดสภาพคลอง และสงผลกระทบทางลบตอการดําเนินงานดวย (สถาบันพัฒนา
ความรูตลาดทุน, ออนไลน, 2549) 
 การศึกษาวิจัยของ Pedro Juan Garcia - Teruel and Pedro Martinez - Solano (2007) ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนทําใหเกิดผลกําไรกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วัตถุประสงคเพื่อพิสูจนวาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนทําใหเกิดผลกําไรตอ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศสเปน ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Assets : ROA) ของ SMEs จะ
ลดลงสามารถพิจารณาไดจากชวงระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ อายุเฉลี่ยของสินคาคงเหลือ และระยะเวลาการจายหนี้ โดยกิจการท่ีมีผลกําไรมาก มี 
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ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ีจากลูกหนี้ อายุเฉลี่ยของสินคาคงเหลือ และระยะเวลาจายหน้ีแกเจาหน้ีที่สั้น อีกทั้งยังมีวงจรกระแสเงินสดสั้นดวย เปนการ
สนับสนุนวาผลกําไรของกิจการมีความสัมพันธกับระยะเวลาเรียกเก็บหน้ีจากลูกหนี้ อายุเฉลี่ยของสินคาคงเหลือ และระยะเวลาจายหน้ีแกเจาหน้ี ซึ่ง
สามารถทําการวิเคราะหไดโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อเปนการวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน 
ของกิจการ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ พัชฎาภรณ แสงทามาตย (2545) ที่ไดศึกษาเร่ืองแบบจําลองเชิงเสนตรงสําหรับการบริหารการเงินของสหกรณ
การเกษตร เนื่องจากผลการดําเนินงานของสหกรณสวนใหญยังขาดสภาพคลองทางการเงิน ไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจาย และปญหาการ
บริหารการเงินสวนใหญเปนปญหามีเงินทุนไมเพียงพอ รวมท้ังปญหาหน้ีคางชําระ และหนี้สงสัยจะสูญ จึงมีการสรางแบบจําลองเชิงเสนตรงเพ่ือให
ไดกําไรสูงสุดภายใตขอจํากัดทางการเงินตางๆ และมาตรฐานตัวชี้วัดหรืออัตราสวนทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา กอนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารธุรกิจ พบวา อัตราสวนทางการเงินที่ใชเปนขอจํากัดในแบบจําลองมี 9 รายการ ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (current ratio) อัตราสวนทุน
หมุนเวียนเร็ว (quick ratio) อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอยอดขายหรือบริการ (working capital on sale) อัตราสวนสภาพเส่ียง (local leverage 
ratio) อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยถาวร(term debt to fixed asset) ระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉล่ีย (average collect period) อายุเฉลี่ยของ
สินคา (day inventory) อัตราสวนผลตอบแทนตอยอดขาย(return on sale) และ อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (return on net worth) ผล
วิเคราะหจากแบบจําลองทําใหกิจการมีกําไร 2,390,761 บาท และหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจใหเทากับสหกรณตนแบบ สามารถ
ใชอัตราสวนทางการเงินเปนขอจํากัดในแบบจําลองไดทุกรายการ ผลวิเคราะหแบบจําลองทําใหกิจการมีกําไร 32,314,770 บาท 
 ปญหาทางดานผลตอบแทน และความเส่ียง สะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ โดยผลตอบแทนจะ
สะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ สวนความเส่ียงสะทอนถึงสภาพคลองและความสามารถในการชําระหน้ี ซึ่งโดยท่ัวไปจะใชขอมูล
จากงบการเงินมาทําการวิเคราะหทางการเงินเพื่อทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ เพื่อนําปญหาตางๆที่เกิดขึ้นมาหา
แนวทางในการแกไขการดําเนินงานของธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ เคร่ืองมือหนึ่งท่ีใชในการวิเคราะหงบการเงิน คือ อัตราสวนทาง
การเงิน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเพื่อเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยปญหาในการบริหารงาน ฐานะทางการเงินและปญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
ได (นภาพร  นิลาภรณกุล และคณะ, 2548) 

จากการปญหาที่ธุรกิจ SMEs ประสบมาดังกลาวขางตน ทําใหพบวา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมชะลอตัวลง ถึงแมวาธุรกิจ 
SMEs จะมีบทบาทสําคัญและสามารถสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP)ไดเปนสัดสวนท่ีมาก แตผูประกอบการก็ยังประสบปญหาในการบริหาร
จัดการทางดานการเงิน ซึ่งเปนความเส่ียงทางการเงินของผูประกอบการในธุรกิจนี้ จึงเปนที่มาของการศึกษาผลการดําเนินงานทางการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งจะศึกษาอัตราสวนทางการเงิน 4 กลุมอัตราสวนดวยกัน ไดแก อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity 
Ratio) อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย (Asset Management Ratio) อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน (Leverage Ratio) 
และอัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) โดยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีมี
ความสัมพันธตอผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

1.2 จุดมุงหมายในการวิจัย 
     1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
     2) เพื่อวัดผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
     3) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

1.3   ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ทําใหทราบถึงสถานการณทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และทําใหทราบถึงอัตราสวนทางการเงินที่มีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากการใชสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อนํามากําหนดแนวทางในการแกปญหาทางดาน
การเงินของ SMEs ตอไป 
 

1.4   กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 นําอัตราสวนทางการเงินประกอบดวย อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย อัตราสวนวัด
ประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน และอัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร มาเปนตัวแปรอิสระในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการเงิน (กําไรสุทธิของกิจการ)ซึ่งเปนตัวแปรตาม โดยศึกษาถึงประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่แตกตางกันมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานทางการเงินที่แตกตางกัน มีกรอบแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนควาทฤษฎีที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดตัวแปรท่ีใชใน
การศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวชี้วัดทางการเงิน  
(อัตราสวนทางการเงิน)  

• อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน  
• อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย  
• อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน  
• อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร  

  
 
 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4.1   ทฤษฎีอัตราสวนทางการเงิน (Ratio Analysis) 
           การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธของแตละรายการตางๆในงบการเงิน (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 
2547) อัตราสวนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางคณิตศาสตรของจํานวนหนึ่งตอจํานวนหน่ึง ความสัมพันธจะแสดงในรูปรอยละ(Percentage) 
จํานวนเทา (Rate) หรือสัดสวน (Proportion) 
             1.4.1.1   อัตราสวนท่ีใชวัดสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
                        เปนอัตราสวนที่วัดความสามารถของกิจการในการจายชําระหน้ีสินระยะส้ัน ที่ครบกําหนดภายใน 1 ป หากกิจการมีสภาพ
คลองเพียงพอก็จะไมเกิดปญหาอันเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหน้ีตามภาระผูกพันทางการเงิน ระดับสภาพคลองท่ีกิจการตองการ ขึ้นกับความผันผวน
ของกระแสเงินสดที่กิจการจะไดรับในระยะส้ันและความจําเปนที่จะตองมีการยืดหยุนทางการเงิน 
             1.4.1.2   อัตราสวนวัดประสิทธภิาพการบริหารสินทรัพย (Asset Management Ratio) 
                        อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย วัดวากิจการดําเนินงานโดยใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพอยางไร 
             1.4.1.3   อัตราสวนวัดประสิทธภิาพในการจัดการหน้ีสิน (Leverage Ratio) 
                        อัตราสวนกลุมนี้จะพิจารณาระดับของการกอหน้ี โดยพิจารณาวากิจการใชเงินลงทุนจากการกอหน้ีมากกวาสวนของเจาของ
เพียงใด หากสัดสวนการกอหนี้สูง กิจการจะมีความเส่ียงสูงจากโอกาสท่ีกิจการจะถูกฟองยึดทรัพยเนื่องจากการผิดนัดชําระหน้ีตามภาระผูกพัน และ
จะพิจารณาถึงขอบเขตความสามารถของกิจการในการนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาจายภาระดอกเบี้ย 
                 1.4.1.4   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากาํไร (Profitability Ratios) 
                        อัตราสวนกลุมน้ีจะวัดความสามารถของกิจการในการขยายยอดขายและในการจายคืนหนี้ เปนการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานของกิจการ การควบคุมคาใชจายตางๆ รวมท้ังประสิทธิภาพในการลงทุนของกิจการ 
 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐานที่ 1 ประเภทของธุรกิจ SMEs ที่แตกตางกันมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานแตกตางกัน 
 สมมุติฐานที่ 2 ขนาดของธุรกิจ SMEs ที่แตกตางกันมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานแตกตางกัน 

ประเภทของ SMEs

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 
(กําไรของกิจการ) 

   
กิจการบริการกิจการ
การผลิตกิจการคา
ปลีกและคาสง

ขนาดของ SMEs 
วิสาหกิจขนาดกลาง 
วิสาหกิจขนาดยอม 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัยเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย อัตราสวนวัด
ประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน และอัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรในการสรางสมการความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) ดวย
วิธีการทางสถิติ 
 

2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังหมดท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแบงเปนกลุมประเภทของกิจการ 3 ประเภท ไดแก กิจการการผลิต กิจการการบริการ กิจการคาสงและคาปลีกเปนจํานวนท้ังหมด 
322 ราย  การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีแบบไมอาศัยความนาจะเปน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบโควตา โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปของ Askin และ Colton (1963, p151-152 อางถึงใน นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2545 หนา 132) และกําหนดโควตาของวิสาหกิจ
ทั้ง 3 ประเภท ไดขนาดตัวอยางในภาคการผลิต 97 ราย ภาคบริการ 46 ราย และภาคการคาปลีกหรือคาสง 179 ราย เปนจํานวนท้ังหมด 322 ราย  
  

2.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ขอมูลที่ใชศึกษา คือ ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  ที่รวบรวมไดจากงบการเงินรายป ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนขอมูลที่สามารถสืบคนไดจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ
ขอมูลจากวิทยานิพนธ ตํารา และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของโดยนําขอมูลงบการเงินในป พ.ศ. 2545-2549 ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ี
ดําเนินการอยูจนถึงป พ.ศ.2551 จํานวน 322 ราย มาใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
 

2.3  การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลจากอัตราสวนทางการเงินท่ีได

จากงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานใชสถิติอางอิง ไดแก วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  
 

3. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
3.1  สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
 3.1.1 สถานการณท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

        กลุมตัวอยางภาคการผลิตมีทั้งหมด 97 ราย สวนใหญเปนกิจการท่ีผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 38 ราย (รอยละ 39.18) กลุมตัวอยางภาค
บริการจํานวนทั้งหมด 46 ราย สวนใหญเปนกิจการทองเที่ยวโรงแรมรอยละ 63.04 กลุมตัวอยางภาคการคาปลีกและคาสงจํานวนทั้งส้ิน 179 ราย ซึ่ง
สวนใหญเปนกิจการขายของชํารอยละ 36.31 วิสาหกิจสวนใหญมีรายไดนอยกวา 130,000,000 บาท รอยละ 96.3 และแบงขนาดของวิสาหกิจสวน
ใหญเปนวิสาหกิจขนาดยอม รอยละ 88.5 และเปนวิสาหกิจขนาดกลาง รอยละ 11.5 ทางดานสินทรัพยรวม วิสาหกิจสวนใหญมีสินทรัพยรวมนอยกวา 
45,000,000 บาท รอยละ 84.2 ทางดานผลประกอบการ พบวา วิสาหกิจสวนใหญมีผลประกอบการอยูในชวงที่ขาดทุนนอยกวา 7,500,000 บาท รอยละ 
29.50 นอกจากน้ียังเปนวิสาหกิจที่มีกําไรนอยกวา 13,500,000 บาท รอยละ 67.70  
          อัตราเงินเฟอในป พ.ศ.2549 มีอัตรามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยถึง 4.667 รองลงมาคือ ป พ.ศ.2548 พ.ศ.2547 พ.ศ.2546 และพ.ศ.2545 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่ทําการศึกษาแนวโนมอัตราเงินเฟอของประเทศสูงขึ้นทุกป สวนอัตราดอกเบี้ย พบวา อัตราดอกเบ้ียเงินกูในป 
พ.ศ. 2549 มีอัตราสูงท่ีสุด มีคาเทากับ 7.572 และต้ังแตป พ.ศ. 2547 อัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมเพิ่มขึ้น การที่อัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหสินคา
และบริการมีระดับราคาสูงขึ้น และคาของเงินจะลดลง คือ การท่ีเงินจํานวนเดิมสามารถซ้ือสินคาและบริการไดปริมาณท่ีนอยลง ผูบริโภคลดการ
จับจายใชสอย ซึ่งสงผลกระทบกับธุรกิจ ทําใหยอดขายของธุรกิจลดลง และสงผลใหผลการดําเนินงานทางการเงินมีแนวโนมลดลงเชนกัน สําหรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกูที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสงผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหผูประกอบการมีตนทุนอันเนื่องมาจากการกูยืมเงินเพิ่มขึ้น
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มขึ้น 
 3.1.2  ผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

         กลุมอัตราสวนวัดสภาพคลอง พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังในภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการคาปลีกและ
คาสงมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีมากกวา 2 เทา ซึ่งคาเฉล่ียอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5 ป เทากับ 15.416 6.591 และ 11.745 เทา ตามลําดับ   
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แสดงใหเห็นวา เจาหน้ีมีความเส่ียงตอวิสาหกิจนอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีลักษณะแนวโนมของการลดลงและการเพิ่มขึ้นของ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็วเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน คาเฉล่ียอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5 ป เทากับ 11.821 6.447 และ 
6.107 เทา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันและมีฐานะทางการเงินอยูในเกณฑดี นอกจากน้ีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในภาคการบริการยังมีอัตราสวนเงินสดหมุนเวียนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตในป พ.ศ.2549 มีอัตราลดลงซ่ึงมีคาติดลบ เนื่องจากมี
กูยืมในสวนของหน้ีสินระยะส้ันเพิ่มมากขึ้น สวนภาคการผลิตมีอัตราสวนเงินสดหมุนเวียนคอนขางดี เนื่องจากมีคาเปนบวกทุกปและมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ทางดานภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราสวนโดยเฉล่ียนอยกวาทุกภาค  

         โดยภาพรวมอัตราสวนวัดสภาพคลองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน และมีฐานะ
ทางการเงินอยูในเกณฑดี  
          กลุมอัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย พบวา อัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวร (Fixed Asset Turnover) พบวา วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยถาวรสูงมาก ซึ่งมีคาเฉล่ีย 5 ปเทากับ 43,671.99 เทา แสดงให
เห็นวา ภาคการคาปลีกและคาสงมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรนอยเกินไป มีอัตราหมุนเวียนสินทรัพยรวมท่ีคลายกับอัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวร 
และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราสวน Capital Intensity Ratio มากท่ีสุด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภาคการบริการมีแนวโนมอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เพิ่มขึ้น แสดงวากิจการสามารถเปล่ียนสินคาใหเปนลูกหนี้ไดดีขึ้น และมีอัตราการหมุน
ของสินคาสูงอยูในเกณฑที่ดี  
          โดยภาพรวมอัตราสวนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตรา
การหมุนเวียนสินทรัพยถาวรสูงมาก แสดงใหเห็นวา ภาคการคาปลีกและคาสงมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรนอยเกินไป แสดงเห็นใหเห็นวา วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย    
          กลุมอัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต มีอัตราสวนความเปน
เจาของมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา ภาคการผลิตมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว อันเนื่องมาจากเจาของกิจการนําเงินมาลงทุนในสัดสวนท่ีสูง
อัตราสวนสินทรัพยรวมตอสวนของเจาของโดยเฉล่ียแลวในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราสวนนี้มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5 ป เทากับ 10.547 เทา มี
อัตราสวนนี้สูงขึ้น เพราะมีการกูยืมเพิ่มขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการมีอัตราสวนหนี้สินรวมมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5 ป 
เทากับ 9.199 เทา แสดงวาไดสินทรัพยมาจากการกอหนี้ ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงทางการเงิน โอกาสที่จะไมสามารถชําระคืนเงินตนมีสูง ทางดาน
อัตราสวนหนี้สินตอทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 5 ป เทากับ 9.584 เทา เจาหน้ีมีความเส่ียง
ตอการท่ีจะไมไดรับการชําระหนี้คืนจากกิจการ นอกจากน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ัง 3 ภาคมีอัตราหน้ีสินระยะยาวมีคาตํ่ากวา 1 ซึ่งอยูใน
เกณฑที่ดี เพราะกิจการมีภาระหนี้สินในระยะยาวนอยกวาทุนที่มีอยู และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการมีอัตราสวน Cash debt 
coverage ratio มากท่ีสุด 
          โดยภาพรวมของอัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน เมื่อพิจารณาไดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการ
บริการไดสินทรัพยมาจากการกอหน้ี ซึ่งทําใหมีความเส่ียงทางการเงิน หากอัตราดอกเบ้ียมีคาสูงขึ้น โอกาสท่ีจะไมสามารถชําระคืนเงินตน นอกจากน้ี
เมื่อพิจารณาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาปลีกและคาสงมีหนี้สินมากกวาทุน แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงทั้งตอเจาหน้ีและกิจการ 
เจาหน้ีมีความเสี่ยงตอการที่จะไมไดรับการชําระหนี้คืนจากกิจการ จึงแสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีการจัดการหน้ีสินไมมี
ประสิทธิภาพ 

        กลุมอัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการมีอัตรากําไรขั้นตนมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 5 ป เทากับรอยละ 52.556 แสดงใหเห็นวา ในภาคบริการมีประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนไดดี ทางดานอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีมากท่ีสุด สะทอนถึงการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารที่ดีกวาภาคอื่นๆ 
อัตรากําไรสุทธิ พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราลดลงอยางเห็นไดชัด สะทอนใหเห็นถึงปญหาในการ
บริหารจัดการในการควบคุมคาใชจายและตนทุนของกิจการ นอกจากน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการมีแนวโนมของอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มขึ้น แตในภาคการผลิต และภาคการคาปลีกและคาสงยังมีอัตราสวนนี้ติดลบ มีคาเฉล่ีย 5 ป เทากับรอยละ -3.696 -5.365 
และ -7.941 ตามลําดับ นั่นคือ ยังขาดประสิทธิภาพในการทํากําไรจากการลงทุน วิสาหกิจในภาคการบริการมีแนวโนมของอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของเจาของเพ่ิมขึ้นในป พ.ศ.2548-2549 แสดงวากิจการมีกําไรจากการนําเอาสวนของเจาของไปลงทุน และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาค
การผลิต และภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราผลตอบแทนเงินสดตอยอดขายมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่กิจการไดจาก
เงินสดของกิจกรรมดําเนินงาน 
         โดยภาพรวมของอัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีการบริหารคาใชจายในการ
ขายและบริหาร รวมท้ังการควบคุมตนทุนที่ยังไมมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ นอกจากน้ียังขาดประสิทธิภาพในการทํากําไรจากการลงทุนอีกดวย 
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 3.1.3  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการ ภาคการผลิต และภาคการคาปลีกและคาสง มีอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอ
ผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการแตกตางกัน กลาวคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการมีอัตรากําไรสุทธิป พ.ศ.2546 
อัตราสวนหนี้สินตอทุนป พ.ศ.2545 และอัตราหมุนเวียนสินทรัพยรวมป พ.ศ.2545 ที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ(R2)เทากับ 0.539 สวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานป พ.ศ.2548 อัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของเจาของป พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547 อัตรากําไรสุทธิป พ.ศ.2546 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมป พ.ศ.2547 อัตราสวน
หนี้สินตอทุนป พ.ศ.2546 อัตราหน้ีสินระยะยาวป พ.ศ.2545 อัตราสวนเงินสดหมุนเวียนป พ.ศ.2546 และอัตราการหมุนของสินคาป พ.ศ.2545 ที่มี
ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการเงิน (R2= 0.680) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราหน้ีสินรวมป 
พ.ศ.2548 อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีป พ.ศ.2546 อัตราหน้ีสินระยะยาวป พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2549 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมป         
พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2547 อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของป พ.ศ.2545 และอัตราสวนสินทรัพยรวมตอสวนของเจาของป พ.ศ.2545 ดังน้ันจึง
สรุปไดวา ประเภทของธุรกิจ SMEs ที่แตกตางกันมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานแตกตางกัน 
         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการเงินแตกตางกัน กลาวคือ 
วิสาหกิจขนาดกลางมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมป พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549  อัตราสวนเงินสดหมุนเวียนป พ.ศ.2548 
Capital Intensity Ratioป พ.ศ.2545 อัตรากําไรสุทธิป พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2548 อัตราผลตอบแทนเงินสดตอยอดขายป พ.ศ.2546 และCash debt 
coverage ratioป พ.ศ.2548 ที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการเงิน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ(R2)มีคาเทากับ 0.990 สวน
วิสาหกิจขนาดยอมมีอัตราหน้ีสินระยะยาวป พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ป พ.ศ.2546 อัตรา
ผลตอบแทนเงินสดตอยอดขายป พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547 อัตรากําไรสุทธิป พ.ศ.2546 อัตรากําไรขั้นตนป พ.ศ.2546 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวมป พ.ศ.2548 อัตรา Cash debt coverage ratioป พ.ศ.2546 และอัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวรป พ.ศ.2545 ที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน (R2= 0.627) จากการวิเคราะหสรุปไดวา ขนาดของธุรกิจ SMEs ที่แตกตางกันมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานแตกตางกัน 
 

3.2 ขอเสนอแนะ 
1. จากสมการถดถอยพหุคูณ พบวา  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีกและคาสงมีอัตราหนี้สินรวมท่ีมีความสัมพันธ

อยางมากกับผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ  ดังน้ันผูประกอบการในภาคการคาปลีกและคาสงจึงควรมีการบริหารจัดการหนี้สินที่ดี เพราะ
วิสาหกิจมีสินทรัพยมาจากการกอหนี้ จึงจําเปนตองมีการจัดการในการนําเงินสดมาจายชําระหน้ีแกเจาหน้ีใหตรงเวลา อาจสงผลใหสถาบันการเงิน
ตางๆ ยินดีใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน ขยายระยะเวลาในการชําระหน้ี หรือใหผูประกอบการสามารถเสนอเงื่อนไขใน
การชําระเงินที่เหมาะสม เพื่อใหผูประกอบการมีโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น  
 2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการและการผลิตมีอัตราสวนกําไรสุทธิที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทาง
การเงินของกิจการมากท่ีสุด ดังน้ันผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญในเร่ืองการวางแผนควบคุมและลดคาใชจายในการดําเนินงาน มีการควบคุม
ตนทุน เพื่อใหวิสาหกิจมีผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
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5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และทําการศึกษา
เฉพาะในสวนของเงินนอกงบประมาณ โดยเนนศึกษาดานหลักฐานทางการเงินและบัญชี  ดานการรับเงิน  ดานการจายเงิน  ดานเก็บ
รักษาเงิน และดานการควบคุมและตรวจสอบ โดยใชรูปแบบในการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
คาทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาของการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 5 แหงใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเปนไปตามระเบียบของราชการ ปญหาหลักที่พบ คือ การไม
สามารถจัดทําหลักฐานการเงินและการบัญชีใหเปนปจจุบันได จึงทําใหกลไกของการควบคุมและการตรวจสอบไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดเชนกัน ดวยสาเหตุสําคัญ คือ การเบิกจายลาชา เจาหนาท่ีบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ จึงมิได
ปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ สงผลกระทบตอหนวยงานที่เก่ียวของท่ีตองใชขอมูลทางบัญชี เพื่อจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองและรายงานการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปอีกดวย 

จากประเด็นปญหาท้ังหมดท่ีพบ ผูบริหารควรพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น เชน มีการจัด
อบรม ใหการนิเทศแกเจาหนาท่ีและผูตรวจสอบใหมีความเขาใจงานอยางถองแท ซึ่งจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
 

ABSTRACT 
This research had aim to study the problems of financing and accounting procedures in non-budget cash balance of 

Rajamangala University of technology in Bangkok and boundary areas.  It was necessary to conduct the properly management in 
financing and accounting in order to avoid problems and mistakes of the staff, users and administrators.  

The population in this research was 50 respondents of directors of the finance divisions, accountants, internal 
auditors, cashiers, financing from staff and accounting 5 Rajamangala Universities of technology as 1) Rajamangala University 
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of Technology Thanyaburi, 2) Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 3) Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin, 4) Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi and 5) Rajamangala University of Technology 
Krungthep.  The study was focused on the non-budget cash balance, particularly financial-accounting evidences, cash receipt, 
cash-payment, daily cash control and controlling as well as auditing via quantity and quality research methodology.  The data 
were shown by percentage, means, standard deviation, t-test, and ANOVA.   

The research founded that the problem of financing and accounting procedures from 5 Rajamangala Universities of 
Technology were in the moderate level.  The populations had practice following the government regulations.   The main problem 
was an out of date for reporting financing and accounting information, this affected to control and audit process.   The important 
aspect was delay on payment system, some staffs lacked of knowledge and understanding in procedure that reflected to the 
related potties which using accounting data to prepare Self Assessment Report: SAR and operating report according to the annual 
government reports.  

As the result of the research, directors should provide learning organization such as training, supervision obviously to 
staffs and internal auditors in order to develop work efficiency. 
 

1.  บทนํา 
       ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ไดแบงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน    
9 แหง และไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีวัตถุประสงคใหการศึกษา การสงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติ การทําการสอน การทําการวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ การใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งทุกกิจกรรมมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สงผลตอการเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จะตองเก่ียวของกับงานการเงินและบัญชี ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของงานธุรการถือวาเปนงานบริการ การเบิก-จายเงินที่มีระบบคลองตัว รวดเร็ว ชัดเจน เปนปจจุบัน และถูกตองตาม
ระเบียบทางราชการ จึงจะสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ อันไดแก ผูบริหาร ผูปฏิบัติการสอน เจาหนาที่ นักศึกษา และผูเก่ียวของ
ทางการศึกษา เพราะเงินเปนปจจัยสําคัญในการบริหารและการจัดการในโครงการ/กิจกรรมการสอน และยังเปนเคร่ืองมือ
อเนกประสงคที่สงผลตอการดําเนินงานการจัดการศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด 
 แมวางานการเงินและบัญชี จะเปนงานท่ีสนับสนุนใหงานทุกดานดําเนินไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ แตการ
ปฏิบั ติงานการเงินและบัญชีตองปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง โดยมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือหนวยตรวจสอบภายใน เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงาน หากพบการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือขอบังคับดังกลาวแลว ก็ตองทําการทักทวง 

นอกจากนี้แลวกระทรวงการคลัง ยังไดออกระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง    
พ.ศ. 2551 (เลม 125 ตอนพิเศษ 50 ง) ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง ตาม
ระบบการบริหารการเงินการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)       
(ราชกิจจานุเบกษา, 2551, หนา 1) และในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบได ใหหัวหนาสวนราชการ
ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ในการแบงสวนราชการของแตละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ใหมีการจัดต้ังสวนราชการระดับ คณะ สถาบัน 
สํานัก และจัดแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ซึ่งการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี จะพิจารณาจากจํานวน
นักศึกษา งบประมาณ และบุคลากร โดยใหมีกองคลังเปนกองตามเหตุผลความจําเปนและภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ันจากการ
แยกตัวจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง จึงสงผลกระทบและกอใหเกิดปญหาตามมา 
ในดาน  



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

 148

 1.  การแบงอัตรากําลังของบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี มีไมเพียงพอตอ
การแยกตัวเปนมหาวิทยาลัย  
 2.  ขาดความชํานาญของผูปฏิบัติงานในระเบียบที่เก่ียวของกับกระทรวงการคลัง  
 3.  การจัดเก็บขอมูลอยางไมเปนระบบ ทําใหขอมูลที่จัดเก็บไมสอดคลองกัน ซึ่งไมสามารถนําสงขอมูลที่ถูกตองใหกับ
หนวยงานภายในที่เก่ียวของ อันไดแก คณะ กองกิจการนักศึกษา ฯลฯ และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียัง
สงผลกระทบกับหนวยงานภายนอกอีกดวย เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 4.  ไมสามารถจัดทํารายงานใหผูบริหารรับทราบไดทันกาล 

ภาระงานหลักที่กองคลังของแตละมหาวิทยาลัยจะตองจัดทํา ไดแก งานเบิกจาย งานการเงิน งานบัญชี งานบริหาร
สินทรัพย ซึ่งคุณลักษณะตามภาระงานท่ีจําเปนอยางยิ่ง จะตองมีผูทําหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญและมีประสบการณเก่ียวกับ
การจัดทํางบประมาณ โดยกระทรวงการคลังไดจัดแบงเงินงบประมาณออกเปน เงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบนอกประมาณ
แผนดิน 
 สําหรับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่นอกเหนือจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินแลว พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 12 (2458, หนา 21) มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้ 
 1.  เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 2.  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใชประโยชน 
 3.  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
 4.  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
 5.  เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 
 6.  รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
 ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งท่ี
เปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอื่น รวมท้ังจัดหารายไดจากการใหบริการ และการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในมหาวิทยาลัย 
 รายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเบ้ีย
ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสิน หรือสัญญาจางทําของท่ีดําเนินการโดยใช
เงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 ดังน้ันรายไดที่ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง จึงเปนสิ่งจําเปนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะตองจัดระบบการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีใหถูกตอง เรียบรอย ตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ และใหขอมูลมีความเปนปจจุบัน ตลอดจนถึง
แนวปฏิบัติใหชัดเจน เชน การใหความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ การควบคุมและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อมิให
เกิดขอผิดพลาดอันจะสงผลใหเกิดความผิดทางอาญา ทางแพง และทางวินัย  อีกทั้งไมเปนการสรางปญหาใหกับผูปฏิบัติและตัว
ผูบริหาร จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผูศึกษาวิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษา เร่ือง “ปญหาจากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอก
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” เพื่อจะไดนําผลการวิจัยเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอไป 
 
 

1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี เฉพาะในสวนของเงินนอกงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.2  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ผูศึกษาวิจัยพบวา ธนัชชา  นุกูลรักษ (มทร.ธัญบุรี) ได
จัดทําคูมือปฏิบัติงานการบัญชีเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

1)  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 
 2) เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังใหบุคคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได 
 3) เพื่อสรางความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑที่กําหนดไว ใหการปฏิบัติงานถูกตอง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      การจัดทําคูมือปฏิบัติงานในคร้ังน้ี จัดทําขึ้นภายใตหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 โดย
จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานเฉพาะเงินนอกงบประมาณ และจําแนกตามภาระงานไดแก ภาระงานการบัญชีเก่ียวกับเงินนอก
งบประมาณ ภาระงานการตรวจสอบและการแกไขขอผิดพลาด ภาระงานการปรับปรุงบัญชี ปดบัญชี และจัดทํารายงานการเงิน และ
ภาระงานการจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี ซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูปฏิบัติและผูที่เก่ียวของ และเพื่อใหถือปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 

2.  วิธีการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการหลัก 
เนื่องจากเปนการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการแสวงหาความเปนไปและสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเก็บรายละเอียดใหสมบูรณ 
 ในขั้นตน ผูศึกษาวิจัยไดเร่ิมจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร หนังสือ และวิทยานิพนธที่มีผูศึกษาเอาไว
แลว ตลอดจนการคนควาขอมูลสารสนเทศทางส่ืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อรวบรวมมาเปนฐานขอมูลในการ
กําหนดแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปญหาจากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” คร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยไดใชทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคูกันไป 
เนื่องจากทั้ง 2 สวน จะเปนการชวยเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อใหผลการศึกษามีความสมบูรณมากขึ้น 
 ในการเก็บขอมูลภาคปฏิบัตินั้น ถือเปนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชเทคนิควิธีในการเก็บขอมูล             
2 รูปแบบ ไดแก การใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

       1)  การใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  
      ผูศึกษาวิจัยเลือกใชเทคนิคนี้เพื่อเก็บรวบรวมขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเบื้องตนที่จะสนับสนุนแนวคิดของงานวิจัย 
และใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอไป 
      สําหรับรูปแบบของแบบสอบถามท่ีผูศึกษาวิจัยเลือกใชในการศึกษาเร่ือง “ปญหาจากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
เงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” ในคร้ังน้ีไดปรับปรุงมาจาก
งานวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย (เยาวเรศ         
สังฆอนันต, 2541) ซึ่งผูศึกษาวิจัยเห็นวาเปนรูปแบบท่ีสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี นั่นก็คือ การหา
ปญหา (Problem) ของการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากมุมมองของทุกฝายท่ีมี
ความสัมพันธเก่ียวของกันโดยตรงกับการทํางานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี โดยเปนการเปรียบเทียบระดับการให
ความสําคัญในหนาที่ตาง ๆ ไดแก ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และหนวยตรวจสอบภายใน เปรียบเทียบกับระดับผลการปฏิบัติงานท่ี
เปนอยูจริงในปจจุบัน 
      รายละเอียดเก่ียวกับขอคําถามในแบบสอบถามท่ีใชในคร้ังนี้ ผูศึกษาวิจัยไดแบงเนื้อหาในการประเมินออกเปน 3 ตอน 
ไดแก  
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      ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple 
Choice) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณปฏิบัติงานทางการ
เงิน/บัญชี เงินเดือน การอบรมดานการเงินและบัญชี และมหาวิทยาลัยท่ีทานปฏิบัติงานในปจจุบัน รวม 9 ขอ 

     ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เปนแบบเลือกตอบที่สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ พรอมท้ังระบุระดับของปญหาในการ
ปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก 
  1.  ดานหลักฐานทางการเงินและบัญชี  4  ขอ 
  2.  ดานการรับเงิน  4  ขอ 
  3.  ดานการจายเงิน  3  ขอ 
  4.  ดานเก็บรักษาเงิน  1  ขอ 
  5.  ดานการควบคุมและการตรวจสอบ  9  ขอ 
                      รวม     21  ขอ 

     เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิธีของ Likert Scale โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง (3)  นอย (2)  นอยที่สุด (1) 

     เกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียของปญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ในชวงคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้   

คะแนนเฉล่ีย  4.51  -  5.00  มีระดับปญหาอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 
คะแนนเฉล่ีย  3.51  -  4.50  มีระดับปญหาอยูในระดับ  “มาก” 
คะแนนเฉล่ีย  2.51  -  3.50  มีระดับปญหาอยูในระดับ “ปานกลาง” 
คะแนนเฉล่ีย  1.51  -  2.50  มีระดับปญหาอยูในระดับ “นอย” 
คะแนนเฉล่ีย  1.00  -  1.50  มีระดับปญหาอยูในระดับ “นอยที่สุด 
 

       ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด โดยใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะในดานการทําหลักฐานการเงินและบัญชี ดานการรับเงิน ดานการจายเงิน ดานการเก็บรักษาเงินดานการควบคุมและการ
ตรวจสอบ รวม 5 ขอ 
 

  2)  การสัมภาษณ (Interview) 
      ผูศึกษาวิจัยเลือกใชวิธีการสัมภาษณ ไดแก ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และผูปฏิบัติงานแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เพื่อรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นจากการสนทนาเชิงถาม-ตอบ เน่ืองจากการสัมภาษณจะเปนแบบเปดกวางในการตอบ
คําถามและแสดงความคิดเห็น ดังน้ันขอมูลคําตอบท่ีได จึงเปนในลักษณะของขอมูลพรรณนาเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีผูศึกษาวิจัยไดมีการ
จัดเตรียมแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเปนรายบุคคล เพื่อใหมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลได
อยางถูกตองมากท่ีสุด  
      ผูศึกษาวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด โดยใชคาสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis 
of Variance:  One – Way ANOVA) วิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) คาเฉล่ีย (Mean) คารอยละ (Percentage) และนําไป
ประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผูศึกษาวิจัยพบวา ปญหาในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณ ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 5 แหง มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ณ ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน 
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การควบคุมและการตรวจสอบ เปนปญหาอันดับแรก โดยท่ีผูตรวจสอบบัญชีเห็นวา การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเจาหนาท่ี 
ไมสามารถจัดทําหลักฐานการเงินและการบัญชีใหเปนปจจุบันได ดวยสาเหตุสําคัญคือ การเบิกจายลาชา เจาหนาท่ีบางสวนยังขาด
ความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ จึงมิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ จึงทําใหการควบคุมและการตรวจสอบปฏิบัติงาน
ไมไดเชนกัน  สวนดานการเก็บรักษาเงิน เปนปญหาท่ีพบอันดับทายสุด                             

นอกจากนี้ผูศึกษาวิจัยยังไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคาเฉลี่ยปญหาดานการควบคุมและตรวจสอบ 
พบวาปญหาการปฏิบัติงาน ดานการควบคุมและการตรวจสอบ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู 
ไดแก  

คูที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีปญหาในดานการควบคุมและการตรวจสอบ มีความแตกตางกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

คูที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปญหาในดานการควบคุมและการตรวจสอบ มีความแตกตางกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คูที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีปญหาในดานการควบคุมและการตรวจสอบแตกตางกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและทําการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียปญหา
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พบวาในภาพรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก  

คูที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปญหาในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีความแตกตางกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คูที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีปญหาในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีความแตกตางกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

4.  อภิปรายผล  
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 

ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณปฏิบัติงาน เงินเดือน การอบรม และมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลในรูปของคา
รอยละ (Percentage) พบวา สวนใหญผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชีเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีวุฒิทางการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมากกวาปริญญาโท สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีมากกวาสาขาอ่ืนๆ ในสายบริหารธุรกิจ โดยดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี ซึ่งมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป และมีฐานเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท เปน
สวนมาก ผูปฏิบัติงานสวนใหญไดผานการอบรมมากกวาการศึกษาดวยตนเอง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี รวมท้ังผูตรวจสอบบัญชี มากกวาคร่ึงหน่ึงเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
ในอัตราสวน 12 : 6         

2. ปญหาที่มีผลตอการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี  ผูศึกษาวิจัยเนนศึกษาดานหลักฐานทางการเงินและบัญชี  
ดานการรับเงิน  ดานการจายเงิน  ดานเก็บรักษาเงิน และดานการควบคุมและตรวจสอบของผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยใช
รูปแบบในการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเลือกตอบ พบวา   

     2.1 ระดับปญหาจําแนกตามการปฏิบัติภาระงานของดานหลักฐานทางการเงินและบัญชี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 5 แหง  พบวาภาระงานระบบบัญชีการควบคุมการใชจายเงิน เปนปญหาท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง ณ ระดับคะแนน 3.22 และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานตามภาระงานดังกลาว พบวา การปฏิบัติงานในการจัดทําทะเบียนคุม
เงินงบประมาณ มีปญหามากท่ีสุด ในระดับปานกลาง ณ ระดับคะแนน3.25  

     2.2 ระดับปญหาจําแนกตามการปฏิบัติภาระงานของดานการรับเงิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 5 แหง พบวาภาระงานตามแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการรับเงินนอกงบประมาณ เปนปญหาที่มีความเส่ียงสูงสุด ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง ณ ระดับคะแนน 2.87 และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานตามภาระงานดังกลาว พบวา การปฏิบัติงานการตรวจสอบยอดใบสําคัญ
เงินนอกงบประมาณ กับบัญชีแยกประเภท มีปญหามากท่ีสุด ในระดับมาก ณ ระดับคะแนน 3.71  
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     2.3 ระดับปญหาจําแนกตามการปฏิบัติภาระงานของดานการจายเงิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลท้ัง 5 แหง พบวาภาระงานตามแนวทางปฏิบัติในกรณียืมเงินนอกงบประมาณ เปนปญหาที่มีความเส่ียงสูงสุด ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง ณ ระดับคะแนน 3.22 และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานตามภาระงานดังกลาว พบวาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงินทํา
การทวงถามดวยวาจา  มีปญหามากท่ีสุด ในระดับมาก ณ ระดับคะแนน 3.59  
         2.4 ระดับปญหาจําแนกตามการปฏิบัติภาระงานของดานการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 5 แหง พบวาปญหาดานการเก็บรักษาเงิน มีระดับปญหานอย ณ ระดับคะแนน 2.27 จึงไมมี
ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 

      2.5 ระดับปญหาจําแนกตามการปฏิบัติภาระงานของดานการควบคุมและการตรวจสอบ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 5 แหง พบวาภาระงานตามแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบกรณีปฏิบัติงานไมไดทุกคร้ัง เปนปญหาที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด ซึ่งอยูในระดับมาก ณ ระดับคะแนน 3.78 และเม่ือพิจารณาการปฏิบัติงานตามภาระงานดังกลาว พบวา การปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบไมมีเวลาเพียงพอ มีปญหามากท่ีสุด ในระดับมาก ณ ระดับคะแนน 3.72  

5.  สรุป 
จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล คือ การไมสามารถจัดทําหลักฐานการเงินและการบัญชีใหเปน
ปจจุบันได จึงทําใหการควบคุมและการตรวจสอบปฏิบัติงานไมไดเชนกัน ดวยสาเหตุสําคัญคือ การเบิกจายลาชา เจาหนาท่ีบางสวน
ยังขาดความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ จึงมิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ ซึ่งตามระเบียบของทางราชการจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดและตองเปนปจจุบันเสมอ จึงจะถือวาปฏิบัติไดถูกตอง ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาวิจัยได
รวมมือกับผูเก่ียวของพิจารณาหาทางแกไขปญหาเพื่อใหการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีเปนไปดวยความถูกตองและไมสงผล
กระทบตอหนวยงานที่เก่ียวของที่ตองใชขอมูลทางบัญชี  

ผูศึกษาวิจัย ไดจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณ เพื่อการ
แกปญหา 5 ขอ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะขอที่ 1   
ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแกเจาหนาที่ โดยใหตระหนักถึงการใฝรู ใฝเรียน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ซึ่งมักจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และใหโอกาสไปศึกษาดูงาน พรอมท้ังมีการนิเทศงานอยางสม่ําเสมอ  
ขอเสนอแนะขอที่ 2   

 จัดใหมีเจาหนาท่ี ใหเหมาะสมกับงานท่ีมอบหมายในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  ควรมีคูมือในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน หากเปนไปไดควรจัดสรรตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชีโดยเฉพาะ และเปนผูสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาการที่เก่ียวกับการเงินและบัญชี จะชวยลดปญหาได   

ขอเสนอแนะขอที่ 3 
หนวยงานควรมีการวางแผนการใชจายเงิน การจัดโครงการตางๆ ในภาพรวมของหนวยงานตลอดป เพื่อมิใหเกิดปญหา

เรงเบิกจายตอนใกลสิ้นป งบประมาณ 
ขอเสนอแนะขอที่ 4 
ควรแจงเวียนหนวยงานใหเรงเบิกจายเงิน โดยกําหนดระยะเวลา หากพนกําหนดแลวไมสามารถเบิกจายไดทัน หรือคาด

วาจะเบิกจายไมทัน ใหหนวยงานขอเบิกในลักษณะคาใชจายคางเบิกขามปหรือกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
ขอเสนอแนะขอที่ 5 
ผูบริหารควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อชวยในการบันทึกและประมวลผล 

เก่ียวกับขอมูลทางทะเบียนและเอกสารใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และฝายบัญชีสามารถควบคุมการเบิกจายมิใหเกิน
วงเงิน การเบิกจายเงินรวดเร็ว ทันเวลา นอกจากน้ียังสามารถใหขอมูลในการตัดสินใจการลงทุนและการรับนักศึกษา 
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6.  กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธเร่ือง “ปญหาจากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” สําเร็จสมบูรณลงไดดวยดี เนื่องจากบุคลากรหลายๆ ทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูล 
ขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจมาโดยตลอด 

ผูศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  ชาญสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย
ไพโรจน  เกตุภักดีกูล อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตรวจสอบ แกไข ทุกขั้นตอนดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง พรอมกันนี้ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยเฉลิม  มัติโก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และผูชวยศาสตราจารยปานเพชร  ชินินทร ที่ไดใหทุนการศึกษา และสงเสริม สนับสนุน 
การศึกษาแกผูศึกษาวิจัย เปนอยางดีมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 5 แหง อันไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ไดอนุญาตใหเก็บขอมูลในมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนางานการเงิน หัวหนางานการบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีทุกทานท่ีไดใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางครบถวนสมบูรณ และขอขอบคุณผูประสานงานท้ัง 5 แหง ที่ทําหนาท่ีเปนตัวแทนผูศึกษาวิจัย 
ในการรวบรวมจัดเก็บขอมูลนําสงใหผูศึกษาวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหวิทยานิพนธของผูศึกษาวิจัยสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทคัดยอ 
       เพื่อศึกษาแนวคิดกลวิธีการแกปญหา รูผลที่ไดจากการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า คนควาเก็บ
ขอมูลภาคทฤษฎี ติดตอประสานงานศิลปนหรืออาจารยสอนศิลปะท่ีมีความชํานาญงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า แจกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ
ศิลปนหรืออาจารยสอนศิลปะท่ีมีความชํานาญในการสรางงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า เก็บขอมูลภาคปฏิบัติ นําผลงานประติมากรรมลักษณะนูน
ตํ่ามาวิเคราะหถึงวิธีขั้นตอนการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบ สังเกตเปรียบเทียบวิเคราะหและสังเคราะหผลงานประมวลผลสรุปและเขียนรายงาน 
พบวาประติมากรหรือผูสรางสรรคผลงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าแตละทานไดเนนเสนรอบนอกหรือขุดควานเสนรอบนอกรูปทรงเล็กนอย 
เพื่อใหเกิดรูปทรงเวาเพื่อแสดงปริมาตรใหเกิดแสงเงามีระยะมิติดูแลวรูปทรงกลมยื่นออกมาเหมือนงานประติมากรรมลักษณะลอยตัว มีการเนนขอบ
คมรอบรูปทรง บางชวงไดปลอยใหกลมกลืนกับพื้นระนาบดานหลัง เพื่อใหเกิดบรรยากาศมีมิติระยะใกล ไกล ถือเปนการนําหลักทัศนียวิทยามาใช 
ผลจากการท่ีสรางสรรคผลงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าไดไมดีมีสาเหตุตางๆดังน้ี ไมรูวิธีการขุดควานเสนรอบนอกรูปทรงใหเวา   การขาด
พื้นฐานวิชาวาดเสน DRAWING ไมเขาใจเร่ืองปริมาตรรูปทรง ระยะ ระนาบและมิติ  ไมเขาใจเร่ืองหลักทัศนียวิทยาการผลักระยะ ไมเขาใจแสง - เงา 
 

ABSTRACT 
       The objective of this study was to formulate the understandings on how to solve problems of form and plane for bas – relief sculpture. 
We carried out research with sculpture. Thus, this research provided us with better understanding, both theories and actual practices, regarding 
with bas- relief sculpture. We gave out questionnaires and carried out interviews with art teachers and sculptors. We analyzed many of the bas – 
relief sculptures, which allowed us to formulate methodologies and approaches on how sculptors solved problems of form and plane. After we 
compared, analyzed and synthesized those data and information gathered earlier, then we formulated into report. We found out that sculptors or 
creators of bas- relief sculptures focused on the edge by dug the lining of the sculpture to slightly enlarging them. The main reason was to create 
the concave dimension of the sculpture that creating light and shadow from its multi-dimension. Thus, curves and roundness of the sculptures 
would be obvious from observer, similar to the round relief sculpture. They focused on the edge of the sculptures by making it sharp and concise. 
They left some parts of the lining untouched in order to blend them with the background. So this would create the perception of longer or shorter 
dimension from observers. We could consider this technique adapted from the theory of perspective.  
        The conclusions from this study on why sculptors or art teachers couldn’t create quality bas- relief sculpture are as follows: Lack of 
techniques for digging and enlarging the edge of the sculpture to produce curve lining: Lack of basic principal of drawing : Lack of understanding 
regarding with volume, dimension, distance and plane : Lack of  understanding on the theory of perspective : Push the distance : Lack of  
understanding on light and shadow. 
 

1.  บทนํา   
       วิชาประติมากรรมเปนวิชาชีพอีกวิชาหน่ึงท่ีเปดสอนในหลักสูตรทางศิลปะของหลายสถาบัน วิชาประติมากรรมเปนทัศนศิลปและเปน
ศิลปะท่ีมีความประณีตมาก สัมผัสรับความรูสึกอารมณดวยการสัมผัสทางตา งานประติมากรรมเปนงานศิลปะท่ีมีลักษณะสามมิติจริง สัมผัสไดทั้ง
ทางกายและความรูสึกทางจิต งานประติมากรรมเปนงานศิลปะท่ีมีความสวยงามของรูปทรง รูปราง พื้นผิว เสนชองไฟ ระนาบ มวล ฯลฯ ผูสรางงาน
จะตองนําหลักองคประกอบศิลปมาประกอบจัดวางใหเกิดรูปทรงและเน้ือหาเร่ืองราวท่ีสวยงาม สวนประกอบที่กลาวมาแลวลวนแตเปนสวนทําให
งานประติกรรมสวยงามและสมบูรณมากยิ่งขึ้น การสรางงานประติมากรรมมีหลายเทคนิค เชน ปน  แกะสลัก  ดุน  ฉลุ  เชื่อมตอติด ฯลฯ ไปตามยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลง  โดยชางหรือศิลปนจะสรางงานประติกรรมใหเกิดรูปทรงนูนยื่นจากพื้นระนาบฐานรองปนเพื่อกินระวางเน้ือที่ในอากาศมากนอย
แตกตางกันไปตามลักษณะความสูงตํ่าของประติมากรรมท่ีตองการ  พอจะแบงไดดังน้ี ประติมากรรมลักษณะลอยตัว ประติมากรรมลักษณะนูนสูง 
ประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า ประติมากรรมลักษณะเซาะรอง 
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       การสรางสรรคงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า เปนอีกวิธีหนึ่งในหลายวิธีของการสรางงานประติมากรรมท่ีผูศึกษางานประติมากรรม
จะตองศึกษาคนควาอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูที่ศึกษาการสรางงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าแทบทุกคนจะพูดวา “ การปนงานประติมากรรมลักษณะ
นูนตํ่าเปนวิธีการที่สรางงานประติมากรรมท่ียากมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการสรางงานประติมากรรมในลักษณะอื่น ๆ”    ผูวิจัยเปนอาจารยสอน
ปนประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าติดตอกันมารวม 20 ป ที่วิทยาลัยเพาะชาง จะไดยินนักศึกษาทุกรุนตางบนวาการเรียนฝกปนรูปนูนตํ่ายากมาก ๆ และ
จากการพูดคุยกับอาจารยเพื่อนรวมงานที่ทําอาชีพสรางสรรคงานประติมากรรมดวยกันตางคนก็จะพูดวางานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าเปนงาน
ประติมากรรมท่ีปนยากมาก ผูสรางสรรคงานจะตองมีสายตาดีมีประสาทสัมผัสทางมิติรูปทรงท่ีดีอีกดวย  ที่ยากนั้นอาจจะเปนเพราะรูปทรงท่ีมี
ลักษณะตํ่ามากและมีบริเวณเน้ือที่ทางความหนาของรูปทรงในแนวลึกมากํากับจํากัดควบคุมไว ผูสรางงานตองมีความแมนยําในการลดสัดสวนของ
ระยะมิติในแนวลึก หรือตองอาศัยประสบการณมากในการแกปญหาเร่ืองมิติหรืออื่น ๆ ถาไดผลจากการวิจัยวามีทฤษฎีเทคนิค ขั้นตอนใดที่สามารถ
แกปญหาการปนประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าไดดี ก็จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าไดมาก เชนผูสอนรูเทคนิค วิธี
ขั้นตอนก็สามารถสอนตรงประเด็นและรูทางแกปญหา สวนผูเรียนก็จะมีเทคนิควิธีขั้นตอนเรียนรูเขาใจงาย ปฏิบัติงานไดและใชเวลาศึกษานอยลง ซึ่ง
จะเปนประโยชนมากตอผูเรียนและผูสอนประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า เพราะสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะทําการคนควาศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ี 
 

1.1   จุดมุงหมายในการวิจัย 
       1)  เพื่อศึกษาแนวคิด กลวิธีในการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า 
       2)  รูผลจากการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า 
       3)  นําผลท่ีไดจากการวิจัยไปปรับปรุงการสรางสรรคงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า 
 

1.2   ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
       1)  รูกลวิธีเทคนิคในการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า 
       2) เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะในสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวิชาประติมากรรม 
       3)  นําผลจากการวิจัยไปปรับปรุงการสรางสรรคงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า 
 

1.3   หนวยงานท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
       1)  สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีการเรียนการสอนประติมากรรมท่ัวประเทศ 
       2)  ศูนยชุมชนในชุมชนตาง ๆ ที่ฝกวิชาชีพทางประติมากรรมท่ัวประเทศ 
       3)  หางรานบริษัทโรงงานหรือสถานประกอบการที่สรางสรรคผลงานประติมากรรมเพ่ือการตลาด 
       4)  ประชาชนทั่วไปท่ีตองการศึกษาคนควางานศิลปะสาขาประติมากรรม 
 

1.4   กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
       สาเหตุที่ผูเรียนกลาววาการสรางสรรคงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่านั้นยากมากจริง ๆ อาจเปนเพราะรูปทรงงานประติมากรรมลักษณะ
นูนตํ่ามีลักษณะตํ่ามาก  ถาเปรียบเทียบกับประติมากรรมลักษณะอื่น และมีบริเวณเนื้อที่ทางความหนาในแนวลึกมากํากับจํากัดควบคุมความสูงไว     
ผูสรางสรรคผลงานประติมากรรมตองมีสายตาดี มีประสาทสัมผัสทางมิติรูปทรงดีมีความแมนยําในการลดสัดสวนมิติระยะในแนวลึก หรือตองอาศัย
ประสบการณมากในการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบเชน ความสูงตํ่าของรูปทรง ความแตกตางของรูปทรง   การเพิ่มหรือลดระยะมิติใกลไกลของ
รูปทรง  ระยะใกลไกลของเสนเพื่อใหเกิดรูปทรงสวยงามถูกสัดสวนเหมือนจริงดังประติมากรรมลักษณะลอยตัวแตความเปนจริงคือประติมากรรม
ลักษณะนูนตํ่า ที่มีความสูงหนาของรูปทรงไมมาก 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
       ศึกษาแนวคิดกลวิธีการแกปญหา คนควาเก็บขอมูลภาคทฤษฎีจากหนังสือตํารา งานวิจัย วารสารตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ติดตอประสานงานศิลปนหรืออาจารยสอนศิลปะท่ีมีความชํานาญงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า จํานวน  6   ทาน แจกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ
ศิลปนหรืออาจารยสอนศิลปะท่ีมีความชํานาญงานในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า แบบสอบถามแบบปลายเปดมีทั้งหมด         
2 ตอน ตอนท่ี 1 มีคําถามทั้งหมด 5 ขอ เปนคําถามเร่ืองการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า และตอนที่ 2 เปนการ
วิเคราะหผลงานภาคปฏิบัติถึงการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า  เก็บแบบสอบถามและผลงานภาคปฏิบัติจํานวน  
6  ชิ้น พรอมประวัติผูเชี่ยวชาญนําแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณพรอมผลงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า มาวิเคราะหถึงวิธีขั้นตอนการแกปญหา
รูปทรงเปนพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า สังเกตเปรียบเทียบวิเคราะหและสังเคราะหผลงานประมวลผลสรุปและเขียนรายงาน 
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3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
           จากผลการวิจัยการวิเคราะหผลงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าของผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทานไดรูผลจากการแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบใน
งานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า พบวา ประติมากรผูสรางสรรคผลงานประติมากรรมแตละทานไดเนนเสนรอบนอกหรือขุดควาน เสนรอบนอก
รูปทรงเล็กนอย เพื่อใหรูปทรงเวาเกิดแสงเงามีระยะมิติแสดงมวลปริมาตร รูสึกเหมือนเกิดมีอากาศรอบดานดูแลวรูปทรงกลมมีมวลปริมาตรยื่น
ออกมาเหมือนงานประติมากรรมลักษณะลอยตัว มีการเนนขอบคมรอบรูปทรง บางชวงไดปลอยใหกลมกลืนกับพื้นระนาบ ดานหลังเพื่อใหเกิด
บรรยากาศของผลงานมีมิติระยะสูงตํ่า ต้ืนลึก หนาบาง ใกลไกล ถือเปนการนําหลักทัศนียวิทยามาใช ทั้งหมดท่ีกลาวมาถือวาเปนหัวใจของการ
แกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าไดดี ตอสาเหตุที่ปนงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าไดไมดี เนื่องจากไมรูวิธีการ
ขุดควานเสนรอบนอกรูปทรงใหเวา ขาดพื้นฐานวิชาวาดเสน DRAWING ไมเขาใจปริมาตรรูปทรง ระยะ ระนาบ และมิติ ไมเขาใจหลักทัศนียวิทยา
ผลักระยะ ไมเขาใจเร่ืองแสง - เงา 
                            
 
 
 
 

ภาพแสดงวิธีการขุดควานเสนรอบนอกรูปทรงใหเวา 
      ผลที่ไดจากการวิจัยแกปญหารูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าน้ี สามารถนําไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกประติมากรรม ชื่อวิชาประติมากรรม 1  หัวขอเร่ืองวิธีการปนรูปประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า ในสาขาประติมากรรม วิทยาลัย
เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดและท่ีสําคัญยังสามารถเผยแพรงานวิจัยไปยังหนวยงานสถานศึกษาตางๆ ทั่วประเทศที่มี
เปดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ หรือผูศึกษาคนควาการสรางสรรคผลงานประติมากรรมดวยตนเองซึ่งนับวันจะมีบุคคลกลุมนี้มากขึ้น 
            ควรทําวิจัยในแนวลึกเพื่อขยายผล 5 สาเหตุที่แกปญหาเร่ืองรูปทรงกับพื้นระนาบในงานประติมากรรมลักษณะนูนตํ่าไดไมดีดังนี้ฃ 

1.   ควรทําวิจัยขยายผลวิธีขุดควานเสนรอบนอกรูปทรงใหเวา 
2.   ควรทําวิจัยขยายผลถึงการขาดพื้นฐานวิชาวาดเสน DRAWING 
3.   ควรทําวิจัยขยายผลการไมเขาใจปริมาตรรูปทรง ระยะ ระนาบ และมิติ 
4.   ควรทําวิจัยขยายผลการไมเขาใจเร่ืองหลักทัศนียวิทยาผลักระยะ 
5.   ควรทําวิจัยขยายผลการไมเขาใจเร่ืองแสง- เงา 
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กระบวนการพัฒนาและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชน จาก 4 ภูมิภาค 

Development Process and Factors Affecting the Success on Sufficiency Economy Philosophy Movement 
: Comparative Case Studies of Selected Communities from Four Regions 
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โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทคัดยอ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนของชุมชนตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้นเขาดวยกัน และเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Research) โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นใหไดขอสรุปจากสมาชิกชุมชน ผูนําทางความคิดของชุมชน และถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนเพื่อหา
ขั้นตอนการพัฒนา และปจจัยที่สนับสนุน และเปนอุปสรรคในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพ้ืนที่การศึกษาชุมชน 4 แหง จาก             
4 ภูมิภาค ซึ่งไดแกบานปาไผ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม บานหนองผือ ตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
บานยางทอง ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง และบานโงกน้ํา ตําบลทุงหวัง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุงผลการศึกษาพบวา ชุมชนทั้ง    
4 แหงมีกระบวนการพัฒนาท่ีแตกตางกันตามลักษณะภูมิสังคม ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพรวมของกระบวนการพัฒนาชุมชนตามขั้นตอนได 6 ขั้นตอน 
ไดแก  1) การเกิดแรงผลักดัน  2) ปรับเปลี่ยน  3) การแลกเปล่ียนเรียนรู   4) การจัดทําแผนชุมชน  5) การประยุกตปฏิบัติจริง 6) แนวทางการพัฒนา
ของชุมชน  และปจจัยที่สนับสนุนตอความสําเร็จของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของแตละชุมชน  สามารถสรุปรวมได ดังน้ี 1) ความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  2) การบริหารจัดการของชุมชน  3) การสนับสนุนของหนวยงานภายนอก  4) วิถีชีวิตของคนในชุมชน  5) ผูนําท่ี
เขมแข็ง  6) การแลกเปล่ียนเรียนรู  7) การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 
คําสําคัญ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ABSTRACT 
In this research, the main research issues are respectively: application of the Sufficiency Economy Philosophy on the rural development 

sector, analysis of the philosophy movement process, investigation of supporting and hindering factors to the development process, characteristics 
of the Thai communities under Sufficiency Economy Philosophy movement, application of the royal working principles on development process 
and then recommendations for various policies to extend the Sufficiency Economy Philosophy movement into the wider scope 

Results from the 4 selected success cases of Thai communities also express the processes and steps in community development found 
commonly from different communities and especially among different regions due to diversified socio-geographical conditions.  Those common 
development process among all studied communities can be generally concluded in 6 steps including (1) realizing the driving force, (2) intention to 
adjustment,  (3) exchange and learning for better understanding,  (4) participating in the community planning, (5) implementing, monitoring and 
evaluating in the realistic conditions and, finally, (6) moving the philosophy into the sustainable development path of community and normal way 
of life of people  On the other hand, the most significant supporting factors to the movement process of the philosophy are found as the followings: 
(1) local resource abundance, (2) management of diversified career groups,  (3) supports from external agencies, (4) local way of life and culture 
on middle path approach,  (5) potential of leadership, (6) exchange and learning and (7) participating in the community  
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy 

 

1.  บทนํา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดอันเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปนแนวทางปฏิบัติ อันมีวิสัยทัศน (Vision) “ มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) ” 
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศเนนการใชคนและชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก ชุมชนเกิดจาก 
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การรวมตัวของคนท้ังชนบทและในเมือง การเสริมสรางใหชุมชนมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง มีการพึ่งพาตนเองได เปนรากฐานท่ีสําคัญของการ
พัฒนาประเทศ กอปรกับยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ เนนในการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม โดยใชการเสริมสรางทุนทางสังคมที่มี 
ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีกระบวนการเรียนรูระหวางคนในชุมชน และระหวางชุมชน ที่มีองคความรูที่แตกตางหลากหลาย โดยนํา
ภูมิปญญาชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการดําเนินชีวิต ของชุมชนประยุกตใชในการพึ่งตนเอง โดยอาศัยหลักการมีเหตุผล มีความพอประมาณ 
รวมถึงการพัฒนาดวยความรอบคอบระมัดระวัง คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะเปนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับ
ชุมชน จะนําไปสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยการเพ่ิมศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง มีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมในแกไขปญหา การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน จึงเปนฐานสําคัญในการลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสรางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตโดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแผเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติในสวนตางๆ โดยเฉพาะการ
ขยายผลการปฏิบัติ สูชุมชน  

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการพัฒนาของชุมชน รวมถึงศึกษาปจจัยดานตาง ๆ ทั้งปจจัยสนับสนุนและปจจัย
อุปสรรคท่ีสําคัญอันจะสงผลกระทบตอกระบวนการพัฒนา ที่มีผลตอการประสบความสําเร็จ ของชุมชนตนแบบที่ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยวิเคราะหบทเรียนจากชุมชนในระดับหมูบานจํานวน 4 แหงจาก 4 ภูมิภาค โดยคัดเลือกจากกรณีศึกษาของหมูบานตัวอยางท่ีประสบ
ความสําเร็จ (Success Case) ในการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชขอมูลในการศึกษาจากโครงการศึกษาแนวทางการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง: บทเรียนจาก 40 หมูบาน ซึ่งพื้นที่การศึกษาจะมีลักษณะแตกตางกันในดานภูมิสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ดานวิถี
การดําเนินชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยู และมีความโดดเดนในดานการพึ่งพาตนเอง เพื่อศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาชุมชนที่มีความสําคัญในการเขา
สูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะสําคัญของชุมชนซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนและปจจัยอุปสรรคตอการเปนชุมชนที่ยึดหลักในการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง

ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง”โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของโลกยุคโลกาภิวัตน “ความพอเพียง”หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร
ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดาน
ัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ว

  

 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท  โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและ
การกระทําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้ 

1)  กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
สังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยวิกฤติ 
เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2)  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

3) คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมกัน ดังนี้ 

                                                 
1 ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานไวในวโรกาสตางๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของทุกฝายและประชาชน
โดยท่ัวไป 
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“ ความพอประมาณ ” (Moderation) หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การ
ผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับ พอประมาณ 

“ ความมีเหตุผล” (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

“ การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว”  (Self-Immunity) หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล 

4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

“ เงื่อนไขความรู” (Knowledge) ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

“ เงื่อนไขคุณธรรม” (Morality) ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความ
เพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ และไมตระหน่ี 

5) แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาท่ีสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบดวย ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวพอสมควร  ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอนใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ สามารถสรุปเปน ภาพ “3 หวง 2 เงื่อนไข” ดังแสดงใน ภาพท่ี 1 ไดดังนี้ 

 

 
 

ทางสายกลาง 

มีภูมิคุมกัน 
ท่ีดีในตัว 

เงื่อนไขความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตยสุจริต ขยนั อดทน สติปญญา แบงปน) 

นําสู 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม 

กาวหนา/สมดุล/มัน่คง/ยั่งยืน 

ภาพท่ี 1 สรุปปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัยท่ีนําแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกันคือการปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรม

ที่โครงการวิจัยจะตองดําเนินการ และคําวา การมีสวนรวม(Participation)อันเปนการมีสวนเก่ียวของของทุกฝายที่เขารวมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห
สภาพปญหาหรือสถานการณอันใดอันหนึ่ง แลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการจนกระท่ังสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึง วิธีการ
ที่ใหผูถูกวิจัยหรือชาวบาน เขามามีสวนรวมในการวิจัย เปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ
กับกิจกรรมวิจัย นับต้ังแตการระบุปญหาของการดําเนินการ การชวยใหขอมูลและการชวยวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหาวิธีแกไขปญหาหรือ
สงเสริมกิจกรรมน้ัน ๆ ซึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขอมูลจาการทําวิจัยทุกขั้นตอนชาวบานเปนผูรวมกําหนดปญหาของชุมชนและหา
แนวทางในการแกไขปญหา กระบวนการวิจัยจึงดําเนินไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย เพื่อใหไดขอสรุปเปนขั้น 
ๆ การวิจัยแบบนี้จึงเปนวิธีการที่สนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู
หาขอมูล การศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมท้ังการแกไขปญหาที่กําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และกําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือ
โครงการ พรอมท้ังการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ ประกอบกับการใชภูมิปญญาและ
ทุนที่มีอยูในชุมชน การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ี นอกจากจะสงผลดังท่ีไดกลาว
ไปแลว ยังชวยใหเกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในตัวของมันเองอีกดวย และอีกทางหน่ึงการวิจัยยังเปนสวนสําคัญในการสราง
องคความรูใหแกประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมการวิจัย ซึ่งสามารถเปนตัวนําของการพัฒนาลงสูชุมชนทองถ่ินอยางไดผลและมีประสิทธิภาพอีกดวย 
(สุภางค  จันทวานิช, 2531) 

 

1.2  จุดประสงคในการวิจัย 
1)  ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันในดานทุนทาง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญของ

ชุมชนตนแบบ ซึ่งนําไปสู ความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ศึกษาถึงปจจัยท่ีสนับสนุน และอุปสรรค ในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตนแบบท้ัง 4 แหงจาก 4 ภูมิภาค 
3)  เพื่อเสนอเชิงนโยบาย ในการสงเสริม และสนับสนุนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชุมชนอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1)  จากการศึกษาจะทําใหทราบถึงกระบวนการพัฒนาของชุมชนตนแบบท่ีมีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค ในการขับเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ  
2)  เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรค ในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนทั้ง 4 แหง ซึ่งจะเปนตัวอยาง

ในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ตอไป 
3)  สามารถนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมตอการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชสงเสริม สนับสนุน ลงสูชุมชนตางๆ เพ่ือขยายผลใหเกิด

ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลทุติยภูมิ  ขอมูลทุติยภูมิไดจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารวิชาการตางๆ  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวบรวมจากรายงานการศึกษา เอกสารของหนวยงานตางๆ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  หนังสือวิชาการ โครงการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมูบาน 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของในการตรวจเอกสาร รวบรวมขอมูลจากหนังสือวิชาการ รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ เอกสารตํารา  บทความ
ทางวิชาการ  และงานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับแนวคิดดานการพัฒนา  การพัฒนาอยางยั่งยืน  การพัฒนาแบบมีสวนรวม  การพัฒนาชุมชน ความ
เขมแข็งของชุมชน ทุนทางสังคม   

ขอมูลปฐมภูมิ  
 ขอมูลปฐมภูมิไดจากการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) โดยการออกแบบสอบถามจากการประมวลแนวคิดจาก
เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดออกแบบสอบถามผูนําชุมชนทั้ง 4 แหงในแตละภูมิภาค โดยขอมูลที่ไดจากการสํารวจใชใน
การวิเคราะหกระบวนการพัฒนาชุมชน และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากผูนํา
ชุมชน 
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2.2  การวิเคราะหขอมูล 
ในการดําเนินงานวิจัยดังกลาว จะเนนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ที่เชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้นเขาดวยกันในการ

พัฒนาชุมชน และเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นใหไดขอสรุปจากสมาชิก
ชุมชน ผูนําทางความคิดของชุมชน 
 1) การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของพื้นที่การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัย 
ขอมูลจากการ สังเกตสัมภาษณผูนําชุมชน การถอดบทเรียนการศึกษาชุมชน และวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน  โดยเนนถึงการ
วิเคราะหปญหา และศึกษาหาแนวทางการแกปญหา การวางแผนโครงการ  การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  และจัดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกน
นําชุมชน ในแตละพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนและสรุปถึงกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา  นําขอมูลที่ไดมาใชการวิเคราะห
โดยการเปรียบเทียบขอมูล จากขอมูลที่ไดจากชุมชนทั้ง 4 แหง และถอดบทเรียนชุมชน ออกมาเปนการพัฒนาของชุมชนแตละแหง และนํามา
เปรียบเทียบถึงลักษณะของกระบวนการพัฒนา เพื่อนําไปสูผลการศึกษา คือการสรุปลําดับการพัฒนาของชุมชน 

2) การวิเคราะหปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนน้ันใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการจัดเวที
ระดมความคิด ระหวางแกนนํา สมาชิกในชุมชน เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหถึง ปจจัยที่สนุบสนุน และเปนอุปสรรคในการพัฒนา
ของชุมชนเอง โดยอาศัยขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR) รวมท้ังการจัดเวทีระดมความคิดและคืนขอมูลจากการวิเคราะหลงสู
ชุมชน เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล และใหชาวบานสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 

3.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
การศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนตนแบบ  เปนการศึกษาการพัฒนาชุมชนสูแนวทางการดําเนินชีวิต 

กระบวนการพัฒนาชุมชนในการขับเคล่ือน และปจจัยที่มีผลตอในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษาของกรณี
ชุมชนตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาท้ัง 4 แหง สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

3.1 สรุปผลการศึกษา 
กระบวนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการศึกษาพบวากระบวนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 แหง มีกระบวนการเปน
ขั้นตอนสามารถสรุปได 6 ขั้นตอนคือ  

1)  การเกิดแรงผลักดัน  ชุมชนจะตองมีแรงผลักดันหรือความตระหนักรูในการที่จะตองเปล่ียนแปลงตนเอง ครอบครัวของตน และชุมชน
ของตนไปในทิศทางที่ดีกวา โดยใชกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางช้ีนํา แรงผลักดันอาจเปนไดทั้งในทางบวก คือ มีตัวอยางท่ีดี และ
แรงผลักดันในทางลบ ไดแกปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

2)  การปรับเปลี่ยน  ชุมชนจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต โดยอาจเร่ิมจากในระดับบุคคล และนําไปสู
การปรับเปลี่ยนในระดับชุมชน 

3)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การเรียนรูทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ชุมชนอื่นๆไดลงมือทํามาแลว การไดรับบทเรียนจากการพัฒนา 
ถือวาเปนขั้นตอนสําคัญของการปรับเปล่ียนหรือการบมเพาะความเขาใจใหเกิดขึ้นแกชุมชน ซึ่งการแลกเปล่ียนเรียนรู อาจจะมีที่มาไดทั้งจากภายใน
ชุมชนเอง หรือจากภายนอกชุมชน ก็ได 

4)  การจัดทําแผนชุมชน  หลังจากการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณทั้งภายในและภายนอกชุมชนแลว คือ การรวมกันขับเคล่ือน
หลักการสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของสมาชิกชุมชน โดยผานการจัดทําแผนชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนแผนชุมชนที่เกิด
จากการมีสวนรวมและความเขาใจของสมาชิกชุมชน ตอส่ิงที่ไดตกลงรวมกันไวในแผนชุมชนดังกลาว โดยท่ีหลักการสําคัญของแผนชุมชน คือ การมี
สวนรวม และการมีหลักดําเนินงานของแผนที่มาจากความตองการของชุมชน 

5)  การประยุกตปฏิบัติจริง  หลังจากชุมชนมีแผนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ตอไปคือ กระบวนการปฏิบัติจริง
ใหเปนสัมฤทธิ์ผลของการใชปรัชญา โดยเร่ิมจากการลงมือปฏิบัติจากจุดเล็กๆ ไปหาจุดใหญๆ เชน พฤติกรรมสวนบุคคล การใชใหเหมาะสมกับภูมิ
สังคม และศักยภาพของชุมชน โดยอาศัยประสบการณจากการศึกษาดูงาน และการแลกเปล่ียนเรียนรู 

6)  แนวทางการพัฒนาของชุมชน  การสงเสริมและใหชุมชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระยะยาว คือ จะตองมีกรอบวัฒนธรรมชุมชน
ที่เอื้ออํานวยตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การที่ชุมชนมีกรอบวัฒนธรรมที่เขมแข็งเปนวิถีทางแหงชุมชนที่สอดคลองกับปรัชญาเชนนี้ 
เปรียบเสมือน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเองจะไดรับภูมิคุมกันที่สําคัญจากชุมชนเชนกัน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ ชุมชนที่มี
พื้นฐานวัฒนธรรมแบบพอเพียง 
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ปจจัยสนับสนุนและปจจัยอุปสรรคในการขับเคลื่อนชุมชนเขาสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 1)  ปจจัยสนับสนุน 

จากการศึกษา การวิเคราะหจากชุมชนทั้ง 4 แหงท่ีประสบความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ในการศึกษา พบวา 
มีปจจัยดานตางๆ สนับสนุนใหชุมชนเขาสูการเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแตละชุมชนมีความเหมือนและแตกตางกันและปจจัยเหลาน้ีมีผลตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน 

ปจจัยสนับสนุนใหชุมชนเขาสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากทั้ง 4 ชุมชน พบวาปจจัยสนับสนุนที่มีความสําคัญ ตอการเขาสูชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก   

1.1) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ เปนทุนที่มีอยูเดิมในชุมชน ชุมชนที่มีสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการพัฒนาก็จะสงผลใหชุมชนมีศักยภาพ มีความพรอม และมีแนวโนมในการประสบความสําเร็จในการพัฒนาสูง 

1.2) การบริหารจัดการของชุมชน การบริหารและจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพน้ันมีความสําคัญ และเปนปจจัยสําคัญที่มีผลในการ
พัฒนาชุมชน 

1.3) การสนับสนุนของหนวยงานภายนอก การที่ชุมชนจะพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องนั้น นอกจากชุมชนจะตองมีการรวมกันคิด
แกปญหาเปนพื้นฐานแลว ชุมชนยังไดรับความรวมมือ และสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ซึ่งเขามาชวยเสริม
กระบวนการพัฒนาผานทางการถายทอดความรู ฝกอบรมและสนับสนุนทุนตางๆ  

1.4) วิถีชีวิตของคนในชุมชน ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสวนใหญ  มีวิถีชีวิตบนทาง
สายกลาง ที่พึ่งตนเองไมติดกับกระแสการพัฒนาในดานวัตถุ และมีสภาพวัฒนธรรมความเปนอยูที่ดี มีการเอื้อเฟอเผ่ือแผ รูรักสามัคคีกันในชุมชน จึง
ทําใหการพัฒนาเปนไปโดยงาย  

1.5) ผูนําท่ีเขมแข็ง ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ ขับเคล่ือนเขาสูแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากผูนํา
ชุมชนมีศักยภาพ ความโดดเดน เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติ มีความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน  

1.6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู   ไมวาจะเปนการเรียนรู การดูงาน การแลกเปล่ียนประสบการณ แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางชุมชน และใน
ชุมชน รวมท้ังองคความรูที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน หรือ จากการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษาตางๆ เปนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนอยางยิ่ง กระบวนการเรียนรู ถือเปนขั้นตอนสําคัญที่จะเสริม
ความศรัทธาที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนรูปธรรมจากการปฏิบัติที่ถูกตอง 

1.7) การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน การมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนทําใหเกิดการระดมความคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือ
ปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลสนับสนุนตอการพัฒนาชุมชนไดโดยงาย เนื่องจากชุมชนเกิดความสามัคคีกัน และตองการใหชุมชนซ่ึงเปนถิ่น
ฐานบานเกิดพัฒนาไปในทางท่ีดี 

2)  ปจจัยอุปสรรค 
จากการศึกษา การวิเคราะหจากชุมชนทั้ง 4 แหงท่ีประสบความสําเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ในการศึกษา พบวา 

การพัฒนาชุมชนยังมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นอยางมาก ซึ่งปญหาท่ีสําคัญตอการพัฒนาชุมชน ไดแก 
2.1) กระแสบริโภคนิยม ภาระหนี้สิน ปจจุบันกระแสการบริโภคและวัฒนธรรมตะวันตก มีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของคน

ในชุมชน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนอยางยิ่ง ทําใหเกิดปญหาในดานเศรษฐกิจ ภาวะหนี้สิน  
2.2) การพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก  เนื่องจากชุมชน สวนใหญยังเปนชุมชนเกษตร ปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีจึงเปนสวน

สําคัญในการพัฒนาและประกอบอาชีพ สงผลกระทบตอความเปนอยูของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนไมสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆได เพราะ
ตองทุมเทกับการแสวงหาปจจัยในการประกอบอาชีพ 

2.3)  ความไมตอเนื่องของนโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงและความไมตอเนื่องของการดําเนินนโยบายในหนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐท่ีมีความไมแนนอน ขาดความตอเนื่อง เขาไปสนับสนุนเพียงระยะเวลาอัน เมื่อเปล่ียนแปลงรัฐบาลนโยบายก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให
ชาวบานไมแนใจ และขาดความมั่นใจในการปฏิบัติ 

2.4)  ทรัพยากรธรรมชาติ มีจํากัด ชุมชนบางแหงยังขาด ปจจัยพื้นฐานในการผลิต เนื่องจาก ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสมบูรณทําให
ชุมชน มีการพัฒนาไปอยางลาชา เน่ืองจากขาดการเขาถึง ดังน้ันทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญ หากขาดแคลน ไมอุดมสมบูรณทําให
ฐานในการพัฒนาชุมชนมีอุปสรรคในการพัฒนา  

2.5)  ขาดความมั่นใจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากชาวบานยังขาดความมั่นใจตอแนวทางการปฏิบัติ เพราะขาดความรู 
ความเขาใจ ที่ถูกตองเก่ียวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหขาดการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 
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3.2 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังนี้พบวากระบวนการพัฒนาชุมชนแตละแหงนั้นยังมีอุปสรรคในการพัฒนาอีกหลายอยาง ทั้งจากภายในตัวชุมชนเองและ

จาก การบริหารงานของหนวยงานภายนอก จึงไดสรุปเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน ตอหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ และชุมชนท่ีตองการ 
พัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนจากชุมชนกรณีศึกษาท้ัง 4 แหง จึงนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาสู

การเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
1.  สงเสริมใหชุมชนมีการอนุรักษวิถีชิวิต วัฒนธรรมทองถ่ิน  สรางความตระหนัก ความเขาใจและเล็งเห็นคุณคาของคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และทรัพยากรธรรมชาติ เปนพื้นฐานสําคัญอยางหน่ึงในกระบวนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  สนับสนุนกระบวนการเรียนรูของชุมชน  เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสนับ  

สนุนความยั่งยืนของการพัฒนา ผานการเรียนรูของประชาชนในทองถ่ินโดยเฉพาะ การวางแนวทางเพ่ือการจัดการองคความรูที่มีอยูเดิมภายในชุมชน 
และการนําความรูใหมที่ไดรับการถายทอดในดานวิทยาการและเทคโนโลยี มาประยุกตใชผสมผสานใหสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะภูมิสังคมของ
แตละชุมชน 

3.  เนนการใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน  รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนใหชุมชนสามารถมีการจัดทําแผนชุมชน 
ดวยการมีสวนรวมท้ังจากสมาชิกในชุมชนและหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหการพัฒนามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน บริบทสภาพแวดลอมใน
สังคมทั่วไปและมีความสอดคลองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ยึดการพัฒนาตามภูมิสังคมของชุมชน  นโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐ ควรมีความยืดหยุนและใหความสําคัญกับภูมิสังคมของชุมชน
เปนหลัก การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาควรเปนไปตามศักยภาพและภูมิสังคมในชุมชน  

5.  เนนการพัฒนาตามความตองการของชุมชนท่ีแทจริง  เนื่องจากการพัฒนาชุมชน เนนใหชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา ดังน้ันการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นควรมีการทําประชาพิจารณ หรือการวางแผนการพัฒนาท่ีมาจากความตองการของสมาชิกในชุมชนเองเปนหลัก   

 

4.  เอกสารอางอิง 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550-2554 ; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานัก

นายกรัฐมนตรี 
สุภางค  จันทวานิช, 2531. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ, หนา 67  2. 
ธันวา จิตตสงวน และคณะ.  2551.  โครงการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง: บทเรียนจาก 40 หมูบาน. รายงานวิจัยเสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3. 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
:กรณีศึกษาชมุชนบานนาทอย ตําบลหนามแทง  อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี 

People’s Participation in Mangement of Community Forests 
: A Case Study of Ban Na Thoi Community, Tambon Nam Thaeng, Amphoe Si Mueang Mai, 

 Changwat Ubon Ratchathani 
 

ปรวัสส  บุญรมย 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

E-mail : parawass@hotmail.com  โทร  089-4913669 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน :กรณีศึกษาชุมชนบานนาทอย ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการมีสวนรวม และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือน จํานวน 140 ครัวเรือน  สําหรับสถิติที่ใชใน
การวิเคราะห ไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค-สแควร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05  ผลการศึกษาคร้ัง
นี้ พบวา ประชาชนในพื้นที่ศึกษามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนอยูในระดับมาก  สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมท่ีมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน สถานภาพทางสังคม การไดรับการฝกอบอม ความรูเก่ียวกับปาชุมชน และความคาดหวังผลประโยชนจาก
ปาชุมชน  
 

ABSTRACT 
Objectives of the study on people participation research in Ban Na Thoi community forest management were to study people’s 

participation in management of community forest and study an affective factors of people’s participation in management of community forest. 
Primary data from a survey of 140 sample households were used. Statistical methods applied include average, percentage, standard deviation and 
chi-square. The statistical significant level used was 0.05. The study found that Ban Na Thoi community peoples, on average, had a high level of 
participation in community forest management. Factors that statistically significant in relating to community forest management participation of 
the peoples were period of living in the community, social status, experiences in forest resource training courses, having knowledge of community 
forest, and benefit expectation from community forest.    

 

1.  บทนํา  
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหน่ึงท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว ปาไมชวยควบคุมระบบนิเวศและ

สภาพแวดลอมใหเกิดความสมดุล ชวยรักษา เสริมสรางความอุดมสมบูรณของผิวดิน ชวยควบคุมการดูดซึมและการเพิ่มปริมาณนํ้าในดิน เปนท่ีรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงตนน้ําท่ีหลอเล้ียงสรรพส่ิงท่ีมีชีวิต เปนแหลงกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติอันเปนปจจัยในการดํารงชีวิตของ
มนุษย นอกจากน้ีปาไมยังเปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ และเปนแหลงศึกษาหาความรูตางๆ อีกมากมาย 
 อยางไรก็ตามถึงแมวาปาไมจะมีประโยชนตอมนุษยอยางมากมาย แตบุคคลบางกลุมก็มิไดตระหนักในคุณคาของปาไมวามีความเก่ียวพัน
กับมนุษยในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน กลับมุงแสวงหาประโยชนจากปาไมเพียงอยางเดียวโดยมิไดคิดจะดูแล หรืออนุรักษไวใหคงอยูอยางอุดม
สมบูรณตลอดไป ปาไมไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอการดํารงชีพเทานั้นแตปาไมยังทํารายไดใหแกมนุษยทั้งทางตรงและทางออม เชนการนําตนไม
มาใชในการกอสรางเพื่อการพัฒนา การแปรรูปไมเปนผลิตภัณฑเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ การถางปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยหรือ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตาง ๆ การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนเพื่อทําท่ีพักตากอากาศ โรงแรม สนามกีฬา ธุรกิจอื่น ๆ  การบุกรุกทําลายปาเพื่อหาผลประโยชนของมนุษย ทําให
จํานวนปาไมลดลงอยางมากมาย (นิวัติ, 2548)  โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเคยมีพื้นที่ปาไมในป พ.ศ. 2504  มีพื้นที่ปาไม
ถึง 44.3 ลานไร ตอมาในปพ.ศ. 2516 เหลือ 31.7 ลานไร และในปพ.ศ. 2549 เหลือเพียง 15.3 ลานไรเทานั้น (สํานักงานเลขานุการกรมปาไม, 2550) 
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จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา สถานการณปาไมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤต ซึ่งหนวยงานของรัฐ 
ไดมองเห็นปญหาดังกลาวและใหความสําคัญในเร่ืองการอนุรักษปา โดยในป 2532 ไดมีการยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาบก รวมท้ังไดมีการ
กําหนดนโยบายปาไมแหงชาติใหม โดยกําหนดใหมีพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 ของพื้นที่ของประเทศ และยังไดนําแนวคิดเร่ืองการจัดการ
ปาชุมชนมาใช โดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการปาและรวมรับผลประโยชนจากปา เปนการใหความสําคัญกับมนุษยในฐานะท่ีเปนผู
อนุรักษและบํารุงรักษาปา มิใชเปนผูใชประโยชนจากปาเพียงอยางเดียว เปาหมายของการดําเนินการคือ การใหชุมชนสามารถพัฒนารูปแบบของ
ตนเองในการจัดการ และอนุรักษทรัพยากรปาไม  เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากปาในการสนองความจําเปนพื้นฐานของชุมชนได และเพื่อให
ชุมชนรวมมือกันอนุรักษปาใหคงอยูสืบไป (เยาวลักษณ, 2531) 
 นอกจากน้ีในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนในการเขามามีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังกําหนดใหบุคคลมีสิทธิที่จะเขารวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550) และเพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมไดรับการรักษาสิทธิ์และความคุมครองทางกฎหมาย จึงพยายามผลักดันใหมีการตราพระราชบัญญัติปาชุมชน เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชนในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาไม  
 จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีปาไมที่อุดมสมบูรณ  แตจากการสํารวจพื้นที่ปาไม
ของจังหวัดอุบลราชธานีพบวามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด 9.8 ลานไร เปนพื้นที่ปาไมพียง 1.5 ลานไร 
(สํานักงานเลขานุการกรมปาไม, 2550)  จากสภาพการลดลงอยางตอเนื่องของปาไมทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาปาไมของ
จังหวัดตองดําเนินการแกไขตามนโยบายปาไมแหงชาติ เพื่อใหจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นดวยการทํางานท้ังหนวยงานภายในและ
ภายนอกองคกรโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินเปนหลักในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในชุมชนของตนเอง โดยการสงเสริม
ในรูปแบบของปาชุมชนเพื่อใหชุมชนดูแลรักษาและใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน (สํานักงานปาไมจังหวัดอุบลราชธานี อางถึงในสมาพร, 2546 )  
 ปาดงนาทามเปนปาชุมชนใหญแหงหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดมีการรวมตัวกันของชาวบานจัดต้ังเปนเครือขายปาชุมชนปาดงนา
ทาม โดยจุดเร่ิมตนของเครือขายปาชุมชนปาดงนาทามเกิดขึ้นที่บานนาโพธิ์กลาง ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปน
ชุมชนเล็กๆ อยูริมแมน้ําโขงท่ีอาศัยอยูกับปามานาน ชาวบานไดรวมตัวกันคัดคานการบุกรุก การตัดไมทําลายปา และการประกาศพื้นที่อุทยาน
แหงชาติผาแตม ในปพ.ศ. 2535 ซึ่งทับซอนที่ทํากิน การรวมตัวทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ เจาหนาท่ีปาไม
และองคกรพัฒนาเอกชน ในท่ีสุดไดมีการตกลงกันใหชุมชนเขามาชวยดูแลรักษาปา และจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชนท่ีบานนาโพธ์ิกลางเปนแหง
แรก  กอนจะขยายไปจนครบ 9 หมูบาน ในเขตตําบลนาโพธ์ิกลางและผลักดันสูการเปน “เครือขายปาชุมชนปาดงนาทาม” ระดับตําบลในป พ.ศ. 2538 
 เนื่องจากพื้นที่ปาดงนาทามมีพื้นที่กวางขวางกวา 50,000  ไร จึงไดมีการขยายเครือขายออกไปยังชุมชน ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมือง
ใหม อีก 8 หมูบาน และชุมชนตําบลสําโรง อําเภอโพธิ์ไทร อีก 4 หมูบาน รวมเปนเครือขายท่ีครอบคลุม 21 หมูบาน 3 ตําบล 3 อําเภอ รอบบริเวณผืน
ปา  ปจจุบันมีแนวรวมถึงมากกวา 3,000 ครัวเรือน ใน 36 หมูบาน  
 ผลของความสําเร็จของเครือขายปาชุมชนปาดงนาทามในการอนุรักษปาคือ ทําใหปญหาการตัดไมทําลายปา และไฟปาลดลง ชาวบานได
หาอยูหากินกับปาอีกคร้ังภายใตกฎระเบียบรวมกัน  เปนแบบอยางของการบริหารจัดการองคกร มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบในแตละระดับ โดย
ใหอิสระแตละชุมชนในการจัดการกําหนดแผนงาน กฎระเบียบตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจแตกตางกัน แตคงอยูภายใตกรอบแนวคิดเดียวกันท้ัง
เครือขาย ซึ่งผลจากความรวมแรงรวมใจสงผลใหเครือขายปาชุมชนปาดงนาทามไดรับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชนในป พ.ศ. 2543 เปนการ
สรางความเช่ือมั่นและเปนกําลังใจในการรวมปกปองดูแลรักษาปาและไดรับรางวัลสิปปนนท  ในป พ.ศ. 2550 จากการที่เครือขายปาชุมชนแหงน้ีมี
การดําเนินงานท่ีไดผลดีอยางตอเนื่อง  (สุภาภรณ, 2550) 
 แตอยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวมาแลววา เครือขายปาชุมชนปาดงนาทามน้ันประกอบไปดวยชุมชนยอย ๆ หลายชุมชน  ซึ่งแตละชุมชนตางก็
ไดอิสระในการกําหนดแผนงาน กฎระเบียบตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจแตกตางกันไป  ชุมชนบานนาทอยก็เปนหนึ่งในหลายๆ ชุมชนของเครือขาย
ปาชุมชนปาดงนาทามที่มีลักษณะการจัดการท่ีโดดเดน และมีสวนสําคัญที่ทําใหเครือขายปาชุมชนปาดงนาทามไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว  เน่ืองจาก
เปนพื้นที่ที่คณะกรรมการตัดสินรางวัล ไดลงมาประเมินความเหมาะสมของพื้นที่  (ศิรสิทธิ์, สัมภาษณ) 
 บานนาทอย กอต้ังขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2480 เดิมทีชื่อวา บานรองจานอุน ต้ังอยูหมูที่ 7 ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 
มีพื้นที่ทางทิศเหนือจดกับบานดงบาก ทิศใตจดบานดงสําโรงและบานไรศรีสุข ทิศตะวันออกจดบานชาด และทิศตะวันตกจดบานนาเลิน ลักษณะของ
ชุมชนบานนาทอย เปนชุมชนที่ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเห็นไดจากพิธีกรรมงานบุญที่จัดขึ้นใน
ทุกๆ เดือน อาทิ  บุญเขากรรม บุญคูณลาน บุญขาวจ่ี บุญพระเวส บุญบั้งไฟ เปนตน นอกจากน้ียังมีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ซึ่ง
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน อาทิ งานหัตถกรรมทอผา ยอมผา ทํากระสวย ก่ีกระตุก เปนตน วิถีชีวิตของชุมชนแหงนี้มีความผูกพันใกลชิดกับ 
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ธรรมชาติมาชานาน  เม่ือกอนมีสภาพแวดลอมเปนปาไมที่อุดมสมบูรณ  แตเนื่องจากมีการบุกรุกทําลายปาเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําไร 
เลื่อนลอยซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหปาไมเสื่อมโทรมลง จนกระท่ังในปพ.ศ. 2542 จากการเล็งเห็นถึงสภาพท่ีเสื่อมโทรมของปาไม ชุมชนแหงน้ีจึง
รวมมือกันจัดต้ังปาชุมชนขึ้นโดยอาศัยการมีสวนรวมของชาวบานในการดูแลรักษาฟนฟูปาไม รวมท้ังไดจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและพัฒนา
อยางตอเนื่อง และไดเขารวมเปนเครือขายปาชุมชนปาดงนาทามเม่ือปพ.ศ. 2543 ปจจุบันมีประชากรท้ังหมด 943 คน จาก 202 ครัวเรือน และมีพื้นท่ี
ปาไมในความดูแลจํานวน 2,500 ไร  (ชุมชนบานนาทอย, มปป.)   

ชุมชนบานนาทอยเปนชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถรักษาทรัพยากรปาไมของชุมชนไวไดเปนอยางดี  
ในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการไดอาศัยอยูกินและใชประโยชนจากปา  นอกจากน้ันชาวบานในชุมชนบานนาทอยยัง
รวมมือรวมใจกันจนสามารถตอสูกับปญหานายทุนที่ตองการแสวงหาผลประโยชนจากพื้นที่ปา อาทิ การรุกล้ําเขตปาอนุรักษเพื่อการเกษตร รวมท้ัง
ความตองการใชพื้นที่ชุมชนบานนาทอยเปนเขตท้ิงขยะของอําเภอ  สิ่งสําคัญที่ทําใหชุมชนบานนาทอยประสบความสําเร็จ คือ การมีสวนรวมของคน
ในชุมชนในการกําหนดและวางแผนการจัดการตาง ๆ ตลอดจนใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของชุมชนอยางจริงจัง          
(ศิรสิทธิ์, สัมภาษณ)  

จากลักษณะการมีสวนรวมอยางชัดเจนของประชาชนในชุมชนบานนาทอยในการจัดการปาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  จึงทําใหผูศึกษา
สนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย  ตําบลหนามแทง อ.ศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี วาอยูใน
ระดับใดและปจจัยใดบางที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน ซึ่งผลการวิจัยนอกจากจะทําใหทราบถึงระดับของการมีสวน
รวมและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนแลว ยังใชเปนประโยชนในการวางแผนจัดการปาชุมชนบานนาทอย 
ตลอดจนเปนขอมูลพื้นฐานใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการกําหนดแนวนโยบายและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของการจัดการปาชุมชนและการเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนของตนเองตอไป 

 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 1)  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี  
 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย ตําบล

หนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธานี  
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ผลการศึกษาทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวม และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย ซึ่ง
จะเปนประโยชนในการวางแผนจัดการปาชุมชนบานนาทอย รวมท้ังเปนขอมูลพื้นฐานใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของในการกําหนด
แนวนโยบายและกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการจัดการปาชุมชนและเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนของ
ตนเองตอไป 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม สามารถกําหนดตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 
 1)  ตัวแปรการมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย แบงเปน 4 ดาน ไดแก  
  1.1)  การมีสวนรวมในดานการคนหาสาเหตุของปญหา  
  1.2)  การมีสวนรวมในดานการวางแผน  
  1.3)  การมีสวนรวมในดานการลงทุนหรือปฏิบัติงาน  
  1.4)  การมีสวนรวมในดานการติดตามประเมินผล  
 2)  ตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได การถือครองที่ดิน  สถานภาพทางสังคม การไดรับการฝกอบรม ระยะเวลา
อาศัยอยูในชุมชน ความรูในการจัดการปาชุมชน และความคาดหวังผลประโยชนจากปาชุมชน 
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ตัวแปรดานเศรษฐกิจสังคม                                                                           ตัวแปรการมีสวนรวม  

 

 

     -  เพศ 
     -  อาย ุ
     -  การศึกษา 
     -  รายได 
     -  การถือครองที่ดิน 
     -  สถานภาพทางสังคม 
     -  การไดรับการฝกอบรม 
     -  ระยะเวลาอยูอาศัยในชุมชน 
     -  ความรูในการจัดการปาชุมชน 
     -  ความคาดหวังผลประโยชนจากปาชุมชน 

 -  ดานการวางแผน  
 -  
 -  
ดานการลงทุนหรือปฏิบัติงาน  
ดานการติดตามประเมินผล 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย 
 -  ดานการคนหาสาเหตุของปญหา  

ที่มา: ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 1.  เพศมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
 2.  อายุมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
 3.  การศึกษามีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนทอย  
 4.  รายไดมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
 5.  การถือครองที่ดินมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
 6.  ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
 7.  สถานภาพทางสังคมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
 8.  การไดรับการฝกอบรมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
 9. ความคาดหวังผลประโยชนจากปาชุมชนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
 10. ความรูเก่ียวกับปาชุมชนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย การเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 2 ประเภท คือ 
  1.1 ขอมูลปฐมภูมิ  ไดจากการสัมภาษณเจาหนาท่ี และการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการให
ประชาชนบานนาทอย ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เปนผูตอบแบบสอบถาม     
  1.2 ขอมูลทุติยภูมิ  ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการศึกษา จากหนวยราชการตางๆ การคนควาจากหนังสือ เอกสาร 
และงานวิจัยที่เก่ียวของจากหองสมุดของสถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หองสมุดสภาวิจัย  และกรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช เปนตน 
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนทั้งหมด  ที่อาศัยอยูในบานนา
ทอย ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 202 ครัวเรือน แตเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและตนทุนจึงกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางในการศึกษา โดยอาศัยตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Krejcie and Morgan (อางในพวงรัตน, 2540) ไดขนาดตัวอยางขั้นตํ่าเทากับ               
136 ครัวเรือน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 140 ครัวเรือน   จากน้ันเพื่อไมใหเกิดความเอนเอียงจากการเก็บขอมูล  จึงเลือก
หนวยครัวเรือนที่จะทําการเก็บขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)   ดวยวิธีการจับฉลากเลขที่บานของประชาชนท่ีอาศัยอยูบาน
นาทอย  และทําการเก็บขอมูลจากบานเลขท่ีที่ถูกเลือก 
 3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาในคร้ังน้ีไดแก แบบสอบถาม ซึ่งไดสรางขึ้นจาก
การศึกษา คนควา แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยลักษณะคําถามจะมีทั้งคําถามปลายปด (close-
end question) และคําถามปลายเปด (open-end question) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ  
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  สวนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก  เพศ   อายุ   การศึกษา  สถานภาพสมรส  สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได  
การต้ังถิ่นฐาน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน  การถือครองที่ดิน การใชประโยชนจากปาชุมชน การไดรับขอมูลขาวสาร   และการไดรับการฝกอบรม 
  สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับปาชุมชนของประชาชน 
  สวนที่ 3  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
 4.  การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามมาประมวลผลทางสถิติ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยใชการวิเคราะหดังนี้ 
      4.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive analysis) แบงออกเปน 
   4.1.1  อธิบายขอมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจสังคม สถิติที่ใชไดแก รอยละและคาเฉล่ีย  
   4.1.2  อธิบายขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอย เปนการวัดระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปาชุมชน โดยอาศัย Likert Scale มาปรับปรุงใชการการวัดระดับการมีสวนรวม โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด 
นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด สถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       4.2  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม คือ ตัวแปรดานเศรษฐกิจ
สังคมกับตัวแปรการมีสวนรวม วามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม และเปนการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว โดยเลือกใชสถิติวิธีคา ไค-สแควร   

(Chi-square :χ2) โดยกําหนดใหมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

3.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจสังคมของกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศชาย  มีชวงอายุระหวาง  31-50  ป มากท่ีสุด  โดยมีอายุเฉลี่ย 44.3 ป  
ระดับการศึกษาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวนใหญอยูในสถานภาพสมรส  เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพทํานา  โดยสวนใหญมีอาชีพรอง คือ ทําไร  
และมีรายไดสวนใหญอยูในชวงไมเกิน 3,000 บาทตอเดือน โดยมีรายไดเฉลี่ยอยูที่  3,864.3  บาทตอเดือน  สําหรับจํานวนถือครองที่ดินจะอยูในชวง
ไมเกิน  20 ไร เฉลี่ยครัวเรือนละ 21.3 ไร เปนที่ดินที่ไดมาจากมรดกตกทอด และเปนที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ โดยที่ดินสวนใหญถูกใชเปนที่นา ที่ไร  ใน
สวนของการใชประโยชนจากปาชุมชน  พบวา  กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเขาไปใชประโยชนจากปาชุมชน โดยกลุมตัวอยางท่ีเขาไปใชประโยชนจาก
ปาชุมชน สวนใหญไมไดดํารงตําแหนงทางสังคม   สําหรับสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญอยูในชวงระหวาง  4 - 6 คน เฉลี่ยครัวเรือนละ 4.3 คน  กลุม
ตัวอยางสวนใหญเกิดในหมูบาน  และมีระยะเวลาอยูในชุมชนสวนใหญอยูในชวงระหวาง 21-40 ป  เฉลี่ย 40.8 ป  สําหรับการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับปาชุมชน พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดไดรับขอมูลขาวสาร โดยแหลงขอมูลสวนใหญมาจากหอกระจายขาว   และในการไดรับการฝกอบรม 
พบวา สวนใหญเคยไดรับการฝกอบรม  สําหรับความรูความเขาใจเก่ียวกับปาชุมชนของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับปาชุมชนอยู
ในระดับมาก เชนเดียวกับในสวนของความคาดหวังผลประโยชนจากปาชุมชน ที่พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังผลประโยชนจากปาชุมชนอยูใน
ระดับมาก 
 ระดับการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน พบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนเกือบทุกดานอยูในระดับมาก  ยกเวนการมี
สวนรวมดานการติดตามประเมินผล   เพียงดานเดียวที่อยูในระดับนอย  เม่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในแตละดาน พบวา ระดับการมีสวนรวม
ดานการลงทุนหรือปฏิบัติการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับการมีสวนรวมดานการคนหาสาเหตุของปญหา  ระดับการมีสวนรวมดานการวางแผน และ
ระดับการมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล  ตามลําดับ  สําหรับในภาพรวมระดับการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนจัดอยูในระดับมาก        
ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานนาทอยน้ันอยูถือวาอยูในระดับมาก   ซึ่งจําเปนที่จะตองรักษา
ระดับของการมีสวนรวมไวไมใหลดลง และควรมีการสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับการมีสวนรวมใหมากขึ้น  โดยเฉพาะการมีสวนรวมดานการ
ติดตามประเมินผล   ซึ่งระดับการมีสวนรวมน้ันยังอยูในระดับนอย  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม  โดยเฉพาะในดาน
ดังกลาวนี้ใหมากขึ้น 
 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน พบวา ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน สถานภาพทางสังคม การไดรับการฝกอบรม 
ความรูเก่ียวกับปาชมุชน และความคาดหวังผลประโยชนจากปาชุมชน เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบาน
นาทอย สวน เพศ อายุ การศึกษา รายได  และการถือครองที่ดิน เปนปจจัยทีไ่มมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 
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ขอเสนอแนะ 
1.  จากการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชนกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญประกอบอาชีพทํานา  และสวนใหญมีรายไดไมเกิน 

3,000 บาทตอเดือน ซึ่งถือวาคอนขางนอย ทําใหประชาชนมีความตองการท่ีจะใชประโยชนจากปาชุมชนเพิ่มมากขึ้น และสงผลกระทบโดยตรงตอ
จํานวนทรัพยากรปาไมของชุมชน ดังน้ันควรมีการสงเสริมอาชีพรองอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มรายได ใหแกประชาชน เชน จัดกลุมทํางานฝมือหัตถกรรม
ตางๆ 
 2.  จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน จึงควรมีการจัดฝกอบรมเก่ียวกับปาชุมชนเพิ่มเติมแก
กลุมประชาชนที่พึ่งยายมาอยูในชุมชน  เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาไม และเกิดความหวงแหนทรัพยากรปาไมของ
ชุมชน และควรสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับปาชุมชนอยางตอเนื่อง  โดยการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับปาชุมชน รวมทั้งจัดฝกอบรมแก
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ  โดยมอบหมายใหผูที่มีตําแหนงทางสังคม เชน กรรมการหมูบาน เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูเก่ียวกับปาชุมชน และ
เปนผูนําประชาชนในการเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับปาชุมชน นอกจากน้ีควรจัดใหมีโครงการระยะส้ันเก่ียวกับปาชุมชน ที่สามารถแสดงใหประชาชน
เห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ  เชน โครงการปลูกปาในพื้นที่ทํากินหรือปาหัวไรปลายนา ซึ่งผลท่ีไดรับนอกจากจะทําใหพื้นท่ี
ปาของชุมชนเพิ่มขึ้น  ประชาชนยังสามารถไดรับประโยชนจากความรมร่ืนของตนไม รวมท้ังของปาตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น  
 3.  จากการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน พบวา ในภาพรวมนั้นอยูในระดับมาก  แตถาพิจารณาเฉพาะ
ดานจะพบวา  ระดับการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลอยูในระดับนอย  แสดงใหเห็นวา ประชาชนท่ีเขาไปมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน 
อาจเปนเพราะการทําตามหนาที่หรือตามท่ีไดรับการฝกอบรม  เห็นไดจากหลังการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวกับปาชุมชน  ประชาชนไมคอยติดตาม
หรือประเมินผลการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ     จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมและพัฒนา การมีสวนรวมโดยเฉพาะในดานการติดตามประเมินผลให
มากขึ้น  อยางไรก็ดีผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนของประชาชนมีความสําคัญอยางยิ่งตอจํานวนทรัพยากรปาไม
ของชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการรักษาและพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใหเพิ่มขึ้นตอไป  
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รูปแบบการดาํเนินชีวิต ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเติม 
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 

Lifestyles attitudes toward marketing mixes and gasohol E20 filling up behaviors  
of drivers in Bangkok 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยคือ ผูขับขี่รถยนตที่ใชบริการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 จากสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และ บางจาก ในกรุงเทพมหานคร จํานวน            
400 ตัวอยาง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย ความถี่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตาง โดยใชการทดสอบ
คาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ,การวิเคราะหตัวแปรชนิดกลุม   2 ตัวแปร(Pearson Chi-Square) การวิเคราะหสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) สําหรับขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS ผลการวิจัย พบวา ลูกคาท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยท่ีระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ไม
แตกตางกัน รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ในดาน
ความถ่ีในการเติมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  การใชตอ การเลิกใชในอนาคต และการบอกตอผูอื่นใหเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานการใชตอ การเลิกใชในอนาคต และการบอกตอผูอื่นใหเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the behavior of drivers who filling up gasohol E20 in Bangkok. The stratified random 

sampling was composed of 400 gasohol E20 filling up drivers from PTT and Bangchak gas station in Bangkok. The statistical analysis method 
were Percentage, Mean, Frequency, Standard Deviation, LSD Method, t – test, One – Way Analysis of Variance, Pearson Chi-Square, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. SPSS program was also used for the statistical analysis. The findings 
revealed as the followings: The different genders, ages, occupations and average monthly incomes of each sampling have effected toward the 
attitude of filling up gasohol E20 by 0.05, however, the educational backgrounds have not affected on this behavior. Lifestyles of the each 
sampling have effected on filling up gasohol E20 behavior in the frequency of filling up were at the statistical significant difference level of 0.01. 
The decision of continually filling up or not filling up in the future and to encourage others to filling up gasohol E20 were at statistical significant 
difference level of 0.05. Marketing’s mixed factors toward sampling attitude have affected the behavior of filling up gasohol E20 in term of 
continually filling up or not filling up in the future and to encourage others to filling up gasohol E20 were at statistical significant difference level 
of 0.05. 
 

1.  บทนํา   
หลังจากสงครามอาวเปอรเซียอุบัติขึ้น วิกฤตการณน้ํามันยุคศตวรรษที่ 20 ไดบังเกิดขึ้นเปนเงาตามตัว สงผลใหราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป วิกฤติการณน้ํามันแตละคร้ังสงผลกระทบตอประเทศไทย  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  รวมถึงปญหาท่ี
เก่ียวของกับ การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและบริการ  อันเนื่องมาจากตนทุนทางดานน้ํามันที่สูงขึ้น  รวมท้ังการขาดดุลการคาระหวางประเทศ เนื่องจาก
น้ํามันที่ใชในประเทศไทยสวนใหญตองนําเขามาจากตางประเทศ  โดยท่ีในสภาวะปกติประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก 
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เพื่อนําเขาน้ํามันอยูแลว  เมื่อเกิดวิกฤติการณน้ํามัน  ประเทศไทยก็ยิ่งสูญเสียเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นของราคานํ้ามันในตลาดโลก   
ดังเชน  พ.ศ. 2548 ประเทศไทยนําเขานํ้ามันดิบมีมูลคา 48,032.65 ลานบาท   เม่ือถึง พ.ศ. 2549 มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นเปน 48,125.4  ลานบาท     
(สถิติการการนําเขาพลังงานรายป สถิติขอมูลพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550) ดวยเหตุนี้กระแสการกระตุนใหประชาชน
ประหยัดพลังงาน การปลูกฝงจิตสํานึกในการใชพลังงานทดแทน หรือกระแสการคิดคนและการผลักดันการใชพลังงานจากแหลงอื่นมาใชทดแทนจึง
เกิดขึ้นตามมาอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น ในภาวะราคานํ้ามันแพง กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ในป พ.ศ.2550 ไดเกิดนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่นาสนใจใน
ปจจุบันไดแก  "แกสโซฮอล E20" ซึ่งก็คือ น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอลชนิดความบริสุทธ 99.5% ในอัตราสวน 
20% กับน้ํามันเบนซินชนิดพิเศษ 80% เพื่อรองรับรถยนตรุนใหมที่ผลิตต้ังแตป พ.ศ. 2551 เฉพาะรุนและยี่หอที่ระบุวาสามารถใชกับน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ไดเทาน้ันโดยราคาของน้ํามันแกสโซฮอล E20 จะถูกกวานํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ถึง 5.80 บาท (ขอมูล : สํานักงานปตท. ณ วันท่ี           
9 ธันวาคม 2551) 

ในปจจุบัน ผูขับขี่รถยนตในประเทศไทยบางกลุมไดหันมาใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 และมีแนวโนมท่ีจะใชกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต อัน
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ดังเห็นไดจากการวิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2551 (หนังสือพิมพแนวหนา, 15 เมษายน 2551) พบวา
เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญปจจัยภายนอกที่ไมเอื้ออํานวยจากการสูงขึ้นของราคาน้ํามัน ทําใหประชาชนตองประหยัดและควบคุมคาใชจายในการ
บริโภคกันมากขึ้นประเทศไทย จึงมีแนวทางสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก กลาวคือมีนโยบายสนับสนุนการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดังน้ัน การ
ใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 จะมีสวนชวยสนับสนุนและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานพลังงานเช้ือเพลิงของโลกและประเทศไดเปนอยางดี  ทําใหผูวิจัย
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากน้ํามันแกสโซฮอลชนิด
นี้เปนผลิตภัณฑใหมและยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลายของคนทั่วไป และใหมีการพัฒนาในดานของการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

1.1  ความมุงหมายของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูขับขี่รถยนตใน

กรุงเทพมหานคร ที่มีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20  
 2)  เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก ดานกิจกรรม (Activities) ดานความสนใจ (Interests) และดานความคิดเห็น (Opinions) ซึ่ง
สัมพันธกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร  
 3)  เพื่อศึกษาทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวของ  ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งสัมพันธกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานครได 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1)  เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูขับขี่รถยนตที่เติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานคร ฐานะท่ีเปน
สินคาใหม 
 2)  เพื่อใชในการสรางขอมูลและประชาสัมพันธใหผูขับขี่รถยนตไดรับรูถึงประโยชนและความสําคัญของสภาวะการใชน้ํามันในปจจุบัน
และเกิดพฤติกรรมการใชน้ํามันที่ถูกตองตามสภาพของเคร่ืองยนต 
 3)  เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก   

- ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
- รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 
- ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร  อัน
ประกอบดวยประโยชนที่ตองการ ความถี่ในการเติม คาใชจายตอคร้ังในการเติม (ตอสัปดาห) สถานท่ีในการเติม บุคคลที่มีอิทธิพล การใชตอ การเลิก
ใชในอนาคต และการบอกตอใหผูอื่นเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย ไดแก ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคโดยใชแนวคิดของ (Kotler, 1997)ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตใช
แนวคิดของ(อดุลย, 2543) ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติใชแนวคิดของ (Schiffman and Kanuk, 1997) และทฤษฎีเก่ียวกับเคร่ือมือทางการตลาดใชแนวคิด
ของ (Kotler, 1997 ) 
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1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
1)  ลักษณะทางดานประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน

แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตใน กรุงเทพมหานคร  
2)  รูปแบบการดําเนินชีวิต อันไดแก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 

ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 
 3)  ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานครได         
 

2.  วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
2.1  การเลอืกกลุมตวัอยาง (Sample) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูขับขี่รถยนตที่ใชบริการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 จากสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และ บางจาก ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 โดยนําแบบสอบถามไปฝากไวในเว็บไซดที่มีความเก่ียวของกับการใชบริการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามซึ่งสรางขึ้นจากการรวบรวมทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามาสรางเปนคําถามใน

แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก ลักษณะดานประชากรศาสตร รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผานกระบวนการสรางโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และหาคุณภาพไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามต้ังแต 0.7747 - 0.8345 

 

2.3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
นําแบบสอบถามซ่ึงหาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุมลูกคาตามท่ีกําหนดจํานวน 400 คน ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 หลังจาก

การรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบขอมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และวิเคราะห ประมวลผล
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อทําการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) คาสถิติที่ใชความถ่ี 
(Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) คารอยละ (Percentage) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซึ่งสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ Independent 
Sample t-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova)  การวิเคราะหตัวแปรชนิดกลุม 2 ตัวแปร (Pearson Chi-Square) การวิเคราะห
สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

3.  สรุปผลการวิจัย 
 สมมติฐานขอท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูขับขี่รถยนตที่มีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานคร จาก
การวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย อายุระหวาง 26-33 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต้ังแต 40,000 บาทข้ึนไป โดยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในเชิงบวกตอสวนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมการ
เติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานคร คือ มีความสําคัญมาก ซึ่งสวนใหญมีแนวโนมในการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ตอไป รวมถึงใน
อนาคต และมีการบอกตอใหใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อัมภิณี, 2549) ศึกษาเร่ือง การเปดรับขาวสารกับความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการเลือกใชแกสโซฮอลของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 24-29 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายไดมากกวา 40,000 บาท/
เดือน โดยท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูเก่ียวกับแกสโซฮอลในระดับสูง มีทัศนคติในเชิงบวกตอการใชแกสโซฮอลทดแทนนํ้ามันเบนซิน 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุนารี, 2537) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติที่มีตอน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะก่ัวของผูเลือกใชน้ํามันเบนซิน สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาผูใชน้ํามันมีแนวโนมท่ีจะใชน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะก่ัวในอนาคตอยางแนนอนเพราะตองการลดมลพิษในอากาศ สอดคลองกับประโยชนที่ไดรับจากน้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่ผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญในดานของส่ิงแวดลอม นั่นก็คือ ประหยัดพลังงานและรณรงคใหใชพลังงานทดแทน  
 สมมติฐานขอท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก ดานกิจกรรม (Activities) ดานความสนใจ (Interests) และดานความคิดเห็น (Opinions) ที่
มีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 
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Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

(1)  ดานกิจกรรมที่เก่ียวของกับน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวาสอดคลองกับแนวคิดของ (อดุลย, 2543) เร่ืองบทบาทของแบบของการใช
ชีวิต แบบของการใชชีวิตสําหรับผูบริโภคมี 2 บทบาท คือ  

1) เปนตัวจูงใจหลักใหมีการซื้อใช (A Basic Motivator) เชน ความปรารถนาท่ีจะรักษาและเพ่ิมพูนแบบของการใชชีวิตในปจจุบัน 
ทําใหเกิดกิจกรรมการตัดสินใจและใชสินคา ความตองการที่จะตัดสินใจซ้ือน้ีเกิดมาจากเราคือใคร เราเปนอะไรและปญหาและโอกาสท่ีเราประสบใน
ชีวิต 

2) การเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการท่ีผูบริโภคทําการตัดสินใจเก่ียวกับสินคา จะกอใหเกิดขาวสาร
จูงใจและทัศนคติ ขาวสารน้ีจะเปลี่ยนหรือเสริมแรง (reinforce) แบบของการใชชีวิต เชน การใชหรือการประเมินผลวันหยุดสุดสัปดาห อาจนําไปสู
แบบของการใชชีวิตในการทองเท่ียว (Travel – oriented Lifestyle) ในระดับสูงกวาเดิม แบบของการใชชีวิตอาจเปล่ียนแปลงถาเกิดมีการเปล่ียนแปลง
ในตัวบุคคล กลุมอางอิงครอบครัว เปนตน 

(2)  ดานความสนใจท่ีเก่ียวกับนํ้ามันแกสโซฮอล E20 พบวาสอดคลองกับแนวคิดของ (ปรียาพร, 2535) เร่ืองแรงจูงใจทางจิตใจและ
สังคม  ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณที่บุคคลน้ันไดรับอยู จึงจะเขาใจและเลือกปฏิบัติได ดังเชน เมื่อบุคคลเกิด
ความสนใจในดานใดดานหนึ่งจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติกันมากขึ้น เชน จากสภาวะราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ทําใหบุคคลเลือกที่จะเปลี่ยนการเติมนํ้ามัน
จากเดิมคือ น้ํามันเบนซินมาเปนน้ํามันแกสโซฮอล E20 ทดแทน ดังน้ัน การกระทําท่ีเกิดขึ้นตัวนี้เกิดจากการไดรับรูและไดรับประสบการณในดาน
ราคานํ้ามันทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นนั่นเอง  

(3)  ดานความคิดเห็นที่เก่ียวกับนํ้ามันแกสโซฮอล E20 พบวาสอดคลองกับแนวคิดของ (อดุลย, 2543) เร่ืองความต่ืนตัวกับไมต่ืนตัว 
(Active Versus Passive) เชน ความต่ืนตัวในดานการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในปจจุบันตองมีการรวมมือกันรณรงค และประชาสัมพันธ
ชวยกันประหยัดพลังงานใหมากขึ้น ดังจากท่ีเห็นจากผลการวิเคราะหในดานปญหาส่ิงแวดลอมและพลังงานเปนเร่ืองสําคัญในปจจุบันนั้นเปนขอที่มี
ความสําคัญมากท่ีสุด นั่นเปนการบอกแลววา ปจจุบันคนไทยไดใหความสําคัญในเร่ืองของส่ิงแวดลอมกันมากขึ้นพรอมกับต่ืนตัวกันชวยประหยัด
พลังงาน เชน การลดใชพลังงานทดแทนอยางน้ํามันแกสโซฮอล E20 แทนการใชน้ํามันเบนซิน 
  สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร 

 ดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา น้ํามันแกสโซฮอล E20 เปนเชื้อเพลิงท่ีมีสวนชวยลดมลภาวะทางส่ิงแวดลอม  
แกสโซฮอล E20 มีความส้ินเปลืองตอการขับขี่   ความเร็ว/การออกตัว ในการขับขี่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับนํ้ามันชนิดอื่น ๆ และผลดีในดาน
ประสิทธิภาพท่ีมีตอเคร่ืองยนตเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันชนิดอื่น ๆ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76  3.63  3.00 และ2.98 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิยั
ของ (สุนารี, 2537) เร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติที่มีตอน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวของผูเลือกใชน้ํามันเบนซิน 
สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เหตุผลสําคัญของการใชน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว คือ ตองการชวยลด
มลภาวะในอากาศ สวนเหตุผลของการใชน้ํามันเบนซินซุปเปอร คือ ความเคยชินและมั่นใจในคุณภาพของน้ํามันวาไมทําใหเคร่ืองยนตมีปญหา 

 ดานราคานํ้ามันแกสโซฮอล E20 พบวา ราคาจําหนายถูกกวานํ้ามันชนิดอื่น ๆ และเปนราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 และ 2.99 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับความคิดท่ีวา สินคาและบริการท่ีมีราคาถูกอาจจะไดรับความนิยมในผูบริโภคท่ีมี
รายไดนอย แตบางคร้ังอาจมีการต้ังราคาสูงเพื่อเปนเคร่ืองหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมท่ีชอบซื้อสินคา เพราะตองการไดรับความภูมิใจจากการซื้อ
หรือการใชสินคาราคาแพง ซึ่งบางคร้ังไดมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหาความแตกตางกันไมคอยได ราคาจึงเปนปจจัยหลัก ๆ ที่ผูบริโภคใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจซ้ือ รวมไปถึงการเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีผูบริโภคจะไดรับอีกดวย  

 ดานชองทางการจัดจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 พบวา ความตองการใหมีน้ํามันแกสโซฮอล E20 จําหนายในสถานีบริการ
น้ํามันอื่น ๆ นอกเหนือจาก ปตท.และบางจาก  จุดหัวจายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ในสถานีบริการมีจํานวนชองไมเพียงพอตอความตองการ และ
จํานวนสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานครมีมากเพียงพอตอการใหบริการ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.13  3.51 และ 2.53 ตามลําดับ 
ซึ่งสอดคลองกับ (Kotler, 1997 ) ที่อธิบายวา การจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางหรือชองทางหลังจากผูบริโภค
ทราบขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลวจนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช แตถาไมสามารถจะหาซ้ือไดอยางสะดวกแลว สวนใหญจะ
ลมเลิกความต้ังใจแลวเปลี่ยนไปซ้ือยี่หออื่นที่หาไดสะดวกกวา ในปจจุบันมีสถานีที่ใหบริการน้ํามันแกสโซฮอล E20 อยูในกรุงเทพมหานครท้ังหมด 
68 สถานี โดยแยกเปนสถานีบริการน้ํามันปตท. 35 สถานี และ บางจาก 33 สถานี ซึ่งหากมีสถานีที่ใหบริการนํ้ามันแกสโซฮอล E20 มากขึ้น ก็จะ
สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเติมมากขึ้นดวย 
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 ดานการสงเสริมการตลาดนํ้ามันแกสโซฮอล E20 พบวา ณ สถานีบริการน้ํามันควรคิดปายประชาสัมพันธที่บงบอกอยางชัดเจน
วามีแกสโซฮอล E20  บริษัทผูผลิตรถยนตควรรวมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการใหขาวและการประชาสัมพันธใหความรูในเร่ืองของแกสโซฮอล 
E20 และสถานีบริหารน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีบริการจัดโปรโมช่ันที่นาสนใจ เชน เติมนํ้ามันครบ 800 บาท แจกน้ําด่ืมขนาด 0.8 ลิตรฟรี 1 ขวด เปน
ตน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18  4.01 และ 3.78 ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศักดา, 2548) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผูบริโภค ที่มีตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลในรถยนตนั่งสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคตองการใหมีของแถมเปนน้ําด่ืม ซึ่งแตกตาง
จากผลท่ีไดรับ ในดานโปรโมช่ันนั้น จัดอยูในลําดับสุดทายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ 
 
สรุปผลการวิจัยในภาพรวม 

พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20                                           ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตน ประโยชน ความถี ่ คาใชจาย สถานท่ี บุคคล ใชตอ เลิกใช บอกตอ 

X X X √ X X √ √ เพศ 
X √ X X √ X X X อาย ุ

ระดับการศึกษา X X X X X X X X 
อาชีพ X X X X √ X X X 

 
ลักษณะทาง
ประชากร 
ศาสตร 

X X √ X X X X X รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
X √ X X X X √ √ กิจกรรม 

รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต 

X X X X X √ √ √ ความสนใจ 
X X X X X √ √ √ ความคิดเห็น 
X X X X X √ √ √ ผลิตภัณฑ 
X X X X X √ √ √ ราคา 

ชองทางการจัด
จําหนาย 

X X X X X √ √ √ 

 
สวนประสม
ทางการตลาด 

 
X X X X X √ √ √ การสงเสริมการตลาด 

หมายเหตุ           √ สอดคลองกับสมมติฐาน 
         X ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ทางบริษัทผูผลิตนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ควรมีการทําการทดสอบและพัฒนาในดานคุณภาพ

ใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค และจัดการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ แสดงประโยชนของน้ํามันแกสโซฮอล E20 ใหผูบริโภคไดรับ
ทราบ เพื่อเปนการดึงดูดและชักชวนใหผูบริโภคหันมาใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 และรวมมือกันใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณภาพของน้ํามันแกส
โซฮอล E20  เพื่อใหผูเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 มีทัศนคติดานคุณภาพผลิตภัณฑในเชิงบวกของตัวผลิตภัณฑวาจะสามารถปกปองเคร่ืองยนต และ
ชวยในเร่ืองของการลดคาใชจายไดอยางชัดเจน กระตุนใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อเปนการพัฒนาในการใช
ตอไป  เร่ือย ๆ ในอนาคต โดยเปนพลังงานทางเลือก / ทดแทนใหแกประชาชน 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
1.  ศึกษาผูตอบแบบสอบถามท่ีนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เชนตามเมืองใหญ ๆ หรือตามตางจังหวัด เพื่อจะไดเห็นลักษณะขอมูล

ที่ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ วามีทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรม แตกตาง
จากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร หรือไม อยางไร เพื่อชวยในการขยายการจัดจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ในสถานีบริการน้ํามันไดอยาง
ครอบคลุมและแพรหลายทั่วประเทศ 

2.  ศึกษานโยบายการสนับสนุนใหมีการผลิตและจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ทดแทนการนําเขานํ้ามันเบนซิน เพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการผลิตและจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ซึ่งเปนการเปดทางใหกับภาครัฐบาลและเอกชนไดเขาใจและรวมมือกัน
ดําเนินการอยางราบร่ืน เชน การออกกฏระเบียบการลดและยกเวนภาษี ซึ่งจะทําใหสามารถจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 ไดในราคาท่ีตํ่ากวานํ้ามัน
เบนซินชนิดอื่น ๆ ทั้งยังชวยใหลดการนําเขาน้ํามันเบนซินไดอยางตอเนื่องอีกดวย 
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Job Satisfaction and Organizational Commitment of Operating Employees  
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  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกร
ของ  ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจํานวน 213 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows ในการประมาณผล โดยสถิติที่ใชในการวิจัย คือ รอยละ 
คาเฉล่ียเลขคณิต  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยวิธี t-test และวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยการกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ผลการวิจัย พบวา 
   1) พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน มีความพึงพอใจในงาน อยูในระดับปานกลาง 
  2) พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก 
  3) พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในงานโดยรวมไมแตกตางกัน แตพนักงานท่ีมีอายุตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  4) พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน 
  5) พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน มีความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกร สัมพันธกันในทางบวก
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ABSTRACT 
  This research had 3 main purposes were :  (1) to study level of job satisfaction and level of organizational commitment of operating 
employees in Cosmo group public company  (2) to study the effect of personal factor of operating employees job satisfaction and organizational 
commitment level in Cosmo group public company   (3) to study the correlation between Operating employees’ job satisfaction and organizational 
commitment level in Cosmo group public company. The total of sample this research was 356 persons. The research instruments were 
questionnaire to collect data and analyzed by SPSS for Window. The statistic used were percentage , arithmetic mean , standard deviation  and  test 
hypotheses were t-test and One-way ANOVA the hypotheses testing was set at the 0.05 and 0.01 level of significant. The results were as follow: 
  1. Operating employees in Cosmo group public company had level job satisfaction in moderate level. 
  2. Operating employees in Cosmo group public company had level organizational commitment at high level. 
  3. Operating employees in Cosmo group public company the differences in sex, age, marital status, education level and working 
experience did not had any difference in the whole total level job satisfaction. 
  4. Operating employees in Cosmo group public company with difference in sex, marital status, education level and working experience 
did not had any difference in organizational commitment but the employee had different age caused difference to the whole total level 
organizational commitment at the 0.01 level of significant. 
  5. Level of Job satisfaction and level of organizational commitment of Operating employees in Cosmo group public company had 
positive correlation in moderate level at the 0.01 level of significant. 
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1.  บทนํา 
   ปจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยเปนแรงงานกลุมใหญที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แมวาแรงงานในประเทศเพื่อนบาน
อาจจะมีแรงงานกลุมใหญซึ่งมีคาแรงท่ีไมแพงมากนัก แตแรงงานของประเทศไทยมีความโดดเดนทางดานแรงงานท่ีสามารถนํามาฝกอบรมได ปรับตัว
ไดดี และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 

จากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในกลุมประเทศอาเซียน 10ประเทศแรกในป 2550 ที่ทําสถิติ 60.2 พันลานเหรียญสหรัฐ นําโดย
ประเทศสิงคโปร (25.3 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 45.2) ตามดวยไทย (9.5 พันลานเหรียญสหรัฐ) และประเทศมาเลเซีย (8.4 พันลานเหรียญ
สหรัฐ) ซึ่งลําดับการลงทุนดังกลาวในอาเซียนแทบไมเปล่ียนแปลงในรอบ 10 ปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงลงทุน จากตางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศแรกในป 2550 
ท่ีมา : สํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ (2551) 

 

ซึ่งประเทศไทยเปนอันดับตนๆในการลงทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ที่มีความพรอมในดาน
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่แข็งแกรงและมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงในดานการแขงขันสูง ยอมมีความสามารถในการการแขงขันกับประเทศตางๆ
ไดอยางมาก ดังน้ัน จึงทําใหประเทศตองพยายามในการปรับปรุงท้ังทางดาน เทคโนโลยีที่ตองมีความทันสมัยมากขึ้นและกระบวนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  ดังน้ันในสภาวะ
ปจจุบันองคกรสวนใหญจึง ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรในโรงงานเกิดความผูกพันตอองคกรและใชความสามารถใหเต็ม
ประสิทธิภาพ (สันทัด, 2550) 
   ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะผลักดันใหบุคคลนั้นทํางานอยางใดอยางหน่ึงประสบผลสําเร็จ และการที่บุคคลใน
องคกรจะเกิดความพึงพอใจในงานหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจในการทํางาน (สันทัด, 2550) ดังน้ันถาองคกรมีผูบริหารท่ีเขาใจพฤติกรรมและ
ความตองการของบุคคลและเขาใจหลักการบริหารงานบุคคลจะสามารถกําหนดนโยบาย ใหกับโครงการเพ่ือทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ใหกับองคกร เม่ือบุคคลในองคกรเกิดความพึงพอใจในงานมาก และสงผลถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตท่ีจะตามมา 

ความผูกพันตอองคกร  เปนสิ่งท่ีบงช้ีถึงความรูสึก  ความยอมรับและยึดม่ันในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคกร  เปนผลใหบุคคลมี
ความต้ังใจท่ีจะทํางานใหกับองคกรอยางสุดความสามารถเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  เม่ือองคกรมีบุคคลที่มีความผูกพันกับองคกรจํานวน
มาก  จะสงผลตอบรรยากาศในการทํางานภายในองคกร (สันทัด, 2550) ทําใหบุคคลท่ีอยูในองคกรมีความสุขในการทํางานและเกิดความรวมมือได
ดวยดี เนื่องจากบุคคลพรอมท่ีจะทํางานทุกอยางใหกับองคกรดวยความเต็มใจและยังชวยใหเกิดภาพลักษณขององคกรที่ดีตอบุคคลภายนอกทําให 
องคกรเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของบุคคลภายนอก ชวยลดเวลาในการสรรหาบุคคลเขาทํางานและธํารงรักษาบุคคลากรไว เมื่อองคกรมีการ
ขยายงานเพ่ือรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น  

บริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน เปนบริษัทของไทย เร่ิมเปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2507  ผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ ผลิตภัณฑกลอง
เคร่ืองประดับ กลองใสนาฬิกา สายนาฬิกาขอมือ หนาปดนาฬิกา ที่มีคุณภาพสูง และเปดกิจการมากกวา 40 ป เปนที่ยอมรับจากนาฬิกาช้ันนําระดับโลก
ในการเลือกเปนผูผลิตและกลุมธุรกิจการนาฬิกาในปที่ผานมามีมูลคาการสงออกรอยละ 30 ของปที่ผานมาและผลกระทบทางดานเศรษฐกิจท่ีกิจการ
จํานวนมากตองปดตัวลงทําใหกลุมธุรกิจการนําเขา สงออกและผลิตนาฬิกาท่ีทวนกระแสมีความนาสนใจท่ีจะตองศึกษา ดังน้ันการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของบริษัท จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง บริษัทจึงจําเปนตองสรางความผูกพันตอองคการใหเกิดในหมูพนักงาน เพื่อลดปญหาตาง ๆ ที่กําลัง
ประสบอยูในปจจุบัน เชน การลาออกท่ีสงผลกระทบอยางมากตอการผลิตงานเน่ืองจากการผลิตหนาปดนาฬิกาเปนงานท่ีตองใชฝมือและขั้นตอนการ 
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ผลิตท่ีละเอียดซับซอน การฝกอบรมบุคคลากรใชเวลามากกวาท่ีพนักงานคนหน่ึงๆจะสามารถผลิตงานท่ีมีคุณภาพออกมาและขอมูลจากปที่ผานมามี
พนักงานลาออกรอยละ20 ของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ความแตกตางของอายุงานขอพนักงานในระดับปฎิบัติการ กลุมพนักงานในระดับปฎิบัติ
การอายุงานมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 50 และกลุมพนักงานในระดับปฎิบัติการอายุงานไมเกิน 3 ป คิดเปนรอยละ 35 ทําใหเกิดปญหาเน่ืองจากกลุม
พนักงานท่ีมีอายุงานท่ีอยูระหวาง 3 ป ถึง 15 ป มีปริมาณท่ีนอยมากและขาดการเช่ือมตอขององคความรู หากพนักงานเกามีการเกษียณอายุ ทําใหเกิด
การขาดบุลลากรที่มีคุณภาพและฝมือ ดังน้ันการจูงใจใหกลุมพนักงานท่ีมีอายุยังนอยและอายุงานไมมากอยูใหกับบริษัทและพัฒนาฝมือแรงงานขึ้นจึง
เปนเร่ืองจําเปน รวมไปจนถึงการมาทํางานสาย การไมใสใจในงานท่ีปฏิบัติอยู การผลิตงานท่ีดอยคุณภาพ และความผิดพลาดจากความไมรอบคอบใน
การทํางาน เปนตน  

จากความสําคัญและอิทธิพลของความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรพนักงานที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใน
องคกร จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน 
  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยตองการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป 
จํากัด มหาชน เพื่อใหทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ และเพื่อใหทราบวาปจจัยแตละดานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพัน
ตอองคการอยางไร ผลสํารวจท่ีไดรับจะเปนขอมูลเพื่อที่จะเปนแนวทางใหผูบริหารองคการเสริมสรางความผูกพันในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความจงรักภักดี คงอยูกับองคการ มีระดับความผูกพันตอองคการ และเพื่อที่จะธํารงรักษา
บุคลากรเหลานี้ไวใหอยูกับองคการไดยาวนานเทาที่องคการตองการ อันจะสงผลกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการตอไป 
 

1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทคอสโม กรุป จํากัด มหาชน 
   2)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน 
   3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีผล
ตอความผูกพันของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทคอสโม กรุป จํากัด มหาชน 
  4)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทคอสโม กรุป จํากัด 
มหาชน 
 

1.2  สมมติฐานการวิจัย 
  1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความพึงพอใจในงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน 

   2)  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ 

พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน  

   3) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน 
 

 1.3  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง  “ การศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด 
มหาชน ” 
  ผูวิจัยไดนํากรอบความคิดมาจาก สุรินทรธร เนมียะ (2548) เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของกลุมบริษัท โตชิบาในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ไดแก  ดานความภาคภูมิใจ  และ
ความยึดมั่นในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและประโยชนขององคกร และดานความปรารถนา
ที่จะเปนสมาชิกขององคกร 
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รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน ตามโครงสราง 
องคการจํานวน 460 คน ที่มาจากเดือนธันวาคม 2551 
  ตัวแปรท่ีศึกษา 
     (1) ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
    (2) ตัวแปรตาม ไดแก  
       (2.1)  ความพึงพอใจในงาน แบงออกเปน 5 ดาน 
             1) ดานความม่ันคงและความกาวหนา 
             2) ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
             3) ดานผูบังคับบัญชา 
             4) ดานเพื่อนรวมงาน 
             5) ดานรายได/ผลตอบแทน 
    (2.2)  ความผูกพันตอองคกร แบงออกเปน 3 ดาน 
                 1) ดานความภาคภูมิใจและความยดึมั่นในจุดมุงหมาย และอุดมการณขององคกร 
                2) ดานความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและ ประโยชนขององคกร  
                 3) ดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร 
  ขอบเขตการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2552 
 

2.  วิธีการวิจัย 
2.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1)  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
       ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกรายการไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ขอ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในงาน 
1. ดานความมั่นคงและความกาวหนา 
2. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
3. ดานผูบังคับบัญชา 
4. ดานเพื่อนรวมงาน 
5. ดานรายได/ผลตอบแทน 

ความผูกพันตอองคกร 
1.ดานความภาคภูมใิจและความยึดมั่นใน
จุดมุงหมาย และอุดมการณขององคกร  
2.ดานความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือ
ความกาวหนาและ ประโยชนขององคกร  
3.ดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกของ
องคกร 
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       ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงาน มีคําถามจํานวน 25 ขอ โดยลักษณะของแบบสอบถามชุดน้ีเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาของ Linker’s rating scale จํานวน 5 ระดับ ไดแกมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดโดยมีลักษณะของคําถามเชิงบวก (Positive) ไดแก
ดานความม่ันคงและความกาวหนาจํานวน 5 ขอ ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวน 5ขอ,ดานผูบังคับบัญชาจํานวน   5 ขอดานเพื่อน
รวมงานจํานวน 5 ขอ ดานรายได / ผลตอบแทนจํานวน 5 ขอ 
       ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดความผูกพันตอองคกร มีคําถามจํานวน 15 ขอ โดยลักษณะของแบบสอบถามชุดนี้เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาของ Linker’s rating scale จํานวน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีลักษณะของคําถามเชิงบวก (Positive) ไดแก  
ดานความภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคกรจํานวน 5 ขอ ดานความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและประโยชนของ
องคกรจํานวน 5 ขอ ดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรจํานวน 5 ขอ 
      ตอนที่ 4  แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกร มี
คําถามจํานวน 2 ขอ  
 

ตารางท่ี 1 สําหรับมาตรวัด Likert Scale มีคา 5 ระดับ 
 

   - ความไดเปรียบการแขงขันมากท่ีสุด        มีคา 5 คะแนน 

    - ความไดเปรียบการแขงขันมาก         มีคา 4 คะแนน 

   - ความไดเปรียบการแขงขันปานกลาง       มีคา 3 คะแนน 

   - ความไดเปรียบการแขงขันนอย       มีคา 2 คะแนน 

   - ความไดเปรียบการแขงขันนอยที่สุด       มีคา 1 คะแนน 
 

2.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  สงแบบสอบถามไปยังบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 214 ชุด ผานทางผูจัดการฝายผลิต บริษัท คอสโม กรุป 
จํากัด มหาชนและทําการสํารวจไปยังกลุมตัวอยาง พรอมหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากหนวยงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

2.3  การวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Window ในการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน การกําหนดคาคะแนนลําดับความคิดเห็นของปจจัยนํามา
หาคาเฉล่ียของความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความไดเปรียบในการแขงขันโดยแบงออกเปน 5 ระดับ 

1) การแปลความหมายของคาเฉล่ีย  ใชเกณฑดังนี้ 
          ระดับคาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในงานในระดับมากท่ีสุด 
          ระดับคาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในงานในระดับมาก    
          ระดับคาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในงานในระดับปานกลาง  
          ระดับคาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในงานในระดับนอย 
          ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในงานในระดับนอยที่สุด 

2) การแปลความหมายสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ใชเกณฑดังนี้     
             สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.000 – 0.999 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก   
              สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 1.000 เปนตนไป หมายถึง ระดับความคิดเห็นแตกตางกันมาก 
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3.  ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ  

1. เพศ      ชาย 42 19.60 
          หญิง 172 80.40 

รวม 214 100.00 
2. อายุ     ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป 104  48.60 
          มากกวา  25- 35 ป 97 45.30 
          13   6.10  มากกวา 35 ปขึ้นไป 

รวม 214 100.00 
3.  ระดับการศึกษา     ตํ่ากวาปริญญาตรี... 194 90.70 
                                      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 17 7.90 
                                      ปริญญาตรีขึ้นไป 3 1.40 

รวม 214 100.00 
4 สภานภาพสมรส   โสด 130 60.70 

                                   สมรส 82 38.30 
      2  0.90                                    หยา/หมาย/แยกกันอยู 

รวม 214 100.00 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     นอยกวา 2 ป  119 55.60 
                                                      2-5 ป 51 23.80 
                                                      มากกวา 5 ป - 8 ป 18  8.40 
    26  12.1                                                     มากกวา 8 ปขึ้นไป 

รวม 214 100.00 

 

ตารางท่ี 3  สรุปผลคาเฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับองคประกอบของความพึงพอใจในงานของ
พนักงานดานตางๆ 5 ดาน ของความพึงพอใจในงานในภาพรวม  

Χ

 

n = 214 
ความพึงพอใจในงาน องคประกอบของความพึงพอใจในงาน 

S.D. Χ  
ลําดับที่ 

1. ดานความมั่นคงและความกาวหนา 3.07 0.646 ปานกลาง 3 

2. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 3.13 0.635 ปานกลาง 2 
3. ดานผูบังคับบัญชา 3.55 0.756 มาก 1 
4. ดานเพื่อนรวมงาน มาก 3.55 0.662 1 

5. ดานรายได/ผลตอบแทน 2.94 0.586 ปานกลาง 4 
คาเฉล่ียรวม 3.25 0.485 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4 สรุปผลคาเฉลี่ย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและการจัดลําดับองคประกอบของความผูกพันตอองคกรดาน
ตางๆ 3 ดาน ของความผูกพันตอองคกรในภาพรวม  

Χ

 

n = 214 
องคประกอบของความผูกพันตอองคกร ความผูกพันตอองคกร 

S.D. Χ  
ลําดับที่ 

1. ดานความภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคกร 3.52 0.531 มาก 2 

2. ดานความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและประโยชนขององคกร 3.62 0.614 มาก 1 

3. ดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร 3.48 0.619 ปานกลาง 3 

คาเฉล่ียรวม 3.54 0.515 มาก  

 

ตารางท่ี 5  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานโดยรวมและของความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานท่ีมีเพศตางกัน โดยวิธี t-test 

Χ

 

เพศ 

เพศชาย เพศหญิง 

 

n = 42 n = 172 
ดาน p-value 

Χ  Χ  
ความพึงพอใจในงานโดยรวม 3.24 3.25 0.865 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 3.52 3.54 0.760 

 

ตารางท่ี 6  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานโดยรวมและของความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานท่ีมีอายุตางกัน โดยวิธี t-test 

Χ

 

อาย ุ

ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป มากกวา  25 – 35 ป มากกวา35 ปขึ้นไป ดาน p-value 
n = 104    . n = 97     . n = 13    . Χ Χ Χ

  ความพึงพอใจในงานโดยรวม 3.36 3.10 3.45 0.000* 

  ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 3.58 3.48 3.63 0.309 

** หมายถึง คาเฉล่ียที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีมีอายุตางกัน 
โดยวิธี One-way ANOVA 

Χ

 

อาย ุ
ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป มากกวา 25 – 35 ป มากกวา 35 ปขึ้นไป ความพึงพอใจในงาน p-value 

n = 104       . n = 97      . n = 13       . Χ Χ Χ
  1. ดานความมั่นคงและความกาวหนา 3.14 2.88 3.55 0.000** 
  2. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 3.27 2.98 3.15 0.006** 
  3. ดานผูบังคับบัญชา 3.68 3.40 3.65 0.032** 
  4. ดานเพื่อนรวมงาน 3.70 3.36 3.75 0.001** 
  5. ดานรายได / ผลตอบแทน 2.97 2.87 3.15 0.187** 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 3.36 3.10 3.45 0.000** 
** หมายถึง คาเฉล่ียที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการเปรียบความแตกตางกันของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานตอองคกรโดยรวม ของพนักงานท่ีมีอายุตางกันเปนรายคู 
 

อาย ุ กลุมที่ 1 2 3 Χ  
ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป 
มากกวา 25- 35 ป 
35 ปขึ้นไป 

3.36 
3.10 
3.45 

1 
2 
3 

- 0.000** 
- 

0.493 
0.012 

- 
 

ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานโดยรวมและของความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานท่ีมีการศึกษาตางกัน โดยวิธี t-test 

Χ

 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป ดาน p-value 

n = 194   Χ  n = 17    Χ  Χn = 3    
ความพึงพอใจในงานโดยรวม 3.27 2.96 3.60 0.021 
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 3.54 3.43 3.80 0.456 

 

ตารางท่ี 10   แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานโดยรวมและของความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันโดยวิธี t-test 

Χ

 

สถานภาพสมรส 
โสด สมรส หยา/แยกกันอยู ดาน p-value 

n = 130   Χ  n = 82    Χ  Χn = 2     
ความพึงพอใจในงานโดยรวม 3.28 3.20 3.04 0.433 
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 3.55 3.52 3.60 0.946 

 

ตารางท่ี 11    แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคา p-value ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความ พึงพอใจในงานโดยรวมและของความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน โดยวิธี  t-test 

Χ

 

ระดับเวลาระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
นอยกวา 2 ป 2-5 ป มากกวา 5–8 ป มากกวา 8 ป ดาน p-value 

n= 26   Χ   n =119   Χ  n = 51   Χ   Χn = 18    
ความพึงพอใจในงานโดยรวม 3.30 3.17 3.09 3.24 0.189 
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 3.57 3.44 3.43 3.67 0.190 

 

ตารางท่ี 12   แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคา P-value ของการทดสอบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน โดยใชวิธีสหสัมพันธแบบเพียรสัน Pearson product moment correlation 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value 

ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 0.609 0.000** 
** หมายถึง คาเฉล่ียที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

    การวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชนไดเสนอแนะใหมีการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งสามารถจัดกลุมจากการเสนอ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเปน 2 ดาน ดังนี้ 
 

ดานความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
  พนักงานเสนอใหฝายบริหารพิจารณาการใหโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถมีการใหทุนการศึกษาตอเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริมความกาวของพนักงานในองคกรทําใหพนักงานรูสึกวามีโอกาสกาวหนาเติบโตในงานและเกิดความม่ันคงในการทํางานกับ
องคกร  จัดสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหมีบรรยากาศท่ีดีตอการทํางาน 

  185
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  หัวหนางานจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําใหพนักงานเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานตนเองทําวามีความสําคัญตอองคกรมากนอยเพียงใด ซึ่งหาก
พนักงานเห็นถึงความสําคัญน้ัน ก็จะชวยสรางแรงจูงใจภายในการทํางานของพนักงานได ผูบริหารหรือหัวหนางานควรใหพนักงานมีสวนรวมในการ
รับรู 
  มีความยุติธรรมในการประเมินผลงานของพนักงาน ควรพิจารณาจากความรู ความสามารถและประสบการณ เนื่องจากบางคร้ังพิจารณา
จากอายุการทํางานและความสัมพันธ 
  ควรมีการปรับปรุงคาตอบแทน เชน เงินเดือน, โบนัส โดยสํารวจคาจางเพื่อชวยกําหนดระดับเงินเดือน คาจางใหยุติธรรมและเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจปจจุบัน ควรกําหนดใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงาน 
  

 ความผูกพันตอกรของพนักงาน 
   สรางจิตสํานึกการบริการใหเกิดขึ้นกับพนักงาน โดยจัดใหมีการฝกอบรม เสริมสรางทักษะ รวมท้ังเทคนิควิธีการตางๆในการทํางานใหแก
พนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานตอไปได 
   ผูบริหารควรสรางคานิยมในดานความภาคภูมิใจในการทํางาน จะตองทําใหพนักงานมีความรูสึกพึงพอใจในงานและรูสึกถึงความสําคัญ
ของงาน ทําใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ เชน การใหรางวัลพนักงาน จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมมากขึ้น 
   ผูบริหารควรคํานึงถึงความสําคัญเก่ียวกับการสํารวจความตองการหนวยภายในองคกรและงานในแตละแผนกวามีปจจัยตัวใดบางท่ีมี
ความสําคัญ และพนักงานไดรับการตอบสนองเพียงพอแลวหรือไม เพื่อนํามาปรับใชและตอบสนองแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทํางานท่ีดี ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับงานท่ีทํา 

 

4.  สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด 
มหาชน” ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
  1.  ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวา 25 ป จบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และระยะเวลาในการ
ทํางานในองคกรนอยกวา 2  
  2. ภาพรวมของความพึงพอใจในงานท้ัง 5 ดาน ของพนักงาน พบวาพนักงานมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อ
พิจารณาแตละดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงานดานพอใจในงานดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานรายได/ผลตอบแทน และ ดานความ
มั่นคงและความกาวหนามีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง แตความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชาและ ดานเพ่ือนรวมงานอยูในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชาและดานเพ่ือนรวมงานเปนลําดับท่ี 1 ความพึงพอใจในงานดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก
เปนลําดับที่ 2 ความพึงพอใจในงานดานความมั่นคงและความกาวหนาเปนลําดับที่ 3 และความพึงพอใจในงานดานรายได/ผลตอบแทนเปนลําดับท่ี 4 
  3. ภาพรวมของความผูกพันตอองคกรทั้ง 3 ดาน ของพนักงาน มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก โดยท่ีความผูกพันตอองคกรดาน
ความเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคกรและดานความภาคภูมิใจและยึดม่ันในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคกร มี
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก สวนความผูกพันตอองคกรดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและยึดม่ันในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคกรเปนลําดับที่ 1 ความผูกพันตอองคกร
ดานความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและประโยชนขององคกรเปนลําดับที่ 2 และ ความผูกพันตอองคกรดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิก
ขององคกรเปนลําดับที่ 3 
  4. ความคิดเห็นปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานสงผลตอ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน โดยรวมไมแตกตางกัน แตพนักงานท่ีมีอายุตางกันมีความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เทากับ 0.000*  
  5. ความคิดเห็นปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานสงผลตอ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  6. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท 
คอสโม กรุป จํากัด มหาชนผลการทดสอบพบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันของพนักงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 
 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

 187 

5.  อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด มหาชน ผูวิจัยขอ
อภิปรายผลดังตอไปน้ี 
  ความพึงพอใจในงานพบวา พนักงาน มีความพึงพอใจในงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย       
ชัยยุทธ (2536: บทคัดยอ) และ มาโนชญ มีพรอม (2537: บทคัดยอ) ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.25 
  ความผูกพันตอองคกรพบวา พนักงาน มีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสกาวรัตน อินทุสมิต 
(2543: บทคัดยอ) เทากับ 3.54 
  การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของชมานันท  เพ็ชรโปรี (2541: บทคัดยอ) ที่พบวา บุคคลท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน แต
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิติวัฒน บัวลอย (2540: บทคัดยอ) ที่พบวาบุคคลที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตาง 
  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป 
จํากัด มหาชน พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ นิลพันธุ (2543: บทคัดยอ) ซึ่ง
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานในบริษัทในกลุมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 
กลาวคือ จากผลการวิจัยพนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง อาจจะมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พนักงานไดมีความผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานท่ีดีทําใหสามารถปฏิบัติงานใหกับองคกรและองคกรก็ไดตอบแทนดวยการใหสิ่งท่ีพนักงาน
ตองการ ไดแก เงินเดือน คาตอบแทนจากการทํางาน ความม่ันคงในชีวิต ความกาวหนา เมื่อความตองการของพนักงานไดรับการตอบสนองตามที่
พนักงานคาดหวังไวจะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและเกิดความผูกพันตอองคกรมากขึ้นยิ่งขึ้น 
  
6.  ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
   1. การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอสโม กรุป จํากัด 
มหาชน ซึ่งการวิจัยคร้ังตอไป อาจศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน เชน ดานคุณคาของงาน 
ควรมีการศึกษาผลจากความผูกพันตอองคการ รวมท้ังกรณีมีองคกรอื่นเสนอรายได/ผลตอบแทนมากกวาก็ไมสนใจไปทํางานดวย ซึ่งจะทําใหทราบถึง
พฤติกรรมท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอยางอื่น เชน อาจศึกษากลุมอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ วามีรูปแบบแตกตางกันหรือไม อยางไรเพื่อหา
ผลสรุปและเปนแนวทางในการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรตอไป 
 3. การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการวิจัยสํารวจความคิดเห็นเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเทาน้ัน ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร
ดวย เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอบริษัทตอไป 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําการวิจัยอาจมีการใชวิธีอื่นรวมดวย เชน การสัมภาษณ หรือ การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนตน 
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การวิเคราะหการตัดสินใจในการบริโภคลําไยท่ีคํานงึถึงคณุภาพและความปลอดภัย 
An Analysis on Longan Consumption Decision Concerning Quality and Safety 

 

วุฒินันท   จินตกานนท 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคลําไยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณผูบริโภคกลุมตัวอยางจํานวน  400 ราย ใชแบบจําลอง Conjoint Analysis ในการวิเคราะหเพื่อหาลําดับความสําคัญ
ของคุณลักษณะของลําไยท่ีผูบริโภคตองการซื้อ ผลการวิเคราะห พบวาคุณลักษณะท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุด คือ ลําไยท่ีมีขนาดใหญ รองลงมาเปน 
ราคาลําไยที่ถูก  มีรูปแบบการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ มีใบรับรองการผลิต ไมมีรอยช้ํา รอยตําหนิ  และสีผลเหลืองทอง  ซึ่งผลจากวิจัยจะเปน
ประโยชนตอเกษตรกร หนวยงานและผูทําธุรกิจที่เก่ียวของ 
คําสําคัญ : ลําไย  คณุภาพ  ความปลอดภัย  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study important attributes concerning quality and safety that affected consumption decision of consumers in 
Bangkok. Primary data were collected by interviewing 400 consumers in Bangkok. Conjoint Analysis Model was employed to analyze the attribute 
ranking. The estimating results found that the most desirable attribute of longan was its large size. The other important attributes were cheap price, 
safe production, safety guaranteed label, no mark or bruise skin, golden yellowish skin, respectively. This results would be beneficial to farmers 
and related sectors or businesses.      
Keywords: longan, safety, quality 
 

1.  บทนํา 
ลําไยเปนไมผลชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลคาการสงออกผลสดเฉล่ียต้ังแตป 2546 ถึงป 2550 มีคาเทากับ 

2,115.04 ลานบาท ซึ่งเปนผลไมสดที่สงออกไดมากท่ีสุดของไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) ทั้งนี้สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรสูงถึงป
ละหลายพันลานบาท (ภคพล สายหยุด และ คณะ, 2551) ดวยเหตุผลที่ลําไยเปนผลไมที่มีปริมาณผลผลิตสงออกท่ีคอนขางสูง แตในทางกลับกันก็มี
ปริมาณผลผลิตลําไยท่ีเหลือสําหรับบริโภคในประเทศสูงมากตามไปดวย โดยป 2546 ถึงป 2550 ปริมาณผลผลิตท่ีผลิตไดในประเทศมีคาเฉล่ียสูงถึง 
527,896 ตัน ปริมาณผลผลิตท่ีสงออกมีคาเฉล่ียสูงถึง 218,068 ตัน ดังน้ันปริมาณผลผลิตท่ีเหลือสําหรับบริโภคในประเทศมีปริมาณเฉล่ีย 309,758 ตัน
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) ทําใหปริมาณลําไยในประเทศลนตลาดในชวงฤดูกาลเปนจํานวนมาก กอใหเกิดปญหาราคาลําไยตกตํ่า
เนื่องจากผลผลิตลําไยมีปริมาณมากกวาความตองการของผูบริโภค เกษตรกรจึงแกปญหาดังกลาวดวยการผลิตลําไยนอกฤดู โดยการใชสารเคมี เชน 
สารโพแทสเซียมคลอเรตและโซเดียมคลอเรต ซึ่งสารท้ังสองตัวมีคุณสมบัติในการเรงการแตกตาของดอกลําไย แตสารท้ังสองตัวก็มีคุณสมบัติที่เปน
อันตราย เม่ือเขาสูรางกายมนุษย  (เดลินิวส, 2550 และ สมชาย องคประเสริฐ และคณะ, 2544) 

อีกปญหาหนึ่งที่สําคัญ คือ ปญหาการใชสารซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราและฟอกสีเปลือกของลําไยใหมีสีสัน
สวยงาม (นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ, 2543)  แตสารน้ีจะกอใหเกิดอันตรายกับผูที่สัมผัส อีกทั้งการมีปริมาณสารตกคางท่ีติดจากกระบวนการผลิตกอใหเกิด
ปญหาในการสงออก ทําใหถูกกีดกันไมใหนําเขาไปในตางประเทศ (ซิง ชิง ทองดี และคณะ, 2541)   โดยในป 2548 กรมวิชาการเกษตรทําการ
ตรวจสอบสารเคมีตกคางในลําไยพบสารเคมีตกคาง จากการสุมตรวจผูสงออก 4,338 ราย พบวา รอยละ 24.53 เปนลําไยท่ีมีสารเคมีตกคางและ      
รอยละ 2.88 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดพบวา มีปริมาณสารเคมีตกคางเกินที่กําหนด อีกทั้งไดมีการตรวจพบสาร ตองหามประเภทเมทามิโดฟอสในผิว
เปลือกของลําไยกอนการเก็บเก่ียว ที่สวนลําไยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน 22 แหง (บานเมือง, 2548) ซึ่งสารเมทามิโดฟอส
เปนสารท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศใหเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ต้ังแตวันที่ 3 มีนาคม 2546 หามประกอบกิจการและมีไวในครอบครอง 
เนื่องจากสารดังกลาวสามารถดูดซึมและออกฤทธ์ิไดนาน  เปนอันตรายตอผูบริโภคลําไยท่ีมีสารเคมีชนิดน้ีตกคางอยู หากมีการสะสมในรางกายอาจ
กอใหเกิดโรคมะเร็งได (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2546)  เนื่องจากปญหาทางดานคุณภาพและความปลอดภัยดังท่ีไดกลาวมา ทําใหผูบริโภคท่ีมีความ
ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยจากสารเคมีตกคางลดปริมาณการบริโภคลําไยลง เพราะความไมมั่นใจในส่ิงปนเปอนและสารเคมีตกคาง การ
บริโภคลําไยสดในประเทศจึงมีอัตราลดลง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  

http://www.doa.go.th/onestop/cerlist/sumary/report2ss.html
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การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลําไยใหไดมาตรฐานของการทําการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) จะทําใหได
ลําไยท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณตามความตองการของตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิต
สินคาเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค อันสอดคลองกับนโยบายอาหารปลอดภัย ที่รัฐบาลและคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติไดประกาศไว (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2546) ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒนทําใหการคาระหวาง
ประเทศไดขยายตัวกวางขวางยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตการคาเสรี ภายใตความรวมมือระหวางประเทศ สงผลใหมีการแขงขันในการพัฒนาดานคุณภาพ
สินคาเกษตร เพื่อเปนจุดเดนของสินคาในการดึงดูดผูบริโภค  

ตลาดภายในประเทศที่รองรับผลผลิตลําไยสดที่สําคัญของประเทศไทยสวนใหญจะอยูในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะตลาดไทและตลาดส่ี
มุมเมือง ซึ่งเปนตลาดขายสงท่ีสามารถรองรับลําไยสดไดประมาณรอยละ 50 ของการบริโภคภายในประเทศ (พัชรินทร อินธนู, 2543)  ซึ่งใน
กรุงเทพมหานครประชากรมีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนสูงถึง 28,135 บาท/เดือน และมีรายไดเฉลี่ยตอคน 8,820 บาท/เดือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2549) ซึ่งเปนรายไดที่มากกวาจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ และมีคาใชจายในการบริโภคผลไมตอครัวเรือนสูงถึง 1,355.55 บาท/เดือน/ครัวเรือน จากการ
วิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชจายเพื่อการบริโภคผลไม คือ รายไดของครัวเรือน หากครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น คาใชจายในการ
บริโภคผลไมจะสูงตามไปดวย (อภิชาต ดะลุณเพธย และคณะ, 2548) ฉะน้ันเม่ือผูบริโภคในกรุงเทพมหานครมีรายไดที่สูง การบริโภคอาหารและ
ผลไมจึงไมจําเปนตองบริโภคเพื่อความตองการเบื้องตน คือ บริโภคเพื่อใหอิ่มโดยไมคํานึงถึงปจจัยอื่น ดังน้ันผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจึง
สามารถเลือกคุณลักษณะตางๆ ที่คิดวาสําคัญตอการตัดสินใจซ้ืออาหารและผลไม โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติที่เก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัย  

จากการที่ความตองการในการบริโภคลําไยในประเทศยังมีมาก ประกอบกับการท่ีผูบริโภคในปจจุบันหันมาคํานึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยในอาหารมากขึ้น จึงทําใหจําเปนที่จะตองศึกษาคุณลักษณะของลําไยท่ีผูบริโภคตองการ เพื่อใชเปนแนวทางใหเกษตรกรและผูทําธุรกิจที่
เก่ียวของทําการผลิตลําไยใหมีคุณภาพ และความปลอดภัย ตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะดานคุณภาพและความปลอดภยัที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อลําไยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. เพื่อใชเปนแนวทางใหเกษตรกรและผูทําธุรกิจที่เก่ียวของผลิตลําไยใหมีคุณภาพ และความปลอดภัย ตรงกับความตองการของผูบริโภค 
          2. เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายสงเสริมการผลิตลําไยของภาครัฐใหสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีผูบริโภคตองการ  
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชศึกษา  คือ  
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
 แบบจําลองเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากสิ่งกระตุน 
(Stimulus) ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานมาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer ’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขาย
ไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจึงมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer Response) 
หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer ’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหแบงเปน 2 สวน คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการออกแบบสอบถามถามผูบริโภคท่ีซื้อลําไยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน        
400 ราย โดยมีขั้นตอนในการเลือกตัวอยางดังตอไปน้ี 

    ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกเขตในการเก็บตัวอยาง โดยแบงเขตกรุงเทพมหานครออกเปน 50 เขต ทําการคัดเลือกเขตในการเก็บตัวอยางใช
วิธีการสุมเขตแบบ Random Sampling จํานวน 5 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางกะป เขตมีนบุรี เขตสัมพันธวงศ  
     ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดตัวอยางในแตละเขตจากตัวอยางท้ังหมดท่ีจะเก็บจํานวน 400 ราย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
Proportional Random Sampling โดยแบงจํานวนตัวอยางที่สุมตามสัดสวนของประชากรในแตละเขตที่ไดเลือกไวในขั้นตอนที่ 1  

    ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดเขตที่ตองการศึกษาแลว จึงทําการคัดเลือกตัวอยาง โดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non Probability Sample) ทําการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเฉพาะเจาะจงกับผูที่เคยซื้อลําไยจากประชากรในแตละเขตท้ัง 5 เขตดังกลาว โดยเก็บ  
เขตละ 50 ราย  
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร วารสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของสอดคลอง ตลอดจนขอมูล
ทางสถิติที่หนวยงานราชการและเอกชนที่ไดรวบรวมไว เชน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร สํานักงานสถิติแหงชาติ และจาก
เอกสารงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของ  

 

2.2  การวิเคราะหขอมูล 
 แบงเปนการวิเคราะห ดังนี้  
 1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

     การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบริโภคโดยบรรยายถึงสภาพทั่วไปของพฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภคลําไยของกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการนําคาสถิติเบ้ืองตนรอยละ ความถี่ โดยใชวิธีสถิติเชิงพรรณนาท่ีไดจากแบบสอบถาม 

2.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
      การวิเคราะหคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะของลําไยของผูบริโภคดวยวิธี Conjoint Analysis ซึ่งเปนวิธีที่ใชวัดความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจากการบริโภคสินคา โดยความพึงพอใจจากการบริโภคสินคาไมไดเกิดมาจากสินคาโดยตรง แตมาจากในคุณลักษณะตาง ๆ ของตัวสินคา
ดวย  ซึ่งในที่นี้ตัวสินคาท่ีนํามาใช คือ ลําไยสดในฤดูกาลท่ีผูบริโภคกลุมตัวอยางไดมีการซ้ือ  แสดงในสมการอรรถประโยชน ที่อยูในรูป Linear 
Regression ที่ 1 คือ 

                                                                                                                 .… (1) iijk

n

j
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=1
0

โดยท่ี          คือ  คาความพึงพอใจที่ผูบริโภคใหในทางเลือกที่ i ir
 0α       คือ  คาคงที่ 

iβ         คือ คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการประมาณคาอรรถประโยชน (Part-Worth) จากคุณลักษณะตาง ๆ ของลําไย  

ijkΧ     คือ  ตัวแปรหุนแสดงคุณลักษณะของลําไยท่ี j ณ ระดับที่ i โดยให 

    เปน 1  ถาเปนคุณลักษณะลําไยท่ี j ในระดับที่ k 
     เปน 0  ถาเปนลําไยในคุณลักษณะอื่น ๆ  

iμ        คือ  คาความคลาดเคล่ือน 
 

2.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 
 การศึกษาในคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห คือ 

การวิเคราะหดวยวิธี Conjoint Analysis 
 การศึกษา Conjoint Analysis เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากการศึกษาทางดานคณิตศาสตร โดย Luce และ Tukey (1964) และมีการนํามาปรับ
ใชทางดานเศรษฐศาสตร โดย Lancaster ที่กลาววาความพึงพอใจของผูบริโภคจากการบริโภคสินคาไมไดเกิดมาจากตัวสินคาโดยตรง แตไดมาจาก
ความพึงพอใจในคุณลักษณะตาง ๆ ของตัวสินคา (Lancaster, 1971) ตอมาวิธีการ Conjoint Analysis ไดถูกนํามาประยุกตใชกับงานทางดานการตลาด 
(Green and Rao, 1971) ซึ่งจะใชวัดความพึงพอใจของผูซื้อตอทางเลือกในคุณลักษณะสินคาท่ีมีความหลากหลาย และเปนตัวกําหนดการเลือกสินคา
ของผูบริโภคในสินคาชนิดเดียวกันที่มีคุณลักษณะตางกัน และอาจใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตาด โดยวิธีการ Conjoint Analysis เปนวิธีที่ใช
หาคุณลักษณะที่ผูบริโภคจะไดรับความพึงพอใจมากที่สุดในสินคาและบริการ โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนาการปรับปรุงสินคา
และบริการใหดีขึ้น ใหตรงตอความตองการของผูบริโภค 
 

3.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการตัดสินใจในการบริโภคลําไยที่คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยใชวิธี Conjoint Analysis สุม
ตัวอยางจากผูบริโภคท่ีซื้อลําไยในฤดูกาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ป 2551 
ซึ่งเปนชวงฤดูกาลของลําไย ทําการวิเคราะหขอมูล ไดผลการศึกษา มีดังนี้   
 

3.1 สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง 
 จากการสุมตัวอยางจากผูบริโภคท่ีซื้อลําไยในฤดูกาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี จากการสํารวจกลุม 
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ตัวอยางพบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุระหวาง 21-30 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยสวน
ใหญมีอาชีพหลักเปนนิสิต นักศึกษา ทําธุรกิจสวนตัว และพนักงานเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอคน อยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และมีรายไดเฉลี่ยท้ัง
ครัวเรือน มากกวา 30,000 บาท ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูบริโภคลําไย 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนตัวอยาง 400 100.0 
เพศ        หญิง 291 72.8 
              ชาย 109 27.2 
ชวงอาย ุ         ตํ่ากวา 20 ป 10 2.5 
                       21-30 ป 193 48.2 
                       31-40 ป 70 17.5 
                       41-50 ป 76 19.0 
                       51-60 ป 44 11.0 
                       60 ปขึ้นไป 7 1.8 
                       อายุเฉล่ีย (ป) 34  
ระดับการศึกษา      ไมไดศึกษา 3 0.8 
                               ประถมศึกษา 41 10.2 
                               มัธยมศึกษาตอนตน 25 6.2 
                               มัธยมศึกษาตอนปลาย 57 14.2 
                               อนุปริญญา/ปวส.  21 5.2 
                               ปริญญาตรี 205 51.2 
                               ปริญญาโท 44 11.0 
                               ปริญญาเอก 4 1.0 

อาชีพ       นิสิต/นักศึกษา 91 22.7 
                 ธุรกิจสวนตัว 81 20.2 
                 พนักงานเอกชน 70 17.4 
                 รับราชการ 74 17.0 
                 รับจางทั่วไป 59 14.8 
                 พอบาน/แมบาน 13 3.2 
                 เกษตรกร 6 1.5 
                 รัฐวิสาหกิจ 4 1.0 
                วางงาน 2 0.4 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน            ตํ่ากวา 5,000 บาท 57 14.2 
                                           5,001-10,000 บาท 162 40.5 
                                           10,001-20,000 บาท 114 28.5 
                                           20,001-30,000 บาท 37 9.2 
                                           มากกวา 30,000 บาท 30 7.5 

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน     ตํ่ากวา 5,000 บาท 6 1.5 
                                           5,001-10,000 บาท 35 8.8 
                                           10,001-20,000 บาท 71 17.8 
                                           20,001-30,000 บาท 62 15.5 
                                           มากกวา 30,000 บาท 226 56.5 
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3.2  ปจจัยดานคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือลําไย 
 จากการศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะของลําไย พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับความสดมากที่สุด รองลงมา คือ รสชาติ ความ
สมํ่าเสมอ ไมมีผลเนาเสีย ขนาด การรับรองความปลอดภัย และเนื้อสัมผัส ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีปายแสดงราคาชัดเจน สถานท่ีที่ซื้อลําไย
เปนเปนประจํา คือ ตลาดสด รานคาริมทาง และซุปเปอรมารเก็ต การสงเสริมการขายท่ี ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญ คือผูขายท่ีมีอัธยาศัยดี มีการ
ใหบริการของผูขายท่ีดี การใหทดลองชิมกอนซื้อ โดยปกติผูบริโภคสวนใหญซื้อลําไยในฤดูกาลเฉล่ียเดือนละ 2-3 คร้ัง คร้ังละ 2 กิโลกรัม โดยมีราคา
เฉลี่ย ที่ซื้อ คือ 15.11 บาทตอกิโลกรัม 
 

3.3  ผลการวิเคราะหคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะลําไยของผูบริโภคของในดานคุณภาพและความปลอดภัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อลําไย
ดวยวิธี Conjoint Analysis  
 ผลการวิเคราะหคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะลําไยของผูบริโภคของในดานคุณภาพและความปลอดภัยของกลุมผูบริโภคตัวอยาง พบวา 
สวนใหญชอบลําไยท่ีมีสีเหลืองทอง มากกวาสีเหลืองอมนํ้าตาล โดยมีคาอรรถประโยชนเทากับ 0.32 และ -0.32 ตามลําดับ ซึ่งคาอรรถประโยชนที่มี
คาเปนบวก หมายถึง ความชอบ ซึ่งถามีตัวเลขมากแสดงถึงความชอบท่ีมากกวาตัวเลขนอย และคาอรรถประโยชนที่เปนลบ หมายถึงความชอบที่นอย
กวาคาท่ีเปนบวก แตใหผลตางกันกับคาบวก คือถาตัวเลขน้ันติดลบมากกวา แสดงวา มีความชอบนอยกวาตัวเลขที่ติดลบนอย ขนาด พบวา ผูบริโภค
สวนใหญชอบลําไยที่มีขนาดใหญ กลาง เล็ก ตามลําดับ โดยมีคาอรรถประโยชน คือ 1.72  0.23 และ -1.95 ตามลําดับ รอยช้ํา/รอยตําหนิ พบวา 
ผูบริโภคสวนใหญชอบลําไยท่ีไมมีรอยชํ้ารอยตําหนิ โดยมีคาอรรถประโยชน เทากับ 0.74 ระบบการผลิตพบวา ผูบริโภคสวนใหญชอบลําไยท่ีมีการ
ผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีคาอรรถประโยชนเทากับ 0.84 รองลงมาเปนการผลิตแบบอินทรีย โดยมีคาอรรถประโยชน 0.29 และการผลิต
แบบดั้งเดิม/ปกติ โดยมีคาอรรถประโยชนเทากับ -1.13ใบรับรองพบวา ผูบริโภคสวนใหญชอบลําไยท่ีมีใบรับรองมากกวาท่ีไมมีใบรับรองโดยมีคา
อรรถประโยชนเทากับ 1.04 ซึ่งมากกวาลําไยท่ีไมมีใบรับรองท่ีมีคาอรรถประโยชนเทากับ -1.04 ราคา พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ชอบราคา 15 บาท 
โดยมีคาอรรถประโยชน เทากับ -0.81 รองลงมาเปนราคา 30 บาท โดยมีคาอรรถประโยชน เทากับ -1.62 ราคา 45 บาท โดยมีคาอรรถประโยชน 
เทากับ -2.43 และราคา 60 บาท โดยมีคาอรรถประโยชน เทากับ -3.25 ตามลําดับ โดยมีผลดังตารางท่ี 2  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2  คุณลักษณะดานคุณภาพและความปลอดภัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อลําไยของกลุมตัวอยางผูบริโภค 
 

คุณลักษณะ คุณลักษณะยอย คาอรรถประโยชนที่คํานวณได 

เหลืองทอง 0.32 
สีผลลําไย 

เหลืองอมนํ้าตาล -0.32 

ใหญ 1.72 

กลาง 0.23 ขนาด 

เล็ก -1.95 

ไมมี 0.74 
รอยชํ้า/รอยตําหนิ 

มี -0.74 

ปลอดภัยจากสารพิษ 0.84 

อินทรีย 0.29 การผลิต 

ดั้งเดิม/ปกติ -1.13 

มี 1.04 
ใบรับรอง 

ไมมี -1.04 

15 -0.81 

30 -1.62 

45 -2.43 

ราคา 
(บาท) 

60 -3.25 
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ผลการศึกษาลําดับคุณลักษณะท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือลําไยของกลุมผูบริโภคตัวอยาง ซึ่งไดจากการเก็บขอมูล โดยใหกลุมผูบริโภค
ตัวอยางเรียงลําดับชุดคุณลักษณะแลวนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติ พบวา คุณลักษณะท่ีมีผลตอการยอมรับของผูบริโภค คือ ขนาด เปน
ลําดับที่ 1 ราคา เปนลําดับที่ 2 รูปแบบการผลิต  เปนลําดับท่ี 3 ใบรับรอง เปนลําดับที่ 4 รอยชํ้า รอยตําหนิ เปนลําดับที่ 5 และสีผลลําไย เปนลําดับท่ี 6 
ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3   คุณลักษณะท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยางผูบริโภค 
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3.4  ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาลําไยของผูบริโภคกลุมตัวอยาง 
 ปญหาและอุปสรรคในการซื้อลําไยของผูบริโภคกลุมตัวอยางท่ีพบ คือ ลําไยไมปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง ผูบริโภคไมมีความมั่นใจใน
การรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ลําไยท่ีซื้อมาเก็บรักษาไดไมนาน แมคาพอคาไมมีความซื่อสัตยในการขาย และไมมีการระบุยี่หอและท่ีมาของ
ลําไย ลําไยมีขนาดผลไมไดมาตรฐาน ลําไยมีผลเนาเสียปะปน มีพันธุลําไยใหเลือกซื้อนอย ลําไยมีรสชาติไมเปนที่พอใจ ลําไยมีสีผิวมีรอยตําหนิ ลําไย
มีจํานวนผลตอชอนอย สุดทายคือ ลําไยมีราคาสูง  
 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางผูบริโภคในการแกไขปญหาและอุปสรรคของการผลิตลําไยผูบริโภคสวนใหญตองการใหมีการจัดการ
หลักการเก็บเก่ียวที่ดีเพื่อที่จะคงคุณภาพความสด รสชาติ ใหคงท่ีเหมือนเก็บลําไยมาใหมๆ  ภาครัฐควรมีนโยบายลดการใชสารเคมีในทุก
กระบวนการผลิตลําไยและรัฐควรมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพของลําไยและมีการใหใบรับรองคุณภาพกอนวางจําหนาย รัฐควรใหการชวยเหลือใน
การกระจายผลผลิตใหเกษตรกร มีการควบคุมใหพอคาแมคามีความซื่อสัตยในการขาย และมีการประชาสัมพันธการบริโภคลําไยใหเปนที่แพรหลาย 
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บทคัดยอ 
การศึกษาเร่ืองการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน

บุคคล มีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานดวยกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค และศึกษา
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานต้ังแต 1 ปขึ้นไป อาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย วิเคราะหขอมูลดวยวิธีสถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีผลตอกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในประเด็นของการส่ือสารดานบรรจุ
ภัณฑ สินคาตัวอยาง และการโฆษณาบริเวณชั้นวางสินคา สําหรับดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ใน
ประเด็นของการสื่อสารดานโทรทัศน การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม และการมีสวนรวมในกิจกรรม ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในประเด็นของลักษณะการซ้ือ ประเภทของผลิตภัณฑ ความถ่ีในการซ้ือ ชวงเวลาในการ
รับประทาน วิธีตัดสินใจซื้อ ปจจัยที่มีผลตอการซื้อ สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีซื้อ และสาเหตุในการซ้ือ สวนดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในประเด็นของลักษณะการซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ ความถี่ในการซ้ือ วิธี
ตัดสินใจซ้ือ ปจจัยที่มีผลตอการซื้อ สถานท่ีรับประทาน และสาเหตุในการซื้อ นอกจากน้ีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการดานการโฆษณามีผลตอ
การตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานมากที่สุด รองลงมา ไดแก การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ การใช
พนักงานขาย  และการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยพบวาแตละปจจัยมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.654  0.337  0.229  0.108  0.053  และ 0.038 
ตามลําดับ แตถาหากไมมีการใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานลดลง โดยมีคาคงที่  
-5.456 
คําสําคัญ : การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

 

ABSTRACT 
This study had three objectives, that is, to study the personal factors affecting decisions on the purchase of ready-to-eat frozen food by 

integrated marketing communications, the personal factors in relation to the consumer behavior involving ready-to-eat frozen food, and the 
integrated marketing communications affecting decisions on the purchase of ready-to-eat frozen food. The target groups for the research are people 
who eat ready-to-eat frozen food for over 1 year and are residing in and around Bangkok. The number of the sample size was four hundred. The 
data analysis was done by descriptive statistics.   
 The results of the study showed that the personal careers affecting integrated marketing communications included the following: radio, 
cinema, billboard, product samples, competition for the prize or reward, discount special sales, celebrities, packaging, tasting booths and shelf 
advertisement; that the personal income affecting integrated marketing communications included the following: television, radio, magazines or 
journals, posters, social activities, public relations, participations and road show; that the personal careers in relation to the consumer behavior 
concerning ready-to-eat frozen food included the following: who purchase the product, types of products, frequency of purchasing the product, 
eating time, ways to make purchasing decisions, what to be considered when purchasing the product, where to eat, where to purchase the product 
and reasons for purchasing the product; that the personal income in relation to the consumer behavior regarding ready-to-eat frozen food included 
the following: who purchase the product, types of products, frequency of purchasing the product, ways to make purchasing decisions, what o be 
considered in purchasing the product, where to eat, and reasons for purchasing the product; and finally that the integrated marketing 
communications for advertising mostly affected their decisions on the purchase of ready-to-eat frozen food, followed by public relations, sales 
promotion, point-of-purchase communication, personal selling and event marketing, with coefficient of 0.654, 0.337, 0.229, 0.108, 0.053 and 0.038 

 195 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

respectively. But if the integrated marketing communications were not employed, their decisions on the purchase of ready-to-eat frozen food 
lowered, with the constant of -5.456. 
Keywords : Integrated Marketing Communications, Ready-to-eat 
 

1. บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่มากเกินความตองการ ประกอบกับชีวิตในสังคมท่ีซับซอนมากขึ้น จนมีเวลา
จํากัดในการรับขาวสารท่ีมากมาย ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสน นักการตลาดจึงตองหาวิธีการใหม ๆ ในการนําเสนอขอมูลและขาวสารไปยังกลุม
ผูบริโภค  ดังนั้นการส่ือสารการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่จะนําขอมูลและขาวสารเหลาน้ันไปยังกลุมผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
การสรางมูลคาใหกับองคกรในรูปของรายได ความนาเช่ือถือ และช่ือเสียงท่ีดี  (สมวงศ, 2549) 
 ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการน้ันเปนวิธีการสื่อสารท่ีสามารถชักจูงใหกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนลูกคาเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือ และจะกลายเปนลูกคาในท่ีสุด นอกจากน้ีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการยังเปนการมุงหวังตอ 
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายมากกวาตองการส่ือสาร เพื่อใหเกิดการรับรูและสรางทัศนคติที่ดีตอตราสินคา และสามารถโนมนาวพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนลูกคา ใหมาซื้อและใชสินคา ซึ่งเปนการสรางจุดยืนของตราสินคา ประเด็นสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
คือการลงมือทํางานทุกอยางจะตองสอดคลองและมีความตอเนื่อง จนเกิดการผสมผสานกันอยางลงตัว จะทําใหเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย และเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางตราสินคากับผูบริโภค (กฤษติกา, 2548) 

อาหารถือเปน 1 ในปจจัย 4 ที่มีความสําคัญขั้นพื้นฐานทําใหมีความตองการของตลาด โดยเฉพาะตลาดของสินคาอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานเปนกลุมของตราสินคาท่ีมีอยูหลากหลายและมีมูลคาทางการตลาดสูง ซึ่งปจจัยที่ทําใหตลาดอาหารแชแข็งพรอมรับประทานกลายเปน
โอกาสทางการตลาดใหมที่กําลังไดรับความนิยมท้ังจากผูผลิตและผูบริโภค ประการแรกคือ สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ยิ่งทําใหผูบริโภคมีเงินจับจายเพื่อ
ความสะดวกสบายมากขึ้น ประการท่ีสอง การเพิ่มขึ้นของคนโสด ครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงคนเดียว ผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบาน ทําใหไม
มีเวลาเตรียมอาหาร ประการท่ีสาม ผูผลิตพยายามพัฒนาสินคาขึ้นมาตอบสนองความตองการ ดวยการใหความสําคัญกับเร่ืองอาหารปลอดภัย และทํา
รสชาติใหเหมือนอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ มากท่ีสุด และประการสุดทาย คือการแพรหลายของเตาอบไมโครเวฟ (มาเก็ตเทียร, 2548)  

กลุมธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีการแขงขันกันสูงมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงทําใหสินคาดังกลาวมีความตองการในตลาดสูงขึ้น ทําให
ตลาดอาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีตราสินคามากมาย ซึ่งจะเห็นไดวาตราสินคาท่ีมีการสื่อสารการตลาดท่ีครอบคลุมทุกพื้นที่เทาน้ันที่จะเปนผูนํา
ทางการตลาดและมีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด ปจจุบันตลาดอาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีการแขงขันในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ี
แตกตางกัน  รวมถึงการแขงขันในเร่ืองผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนาย เพื่อขยายกลุมผูบริโภคในกวางมากขึ้น จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการสราง
ความโดดเดนใหกับสินคาแตกตางจากคูแขงอยางชัดเจน ทําใหผูบริโภคจดจําตราสินคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซ้ือมากขึ้น 
โดยเกิดการซ้ือตราสินคาซํ้าบอยคร้ัง จนกระท่ังเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไป และ
ตองการความสะดวกสบายและความเรงรีบมากขึ้น  

ดังน้ัน การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจึงเปนเคร่ืองมือการสื่อสารท่ีมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงค
ขององคกรธุรกิจ กับการจูงใจพฤติกรรมของผูบริโภคผานทางสวนประสมการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เพราะแนวโนมการตลาดในปจจุบันธุรกิจ
จะตองมุงสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และผูประกอบการจะตองติดตามตลาดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยนําทฤษฎีทางการตลาดมาปรับ
ใชใหเหมาะสม เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก โดยผูบริโภคจะใหความสําคัญในเร่ืองราคาและคุณภาพ
มากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการตลาด เชน การลด แลก แจก แถม โดยใหสอดคลองกับแนวทางการตลาดท่ียั่งยืน  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงนํามาสูการศึกษาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน โดย
ใชแนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบดวย 6 กิจกรรม ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การใชพนักงาน
ขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการสื่อสาร ณ จุดซ้ือ ซึ่งแนวคิดดังกลาวทําใหทราบถึงแนวโนมการสรางกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิง  
บูรณาการ 

 

1.2 จุดมุงหมายในการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานดวยกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
3) เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
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1.3  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
เพื่อไดทราบถึงกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ตลอดท้ังได

ทราบถึงปจจัยและแนวโนมในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน เพื่อได
ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนากลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสรางความจงรักภักดีตอตราสินคาของธุรกิจอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และไดแนวทางในการสรางและการพัฒนากลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ
ธุรกิจอื่นตอไป 
 

1.4  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน มีกรอบแนวคิดท่ีไดจากการศึกษา
คนควาทฤษฎีที่เก่ียวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

      1.4.1   ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคขั้นสุดทายท่ีซื้อสินคาและบริการไปเพื่อกินเองใชเอง หรือเพื่อกิน

หรือใชภายในครัวเรือน ผูบริโภคทุกคนที่ซื้อสินคาและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค ที่เรียกวาตลาดผูบริโภค ผูบริโภคทั่วโลกมีความแตกตางกันใน
ลักษณะประชากรอยูหลายประเด็น เชน ในเร่ืองของอายุ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และรสนิยม เปนตน ทําให
พฤติกรรมการกินการใช การซื้อ และความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแตกตางกันออกไป ทําใหมีการซื้อการบริโภคสินคาและบริการหลาย 
ๆ ชนิดที่แตกตางกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกลาวแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกที่ทําใหมีการบริโภคแตกตางกัน (Kotler, 2004) 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําถามท่ีใชในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W และ1H ซึ่งในการใชคําถาม 7 คําถาม 
เพื่อหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริรัตน และคณะ, 2546) 
      1.4.2  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC) จะใชการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ผูบริโภคกลุมน้ันหรือเปนสิ่งท่ีผูบริโภคเปดรับ ซึ่งเปนการใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดหลาย ๆ อยางมาผสมผสานกัน โดยเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดท่ีเลือกใหความสําคัญอยู 6 กิจกรรม ไดแก การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ณ จุด
ซื้อ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Belch, 1995) 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล 
    อาชีพ 
   รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ 

   การโฆษณา 
   การสงเสริมการขาย 
   การประชาสัมพันธ  
   การใชพนักงานขาย 
   การจัดกิจกรรมทาง      
   การตลาด 
การสื่อสาร ณ จุดซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ือ 
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1.5  สมมติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานดวยกิจกรรมการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอม

รับประทาน 
 สมมุติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research)  โดยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 1 ปขึ้นไป 
 

2.1  ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานท่ีทําการวิจัย 
 ประชากรคือ กลุมผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในเขตพื้นที่เปาหมายของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเนนเฉพาะกลุม
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีกระจายตามสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุมวัยทํางาน กระจายตามกลุมอาชีพที่มีประสบการณบริโภค
สินคาอาหารแชแข็งพรอมรับประทานต้ังแต 1 ปขึ้นไป ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใหทุกหนวยของประชากรมีโอกาสในการถูกเลือกเทากัน เปนจํานวน 400 ราย สถานท่ีทําการเก็บ
ขอมูล ไดแก กรุงเทพฯและปริมณฑล เพราะการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯเปลี่ยนไป ตองการความสะดวกสบายและความเรงรีบมากขึ้นและมีการ
กระจายชองทางการจัดจําหนายครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางทั่วถึง 
 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค 

สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  
 สวนที่ 3 ขอมูลการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะตางๆ  
 

2.3  ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
ผลการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย พบวา แบบสอบถามการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานตอการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการท้ังฉบับและรายดาน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคมากกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.7 แสดงวาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี
ความนาเช่ือถือและมีความสอดคลองภายในชุดเดียวกัน เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (กัลยา, 2548) 
 

2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในลักษณะขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือใชในการวิเคราะหคาสถิติตางๆ และเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสรุปผล 

โดยทําการรวบรวมขอมูลจาก ดังนี้ 
2.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจสภาพพื้นที่โดยการออกแบบสอบถามสําหรับผูบริโภค จากประชากร

กลุมเปาหมายคือผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน 400 ชุด 

2.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนเอกสารและสถิติตัวเลขจากหนวยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และหนวยงานตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ ไดแก หนวยงานวิจัยของราชการ หนวยงานวิจัยของภาครัฐ บทความ วารสาร รายงานการศึกษาวิจัย และอินเตอรเน็ต เปนตน 
 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 
ทําการประมวลผลโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการ

วิเคราะหผลหาคาสถิติตาง ๆ เพื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับ
การทดสอบสมมติฐานใชสถิติอางอิง ไดแก F-test เพียรสันไคสแควร และการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 

3. สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
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3.1  ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานดวยกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
            3.1.1 อาชีพ มีผลตอกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในมุมมองของผูบริโภค ในประเด็นของการสื่อสารดานวิทยุ โรงภาพยนตร 
ปายโฆษณา การแจกสินคาตัวอยาง การสงช้ินสวนชิงโชค การขายสินคา 2 ชิ้นในราคาพิเศษ การเปดตัวสินคาผานบุคคลที่มีชื่อเสียง บรรจุภัณฑ        
บูทชิมฟรีและสาธิตสินคา และการโฆษณาบริเวณชั้นวางสินคา นอกจากน้ันยังพบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนรอยละ 65.7 มีผลตอการ
โฆษณาทางวิทยุ โรงภาพยนตร ปายโฆษณา การแจกสินคาตัวอยาง การสงช้ินสวนชิงโชค การเปดตัวสินคาผานบุคคลที่มีชื่อเสียง การสื่อสาร ณ จุด
ขายดานบรรจุภัณฑ และการโฆษณาบริเวณชั้นวางสินคา มากกวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งมีอยูรอยละ 25.5 
            3.1.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในมุมมองของผูบริโภค และจากผลการวิเคราะหดังกลาว 
ผูประกอบการอาหารแชแข็งพรอมรับประทานจึงควรนํามากําหนดวิธีการสื่อสารแยกตามกลุมรายได โดยผูบริโภครอยละ 22 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15,001 – 20,000 บาท ควรใชสื่อการโฆษณาทางนิตยสาร/วารสาร สําหรับผูบริโภครอยละ 27.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท ควรใช
สื่อ การโฆษณาทางโทรทัศน นิตยสาร/วารสาร โปสเตอร การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม และการจัดกิจกรรมพิเศษที่ทําใหเกิดความประทับใจจากการมี
สวนรวมในกิจกรรม และผูบริโภครอยละ 18.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 บาทขึ้นไป นั้นควรใชสื่อ การโฆษณาทางโปสเตอร และการจัดโรดโชว 
(Road Show) 
 

3.2 ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
            3.2.1 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในสวนของลักษณะการซื้อ ประเภทอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน ความถี่ในการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ชวงเวลาในการรับประทานอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน วิธีตัดสินใจซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ปจจัยที่มีผลตอการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน สถานท่ีรับประทานอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน สถานท่ี
ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน และสาเหตุที่ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจากสถานท่ีจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
            3.2.2 รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในสวนของลักษณะการซ้ือ ประเภท
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ความถ่ีในการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน วิธีตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ปจจัยที่มีผลตอ
การซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน สถานท่ีรับประทานอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน และสาเหตุที่ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจาก
สถานท่ีจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      โดยผลจากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน พบวา สามารถนําไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค  
 

3.3  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
การวิเคราะหผลกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ทําการ

วิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) พบวาไดคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรการโฆษณา การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดเปนบวก แตคาคงท่ี Y มีคาเปนลบ แมวาผูประกอบการจะพัฒนาปจจัยท่ีเกิด
จากการโฆษณา การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ณ จุดซ้ือ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดใหดีขึ้นก็จะ
สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย และเม่ือตัวแปรอิสระมีคาเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลให Y มีคาเพิ่มขึ้น 
หากผูประกอบการสามารถเพิ่มงบประมาณในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในทุก ๆ ดานใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภค จะสงผลให
แนวโนมการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีมากขึ้น โดยคาความผันแปรหรือจําแนกกลุม (Canonical Discriminant Function) พบวา 
สมการการจําแนกมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา Canonical Correlation เทากับ 0.529 ซึ่งแสดงวาตัวแปรอิสระท้ัง 6 กิจกรรมสามารถอธิบายความผัน

แปรหรือจําแนกกลุมไดเทากับ 27.98% (0.529 = 0.2798) 2

 

4. ขอเสนอแนะ 
1. ธุรกิจควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน เพื่อเปนแนวทางการสรางกลยุทธทางการตลาด ดังน้ี สวนใหญ

จะซ้ืออาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็งมากท่ีสุด จํานวน 202 คน หรือรอยละ 50.5 โดยมีชวงเวลาในการรับประทานอาหารแชแข็งพรอมรับประทานชวง
เย็นมากท่ีสุด จํานวน 139 คน หรือรอยละ 34.8 ดานปจจัยที่มีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานมากที่สุด ไดแก ยี่หอของอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน จํานวน 182 คน หรือรอยละ 45.5 โดยผูบริโภคจะรับประทานท่ีบานมากท่ีสุด จํานวน 288 คน หรือรอยละ 72.0 สวนใหญจะซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีรานสะดวกซ้ือมากท่ีสุด จํานวน 233 คน หรือรอยละ 58.2 และสาเหตุที่ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจาก
สถานท่ีจําหนายตาง ๆ เพราะการเดินทางสะดวกมากท่ีสุด จํานวน 330 คน หรือรอยละ 82.4 ดังน้ันในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว จะทําให
ธุรกิจสามารถกําหนดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดจาก
คูแขง และสามารถเติบโตในสถานการณที่มีการแขงขันอยางสูง 
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2. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีผลตอการโฆษณาทางวิทยุ โรงภาพยนตร ปายโฆษณา การแจกสินคาตัวอยาง การสงช้ินสวนชิง
โชค การเปดตัวสินคาผานบุคคลท่ีมีชื่อเสียง การส่ือสาร ณ จุดขายดานบรรจุภัณฑ และการโฆษณาบริเวณช้ันวางสินคา ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรม
การซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานที่วาผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนสวนใหญจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานที่รานสะดวกซื้อ ดังน้ัน
นักการตลาดควรการทํากิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยใหความสําคัญกับสถานที่จัดกิจกรรมท่ีเปนรานสะดวกซื้อ เพื่อใหการสื่อสาร
เขาถึงกลุมผูบริโภคมากที่สุด ซึ่งจะชวยใหกลุมผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนมีการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานมากขึ้น 

3. ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีผลตอการโฆษณาทางโทรทัศน เนื่องจากผูที่มีกําลังซ้ือสูงจะมีการซ้ือ
ผลิตภัณฑโดยตองการทดลองอาหารแชแข็งพรอมรับประทานในรสชาติที่แปลกใหม และมีคุณประโยชน ซึ่งการส่ือสารทางโทรทัศนจะทําให
ผูบริโภคเกิดการรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว สําหรับผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีผลตอการโฆษณาทางนิตยสาร/
วารสาร โดยผูที่มีกําลังซ้ือตํ่าจะคํานึงถึงความคุมคาในการเลือกรับขอมูลขาวสาร สวนผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป มีผลตอ
การโฆษณาทางโปสเตอร เน่ืองจากผูที่มีกําลังซ้ือสูงจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญการส่ือสารท่ีเปนภาพนิ่ง หรือมีขอความส้ัน 
และกระชับชัดเจน สวนผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001–25,000 บาท มีผลตอการประชาสัมพันธดานการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  เนื่องจากผูที่
มีกําลังซ้ือสูงจะใหความสําคัญกับบริษัทที่มีการทําการตลาดเพื่อสังคม เชน การชวยเหลือสังคม การใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม เปนตน สําหรับ
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีผลตอการจัดกิจกรรมทางการตลาดในการจัดกิจกรรมพิเศษทําใหเกิดความประทับใจจากการ
มีสวนรวมในกิจกรรม และผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 บาทขึ้นไป มีผลตอการจัดกิจกรรมทางการตลาดในการจัดโรดโชว (Road Show) 
ไปตามพื้นที่ตาง ๆ  ดังนั้นธุรกิจตองใชกลยุทธแยกตามกลุมรายได ซึ่งจะทําใหกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย
มากขึ้น  

4. การวิเคราะหจําแนกประเภท ทําใหพบวาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท้ัง 6 กิจกรรม ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ การใชพนักงานขาย การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดน้ัน สื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การโฆษณา โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ เทากับ 0.654 รองลงมาคือ สื่อการประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.337  และ 0.229 ตามลําดับ 
ดังนั้นธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานจึงควรเนนกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย
ดังกลาว อยางไรก็ตามควรมีการวางแผนดานงบประมาณควบคูกับการจัดทํากลยุทธการใชสื่อ เนื่องจากจะเปนตนทุนการตลาดท่ีสําคัญของธุรกิจดวย 
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บทคัดยอ 
การศึกษาเร่ือง การใชชองทางการตลาดเพ่ือซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัย

สวนบุคคลท่ีสัมพันธกับทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงในการแสดงพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2) เพื่อ
วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีตอความต้ังใจใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ 3) เพื่อ
วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางความต้ังใจใชชองทางการตลาด กับพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยประชากร
กลุมเปาหมายคือ ผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อรับประทานเองและซื้อใหผูอื่น มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง โดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอางอิง 
 ผลการศึกษาพบวา ความเช่ือและการประเมินความเช่ือตอประเด็นชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีตรงกันอันดับแรก คือ 
การจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเปนที่รูจักในตลาด โดย พอ/แม เปนกลุมอางอิงท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางมากท่ีสุด สําหรับการทํานายความ
ต้ังใจใชชองทางการตลาดเพ่ือซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวากลุมตัวอยางใชชองทางการตลาดดวยตนเอง มากกวาการไดรับอิทธิพลจากกลุมอางอิง 
โดยพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีตรงกับความต้ังใจ ไดแก การใชชองทางรานขายยา คลินิก/
ศูนยบริการ และตัวแทนจําหนาย/ขายตรง ตามลําดับ ซึ่งชองทางรานขายยาควรมีผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเลือกซื้อหลากหลายยี่หอ เนื่องจากมีความ
นาเช่ือถือ สามารถเขาถึงไดสะดวก และสามารถซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางรวดเร็ว 
คําสําคัญ : ชองทางการตลาด ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

 

ABSTRACT 
The main objectives of this thesis were to study: 1) Factor of person in correlation with attitude and subjective norm to purchase dietary 

supplements, 2) The correlation between attitude and subjective norm with the intention to use marketing channels to purchase dietary 
supplements, and 3) The correlation between the intention and the behavior in using marketing channels to purchase dietary supplements. A set of 
four hundred questionnaires target population who purchased dietary supplements and who are 15 years old up in Muang Nakhon Ratchasima 
municipality. The data analysis was done by descriptive statistics and interface statistics. 

    The study has found that the behavioral beliefs that accorded with the evaluation of the consequences to marketing channels of 
dietary supplements were the sale of dietary supplements well - known in market, with parents having the most influences on the sample group. 
Regarding the prediction of the intention to use marketing channels to purchase dietary supplements, it was found that the sample groups’ use of 
marketing channels by themselves had more influences than the subjective norm. The behavior of sample group in using marketing channels to 
purchase dietary supplements that accorded with the intention included pharmacies, clinics/service centers, and agents/direct sales, respectively. 
However, the pharmacies should offer a variety of dietary supplements on the basis of trustworthy marketing channels, easy accessibility and 
convenient and quick purchase.  
Keywords: Marketing channels, Dietary supplements 
 

1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันคนไทยมีความหวงใยในการดูแลรักษาสุขภาพมากกวาในอดีต เห็นไดจากการท่ีผลิตภัณฑและบริการตางๆ ดานสุขภาพมีเพิ่มขึ้น
มาก เชน สถานท่ีออกกําลังกาย คลินิกดูแลสุขภาพ และส่ือดานสุขภาพ จึงมีผลใหความนิยมในผลิตภัณฑเสริมอาหารมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งธุรกิจ 
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหคนไทยมีการใชจายในเร่ืองการปองกันและรักษาสุขภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีสุขภาพดี เปนไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ในการสงเสริมการรักษาสุขภาพเชิงปองกัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 
ออนไลน, 2548) ทางดานการชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศไทย มากกวารอยละ 80 จําหนายผานผูแทนจําหนาย หรือขาย
ตรง สวนอีกรอยละ 20 เปนการจําหนายผานชองทางในระบบคาปลีก ไดแก รานขายยา และรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะ 
(หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, ออนไลน, 2549) ถึงแมวาธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญเร่ิมมาจากการจําหนายผานชองทางการขายตรง แตจาก
การที่มีธุรกิจใหมเขามาในตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหการจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารผานชองทางขายตรงไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และจากการสํารวจ
ขอมูลธุรกิจขายตรงพบวาธุรกิจหลายประเภทนํารูปแบบการใชชองทางที่หลากหลาย (Multi Channel) มาใชเพิ่มชองทางการตลาด เนื่องจากธุรกิจใหม
ที่เร่ิมเขาตลาดมีสมาชิกในเครือขายนอย และไมมีศักยภาพในการขายตรง ทําใหสินคาไมสามารถสงถึงกลุมลูกคาเปาหมายได ดังน้ันการหาทางออก
โดยการเพ่ิมชองทางการตลาดจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจหลายประเภทท่ีประสบปญหาน้ีเลือกใช และการใชกลยุทธการตลาดหลากหลายชองทางเปนแนวโนม
ที่ธุรกิจหลายประเภทนํามาใชในการแขงขันเพิ่มมากขึ้นต้ังแตป พ.ศ.2550 (บิซิเนสไทย, ออนไลน, 2550) ทั้งน้ี ความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
ธุรกิจอยูที่ความเหนือกวา และดีกวาของชองทางการตลาด ซึ่งธุรกิจควรตัดสินใจในเร่ืองชองทางการตลาดท่ีอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธภายใต
ขอจํากัดดานทรัพยากรและเปาหมายท่ีองคกรตองการเจริญเติบโตไดในระยะยาว (รวิพร, 2549)  

ดังน้ัน การที่ธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารมีกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา และการสงเสริมการตลาดท่ีดี แตหากผลิตภัณฑไมสามารถเขาถึง
ผูบริโภคได มีผลทําใหธุรกิจใหม หรือธุรกิจรายยอยไมสามารถแขงขันกับธุรกิจรายใหญได ทั้งน้ีการท่ีธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได จึงควรมีการศึกษาในเร่ืองทัศนคติของผูบริโภค เพื่อใชในการทํานายพฤติกรรมของผูบริโภค  นอกจากน้ี ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคคือ กลุมอางอิง เน่ืองจากกลุมอางอิงสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติของบุคคลได (ฉัตยาพร, 2550) และถาหากธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตองการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน จึงควรใหความสําคัญกับการวางกลยุทธดานชองทางการตลาดเพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภค ซึ่งธุรกิจควรมี
การศึกษาทัศนคติที่มีตอชองทางการตลาดของผูบริโภค เพื่อกําหนดกลยุทธดานชองทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร จึงเปนที่มาของ
การศึกษาการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางดานการจัดการชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งองคกรควรมีการเลือกใชชองทางท่ี
เหมาะสม รวมท้ังศึกษาถึงทัศนคติของผูบริโภคและอิทธิพลของกลุมอางอิงท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชชองทางการตลาด โดยนําทฤษฎีการกระทํา
ดวยเหตุผลมาใชในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี 
 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ในการแสดงพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
2) เพื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความต้ังใจใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริม

อาหาร 
  3) เพื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางความต้ังใจใชชองทางการตลาด กับพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และทําใหทราบถึงคานํ้าหนักความสําคัญระหวางทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงท่ีมีผลตอความต้ังใจใชชองทาง
การตลาด นํามาซ่ึงการไดรูปแบบของชองทางการตลาดท่ีเหมาะสม รวมท้ังไดขอสรุปและขอเสนอแนะ ในการใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางดานชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 

1.4 กรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนควาทฤษฎีที่เก่ียวของ เพื่อนํามากําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 1 มีทฤษฎีที่
เก่ียวของ ดังนี้ 

 

1.4.1 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 
        ลักษณะสําคัญของทฤษฎี สรุปไดวา เจตนาเชิงพฤติกรรม หรือความต้ังใจ (Behavioral Intention) ของบุคคลเปนตัวกําหนดการ

กระทํา ซึ่งความต้ังใจขึ้นอยูกับตัวกําหนด 2 ลักษณะ ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล เปนการประเมินทางบวก และลบ เรียกวา ทัศนคติตอพฤติกรรม ซึ่ง
ขึ้นอยูกับความเช่ือเก่ียวกับผลของการกระทํา (Behavioral Beliefs) และการประเมินผลการกระทํา (Evaluation of Consequences) และ 2) ปจจัยทาง
สังคม เปนการประมาณของบุคคลวาตนจะมีการคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm) เพียงใด โดยกลุมอางอิงหมายถึง บุคคลใกลชิดท่ีมี
ความสําคัญตอบุคคลผูนั้น ซึ่งการคลอยตามกลุมอางอิงขึ้นอยูกับความเชื่อเก่ียวกับทัศนคติของกลุมอางอิงตอการกระทําของตน (Normative Belief) 
และขึ้นอยูกับแรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to Comply) โดยท่ีความสําคัญของทัศนคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามกลุมอางอิง 
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความต้ังใจ หรือพฤติกรรม (ธีระพร, 2528 อางใน ธีรวุฒิ, 2542) 
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 1.4.2  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
         ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (ธนวรรณ และคณะ, 2547) ประกอบดวย 1) ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปน

ปจจัยขั้นพื้นฐานในการกําหนดความตองการและพฤติกรรม 2) ปจจัยทางสังคม (Social Factor) ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เชน กลุมอางอิง 
และครอบครัว 3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค เชน อายุ อาชีพ และบุคลิกภาพ เปนตน และ 4) ปจจัย
ทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เปนปจจัยในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม  

1.4.3  แนวคิดชองทางการตลาด 

         ผูบริโภคมีขอจํากัดดานเวลา สถานท่ี และความตองการ เก่ียวกับชนิด ขนาด และความหลากหลายของสินคา ทําใหตองการประเภท 

และระดับของบริการแตกตางกัน (รวิพร, 2549) ซึ่งชองทางการตลาดสามารถกอใหเกิดบริการ 5 ประการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ไดแก 

ปริมาณการซื้อ ระยะเวลารอคอย ความสะดวก ความหลากหลายของสินคา และการไดรับบริการ (Kotler, 2003) 
 

1.5  สมมติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับความเช่ือ

ตอการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับการ

ประเมินความเช่ือตอการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจท่ี

จะคลอยตามกลุมอางอิง 
สมมุติฐานที่ 4 ความเชื่อและการประเมินความเช่ือตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติที่มี

ตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
สมมุติฐานที่ 5 ความคิดเห็นของกลุมอางอิงและแรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุมอางอิง มีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิง 
สมมุติฐานที่ 6 ทัศนคติที่มีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารและการคลอยตามกลุมอางอิงสามารถรวมกันทํานายความต้ังใจ

ใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
สมมุติฐานที่ 7 ความต้ังใจใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชชองทางการตลาด

ของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) ซึ่งมีวิธีดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลในรูปแบบของการสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือเพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี
เปนผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

2.1 ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานท่ีทําการวิจัย 
ประชากรคือ กลุมผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อรับประทานเอง รวมท้ังซ้ือใหผูอื่น มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป โดยศึกษากลุมท่ีมี

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย   
(Simple Random Sampling) โดยใหทุกหนวยของประชากรมีโอกาสในการถูกเลือกเทากัน ซึ่งสถานท่ีทําการเก็บขอมูล ไดแก โรงพยาบาล สถานท่ี
ออกกําลังกาย หางสรรพสินคา และรานคาสวนลด 

 

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
สวนที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งพัฒนาตามแนวทฤษฎีการกระทําดวยแบงออกเปน     

6 ตอน ไดแก ความเช่ือและการประเมินความเช่ือของผูบริโภคท่ีมีตอการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิง 
ความคิดเห็นของกลุมอางท่ีมีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร แรงจูงใจในการคลอยตามกลุมอางอิง ความต้ังใจในการใชชองทาง
การตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร และทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค  
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
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2.3  ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ผลการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย พบวา แบบสอบถามวัดทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ทั้งปจจัยรวมและปจจัยยอย มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัคมากกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.7 แสดงวาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีความ
นาเช่ือถือเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (กัลยา, 2545) 
 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยเร่ือง การใชชองทางการตลาดของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

เชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากแหลงปฐมภูมิ (Primary Data) และแหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ดังนี้ 

2.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลจากการสํารวจประชากรกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือรับประทานเอง รวมท้ัง
ซื้อใหผูอื่น มีอายุต้ังแต 15 ป ขึ้นไป มีความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เปนผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุด  

2.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่ตีพิมพเผยแพร และแหลงขอมูลทางเว็บไซดที่เก่ียวของ ซึ่งแหลงขอมูลที่ไดมา
จากทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน  

 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ เพื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐานใชสถิติอางอิง ไดแก t-test F-test สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธเพียรสัน วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบลําดับที่ของสเปยรแมน 
 

3. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
3.1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงในการแสดงพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริม
อาหาร 

ผลการวิเคราะหความเช่ือและการประเมินความเช่ือเก่ียวกับชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร สามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางมี
ความเช่ือและการประเมินความเช่ือตอประเด็นชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีตรงกันเปนอันดับแรก คือ การจําหนายผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่เปนที่รูจักในตลาด  โดยเช่ือวาเปนเร่ืองจริง และเปนเร่ืองสําคัญสําหรับชองทางเคานเตอรในหางสรรพสินคา สวนประเด็นอื่นกลุมตัวอยางมี
ความเช่ือและการประเมินความเช่ือที่ไมตรงกัน  

อยางไรก็ตามเม่ือทําการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานเพศ พบวา เพศหญิงเช่ือวาชองทางที่มีความนาเช่ือถือ และจําหนายผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่เปนที่รูจักในตลาดคือ ชองทางตัวแทนจําหนาย/ขายตรง และชองทางท่ีจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศ คือชองทาง
อินเตอรเน็ทมากกวาเพศชาย สวนการประเมินความเช่ือเพศหญิงใหความสําคัญตอรานสะดวกซื้อวาควรมีผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเลือกซื้อ
หลากหลายยี่หอ และรานขายยาควรจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอที่มีราคาแพง ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเปนที่รูจักในตลาด และผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่นําเขาจากตางประเทศ มากกวาเพศชาย และพบวาเพศท่ีแตกตางกันมีแรงจูงใจในการคลอยตามกลุมอางอิงซ่ึงเปนกลุมบุคคลใกลชิดไดแก 
พอ/แม เพื่อน คนรัก  และญาติ/พี่นอง ในการใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไมแตกตางกัน 

ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุ 36 - 45 ป มีความเชื่อวาชองทางที่สามารถซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางรวดเร็วคือ ชองทาง
ซุปเปอรมารเกต กลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุ 26 - 35 ป และ15 - 25 ป มีความเชื่อวาชองทางที่มีผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเลือกซื้อหลากหลายย่ีหอคือ 
ชองทางรานขายยา และอินเตอรเน็ท ตามลําดับ มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป สวนการประเมินความเช่ือกลุมตัวอยางท่ีมีชวง
อายุ 15 – 25 ป ใหความสําคัญตอชองทางคลินิก/ศูนยบริการวาควรมีผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเลือกซื้อหลากหลายยี่หอ มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ
มากกวา 45 ปขึ้นไป และพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 15 – 25 ป มีแรงจูงใจในการคลอยตามกลุมอางอิงซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดคือ พอ/แม มากกวากลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 26 – 35 ป 36 – 45 ป และ มากกวา 45 ปขึ้นไป  

ดานสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสดมีความเช่ือวาชองทางท่ีมีผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเลือกซื้อหลากหลายย่ีหอคือ 
ชองทางอินเตอรเน็ท สวนชองทางท่ีจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นําเขาจากตางประเทศคือ ชองทางเคานเตอรในหางสรรพสินคา มากกวากลุม
ตัวอยางที่มีสถานภาพสมรส สวนการประเมินความเช่ือกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสด ใหความสําคัญตอชองทางอินเตอรเน็ทวาควรมีผลิตภัณฑเสริม 
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อาหารใหเลือกซื้อหลากหลายยี่หอ และชองทางรานสะดวกซื้อ ควรจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอที่มีราคาถูก มากกวากลุมตัวอยางท่ี
มีสถานภาพสมรส และพบวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการคลอยตามกลุมอางอิงซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดคือ พอ/แม มากกวากลุม
ตัวอยางที่มีสถานภาพสมรส 

ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความเช่ือตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารไม
แตกตางกัน สวนการประเมินความเช่ือกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอชองทางตัวแทนจําหนาย/ขายตรงวาควรจําหนาย
ผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอที่มีราคาแพง มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และพบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีแรงจูงใจในการคลอยตามกลุมอางอิงซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดคือ พอ/แม มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับสูง
กวาปริญญาตรี 

ดานอาชีพ พบวา อาชีพที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความเช่ือตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารไมแตกตางกัน สวนการ
ประเมินความเช่ือกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอชองทางคลินิก/ศูนยบริการวาควรมีความสามารถในการซ้ือผลิต
เสริมอาหารไดอยางรวดเร็ว และควรมีผลิตภัณฑใหเลือกซื้อหลากหลายยี่หอ มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพเปนแมบาน/พอบาน และกลุมตัวอยางท่ีมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอชองทางเคานเตอรในหางสรรพสินคาวาควรมีบริการขอมูล หรือคําแนะนําเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มากกวากลุมตัวตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ และพบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีแรงจูงใจใน
การคลอยตามกลุมอางอิงซึ่งเปนบุคคลใกลชิดคือ พอ/แม มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/เจาหนาที่รัฐ 

ดานรายได พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความเช่ือ และการประเมินความเชื่อตอชองทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมแตกตางกัน และพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท มีแรงจูงใจในการคลอยตามกลุมอางอิงซ่ึงเปน
บุคคลใกลชิดคือ พอ/แม มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท 

 

3.2 ความสัมพันธระหวางทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง มีผลตอความตั้งใจใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
การหาความสัมพันธของตัวแปรตามแนวทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล พบวา ผลรวมของผลคูณระหวางความเช่ือและการประเมินความ

เช่ือตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ( ) มีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติที่มีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริม

อาหาร (AB) โดยมีคาเทากับ 0.511 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางดานผลรวมของผลคูณระหวางความคิดเห็นของกลุมอางอิงท่ีมีตอ

ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และแรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุมอางอิง ( ) มีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตาม

กลุมอางอิงที่มีตอการใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร (SN) โดยมีคาเทากับ 0.621 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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เมื่อหาความสัมพันธของทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงท่ีมีตอความต้ังใจใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารพบวา 
ทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจ โดยมีคาเทากับ 0.426 และ0.267 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงสามารถรวมกันทํานายความต้ังใจใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดังแสดงใน
สมการ ดังนี้  

I = .513AB + .150SN 
จากสมการสามารถสรุปไดวา ทัศนคติที่มีตอชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร (AB) มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชชองทาง

การตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวาการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) 
 

3.3 ความตั้งใจใชชองทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
จากการหาความสัมพันธระหวางความต้ังใจและพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดเพ่ือซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวาความต้ังใจใช

ชองทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไดแก ชองทางตัวแทนจําหนาย / ขาย
ตรง (r=0.242) ชองทางรานขายยา (r=0.385) และชองทางคลินิก / ศูนยบริการ (r=0.301) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนความต้ังใจใช
ชองทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไดแก ชองทางรานสะดวกซื้อ        
(r=-0.268) ชองทางเคานเตอรในหางสรรพสินคา (r=-0.25) ชองทางซุปเปอรมารเกต (r=-0.268) และชองทางอินเตอรเน็ต (r=-0.025) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4. ขอเสนอแนะ 
1. การทําการตลาดกับผูบริโภคกลุมท่ีมีชวงอายุ 15 – 25 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. เปนนักเรียน/

นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 ควรมุงทําการตลาด และสรางการจูงใจกับกลุมอางอิงท่ีเปนพอ/แม เนื่องจากผูบริโภคกลุมน้ีมีรับฟงและ
ปฏิบัติตามพอ/แม มากกวากลุมอางอิงกลุมอื่น 
 2. กลยุทธในการจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารตามลักษณะของผลิตภัณฑควรเลือกชองทางดังน้ี ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเปนที่รูจักใน
ตลาดเนนที่การจําหนายผานเคานเตอรในหางสรรพสินคามากท่ีสุด ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศ และผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอที่มี
ราคาแพงเนนที่การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย / ขายตรงมากท่ีสุด ผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอที่มีราคาถูกเนนที่การจําหนายผานรานขายยามากท่ีสุด 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

3. ชองทางรานขายยาเปนชองทางท่ีผูบริโภคมีความต้ังใจในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารมากท่ีสุด โดยชองทางรานขายยาควรให
ความสําคัญในประเด็นดานการจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารหลากหลายยี่หอ มีความนาเช่ือถือ สามารถเขาถึงไดสะดวก และสามารถซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมอาหารไดอยางรวดเร็ว  
 4. ธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารควรกระจายสินคาในชองทางที่เหมาะสม ไดแก ตัวแทนจําหนาย / ขายตรง รานขายยา และคลินิก / 
ศูนยบริการ เนื่องจากเปนชองทางที่ผูบริโภคมีความต้ังใจใชชองทางเหลาน้ีเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีตรงกับพฤติกรรมการซื้อจริง สวนชองทาง
อื่น ไดแก รานสะดวกซื้อ เคานเตอรในหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเกต และอินเตอรเน็ต เปนชองทางท่ีผูบริโภคมีความต้ังใจใชชองทางเหลาน้ีเพื่อ
ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีตรงขามกับพฤติกรรมการซื้อจริง ดังน้ันหากตองการกระจายสินคาในชองทางเหลาน้ีควรมีกลยุทธทางการตลาดรวมกับ
พอคาคนกลางในการสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค 
 

5. เอกสารอางอิง 
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2. ฉัตยาพร เสมอใจ. 2550. พฤติกรรมผูบริโภค. ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด, กรุงเทพฯ. 
3. ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2547). การจัดการการตลาด. พิมพคร้ังที่ 2. เอช เอ็น กรุป จาํกัด, กรุงเทพฯ. 
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อุบลราชธานี. 
5. บิสิเนสไทย. 2550. Multi Chanel เกมปฏิวัตธิุรกิจขายตรง. [ออนไลน]. ไดจาก  
     http://www.businessthai.co.th/content.php?data=410257_Marketing 
6. รวิพร คูเจริญไพศาล. (2549). การกระจายชองทางการตลาดและลอจิสตกิส. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
7. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ. 2549. นูสกินเปดตัว เครื่องด่ืมสุขภาพ [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id= 

M2221534&issue=2153 
8. ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2548. อาหารเสริมสุขภาพป’48. [ออนไลน].ไดจาก: http://positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=34190 
9. Kotler, P. 2003.Marketing Management (11th ed.). Pearson Education., New Jersey. 



 

 

 
 
ภาพที่ 1 สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรในการใชชองทางการตลาดเพื่อซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 
ที่มา : จากการคํานวณ 

 

ความคิดเห็นของกลุมอางอิง 
(Normative Belief) 

การคลอยตามกลุม
อางอิง 

(Subjective Nome) 

ความตั้งใจใช
ชองทางการตลาด 

(Intention) 

ทัศนคติในการ 
เลือกใชชองทางฯ 

 (Attitude) 

 
 
 
 
ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 

ความเชื่อตอการใชชองทาง
การตลาดของผลิตภัณฑเสริม
อาหาร Behavioral Beliefs (bi) 
 r = .511 

การประเมินความเชื่อตอการใช
ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร Evaluation of 
Consequences

r = .426 

r = .267 

β1= .513 พฤติกรรมการใช
ชองทางการตลาด 

(Behavior)

  

 (ei) R = .486 

 

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง 
(Motivation to Comply) 

β2= .150 

r = .621 
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ผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหารประสบการณลูกคา 
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต 

Impacts of Customer Relationship Management and Customer Experience Management on Brand 
Equity of Credit Cards Business 

 

ฉวีวรรณ   เพ็ชรประสม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000  

E mail : aeae27@hotmail.com  โทร. 089-9179592 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหารประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอการบริหารประสบการณลูกคา ศึกษาผลกระทบทางตรงของการบริหาร
ประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคา และศึกษาผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของการบริหารลูกคาสัมพันธตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิต  ของกลุมผูหญิงวัยทํางานและเปนผูที่เคยมีประสบการณในการใชบัตรเครดิตอยางนอย 1 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  โดยใชสถิติหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ และวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา  การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธมีผลกระทบทางตรงตอ
การบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุด  การบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจมีผลกระทบทางตรง
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุด  การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บรักษาลูกคามีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคา
ในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุด และการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธมีผลกระทบทางออมตอ
คุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุดโดยผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจ  สําหรับผลกระทบรวมของ
การบริหารลูกคาสัมพันธตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บรักษาลูกคามีผลกระทบรวม
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุดโดยผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจ  และผลกระทบรวมของ
การบริหารประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต พบวา การบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและมั่นใจมี
ผลกระทบรวมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุด 
คําสําคัญ : การบริหารลูกคาสัมพันธ  การบริหารประสบการณลูกคา  คุณคาตราสินคา  ธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต 
 

ABSTRACT 
The present study had three objectives, that is, to study the direct effects of customer relationship management on customer experience 

management of credit cards business, the direct effects of customer experience management on the brand equity of credit cards business, and 
finally, the direct effects and indirect effects of customer relationship management on the brand equity of credit cards business. The target groups 
for research are working women who use credit cards for over 1 year and are residing in and around Bangkok. The statistics used were Pearson’s 
product-moment correlation coefficient, multiple regressions, and path analysis. 

The results of the study showed that the direct effects of the customer relationship management in action were mostly on customer 
experience management of credit cards business; that the direct effects of the customer experience management in assurance were mostly on brand 
equity of credit cards business; and  that the direct effects of the customer relationship management in retention were mostly on brand equity of 
credit cards business and indirect effects of the customer relationship management in action were mostly on brand equity of credit cards business 
by customer experience management in assurance. As for the total effects of customer relationship management on brand equity of credit cards 
business, it showed that the total effects of customer relationship management in retention were mostly on brand equity of credit cards business by 
customer experience management in assurance whereas  the total effects of customer experience management on brand equity of credit cards 
business revealed that the total effects of customer experience management in assurance were mostly on brand equity of credit cards business. 
Keywords : customer relationship management, customer experience management, credit cards business 
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1. บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

แนวคิดในเร่ือง คุณคาตราสินคา เปนสิ่งสําคัญของความสําเร็จทางการตลาด และเปนหัวใจของความสําเร็จและการเจริญเติบโตของท้ัง
องคกรธุรกิจ ทั้งน้ีการสรางตราสินคาใหมีคุณคาสูงในใจของลูกคา ยังสงผลถึงยอดขายและกําไรของธุรกิจอีกดวย ซึ่งปจจุบันนักการตลาดมุง
ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก (Customer Oriented) เพื่อผลักดันสินคาและตราสินคาใหสามารถจูงใจลูกคากลุมเปาหมายและเพื่อสราง
ความภักดีในกลุมลูกคากับตราสินคา เรียกวา การตลาดเชิงสัมพันธ(Relationship Marketing) ซึ่งเปนการอาศัยเคร่ืองมือในการจัดการ คือ การบริหาร
ลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM)  เปนเคร่ืองมือหลักในการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ความภักดี มีการซื้อซํ้าอยาง
ตอเนื่อง และกลายเปนผูชวยขายท่ีไมตองจายเงินเดือน (Brandage Magazine, 2549) นอกจาก CRM แลวปจจุบันยังมีการกลาวถึงการบริหาร
ประสบการณลูกคา(Customer Experience Management : CEM) ซึ่งเปนกระบวน การบริหารจัดการท่ีมุงเนนเพื่อการวางแผนในกระบวนการ
ใหบริการลูกคา  เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคาท่ีตกลงใจซื้อสินคาและใชบริการแลวจะมีประสบการณในการไดครอบครองสินคาและใช                       
บริการดวยความรูสึกพอใจตลอดอายุการใชงานสินคา (วิสิษฐ จงจิตเจริญพร, 2549)  จึงทําให คําวา CEM เปนเคร่ืองมือที่ขึ้นมาแทนท่ีหรือเสริมคําวา 
CRM (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2549)  CEM ไมเพียงแตเปนแนวคิดท่ีสอดคลองและประสานกับ CRM ไดอยางลงตัวเทาน้ันหากแตยังเปนแนวทางท่ีชวย
ใหการดําเนินงานดานการบริการในธุรกิจบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกดวย ดังน้ัน CEM จึงเปนหลักปฏิบัติที่ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมบริการควรใหความสนใจและพัฒนาควบคูกับ CRM เพื่อประโยชนในการแขงขันและสรางหลักประกันการทํากําไรในระยะยาวได 
(ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย, 2550)  

ทั้งน้ีปจจุบันธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจบริการประเภทหน่ึงท่ีมีแนวโนมแขงขันสูง โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2551 นอกจากน้ียังตองเผชิญกับ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจอีกดวย ซึ่งจากการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยป พ.ศ. 2551 พบวา ปริมาณบัตรเครดิตในระบบ ณ สิ้นป พ.ศ. 2551 ขยายตัว
รอยละ 7.6 ชะลอตัวลดลงจากรอยละ 10.1 ในป พ.ศ. 2550  โดย  กลยุทธการตลาดท่ีออกมาเพื่อชวยจูงใจใหสมัครบัตรเครดิต อยูในรูปแบบของการ
ทําตลาดรวม (Mass Marketing) และการทําตลาดในรูปแบบเจาะกลุมลูกคาตามพฤติกรรมความชอบ วิถีชีวิต ในการใชจายซ้ือสินคาหรือบริการ 
(Segment Marketing) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) นอกจากน้ีการวิจัย Affluent Thai Women โดยบริษัท ซินโนเวต จํากัด พบวา ผูหญิงท่ีมีรายไดสูงใน
ประเทศไทย มีจํานวนถึงรอยละ 20 ของประชากรระดับบนซึ่งมีกําลังซ้ือสูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลสํารวจช้ีใหเห็นวาผูหญิงไทยท่ีมี
รายไดสูงจะคํานึงถึงสถานะทางสังคม และรอยละ 50 ของผูหญิงกลุมนี้มองวาตนเองเปนผูตัดสินใจหลักในเร่ืองการเงินของครอบครัว (กรุงเทพธุรกิจ, 
2550)  และจากการวิจัยของ มีเดีย แอตลาส (Media Atlas) โดย บริษัท ซินโนเวต จํากัด พบวา ผูหญิงไทยนิยมสมัครบัตรเครดิตของธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา สําหรับผูหญิงทํางานในวัย 30-40 ป มากกวารอยละ 51 ของผูหญิงท้ังหมดท่ีเปนกลุมเปาหมาย จะ
ถือบัตรเครดิตอยางนอย 1 ใบ โดยมีแนวโนมใชจายผานบัตรเครดิตมากกวา 16,200 บาทตอเดือน ซึ่งเปนตัวเลขท่ีนาสนใจ แตทั้งน้ีธุรกิจบัตรเครดิตใน
ป พ.ศ. 2551 ไดชะลอตัวลง จึงทําใหผูประกอบการเร่ิมใหความสนใจในการใชกลยุทธการตลาดแบบเจาะกลุมลูกคามากขึ้น และกลุมผูหญิงวัยทํางาน
ในปจจุบันมีผลกระทบอยางมากตออํานาจการตัดสินใจซ้ือสินคา (Money Channel, 2551) และจากสภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันทําใหการจับจายใช
สอยของลูกคาบัตรเครดิตชะลอตัวลงมาก จึงเปนเร่ืองท่ีทาทายสําหรับการแขงขันในธุรกิจบัตรเครดิต จึงมีความสนใจในการเสนอกลยุทธทาง
การตลาดโดยนําเร่ืองของการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) และการบริหารประสบการณของลูกคา (CEM) เขามาชวยในการสรางคุณคาตราสินคา 
เพื่อเพิ่มโอกาสใหธุรกิจบัตรเครดิตใหกลับมาฟนตัวไดอีก จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจถึงเร่ืองผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหาร
ประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเลือกใชบริการสินเชื่อบัตรเครดิตของกลุมผูหญิงวัย
ทํางาน เพื่อใหไดแนวทางในการสรางกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจบัตรเครดิต โดยเฉพาะสําหรับกลุมผูหญิงวัยทํางานท่ีเปนกลุมเปาหมายท่ีกําลังเปน
ที่นาสนใจในปจจุบัน 
 

1.2  จุดมุงหมายในการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางตรงของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอการบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต 
2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางตรงของการบริหารประสบการณลูกคาที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต 
3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต 

 

1.3  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
   ทําใหไดขอมูลผลกระทบทางตรงท่ีเกิดจากการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหารประสบการณลูกคา และผลกระทบทางออมท่ีเกิดจาก
การบริหารลูกคาสัมพันธ ที่มีผลตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ทําใหไดขอคนพบในการพัฒนารูปแบบกลยุทธทางการตลาดเพื่อการ
สรางคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต นอกจากน้ีทําใหไดแนวทางในการกําหนดกลยุทธสําหรับสินคากลุมอื่นตอไป  
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1.4 กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธและการบริหารประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต มี
กรอบแนวคิด (ภาพท่ี 1) และทฤษฎีที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1.4.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพนัธ (CRM) 
         การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดในการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาท่ีมีการนําเอาระบบ

เทคโนโลยีเขามาชวยท้ังในการดานการขาย การตลาด และการบริการ โดยเนนในตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละราย รวมถึงเปนการชวย
สรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาและธุรกิจ ประกอบดวย 4 องคประกอบ (วิทยา ดานธํารงกูล และ พิภพ อุดร, 2547) ไดแก การสรางฐานขอมูลลูกคา 
(Database) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ (Action) และการเก็บรักษาลูกคา (Retention)  

1.4.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคา (CEM) 
         การบริหารประสบการณของลูกคา (CEM)  หมายถึง  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธโดยผานประสบการณทั้งหมดของลูกคาอยาง

ละเอียดรอบคอบ ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ ตราสินคาและองคการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ (Zeithamal, A. V. and Jo, M. B., 2000 อางถึงใน        
วิทยา ดานธํารงกูล และ พิภพ อุดร, 2547, หนา 243) ไดแก ความไววางใจได (Reliability) ความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง 
(Responsiveness) ความเช่ือถือและม่ันใจ (Assurance) ความเขาใจลูกคารายบุคคล (Empathy) และหลักฐานทางกายภาพ (Tangibles)  

1.4.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 
         คุณคาตราสินคา หมายถึง การตอบสนองของลูกคาในเชิงบวกตอการรับรูในผลิตภัณฑหรือบริการท่ีแตกตางกัน ที่ลูกคาไดรับจาก

การประสบการณและการสื่อสารของตราสินคาน้ัน รวมถึงการเปนคุณคาเพิ่มท่ีเกิดขึ้นในใจลูกคา เมื่อไดใชผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน ประกอบดวย    
5 องคประกอบ (Aaker.A. D., 1991 อางถึงใน วิทวัส รุงเรืองผล, 2544 หนา 9) ไดแก ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Royalty) การรับรูตอตรา
สินคา (Brand Awareness) การเขาใจตอคุณภาพ (Perceived Quality) การเช่ือมโยงกับตราสินคา (Brand Associations) และสินทรัพยของตราสินคา 
(Brand Assets)   โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 

 
 
 

 210 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 

การบริหารประสบการณของลกูคา 
(Customer Experience Management : CEM) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relationship Management : CRM) 

 
 

 
 
 

ความไววางใจได  (Reliability) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ท่ีมา:  ปรับจาก Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand โดย David A.Aaker, 1994 : Free Press. และ DEAR Model , เงื่อนไขของการ
บริการท่ีสรางประสบการณและความปติใหลูกคาของ Zeithamal Valarie A. & Mary Jo. (2000) โดย วิทยา ดานธํารงกูล และ พิภพ อุดร, 2547 

 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบทางตรงตอการบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต   
สมมติฐานที่2 การบริหารประสบการณลูกคามีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต   
สมมุติฐานที่3 การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต 
สมมุติฐานที่4 การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบทางออมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตโดยผานการบริหาร

ประสบการณลูกคา 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเปน

การวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) และมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือเพื่อ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูหญิงวัยทํางาน  
 
 

คุณคาตราสินคา  (Brand Equity) 

ความเต็มใจและรวดเร็วในการ

ตอบสนอง (Responsiveness) 

ความเช่ือถือและม่ันใจ (Assurance) 

หลักฐานทางกายภาพ  (Tangibles) 

ความเขาใจลูกคารายบุคคล  (Empathy) 

การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 

การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  (Electronic) 

การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสราง
ความสัมพันธ  (Action) 

การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Royalty) 

การรับรูตอตราสินคา (Brand Awareness) 

การเขาใจตอคุณภาพ  (Perceived Quality) 

การเช่ือมโยงกับตราสินคา  
 (Brand Associations) 

สินทรัพยของตราสินคา  (Brand Assets) 
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2.1 ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานที่ทําการวิจัย 
ประชากร คือ คนท่ีใชบัตรเครดิต โดยมีกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผูหญิงวัยทํางาน และเปนผูที่เคยมีประสบการณในการใชบัตรเครดิตอยาง

นอย 1 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งใชการสุมกลุมตัวอยางแบบ
อาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางอยางงายโดยให
ประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกเปนตัวอยางเทาๆ กัน โดยมีสถานท่ีทําการเก็บขอมูล ไดแก บริษัทเอกชน  สวนสาธารณะ  หางสรรพสินคา และ
สถานท่ีศึกษา 

 

2.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ- สอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
สวนที่ 2 ขอมูลดานการบริหารลูกคาสัมพันธในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ไดแก การสรางฐานขอมูลลูกคา การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ และการเก็บรักษาลูกคา  
สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารประสบ- การณลูกคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ไดแก ความไววางใจได ความเต็มใจและรวดเร็วในการ

ตอบสนอง ความเช่ือถือและม่ันใจ ความเขาใจลูกคารายบุคคล และหลักฐานทางกายภาพ  
สวนที่ 4 ขอมูลดานคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต ไดแก ความจงรักภักดีตอตราสินคา การรับรูตอตราสินคา ความเขาใจตอ

คุณภาพ การเช่ือมโยงกับตราสินคา และสินทรัพยของตราสินคา  
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ 

 

2.3 ผลการหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ 
การวิเคราะหประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเพื่อหาความนาเช่ือถือ โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’ alpha 

coefficient) ทั้งน้ีผลที่ไดจากการทดสอบแบบสอบถามควรมีคาสัมประสิทธิ์เอลฟา (α ) ไมตํ่ากวา 0.70 ขึ้นไปจึงเปนแบบสอบถามที่มีความ
นาเช่ือถือ (เพ็ญแข แสงแกว, 2541) ซึ่งผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ พบวา ปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ  ดานการบริหาร
ประสบการณลูกคา และดานคุณคาตราสินคา มีคาสัมประสิทธิ์เอลฟา ( ) เทากับ 0.70 ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษามีความ
นาเช่ือถือสามารถนําไปเก็บขอมูลในการวิจัยได  

α
 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางท่ี

เปนผูหญิงวัยทํางาน และเปนผูที่เคยมีประสบการณในการใชบัตรเครดิตอยางนอย 1 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 
400 ราย ซึ่งไดจากการคํานวณเพื่อหาขนาดตัวอยางในกรณีไมทราบจํานวนประชากร  และใชการสุมกลุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน 
(Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  

2.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธ  การบริหารประสบการณลูกคา คุณคาตราสินคา รวมถึง
ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก หนังสือ หนังสือแปล บทความจากหนังสือพิมพ  บทความในวารสาร รายงานการ
ประชุม สัมมนาวิชาการ บทความออนไลน ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัยไดจาก  วิทยานิพนธ หนังสืออางอิง 
รายงานการวิจัย บทความวิชาการ บทความวารสาร เปนตน 
 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี  1) ทดสอบหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เพื่อทดสอบหาระดับคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ที่มีผลกระทบตอตัวแปรตาม โดยใชสถิติหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ แบบเพียรสัน  2) วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เพื่อทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกัน
มากนอยเพียงใด ซึ่งความสัมพันธที่วิเคราะหไดจะนํามาสรางสมการพยากรณ โดยการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Beta)  3) วาด
เสนทางความสัมพันธ (path model)  ตามหลักการของการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ที่ไดจากการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธตามสมมติฐาน และ  4) หาขนาดผลกระทบ  ทั้งในสวนของตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบทางตรงและตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบทางออม
ตอตัวแปรตามในรูปแบบความสัมพันธตามสมมติฐานขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 และขอท่ี 4 
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3. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
3.1 สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

3.1.1  การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบทางตรงตอการบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต พบวา การบริหารลูกคา
สัมพันธในดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธมีผลกระทบทางตรงตอการบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต
มากที่สุด โดยมีขนาดผลกระทบ เทากับ 0.292 รองลงมา คือ การเก็บรักษาลูกคา  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสรางฐานขอมูลลูกคา โดยมี
ขนาดผลกระทบ เทากับ 0.281 0.232 และ 0.135 ตามลําดับ 

3.1.2  การบริหารประสบการณลูกคามีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต  พบวา การบริหารประสบการณ
ลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจมีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุด โดยมีขนาดผลกระทบ เทากับ 0.388 
รองลงมา คือ  ความเขาใจลูกคารายบุคคล ความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง  ความไววางใจได และหลักฐานทางกายภาพ  โดยมีขนาด
ผลกระทบ เทากับ 0.339 0.334 0.283 และ 0.124 ตามลําดับ 

3.1.3  การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต  พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธใน
ดานการเก็บรักษาลูกคามีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิตมากท่ีสุด โดยมีขนาดผลกระทบ เทากับ 0.325 รองลงมา คือ  
การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสรางฐานขอมูลลูกคา โดยมีขนาดผลกระทบ เทากับ 0.309 
0.152 และ 0.139 ตามลําดับ 

3.1.4   การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบทางออมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต  พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธใน
ดานการกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธมีผลกระทบทางออมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิตมากท่ีสุดโดยผานการบริหาร
ประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจ โดยมีขนาดผลกระทบ เทากับ 0.142  รองลงมา คือ  การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บรักษา
ลูกคาโดยผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจ   และการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดย
ผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง โดยมีขนาดผลกระทบเทากับ 0.132 และ 0.130 ตามลําดับ 

3.1.5  การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลกระทบรวมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการ
เก็บรักษาลูกคามีผลกระทบรวมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุดโดยผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือ
และม่ันใจ โดยมีขนาดผลกระทบ เทากับ 0.457  และผลกระทบรวมของการบริหารประสบการณลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต 
พบวา การบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจมีผลกระทบรวมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุด โดยมี
ขนาดผลกระทบ เทากับ 0.388 
 

4.  ขอเสนอแนะ 
1. บริษัทบัตรเครดิตสามารถใชกลยุทธการบริหารประสบการณลูกคาในการสรางประสบการณที่ดีในการใชบริการบัตรเครดิต ซึ่งการให

ความสําคัญกับการบริหารลูกคาสัมพันธจะเปนปจจัยสําคัญในการทําใหเกิดประสบการณที่ดีในการใชบริการบัตรเครดิตของลูกคาได โดยเฉพาะการ
บริหารลูกคาสัมพันธในดานการกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธจะมีผลตอการบริหารประสบการณลูกคามากท่ีสุด ซึ่งในการกําหนด
โปรแกรมการสรางความสัมพันธนั้นสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาไดหลากหลายรูปแบบ เชน การสรางความสัมพันธดวยคุณคาเพิ่ม การสราง
ความสัมพันธโดยการใหรางวัลอยางตอเน่ือง การสรางความสัมพันธตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับลูกคา การสรางความสัมพันธดวยการใหความรู
เฉพาะดานแกลูกคา และการใหบริการเสริม เพื่อความสะดวกและเพ่ิมความมั่นใจใหกับลูกคา เปนตน   

    ทั้งน้ีผูประกอบจะตองคํานึงถึงการบริหารความสัมพันธลูกคาในดานอื่นๆ นอกเหนือจากการกําหนดโปรแกรมเพื่อการสราง
ความสัมพันธ ไดแก การสรางฐานขอมูลลูกคา การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเก็บรักษาลูกคา เขามาชวยในการบริหารประสบการณลูกคา 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการมากยิ่งขึ้น  

2. ถาหากบริษัทบัตรเครดิตสามารถสรางประสบการณที่ดีในการใชบริการบัตรเครดิตใหกับลูกคาไดแลว จะสงผลตอการทําใหเกิดคุณคา
ตราสินคาของธุรกิจบัตรเครดิตน้ันดวย โดยเฉพาะการทําใหลูกคาเกิดความเช่ือถือและม่ันใจในการใชบริการ  ซึ่งเปนปจจัยของการบริหาร
ประสบการณลูกคาท่ีมีผลตอคุณคาตราสินคามากท่ีสุดในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ทั้งน้ีในการทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและมั่นใจนั้น ธุรกิจบัตร
เครดิตจะตองมีวิธีการที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของลูกคาและความสามารถของบริษัทในการใหบริการ เชน การใหบริการอยางเปนผูชํานาญ 
การแสดงถึงความม่ันคงทางดานการเงินของบริษัทและการพัฒนาความสามารถในการใหบริการของพนักงาน เปนตน ทั้งน้ีผูประกอบจะตองคํานึงถึง
การบริหารประสบการณลูกคาในดานอื่นๆ นอกเหนือจากความเช่ือถือและม่ันใจ ไดแก ความไววางใจได  ความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง  
ความเขาใจลูกคารายบุคคล  หลักฐานทางกายภาพ เขามาชวยในสรางคุณคาตราสินคา 

 213 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

     นอกจากน้ีแลวการบริหารลูกคาสัมพันธยังมีผลตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตอีกดวย โดยเฉพาะในดานการเก็บรักษา
ลูกคา ซึ่งมีผลตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากท่ีสุด  เชน การประเมินความสําคัญของลูกคาแตละราย เพื่อเก็บรักษาลูกคาช้ันดีไว 
การรักษาความสัมพันธที่ดีตอลูกคาเพื่อใหลูกคาไดรับผลประโยชนเพิ่มพูน การใหความสําคัญกับบริการหลังการขาย และการดูแลเอาใจใสลูกคาอยู
เสมอ  การใหความสําคัญในการรักษาการเติบโตของลูกคาเดิม และการใหขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงในการใชบริการอยูเสมอ เปนตน ซึ่ง
ผูประกอบการในธุรกิจบัตรเครดิตควรใหความสําคัญกับการบริหารลูกคาความสัมพันธเพราะนอกจากจะทําใหเกิดประสบการณที่ดีในการใชบริการ
ของลูกคาแลว ยังทําใหเกิดคุณคาตราสินคาไดอีกดวย ทั้งน้ีผูประกอบการตองคํานึงถึงปจจัยดานอื่นๆ ของการบริหารลูกคาสัมพันธดวย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานของธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต 

3. ในการสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อการแขงขันของบริษัทบัตรเครดิตน้ัน บริษัทบัตรเครดิตสามารถประยุกตโดยการผสมผสานการ
บริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารประสบการณลูกคา โดยเฉพาะการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บรักษาลูกคา และการบริหารประสบการณ
ลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจ ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอคุณคาตราสินคามากท่ีสุด มาเปนแนวทางในการสรางความแตกตางในการใหบริการ ซึ่ง
การทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา  การรับรูตอตราสินคา  ความเขาใจตอคุณภาพ และการเช่ือมโยงกับตราสินคาน้ันถือเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหตราสินคามีคุณคาสูงในใจของลูกคา เปรียบเสมือนเปนตัวชวยในการใหบริการที่จะสงผลตอการใชบริการอยางตอเนื่องของลูกคา เกิดการบอก
ตอของลูกคา และเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนของบริษัทบัตรเครดิตน้ันได   
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ความเขาใจกับพฤติกรรมผูบริโภคตอน้ําพริก
สําเร็จรูปพรอมรับประทาน ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอผลิตภัณฑ ในดานประโยชนหลัก ดานบรรจุภัณฑ ดานตราสินคา ดานราคา และดาน
คุณภาพ กับพฤติกรรมผูบริโภคตอนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 440 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการ
ทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
         ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท และประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว 
 2.  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคดานมูลคาการซ้ือในแตละคร้ัง (บาท/คร้ัง) ตอการบริโภค
น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู ความเขาใจตอผลิตภัณฑน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน อยูในระดับดี โดยมีความสัมพันธ
ในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  ทัศนคติตอผลิตภัณฑน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานดานประโยชนหลัก ดานบรรจุภัณฑ ดานตราสินคา ดานราคา และดานคุณภาพ 
อยูในระดับดี โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.  พฤติกรรมผูบริโภคตอนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญนิยมซ้ือในปริมาณ  201-400 กรัม/คร้ัง เสีย
คาใชจายในการซื้อน้ําพริก 1-100 บาท/คร้ัง เปนบางคร้ัง สวนใหญเปนน้ําพริกเผา โดยมีแหลงขอมูลที่สําคัญที่สุดที่แนะนําจากสมาชิกในครอบครัวใน
โอกาสท่ีเดินทางไปตางจังหวัด เพื่อจุดประสงครับประทานในครัวเรือน 
 
1.  บทนํา  
 น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานเปนเคร่ืองปรุงรสท่ีเพิ่มรสชาติของอาหารในการบริโภค ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแตละประเภท แตละ
ชนิดแตกตางกันออกไป ในอดีตมีขั้นตอนในการผลิตหรือกรรมวิธีการทําน้ําพริกแตละชนิด ถือวามีขั้นตอนที่ยุงยาก รวมไปถึงกระบวนการการเตรียม
วัตถุดิบในการทํานํ้าพริกแตละคร้ังมีมากมาย และท่ีสําคัญคือ ไมสามารถเก็บไวบริโภคไดนาน ทําใหเกิดคําถามตามมาคือ จะทําอยางไรใหน้ําพริก
สามารถเก็บไวใชไดนานๆ และสามารถนํามารับประทานไดในทันทีที่มีความตองการในการบริโภค ซึ่งทางออกของปญหานี้คือ การแปรรูปอาหาร
โดยการอบแหง หรือการใชระบบสุญญากาศ โดยการนําความชื้นออกจากอาหาร ปองกันการเกิดเช้ือรา ทําใหเก็บรักษาไวไดนาน ซึ่งในพ.ศ. 2551 
ธุรกิจดานการผลิตนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานไดมีกําลังการผลิตของผูประกอบการโดยรวมท้ังส้ินถึง 4,643,400 กิโลกรัม มูลคาทางการตลาด
สูงถึงปละกวา 1,200 ลานบาท (ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม) และมีโอกาสในการขยายตัวสูงขึ้นทุกป ดวยเหตุผลที่ประชากรไดมีการอพยพถ่ินฐาน
เพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป ตองรีบเรงแขงขันกันใหทันเวลา ทําใหผูนิยมบริโภครสชาติดี นิยมซ้ือหานํ้าพริกสําเร็จรูปมารับประทาน เพิ่มมากขึ้น
เปนลําดับ 
 จากประเด็นดังกลาวทําใหบริษัทผูผลิตนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน ตางเล็งเห็นความสําคัญที่เกิดขึ้น ทําใหมีการปรับแผนการ
ดําเนินงาน รูปแบบของผลิตภัณฑ ตลอดจนออกสายผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มยอดขายใหมากขึ้นตามลําดับ อีกทั้งยังเตรียมรองรับการเปล่ียนแปลงกับ
สถานการณทางการตลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได และอาจเปนเพราะน้ําพริกสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมที่ลงทุนไมมากนัก เปนเหตุใหเกิดคูแขงที่จะเขามาใหม 
ในตลาดสามารถเขามาไดโดยงาย เปนสินคาที่สามารถลอกเลียนแบบไดงาย  สูตรและฝมือในการทําน้ําพริกของผูผลิตแตละรายไมแตกตางกันมาก ทํา 
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ใหผูบริโภคแยกความแตกตางของสินคาไดยาก จึงเปนเหตุใหผูผลิตหันมาใชแนวคิดทางการตลาด โดยการนําสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) คือ ปจจัย4 ประการ (4P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) มา
ใช โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจผูผลิตนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานเปนธุรกิจที่เนนชองทางการจัดจําหนาย การสรางความพึงพอใจในรสชาติความ
สะอาด ประกอบกับพัฒนาการในการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ จะทําใหลูกคามีความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ และกอใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา 
(Loyalty Customer) ดวยเหตุผลสําคัญดังกลาว จึงเปนผลใหผูวิจัยในฐานะผูบริโภคมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาคนควาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
มีความสําคัญตอการบริโภคน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรมากถึง 5,716,246 คน ซึ่ง
มากท่ีสุดในประเทศไทย ในพ.ศ. 2550 (ที่มา : www.otp.go.th) และมีการอัตราการเพ่ิมของประชากรมากเปนอันดับหน่ึงของประเทศ ทั้งน้ีสวนหนึ่ง
เกิดขึ้นจากมีการเคล่ือนยายของประชากรจากภายนอกเขามาอยูอาศัย และประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมอยูดวยกัน 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตอนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 
 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู  ความเขาใจกับพฤติกรรมผูบริโภคตอน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธในดานทัศนคติตอผลิตภัณฑ ในดานประโยชนหลัก ดานบรรจุภัณฑ ดานตราสินคา ดานราคา และดานคุณภาพ 
กับพฤติกรรมผูบริโภคตอนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1)  ทําใหไดขอมูลพื้นฐานทางการตลาดท่ีจะเปนประโยชนตอผูประกอบการผลิตน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานโดยท่ัวไป เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
 2)  เพื่อที่ผูบริหารในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการผลิตภัณฑน้ําพริกสําเร็จรูปอาจนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมใน
ดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3)  เพื่อที่ผูสนใจอาจใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการผลิตนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอม
รับประทาน 
 4)  ผลจากการทําวิจัยคร้ังน้ี สามารถท่ีจะนําขอมูลไปเปนแนวทางใหกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ และเพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควา
ขอมูลของผูสนใจในเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “พฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีแสดง

ถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
 

         ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)                                                             ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
                                    
  
 
  

1. ตัวแปรดานประชากรศาสตร 
     - เพศ                                 - รายไดเฉล่ียตอเดือน 
     - อาย ุ                                - อาชีพ 
     - ระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  พฤติกรรมผูบริโภคน้ําพริกสําเร็จรูปพรอม 
     รับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับน้ําพริก 
   สําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 

      - ปริมาณการซื้อในแตละคร้ัง  (กรัม / คร้ัง) 
      - มูลคาการซ้ือในแตละคร้ัง  (บาท / คร้ัง) 
      - ความถี่ในการซื้อ  (จํานวนคร้ัง / เดือน) 

3. ตัวแปรดานทัศนคติตอผลิตภัณฑ 
     - ดานประโยชนหลัก         - ดานราคา 
     - ดานบรรจุภัณฑ               - ดานคณุภาพ 
     - ดานตราสินคา 
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1.4  สมมติฐานการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานไว  3 ขอ ดังนี้ 

 1.  ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคตอน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 2.  ความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูป
พรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ทัศนคติตอผลิตภัณฑ ไดแก ดานประโยชนหลัก ดานบรรจุภัณฑ ดานตราสินคา ดานราคาและดานคุณภาพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดลําดับวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  

 1.  การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.  การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท และประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว 
 2.  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคดานมูลคาการซ้ือในแตละคร้ัง (บาท/คร้ัง) ตอการบริโภค
น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู ความเขาใจตอผลิตภัณฑน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน อยูในระดับดี โดยมีความสัมพันธ
ในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติตอผลิตภัณฑน้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานดานประโยชนหลัก ดาน
บรรจุภัณฑ ดานตราสินคา ดานราคา และดานคุณภาพ อยูในระดับดี โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 4.  พฤติกรรมผูบริโภคตอนํ้าพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญนิยมซ้ือในปริมาณ  201-400 กรัม/คร้ัง เสีย
คาใชจายในการซื้อน้ําพริก 1-100 บาท/คร้ัง เปนบางคร้ัง สวนใหญเปนน้ําพริกเผา โดยมีแหลงขอมูลที่สําคัญที่สุดที่แนะนําจากสมาชิกในครอบครัวใน
โอกาสท่ีเดินทางไปตางจังหวัด เพื่อจุดประสงครับประทานในครัวเรือน 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีสําคัญ ซึ่งเก่ียวกับดานคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคลิ้นจี่
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยแบบจําลอง conjoint ในการวิเคราะหผลการวิเคราะหพบวา คุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก
ที่สุด คือ รสชาติ รองลงมา คือ ราคา รูปแบบการผลิต การมีใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค สีเปลือกลิ้นจี่ และรอยชํ้าตําหนิ ผลการวิเคราะห
การแบงกลุมตลาดพบวาสามารถแบงกลุมตลาดออกเปน 3 กลุม คือ ตลาดที่ 1 เปนกลุมผูบริโภคลิ้นจ่ีที่นิยมซื้อลิ้นจ่ีที่เปนผูซื้อที่นิยมซ้ือในสถานท่ี
จําหนายแบบดั้งเดิม ซึ่งใหความสําคัญกับราคาล้ินจี่และสีเปลือกลิ้นจี่ ตลาดท่ี 2 เปนกลุมผูบริโภคท่ีนิยมซ้ือลิ้นจี่ในสถานท่ีจําหนายแบบสมัยใหม ซึ่ง
ที่ใหความสําคัญกับรูปแบบการผลิตและการมีใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค และสวนตลาดท่ี 3 เปนกลุมผูซื้อที่ไมมีความเฉพาะเจาะจง
สถานท่ีจําหนายในการซื้อ ซึ่งใหความสําคัญกับรสชาติและราคาล้ินจี่  
คําสําคัญ : ลิ้นจี่ คุณภาพและความปลอดภัย conjoint analysis   
 

ABSTRACT 
 This research discovered in High Efficiency Quality of Lychee which has affected on customer decision making for consuming in 

Bangkok area based on quality and safety. To segment target markets, conjoint model and cluster analysis method were applied into this study. 
Additionally, it could be claimed that taste of Lychee was the most important choice for making decision for purchasing. Following by Prices, 
Producing process, Certificated in hygienic food, and color of its skin were ranged in priority. Market segmentation, it was divided into 3 groups; 
Traditional Market, Modern Trade, and None Specified. Traditional Market is a group of customers who mostly aware of variety of prices and 
color of its skin. Modern Trade is a group of clients who concentrate in Producing Process and Hygienic Certificate. None Specified is a group of 
clients who has not signified places for purchasing. Taste and its Prices were the most important issue. 
Keywords: lychee, safety and quality, conjoint analysis    
 

1.  บทนํา   
ลิ้นจ่ี (Litchi chinensis Sonn.) เปนไมผลเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอีกชนิดหน่ึงของไทย จากสถิติการเพาะปลูกพบวา ประเทศไทยมีพื้นท่ี

เพาะปลูกและผลผลิตของล้ินจี่ของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ียของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตจากป พ.ศ. 2546 จนถึง
ป พ.ศ. 2549 เทากับ 2.25 และ 2.16 ตอป ตามลําดับ ปริมาณการบริโภคล้ินจี่สดภายในประเทศพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2546 จนถึง          
ป พ.ศ. 2549 เทากับรอยละ 0.22 ในขณะท่ีปริมาณ และมูลคาการสงออกล้ินจี่สดก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ียของปริมาณและ
มูลคาการสงออกเทากับรอยละ 28.50 และ 24.04 ตอป ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,  2550) ซึ่งแสดงใหเห็นวาล้ินจ่ีถือเปนไมผล
เศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรในแตละปไดเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม ลิ้นจี่ที่วางจําหนายภายในประเทศพบวายังมีปญหาดานคุณภาพอยู กลาวคือ ผลผลิตล้ินจี่จะแหงและเห่ียวเร็ว เนื่องจากลิ้นจี่
เปนผลไมเปลือกบาง จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสีผิวของเปลือก ซึ่งจะเปล่ียนจากสีแดงเปนสีน้ําตาลและแหงภายใน 2-3 วัน ผลจึงเนาเสียไดงาย 
(พรทิพย  ไทรฟก  และคณะ, 2548) นอกจากนี้ การเก็บเก่ียวผลลิ้นจี่ในระยะเวลาที่ไมเหมาะสม ผลลิ้นจ่ียังโตไมเต็มท่ีจะทําใหไดลิ้นจ่ีขนาดผลเล็ก 
รสชาติเปร้ียวมากเกินไป (รัตนา  อัตตปญโญ, 2544) ขณะเดียวกัน ในสวนของความปลอดภัยในการบริโภคล้ินจี่นั้น ลิ้นจี่ที่ปลอดภัยจะตองเปนลิ้นจี่ที่
มีปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกําหนดไว (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) 
อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหปริมาณสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักและผลไมเกินคามาตรฐานปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด โดยเปรียบเทียบ
เปนรอยละของจํานวนตัวอยางท้ังหมดพบการตกคางมากท่ีสุดในล้ินจี่ (รอยละ 26.44) รองลงมาคือพริก (รอยละ 22.95) และมะมวง (รอยละ 15.73) 
ตามลําดับ สําหรับวิเคราะหปริมาณสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในล้ินจี่สดสงออกพบวา จากการสุมตัวอยางจํานวน 1,938 ตัวอยาง พบจํานวนตัวอยางท่ีมี
สารพิษ 983 ตัวอยาง (รอยละ 50.72) และจํานวนตัวอยางที่มีปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดเกินคามาตรฐานท่ีกําหนดไวจํานวน 341 ตัวอยาง 
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 (รอยละ 17.60) สารเคมี 5 อันดับแรกท่ีถูกตรวจพบในล้ินจี่กอนสงออกซึ่งเกินคามาตรฐานปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดป 2550 ไดแก cypermethrin, 
chlorpyrifos, ethion, lamda-cyhalothrin และ profenofos ปริมาณรอยละ 13.26,  9.91,  0.46,  0.36  และ 0.31 ตามลําดับ (กรมวิชาการเกษตร, 2550) 
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังมียังความเส่ียงตอการไดรับสารเคมีเหลาน้ีจากการบริโภคลิ้นจี่อยู แมวาจะไดรับตกคางในปริมาณสารเคมี
นอย แตหากไดรับอยูเปนประจําและเปนระยะเวลาติดตอกันเปนเวลานานจะเกิดการสะสมในรางกาย และกอใหเกิดการเจ็บปวยตาง ๆ ได โดยเฉพาะ
สาร cypermethrin ที่พบวาอาจจะเปนสาเหตุกอใหเกิดโรคมะเร็งในมนุษย และสาร chlorpyrifos ซึ่งเปนสารท่ีขัดขวางการทํางานของตอมไรทอ 
(ศักดา ศรีนิเวศน, 2546)  

จากการศึกษาท่ีผานมา พบวาคุณภาพและความปลอดภัยของล้ินจี่นั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อลิ้นจ่ี (กมล  งามสมสุข และคณะ, 
2547)  ดังนั้น เพื่อเพิ่มแนวโนมการบริโภคและเพ่ิมสวนแบงการตลาดล้ินจี่จึงตองมีการพัฒนารูปแบบคุณลักษณะตาง ๆ ของลิ้นจี่ใหตรงความตองการ
ผูบริโภคมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณการบริโภคล้ินจี่ภายในประเทศคิดเปน รอยละ 70 ของลิ้นจี่สดท่ีผลิตไดในแตละป ตลาดผูบริโภค
ภายในประเทศจึงถือเปนตลาดท่ีสําคัญ การศึกษาคร้ังนี้จึงมุงเนนศึกษาคุณลักษณะของล้ินจี่ในดานตาง ๆ ที่จะสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค โดย
อาศัยวิธีการ conjoint analysis ในการประมาณคาความพึงพอใจของบุคคลตาง ๆ ที่มีตอคุณลักษณะของล้ินจี่ การศึกษาดังกลาว นอกจากจะแสดงให
เห็นอิทธิพลของคุณลักษณะท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคแลว ยังแสดงการแบงกลุมตลาดผูบริโภคล้ินจี่ตามคุณลักษณะท่ีเลือก ทําใหทราบถึง
ความแตกตางของความพึงพอใจตอคุณลักษณะล้ินจี่ของผูบริโภคกลุมตาง ๆ ที่มีรสนิยมแตกตางกัน   
 

1.1 จุดมุงหมายในการวิจัย 
เพื่อวิเคราะหหาคุณลักษณะดานคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อลิ้นจี่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

แบงกลุมตลาดผูบริโภคล้ินจี่ 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1) เปนแนวทางใหเกษตรกรนําขอมูลไปใชเพื่อปรับปรุงลิ้นจี่ใหมีคุณลักษณะตรงตาม ความตองการของผูบริโภค  
2) เปนแนวทางใหหนวยงานรัฐสนับสนุนเกษตรกรใหผลิตล้ินจี่ตรงความตองการของผูบริโภค 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห conjoint มาจากทฤษฎีอุปสงคของ Lancaster ซึ่งกลาววาอรรถประโยชนจากการบริโภคสินคาของ
ผูบริโภคไมไดมาจากตัวสินคาโดยตรง แตไดมาจากความพึงพอใจในคุณลักษณะตาง ๆ ของตัวสินคา (Lancaster, 1971) ทฤษฎีดังกลาวสมมติวา
ผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงประกอบดวยคุณลักษณะท่ีหลากหลาย และพฤติกรรมทางเลือกของผูบริโภคจะมีความพึงพอใจและสนองตอบกับ
ผลิตภัณฑนั้นในลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ  

แบบจําลองอรรถประโยชนโดยรวม (additive utility) สมมติวา อรรถประโยชนของทางเลือกตาง ๆ มีความสัมพันธแบบเสนตรง โดย
ผลรวมอรรถประโยชนทั้งหมด (total utility) ของสินคาชนิดหน่ึงสามารถแสดงไดดังนี้  
 

U(X)  =  U1(X1) + U2(X2) + … + UP(XP)  ; j = 1,  2,  …,p     
 

กําหนดให  Uj (Xj)  คือ  สวนประกอบอรรถประโยชน 
                 Xj        คือ  ระดับทางเลือก X ของคุณลักษณะ j  
 

แบบจําลองอรรถประโยชนโดยรวมสามารถแสดงฟงกชันความพึงพอใจได หากสามารถประมาณคาความสําคัญของระดับคุณลักษณะ
หรือผลลัพธของผลประโยชนเฉพาะสวน (part-worth) ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อแตละบุคคลได โดยฟงกชันของผลลัพธของผลประโยชน
เฉพาะสวน คือ  

       ; i =  1,  2,  …, n       ∑
p

S =  f (Z )ii
i=1

ij
 

กําหนดให  Si   คือ  ความพึงพอใจของผูบริโภคในสิ่งกระตุน i 
fi     คือ  คาผลลัพธของผลประโยชนเฉพาะสวนของความแตกตางระหวางระดับของ Zij สําหรับคุณลักษณะ j 

                         Zij   คือ  ระดับคุณลักษณะ j ของสิ่งกระตุน i    
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2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

กลุมตัวอยาง เก็บขอมูลภาคสนามจากตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณรายบุคคลแบบตัวตอตัว เนื่องจากผูสัมภาษณ
สามารถอธิบายและนําเสนอรายละเอียดการเก็บขอมูลใหผูถูกสัมภาษณได และผูถูกสัมภาษณก็สามารถสอบถามขอสงสัยในการสํารวจได ซึ่งจะทําให
ไดขอมูลที่ถูกตองและนาเช่ือถือ มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวอยาง ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเลือกเขตในการเก็บตัวอยาง โดยกรุงเทพมหานครแบงออกเปน 50 เขต ทําการคัดเลือกเขตในการเก็บตัวอยางใชวิธีการ
สุมเขตแบบ Random Sampling จํานวน 5 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางกะป เขตมีนบุรี และเขตสัมพันธวงศ     
 ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวอยางในแตละเขต จากตัวอยางท้ังหมดท่ีจะเก็บจํานวน 400 ตัวอยาง จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 
(stratified sampling)โดยใหเขตการปกครองระดับเขตเปนหนวยชั้นภูมิ และกําหนดจํานวนตัวอยางแตละช้ันภูมิจะใชวิธีการจัดสรรตามสัดสวน 
(proportional allocation) ของประชากรในแตละเขตที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนที่ 1  
 ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกตัวอยาง โดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability sample) อันเน่ืองมาจากมีขอจํากัดดานเวลาและ
งบประมาณ ดังน้ัน จะทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แตเจาะจงเฉพาะผูที่เคยซื้อลิ้นจี่จากประชากรในแตละเขตท้ัง    
5 เขตดังกลาว 
  

 ขั้นตอนการศึกษาโดยเทคนิค conjoint analysis 
1)  การออกแบบคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของล้ินจี่ที่ใชในการศึกษา  
     การคัดเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะล้ินจ่ีที่ใชในการศึกษา กําหนดจากการนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมเชิงลึก (focus 

group) กับกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทําความเขาใจกับผูถูกสัมภาษณเก่ียวกับความเปนไปไดของคุณลักษณะและระดับ
คุณลักษณะท่ีจะใชในการศึกษา การจัดสนทนากลุมน้ัน จะแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมคือ ผูบริโภค ผูจัดจําหนาย และผูผลิต เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีแสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัย และเพื่อใหทราบระดับตางๆ ของคุณลักษณะน้ันๆ ที่ผูบริโภคจะเลือก และสามารถ
นํามาขายในทองตลาด รวมท้ังผูผลิตสามารถท่ีจะผลิตล้ินจี่ใหไดตามความตองการของผูบริโภคไดหรือไม ซึ่งสามารถสรุปคุณลักษณะและระดับ
คุณลักษณะท่ีจะใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 2)  การกําหนดชุดคุณลักษณะ  

    จํานวนคุณลักษณะท่ีผูถูกสัมภาษณพิจารณาจะเพ่ิมขึ้นตามจํานวนตัวแปรและการผันแปรของคาของตัวแปรที่สมมติขึ้น เพื่อใหเกิด
ทางเลือกของรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป หากตองการที่จะวิเคราะหทั้งอิทธิพลโดยตรง (main effect) ของแตละตัวแปรและอิทธิพลรวมระหวางตัว
แปร (inter effect) ที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ จะตองนําคาตัวแปรมาผสมผสานกันอยางเต็มรูปแบบ (full factorial design) เชน ลิ้นจี่มีคุณลักษณะ
ทั้งหมด 6 คุณลักษณะ และรวมระดับคุณลักษณะท้ังหมดเทากับ 15 ระดับ จะมีทางเลือกที่แตกตางกันทั้งหมด 23 x 33 = 216 รูปแบบ แตการกระทํา
ดวยวิธีการดังกลาวจะทําใหมีคุณลักษณะมากเกินกวาท่ีผูถูกสัมภาษณแตละคนสามารถพิจารณาไดทั้งหมดในเวลาจํากัด วิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถลด
จํานวนสถานการณใหมีจํานวนเหมาะสมย่ิงขึ้นแทนการนําตัวแปรมาผสมผสานกันอยางเต็มรูปแบบ คือการนําตัวแปรมาผสมผสานกันอยางไมเต็ม
รูปแบบ (fractional factorial design) วิธีการนี้จะทําใหจํานวนคุณลักษณะลดลง และเปนการผสมผสานโดยขจัดความสัมพันธระหวางตัวแปร 
(correlation) ใหเปนศูนย เพื่อที่จะสามารถแยกอิทธิพลของตัวแปรออกจากกันอยางแทจริง การกําหนดชุดคุณลักษณะของล้ินจี่ในการศึกษาคร้ังน้ีได
คุณลักษณะท้ังหมดเทากับ 16  คุณลักษณะ  
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ตารางท่ี 1  คุณลักษณะตาง ๆ และระดับคุณลักษณะของลิน้จี่ท่ีกําหนดในแบบสอบถามชุดทางเลือกตาง ๆ   
 

คุณลักษณะ ระดับภายใตคุณลกัษณะ 
สีเปลือก 1. แดงอมนํ้าตาล  
 2. แดงอมชมพู  
รสชาติ 1. เปร้ียวฝาด  
 
 

2. หวานอมเปร้ียว  
3. หวาน  

รอยชํ้า/ตําหนิ 1. มีรอยชํ้า/ตําหนิ  
 2. ไมมีรอยชํ้า/ตําหนิ  
รูปแบบการผลิต 1. การผลิตแบบด้ังเดิม/ปกติ  
 
 

2. การผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ  
3. การผลิตแบบอินทรีย  

ใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค 1. ไมมีใบรับรองความปลอดภัย 
 2. มีใบรับรองความปลอดภัย 
ราคา 30,  50 และ70 บาทตอกิโลกรัม 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 3)  การเลือกการออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล  
      ผูวิจัยนําเสนอขอมูลชุดคุณลักษณะดวยวิธีการ full profile design โดยแสดงชุดคุณลักษณะท้ังหมด (full profile design) ใหกลุมตัวอยาง
ทําการเรียงลําดับความพึงพอใจ โดยอาศัยการแสดงชุดคุณลักษณะท่ีเปนการด ซึ่งมีขอความบรรยายคุณลักษณะเพื่อใหผูถูกสัมภาษณเขาใจชุด
คุณลักษณะและดึงดูดความสนใจในการตอบแบบสอบถาม 
 4)  การเลือกมาตรวัดความพึงพอใจในชุดคุณลักษณะ  
       ในการวิจัยคร้ังน้ีใชมาตรวัดแบบจัดอันดับ (ranking) ในการวัดความพึงพอใจในชุดคุณลักษณะล้ินจ่ีที่ใชในการศึกษา โดยใหผูถูก
สัมภาษณพิจารณาการดชุดคุณลักษณะล้ินจี่ทั้งหมด 16 ใบ แลวทําการจัดอันดับความพึงพอใจ ซึ่งการดท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุดใหเปนการดอันดับ
ที่ 1 และการดที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดใหเปนอันดับที่ 16 
 

2.2  การวิเคราะหขอมูล 
 แบงการวิเคราะหเปน 2 สวน ดังนี้ 

1)  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
     การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบริโภค สภาพทั่วไปของพฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภคล้ินจ่ีของกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการนําคาสถิติเบ้ืองตนรอยละ ความถี่ มาใชในการอธิบายผล 
2)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
     การวิเคราะหคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะลิ้นจี่ของกลุมตัวอยางผูบริโภค เพื่อหาความพึงพอใจรวมท่ีมีตอคุณลักษณะของลิ้นจี่ ซึ่ง

สามารถแสดงสมการไดดังนี้ 

ri  =  α0 + β11x11+β21x21+β22x22+β33x33+β41x41+β42x42+β55x55+β66x66+μi    
 

กําหนดให  ri       คือ  คาความพึงพอใจที่ผูบริโภคใหในการดที่ ith 

  α0     คือ  คาคงที่ 

βi        คือ  คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการประมาณคาอรรถประโยชน (part-worth) จากคุณลักษณะตาง ๆ ของลิ้นจี ่ 
 xjk      คือ  ตัวแปรหุนแสดงคุณลักษณะของล้ินจี่ที่ j ณ ระดับที่ i โดยให 

   เปน 1  ถาเปนคุณลักษณะล้ินจี่ที่ j ในระดับที่ k 
   เปน 0  ถาเปนลิ้นจี่ในคุณลักษณะอื่น ๆ  
 μi       คือ  คาความคลาดเคล่ือน 
 

สําหรับตัวแปรหุนของคุณลักษณะตาง ๆ ของลิ้นจี่ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
x 11      คือ คุณลักษณะดานสีเปลือก 
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x 21       คือ   คุณลักษณะดานรสชาติชนิดเปร้ียวฝาด 
x 22       คือ   คุณลักษณะดานรสชาติชนิดหวานอมเปร้ียว 
x 33       คือ   คุณลักษณะดานรอยชํ้า/ตําหนิ 
x 41        คือ   คุณลักษณะดานรูปแบบการผลิตแบบด้ังเดิม/ปกติ 
x 42        คือ   คุณลักษณะดานรูปแบบการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ 
x 55       คือ   คุณลักษณะดานใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค 
x 66       คือ   คุณลักษณะดานราคา 

 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะล้ินจี่ ผูบริโภคจะใหความสําคัญตอคุณลักษณะแตละคุณลักษณะไมเทากัน คานํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะ
ที่มีคามากแสดงถึงการท่ีผูบริโภคใหน้ําหนักความสําคัญตอคุณลักษณะน้ันมาก การคํานวณคานํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะ (relative 
importance) ของแตละคุณลักษณะ สามารถคํานวณได ดังนี้ 

 

∑

MAX U  - MIN UiRI = j
MAX U - MIN Ui ii

i  × 100 

 

กําหนดให  RI    คือ คาน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะท่ี i  
                 MAX Ui   คือ คาอรรถประโยชนสูงสุดของระดับคุณลักษณะ ในคุณลักษณะท่ี i 
                 MIN Ui   คือ คาอรรถประโยชนตํ่าสุดของระดับคุณลักษณะในคุณลักษณะท่ี i 

  
3.  สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความตองการในการบริโภคล้ินจี่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยสุมตัวอยางจากผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางกะป เขตมีนบุรี และเขตสัมพันธวงศ จํานวน 400 ตัวอยาง สามารถแบงผล
การศึกษาไดดังนี้  

1.  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูบริโภคล้ินจี่  
     จากการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูบริโภคล้ินจี่ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ตัวอยาง ดังรายละเอียด

ตามตารางท่ี 2 พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 68.25 และเพศชายคิดเปนรอยละ 31.75 ดานอายุของผูบริโภคพบวา สวนใหญผูบริโภคอยู
ในชวงอายุ 21 – 30 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49 รองลงมา คือ ชวงอายุ 31 - 40 ป และ 41 – 50 ป ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ รอยละ 17 สําหรับ
ดานการศึกษาสูงสุดของผูบริโภคพบวา สวนใหญผูบริโภคไดรับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 41.25 รองลงมา คือ 
ระดับมัธยมศึกษาและระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 30.50 และ10.50 ตามลําดับ ดานอาชีพของผูบริโภคพบวา สวนใหญมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24 รองลงมา คือ นิสิตหรือนักศึกษา และพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 22 และ18.25 ตามลําดับ สําหรับรายได
เฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคพบวา สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเทากับ 5,000 – 10,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.80 รองลงมา คือ 10,001 – 
20,000 บาทตอเดือนและตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 28 และ17.25 ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 2  ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูบริโภคลิ้นจี ่

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม จํานวน  (คน) รอยละ 
จํานวนตัวอยาง 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

ชวงอาย ุ
ตํ่ากวา 20 ป 
21 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
50 ปขึ้นไป 

400 
 

127 
273 

 
27 

196 
68 
68 
41 

100.00 
 

31.75 
68.25 

 
6.75 

49.00 
17.00 
17.00 
10.25 
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37 

122 
34 

165 
42 

 
38 
8 

73 
96 
8 

19 
70 
88 

 
69 

171 
112 
23 
25 

 
9.25 

30.50 
8.50 

41.25 
10.50 

 
9.50 
2.00 

18.25 
24.00 
2.00 
4.75 

17.50 
22.00 

 
17.25 
42.75 
28.00 
5.75 
6.25 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

อาชีพ 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
เกษตรกร 
พอบาน/แมบาน 
รับจางทั่วไป 
นิสิต/นักศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนครัวเรือน 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 
5,000 – 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
สูงกวา 30,000 บาท 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

2.  ผลการวิเคราะหคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะล้ินจี่ของผูบริโภค 
    จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญ (average importance) ที่ผูบริโภคใหตอคุณลักษณะตาง ๆ ของลิ้นจี่พบวา คุณลักษณะ

ลิ้นจี่ที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับ 1 คือ รสชาติ คิดเปนรอยละ 29.84 รองลงมา คือ ราคา รูปแบบการผลิต ใบรับรองความปลอดภัยในการ
บริโภค สีเปลือก และรอยช้ํา/ตําหนิ โดยคิดเปนรอยละ 23.59  14.41  11.90  11.66  และ 8.60 ตามลําดับ สําหรับคุณลักษณะล้ินจี่ที่ผูบริโภคมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ลิ้นจี่ที่มีรสชาติหวาน ราคา 30 บาทตอกิโลกรัม มีรูปแบบการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ มีใบรับรองความปลอดภัยในการ
บริโภค สีเปลือกมีสีแดงอมชมพู และไมมีรอยชํ้าตําหนิ  

3.  ผลการแบงกลุมตลาดผูบริโภคล้ินจี่ 
     การวิเคราะหการแบงสวนตลาดในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชคานํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะตาง ๆ ของล้ินจี่ในระดับบุคคลของแต

ละรายมาแบงกลุมผูบริโภคตามลักษณะความคลายกันในความพึงพอใจตอคุณลักษณะตาง ๆ ซึ่งใชวิธีการทางสถิติดวยเทคนิค cluster analysis ผลจาก
การวิเคราะหการแบงกลุมสามารถแบงกลุมผูบริโภคออกเปน 3 กลุม โดยตลาดที่ 1 ประกอบดวยจํานวนผูบริโภคจํานวน 150 ตัวอยาง ตลาดท่ี 2 
ประกอบดวยจํานวนผูบริโภค 105 ตัวอยาง และตลาดท่ี 3 ประกอบดวยจํานวนผูบริโภคจํานวน 145 ตัวอยาง ทั้งนี้ เม่ือทําการวิเคราะหเพื่อจําแนกกลุม
ตลาดท้ัง 3 กลุม โดยพิจารณาจากสถานท่ีผูบริโภคซ้ือล้ินจี่เปนประจําพบวา เปนปจจัยที่มีนัยสําคัญกันทางสถิติ ซึ่งสามารถจําแนกตลาดท้ัง 3 สวนได
ดังน้ี คือ ตลาดที่ 1 เปนกลุมผูบริโภคล้ินจี่ที่นิยมซ้ือลิ้นจี่ที่เปนผูซื้อที่นิยมซ้ือในสถานที่จําหนายแบบ ตลาดท่ี 2 เปนกลุมผูบริโภคท่ีนิยมซ้ือลิ้นจี่ใน
สถานท่ีจําหนายแบบสมัยใหม และสวนตลาดท่ี 3 เปนกลุมผูซื้อที่ไมมีความเฉพาะเจาะจงสถานที่จําหนายในการซื้อ เมื่อทําการจําแนกตลาดไดอยาง
ชัดเจนแลว จึงทําการวิเคราะหหาคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะของล้ินจี่ในแตละสวนตลาดอีกคร้ัง ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาอรรถประโยชนและคานํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะลิ้นจี ่
 

คาอรรถประโยชนที่คํานวณจากระดับ
คุณลักษณะ 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 
คาน้ําหนักความสําคัญ  

(รอยละ) 
สีเปลือก สีแดงอมนํ้าตาล -0.835 

0.835 
11.66 

  สีแดงอมชมพู 

รสชาติ เปร้ียวฝาด -2.493 
0.986 
1.506 

 
29.84  

 
หวานอมเปร้ียว 
หวาน 

รอยชํ้า/ตําหนิ มี -0.530 
0.530 

8.60 
 ไมมี 

รูปแบบการผลิต ดั้งเดิม/ปกติ -0.884 
0.520 
0.364 

 
14.41  

 
ปลอดภัยจากสารพิษ 
อินทรีย 

ใบรับรองความปลอดภัย ไมมี -0.921 
0.921 

11.90 
 มี 
ราคา 30 บาทตอกิโลกรัม -2.930 

-4.884 
-6.837 

 
23.59 50 บาทตอกิโลกรัม 

70 บาทตอกิโลกรัม 

คาคงที ่ 13.87 
คาสถิติ Pearson’s R = 0.989 Significance = 0.000                 คาสถิติ Kendall’s tau = 0.850 Significance = 0.000 
ที่มา: จากการคํานวณ 
  

จากการวิเคราะหสะทอนใหเห็นวา ผูบริโภคตลาดท่ี 1 คํานึงถึงราคาและคุณลักษณะดานคุณภาพของผลผลิต ในเร่ืองสีเปลือก และรอยชํ้า/
ตําหนิ มากกวาคุณลักษณะดานความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งสอดคลองกับความเปนจริงในปจจุบันลิ้นจี่ที่จําหนายท่ีตลาดสด และรานคาริมทางไม
พบการระบุใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค หรือตรารับรองวาล้ินจ่ีที่ผลิตในรูปแบบการผลิตแบบใด สําหรับผูบริโภคตลาดท่ี 2 คํานึงถึง
คุณลักษณะล้ินจี่ในดานความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาคุณลักษณะอื่น เนื่องจากผูบริโภคใหน้ําหนักความสําคัญกับรูปแบบการผลิต และการมี
ใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาคุณลักษณะอื่น ซึ่งสอดคลองกับผูบริโภคกลุมดังกลาว เนื่องจากลิ้นจี่ที่ระบุใบรับรองความปลอดภัยใน
การบริโภค หรือตรารับรองรูปแบบการผลิต สวนใหญจะวางจําหนายท่ีซุปเปอรมารเก็ต และรานคาเฉพาะทาง ซึ่งมีราคาคอนขางสูงกวาล้ินจี่ที่วาง
จําหนายในตลาดสด หรือรานคาริมทางท่ัวไป อยางไรก็ตาม ผูบริโภคกลุมดังกลาวเปนกลุมผูซื้อที่มีอํานาจการซ้ือสูง ดังน้ัน จะเห็นไดวาผูบริโภคกลุม
นี้จึงใหน้ําหนักความสําคัญกับราคานอยกวาผูบริโภคกลุมอื่น ๆ และสุดทายผูบริโภคในตลาดที่ 3 เปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับรสชาติและราคา
มากกวาคุณลักษณะอื่น เชนเดียวกับการวิเคราะหกลุมผูบริโภคในตลาดรวม สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคโดยสวนใหญจะคํานึงถึงรสชาติกอนเปนอัน
แรก เนื่องจากเหตุผลผูบริโภคสวนใหญที่นิยมบริโภคล้ินจี่นั้นชอบท่ีรสชาติ ดังน้ัน จึงตองพิจารณารสชาติกอนเปนอันดับแรก ในขณะเดียวกันลิ้นจี่
เปนผลไมที่มีราคาคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผลไมชนิดอื่น ดังน้ัน ราคาจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อลิ้นจี่
เชนกัน 

 

ตารางท่ี 4  คานํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะลิ้นจี่ของผูบริโภคในตลาดกลุมตาง ๆ 
 

คุณลักษณะ ตลาดรวม ตลาดท่ี 1 ตลาดท่ี 2 ตลาดท่ี 3 
สีเปลือก 11.66 

29.84 
8.60 

14.41 
11.90 
12.59 

17.29 
15.73 
9.31 
7.53 
5.16 

44.98 

7.75 
14.49 
7.05 

32.65 
28.41 
9.65 

8.67 
55.56 
9.01 
8.32 
6.91 

11.53 

รสชาติ 
รอยชํ้า/ตําหนิ 
รูปแบบการผลิต 
ใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค 
ราคา 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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4.  ขอเสนอแนะ 
 1.  ผูผลิตล้ินจี่ควรปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของรสชาติลื้นจ่ี สําหรับในสวนสีเปลือกลิ้นจี่ และ
รอยชํ้าและตําหนิของลิ้นจี่พบวา ลิ้นจี่จะเสียคุณภาพระหวางการขนสงผลผลิตจากแหลงผลติไปยังแหลงจําหนายผลผลิต ดังน้ัน ภาครัฐควรสนับสนุน
การคนควาปรับปรุงเทคโนโลยีการเก็บรักษาคุณภาพล้ินจี่ หรือเปนหนวยงานท่ีประสานงาน และวางแผนการกระจายผลผลิตไปยังตลาดใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  รัฐควรกําหนดนโยบายเพื่อใหลิ้นจี่เปนผลไมที่มีความปลอดภัยในการบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหผูผลิตผลิตล้ินจี่ลด
การใชสารเคมีใหนอยลงหรือไมใชสารเคมีในการผลิต ในรูปแบบการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือการผลิตแบบอินทรีย ซึ่งนอกจากจะเปนการ
ลดตนทุนการผลิตใหกับผูผลิตแลว ยังเปนการเพิ่มมูลคาผลผลิตดวย อยางไรก็ตามเพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค ภาครัฐหรือเอกชนควรมีการ
รับรองผลผลิตจากแหลงผลิต โดยระบุรูปแบบการผลิตท่ีชัดเจน ตลอดจนการระบุมีใบรับรองความปลอดภัยในการบริโภค 
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ความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการกับความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาด
บริการของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

Relationship between Importance of Service Marketing Factors and Customers’ Satisfaction towards 
Service Marketing Factors for Service Parts Center in Bangkok and Its Vicinities  
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนต               

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  2)  ศึกษาระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการจากศูนยอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯ      
และปริมณฑล 3) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการศูนย
อะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 4)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความสําคัญกับความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของ
ผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน เขตกรุงเทพฯ   
และปริมณฑล จํานวน 400 คน   
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยสถิติที่ที่ใชในการวิจัย ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน     
การทดสอบคา t-test และ One-way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD ในการประมวลผล ผลการวิจัยพบวา 1) ความสําคัญของปจจัย
ดานการตลาดบริการของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  อยูในระดับมากทุกประเด็น 2) ความพึงพอใจตอปจจัยดาน
การตลาดบริการของผูใชบริการจากศูนยอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยูในระดับปานกลางทุกดาน 3) ผลการเปรียบเทียบความ        
พึงพอใจของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนตเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได โดยภาพรวมมีความพึงพอใจไมแตกตาง 4) ความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการกับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา ปจจัยดานการตลาดบริการมีความสัมพันธกันในทางบวกกับความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ทุกดาน 
คําสําคัญ: ศูนยอะไหลรถยนต  ปจจัยดานการตลาดบริการ  ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

ABSTRACT 
The purposes of the study were 1) to study importance level of service marketing factors for service parts center in Bangkok and its 

vicinities  2) to study the Customers’ Satisfaction towards service marketing factors for service parts center in Bangkok and its vicinities               
3) to compare the satisfaction of customers towards the service of service parts center in Bangkok and its vicinities and  4) to study the relationship 
between those factors and the satisfaction. The 400 subjects of the present study were selected purposively with the Taro Yamane, from the 
customers who used the car in Bangkok and its vicinities. 

The research tool was a set of questionnaire. The data were analyzed with the program SPSS for the percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA, multiple comparisons by LSD, and Correlation. Based up on these finding, it was concluded that 1) The 
service marketing factors, all factors: services, price, place, promotion, people, physical evidence, process, are highly significant, both overall and 
individually. 2) The customer’ satisfaction, all factors: services, price, place, promotion, people, physical evidence, process, the level of 
satisfaction are moderate satisfaction. 3) To compare the satisfaction of customer towards the service of service parts center in Bangkok and its 
vicinities is different among customers having no different personal data in terms of sex, ages, education, income in overall. 4) The relationship 
between the service marketing factors and the customers’ satisfaction, there was a relationship between these factors: services, price, place, 
promotion, people, physical evidence, process the positive correlation at the .001 level of significance. 
Keywords: Service Parts Center, Service Marketing Factors, Customers’ Satisfaction 
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1. บทนํา 
 ปจจุบันตลาดรถยนตตกอยูในชวงดีมานดหดตัวอยางรวดเร็ว เปนผลจากกําลังซื้อลดลงจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า อุตสาหกรรมรถยนตจึงมี

ยอดขายลดลงซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการชะลอการเติบโตของบริษัทผูผลิตรถยนต 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและสงออกรถยนตรวมถึงการใชรถยนตในประเทศมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในชวง 9 ปที่ผานมา 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมการใชรถยนตที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องยกเวนปปจจุบันเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
รถยนตนั่งสวนบุคคลเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมรถยนตที่มีการจดทะเบียนจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2550 ประมาณ 3,500,000 คันจาก

การจดทะเบียนรถยนตทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000 คัน ซึ่งเปนสัดสวนการใชและจดทะเบียนสูงสุดเปนอันดับ 2 กวารอยละ15 จากการบันทึกสถิติของ 
กรมขนสงทางบกตามกฎหมายวาดวยรถยนต (กรมขนสงทางบก,2550) 

การเตรียมความพรอมและการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป จึงเปนสิ่งจําเปนในการรองรับผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจดังกลาว การนํานโยบายการปรับลดคาใชจายเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีหลายๆธุรกิจไดนํามาใช ไมวาจะเปนธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และแมกระท่ังธุรกิจรถยนตและศูนยบริการรถยนต จากการนํานโยบายดังกลาวมาใชกับธุรกิจรถยนตและศูนยบริการรถยนต
สงผลกระทบตอการใหบริการที่ไมแนนอนของศูนยบริการ และพนักงานขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีในบางคร้ังทําใหลูกคา
เกิดความไมพอใจในเร่ืองความลาชาในการสงมอบงาน (ศิริพร แสงไกร,2543) ปญหาเหลาน้ียอมสงผลกระทบโดยตรงตอความรูสึกนึกคิดของลูกคา
ตอการใหบริการของศูนยจัดจําหนายและบริการ ในแงของผูประกอบการเองยอมมีผลตอยอดจําหนาย ภาพลักษณ ความเชื่อถือของลูกคาท่ีมีตอศูนย
จัดจําหนายและบริการ 

จากความสาคัญดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาโดยจะเนนความสําคัญในกรณีของการบริการหลัง การขายคือดานการ
ใหบริการของศูนยบริการและอะไหลรถยนต อาทิเชน การตอนรับลูกคา การปฏิบัติตอ ลูกคาที่มาใชบริการซอมรถยนตและบริการอื่นๆ ลูกคาท่ีเขามา
ใชบริการของศูนยบริการและอะไหลรถยนตมี ความ พึงพอใจในการใหบริการของศูนยมากนอยเพียงใดมีปจจัยทางดานการตลาดอะไรที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชการบริการของศูนยบริการและอะไหลรถยนต ตลอดจนอุปสรรคและปญหาจากการเขามารับ
บริการอยางไรบาง ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชน ตอการวางแผน กําหนดกลยุทธ นํามาปรับปรุงงานและพัฒนาดานการบริการใหสามารถ
ตอบสนองกับความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการจากศูนยบริการและอะไหลรถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
     1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการในการนํารถยนตเขามาใชบริการที่ศูนยบริการอะไหลรถยนต 
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการภายหลังจากท่ีเขามาใชบริการแลวจากศูนยบริการอะไหล
รถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ
ศูนยบริการอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความสําคัญกับความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการศูนยบริการอะไหล
รถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

1.2  ความสําคัญและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1) ทําใหทราบถึงความสําคัญของปจจัยทางดานการตลาดบริการของผูใชบริการศูนยบริการอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
2) ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการจากศูนยบริการอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
3) ทําใหทราบความพึงพอใจของผูใชบริการโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการศูนยบริการอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 
4) ทําใหทราบความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการกับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการอะไหล

รถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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1.3  กรอบแนวความคิด  
                                                     ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
 ความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการ 

1. ดานการบริการ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ี 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานลักษณะกายภาพ 
7.

1.  เพศ                            4.  อาชีพ 
 

2. อาย ุ                            5. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 

3. ระดับการศึกษา 
 
 ความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการ 

1. ดานการบริการ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ี 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานลักษณะกายภาพ 
7. ดานกระบวนการใหบริการ 

 
 

 ดานกระบวนการใหบริการ  
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

1.3  ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ทฤษฎีที่เก่ียวของกับงานวิจัยไดแกทฤษฎีเก่ียวกับตลาดบริการและสวนประสมการตลาดท่ีนักวิชาการ ไดแก อดุลย จาตุรงคกุล (2544:230) 

ไดกลาวถึง ตลาดบริการไววา ตลาดบริการประเภทของผูบริโภคมักจะมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วมากท้ังน้ีเพราะตลาดบริการผูบริโภคจะกวางคือมี
ผูบริโภคจํานวนมากและมีอยูทุกหนทุกแหง ดังน้ันการใหบริการผูบริโภคจะมีการแขงขันกันมากถาบริการไมดีลูกคาก็หันไปใชบริการของคูแขงทํา
ใหเสียสวนแบงตลาด ยอดขาดลดลง กําไรลดลง ตลาดบริการจะมีการแขงขันกันมากบริการประเภทเดียวกันผูประกอบการบริการลักษณะเดียวกันแต
ลูกคาจะเลือกบริการที่ใหประโยชนมากกวา ดีกวา พึงพอใจกวา งายกวา สะดวกกวา ทันทีที่ความไมพึงพอใจในการบริการเกิดขึ้น  

สุธีวัน ปรีชาวิบูลย (2546:32; อางอิงมาจาก Haksever) ไดกลาวถึง สวนประสมการตลาด เปนสิ่งท่ีองคการสามารถควบคุมและจัดการ เพื่อ
ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันซึ่งประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Product or Service),ราคา (Price), ชองทางการจัด
จําหนาย (Place), ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence), ผูมีสวนรวมหรือพนักงาน (Participants), การสงเสริมการตลาด (Promotion), ขั้นตอนการ
ใหบริการ (Process) 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1   ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีระดับความ

พึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการหลังการใชบริการ ศูนยบริการอะไหลรถยนต เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แตกตางกัน 
                สมมติฐานที่ 2 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจตอปจจัยดานการตลาดบริการของผูใชบริการศูนยบริการและอะไหลรถยนต มี
ความสัมพันธกัน 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน และนํารถยนตมาจดทะเบียนใหมตามรายงานสถิติการขนสงประจํา
ไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ 2550(รวม12 เดือน) มีจํานวนท้ังสิ้น 600,546 เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีไดจากการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (เพ็ญแข แสงแกว, 2540) โดยมีขนาดตัวอยางเทากับ 399 ราย 
 

2.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 480 ชุด ซึ่งเปนผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล และไดรับความรวมมือตอบแบบสอบถามกลับ โดยมีความสมบูรณถูกตอง จํานวน 400 ชุด  
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2.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
     เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม โดย 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลปจจัยดานการตลาดบริการที่ผูใชบริการใหความสําคัญในการนํารถยนตเขามาใชบริการที่ศูนยอะไหลรถยนต 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการหลังจากเขามาใชบริการจากศูนยบริการอะไหลรถยนต  
 ตอนที่ 4 เปนคําถามแบบเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
2.4  การวิเคราะหขอมูล 

ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการตลาดบริการที่ผูใชบริการใหความสําคัญในการนํารถยนตเขามาใชบริการที่ศูนยบริการอะไหลรถยนต โดย
การหาคาสถิติเปนรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3.การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจหลังการใชบริการศูนยบริการอะไหลรถยนตโดยการหาคาสถิติเปนรอยละคาเฉลี่ยเลขคณิตและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4. การทดสอบสมมุติฐานใชวิธี t-test และวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการตลาดบริการและความพึงพอใจหลังการใชบริการศูนยบริการและอะไหลรถยนต โดย
ใชสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

3.  สรุปผลการวิจัย 

3.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1.  เพศ       ชาย 241 60.3 
                  หญิง 159 39.8 

รวม 400 100.00 

2.  อายุ      นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 60 15.0 
                  31 – 40 ป 190 47.5 
                  41 – 50 ป 91 22.8 

                  51 ปขึ้นไป 59 14.8 

รวม 400 100.00 

3.  ระดับการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 59 14.8 
                                   อนุปริญญา / ปวส. 80 20.0 
                                   ปริญญาตรี 221 55.3 
                                   สูงกวาปริญญาตรี 40 10.0 

รวม 400 100.00 

4.  อาชีพ                     เจาของกิจการ 99 24.8 
                                   รับราชการ 90 22.5 
                                   รัฐวิสาหกิจ 71 17.8 
                                   พนักงานบริษัทเอกชน 140 35.0 

                                                                รวม 400 100.00 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    10,001 – 15,000  บาท 60 15.0 
                                        15,001 – 20,000  บาท 79 19.8 
                                        20,001 – 25,000  บาท 151 37.8 
                                        25,001 บาท ขึ้นไป 110 27.5 

                      รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ สอบถาม ไดผลการศึกษาดังน้ี 
เพศ พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชายมากกวา โดยมีรอยละ 60.3 และ 39.8 ตามลําดับ  

        อายุ พบวา ผูใชบริการมีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวนมากที่สุด รอยละ 47.5 รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 22.8 และอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 30 ป รอยละ 15 
 ระดับการศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรอยละ 55.3 รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญาหรือปวส. มีรอยละ 
20.0 รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มีรอยละ 14.8 และสูงกวาปริญญาตรี มีรอยละ 10.0 
 อาชีพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 35.0 รองลงมาเปนเจาของกิจการ รอยละ 24.8 รองลงมาเปนรับราชการ
รอยละ 22.5ลูกจางประจํา 92.3 รองลงมาเปนลูกจางรัฐวิสาหกิจ มี   รอยละ 17.8  
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีรายได 20,001 – 25,000 บาท เปนรอยละ 37.8 รองลงมามีรายได 25,001 บาท ขึ้นไป เปน   
รอยละ 27.5 รองลงมามีรายได 15,001 – 20,000 บาท เปนรอยละ 19.8 รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000  บาท เปนรอยละ 15.0 
 

3.2  ปจจัยดานการตลาดบริการท่ีผูใชบริการใหความสําคัญในการเขามาใชบริการท่ีศูนยบริการอะไหลรถยนต 
 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการเปนรายดานและในภาพรวม 
 

⎯X S.D. ปจจัยดานการตลาดบริการ ระดับความสําคัญ 

1.  ดานบริการ 3.978 .473 มาก 
2.  ดานราคา 3.723 .485 มาก 
3.  ดานสถานท่ี 3.950 .359 มาก 
4.  ดานการสงเสริม    การตลาด 3.781 .451 มาก 
5.  ดานบุคลากร 4.203 .365 มาก 
6.  ดานลักษณะทางกายภาพ 4.004 .342 มาก 
7.  ดานกระบวนการใหบริการ 4.054 .316 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 3.956 .312 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวาโดยภาพรวมผูใชบริการจากศูนยบริการอะไหลรถยนตใหความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการ อยูในระดับมาก 

( = 3.956) และเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ใหความสําคัญของปจจัยดานการตลาดบริการ อยูในระดับมากทุกดาน X
 

3.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการภายหลังจากท่ีเขามาใชบริการแลวจากศูนยบริการอะไหลรถยนต 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับความพึงพอใจตอการใชบริการฯ  เปนรายดานและในภาพรวม 
 

⎯X S.D. พฤติกรรมการบริหาร ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานบริการ 2.888 .337 ปานกลาง 
2.  ดานราคา 2.805 .333 ปานกลาง 
3.  ดานสถานท่ี 3.014 .328 ปานกลาง 
4.  ดานการสงเสริมการตลาด 2.700 .662 ปานกลาง 
5.  ดานบุคลากร 2.967 .639 ปานกลาง 
6.  ดานลักษณะทางกายภาพ 3.181 .628 ปานกลาง 
7.  ดานกระบวนการใหบริการ 3.134 .635 ปานกลาง 

ภาพรวมท้ังหมด 2.955 .416 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใชบริการจากทางศูนยบริการอะไหลรถยนตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

( = 2.955) และเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการจากทางศูนยบริการอะไหลรถยนต อยูในระดับปานกลางทุกดาน X
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3.4  ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบริการฯ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

• ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการฯ ระหวางกลุมท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง เปนรายดานและใน
ภาพรวม 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยอะไหลรถยนตจาํแนกตามเพศ 
 

ชาย  (n = 241 ) หญิง (n =159) 
ความพึงพอใจ 

⎯X S.D. ⎯X S.D. 
t P 

ดานการบริการ 2.94 .32 2.79 .33 .638 .524 
ดานราคา  2.91 .32 2.63 .27 .298 .766 
ดานสถานท่ี 3.11 .28 2.86 .33 .781 .435 
ดานการสงเสริมการตลาด 2.94 .58 2.32 .59 .684 .494 
ดานบุคลากร 3.24 .63 2.55 .36 -.253 .800 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.43 .66 2.80 .30 -1.107 .269 
ดานกระบวนการใหบริการ 3.40 .62 2.72 .38 1.224 .222 

ภาพรวม 3.138 .48 2.667 .36 .465 .642 
หมายเหตุ  * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.  ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
               ในการทําวิจัยคร้ังตอไปผูวิจัยควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีนํารถยนตเขามารับบริการที่ศูนยบริการ 
โดยทําการเปรียบเทียบกับศูนยบริการตางบริษัทกัน เชน เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีนํารถยนตเขามารับบริการจากทางคายรถยนต
ญ่ีปุนดวยกันเอง เชน โตโยตา ฮอนดา มาสดา อีซูซุ เปนตน  
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ABSTRACT 
The Internet as a basic for Real-Time Kinematic (RTK) and Real-Time Differential Global Positioning Systems (RTD) service provides 

many advantages for worldwide GPS users. Reducing the cost of single user investment for pair of GPS receivers, a GPS base-station is operated 
as a network of permanent reference stations, where Internet-distribution of GPS-data to users is a new solution. Real-Time correction services 
have been in use for several years and proved to be a practical solution for GPS positioning. For accuracy assessment and comparison, the Post-
Processing technique has been conducted with the referenced positions from Department of Town Planning and the Department of Land. 
Developed by the Federal Agency for Cartography and Geodesy of Germany, Networked Transport of RTCM via Internet Protocol or NTRIP 
enables the streaming of RTD and RTK correction data via the Internet using GPRS or other future technologies. This paper demonstrates system 
test for NTRIP that monitors the quality of DGPS-data during June – October 2008. DGPS-data collections were implemented and tested in short, 
medium and long distances from GPS base-station (baseline) in Bangkok. The field tests show good results with high reliability and simple 
installation procedures for low-cost equipment. Various GPS instruments, such as dual frequency (L1/L2), single frequency (L1) and low-cost 
hand-held GPS receivers, are employed and tested in NTRIP prototype. The accuracy meets the requirement for GIS and Surveying as                 
0.5 - 2 meters for RTD and 1 - 5 centimeters for RTK, respectively, in comparison with DGPS Post-Processing technique. This paper also 
discusses the system integration and development for improving GPS accuracy by using currently available DTAC and AIS GPRS services in 
Thailand. 
Keywords: Real-Time GNSS, NTRIP Protocol, RTCM, DGPS, RTK 
 

1.  INTRODUCTION 
GPS is the U.S. Global Navigation Satellite System (GNSS). A network of 24 satellites continuously transmits high-frequency radio 

signals, containing time and distance data that can be picked up by any GPS receiver, allowing the user to pinpoint their position anywhere on 
earth. It was developed mainly for military purposes.  

GLONASS is the Russian Global Navigation Satellite System (GNSS) that has been developed and operated by the Russian Federation 
Ministry of Defense, the first GLONASS satellite launched in 1982. In 1996 Russia agreed to work with the International space-science 
community to establish a universal standard for the development of GNSS. The network required to efficiently cover the Earth was completed with 
the launch of the 24th GLONASS satellite in 1998. 

Named after the Italian astronomer of the early 1600s, development of Europe's GALILEO Global Navigation Satellite System (GNSS) 
began in 1999. In cooperation with the European Space Agency, the European Union Transports Committee plans to begin transmission of first 
satellite navigation signals in 2005. A network of 30 satellites will continuously transmit high-frequency radio signal, GALILEO is scheduled to be 
fully operational in 2008 [1] 

The two most common methods for real-time relative positioning are called DGPS (Differential GPS) and RTK (Real-Time Kinematic). 
DGPS uses signal travel time between satellite and receiver to calculate the distance, while RTK is a technique based on the use of carrier phase 
measurements of the GPS, GLONASS and/or Galileo signals where a single reference station provides the real-time corrections of even to a 
centimeter level of accuracy [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 232 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

1.1  DGPS  System 
Most DGPS receivers resolve their position by analyzing the coarse acquisition (C/A) code broadcast over the L1 carrier signal (this is 

also referred to as the pseudorandom (PRN) code or noise). They measure the time it took the signal to travel from the satellite to the receiver. By 
multiplying that time by the speed of the signal, you get a range. This range is corrected by a differential signal that helps correct for atmospheric 
and satellite error. 

The carrier phase has wavelengths of 19 cm (L1) and 24 cm (L2). When receivers are turned on, they measure a fraction of a 
wavelength and then begin to count whole wavelengths. The receiver does not know (ambiguous) the exact number of whole wavelengths (integer) 
between itself and the satellite. A stand-alone receiver can never resolve the integer ambiguity by itself. There must be two receivers that 
simultaneously track the same satellites to solve the ambiguity. By using a method called Carrier Phase Differencing, the integer ambiguity is 
resolved [3]. A base station with a known location tracks the satellites and has a true range to each satellite (the exact number of wavelengths 
between itself and the satellite). This information, along with its known location, is sent to the rover receiver. When the reference signal is 
compared to the signal received by the rover, there is a signal phase difference between the two. 

After they are compared, a range is determined by adding the phase difference to the total number of waves that occur between each 
satellite and the receiving antenna. The process of establishing a position by calculating the difference between carrier phase signals of a base and 
rover receiver is called initialization. By becoming initialized and obtaining a fix on the carrier phase, advanced DGPS and RTK systems provide 
accuracy many times greater than less expensive systems. 
 

 1.2  Post-Processing technique 
Continuously operating reference stations (CORS) has been deployed to support very high accuracy geodetic applications since the 

1980s [4]. Geodetic techniques are by their very nature ‘multi-station’, taking advantage of the geometric strength, reference datum stability (and 
redundancy) afforded by network-based positioning. Such CORS networks have been deployed globally, as well as in geodynamic ‘hot spots’ like 
Japan and Southern California where there is significant tectonic motion. For many years, CORS networks have supported geodetic (e.g. multi-
station) processing of data from reference receivers simultaneously with the user receiver data. This is typically done by a web-based service such 
as AUSPOS (http://www.auslig. gov.au/geodesy/sgc/wwwgps/), which requires the user to upload their data to the web-engine, subsequently 
sending the coordinate results to the user. AUSPOS (and similar services) is not a real-time service and currently only supports static positioning 
for occupations of several hours or more using dual-frequency user receivers. GPS surveyors use these on line processing services to establish 
high-order geodetic control, but the services are unsuitable for high productivity engineering-type surveys. AUSPOS and similar services rely on 
data collected and archived by the International GPS Service (http://igscb.jpl. nasa.gov), hence inter-receiver distances are many hundreds (even 
thousands) of kilometers. The Australian Regional GPS Network (http://www.auslig. gov.au/geodesy/argn) is an example of a sparse network that 
augments the IGS global network, and provides data to web-engines such as AUSPOS. 
 

1.3  RTK Systems 
RTK is a GPS-based survey that utilizes a fixed, nearby ground base station that is in direct communication with the rover receiver 

through a radio link. RTK is capable of taking survey-grade measurements in real time and providing immediate accuracy to within 1- 4cm. RTK 
systems are the most precise of all GPS systems. They are also the only systems that can achieve complete repeatability, allowing a user to return 
to the exact location, indefinitely. 

There are drawbacks to RTK that a base station is within 6-10 miles of the rover, and there always needs distance measurement between 
the two (baseline). The further you get from the base station, the more error you will see creep into the positional accuracy. The rover must also 
simultaneously track 5 satellites to become initialized, and then continue to track 4 satellites to remain initialized [3]. Once communication with 
the base station is lost, initialization will be lost and the point will move from a ‘fixed’ point to a ‘floating’ point. At that time, initialization must 
be regained to return to an accurate ‘fixed’ position.  
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1.4  Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) 
For survey positioning, a network of fixed GPS-receivers can be used as bases. The bases are called permanent reference stations and 

users have the possibility to utilize them as their base in relative positioning. Messages sent from a reference station to a rover are called 
corrections. The most common data format for corrections is RTCM – a recommended standard developed by the Radio Technical Commission for 
Maritime Services 

The Internet associated applications and possibilities have seen explosive growth in recent years. In addition to the availability of 
streamed content on the Internet, mobile communication network providers have enabled the widespread availability of wireless Internet access. 
Most streamed application transfer data via Internet Protocol (IP) by dividing the data into appropriately sized packages.  A new technique using 
the Internet for streaming and sharing Differential GPS corrections (DGPS) to allow precise positioning and navigation was announced in 2004. 
Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) is a protocol for streaming GNSS (Global Navigation Satellite System) data over 
Internet. It has been developed as a project under EUREF – a commission responsible for the European reference system – by BKG (Bundesamt 
für Kartographie und Geodäsie), and it has been tested in several configurations. Figure 1 gives an overview of the currently existing GPS 
receivers in worldwide streaming test data through NTRIP (provision of RTK, DGPS and Raw data are differentiated).  

Radio-based has some limitations when used for RTK positioning and navigation. Due to its very short data transmission range, radio 
VHF, UHF or higher frequencies have a limited baseline distance [5].  Antenna equipment, system configuration and atmospheric conditions are 
required for far-range linkage. There are advantages to using NTRIP as an alternative to the more traditional methods provided via radio 
transmission (LF, MF, HF, UHF) of obtaining real time DGPS corrections. NTRIP enables data streams from reference stations or database for 
GIS applications to be accessed by a variety of clients/users through one defined communication technique. Mobile users such as RTK or 
Mapping/GIS field teams, could use their hardware with a mobile GPRS (General Packet Radio Service) phone to access the Internet in the field 
and receives corrected data from the reference station in real time [6]. 

      

                                                                  
 

Figure 1  Currently existing GPS receivers in worldwide  (http://www.ntrip.org/) 
 

This research assesses an Internet-based RTD and RTK system that uses the Internet as the transmission data between the base-station 
and rover receivers. Based on a prototype NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) system developed by China HuaCe (CHC 
Technology Co., Ltd. in China), the performance of the Internet-based system was tested in static survey mode by using Magellan Professional 
model Z-Max.net as dual frequency base-station with HuaCe X-20 and Magellan Professional model ProMark 500, ProMark 3 RTK and Mobile 
Mapper CX as rover receivers for RTD and RTK respectively. In this research, the baseline distances (18 m, 5km, 15 km and 25 km) were 
measured by Total Station and Post-Processing method for evaluating the accuracy of the rover Real-Time positioning measurement. Numerous 
results and analysis were then conducted to access the operational performance of the system respect to satellite availability and positional 
accuracy. The final section summarizes conclusion and recommendations. 
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2.  SYSTEM INTEGRATION AND METHODOLOGY 
The main methodology is focused on setting up base-station for Post-Process and Real-Time GPS data service using Internet 

communication. The static data for Post-processing was recorded in 5-second interval acquisition while data for RTD and RTK NTRIP mode was 
recorded in 3-second interval acquisition.  For accuracy assessment and comparison, the Post-processing technique has been conducted with the 
referenced positions from Department of Town Planning (DTP). The referenced GPS data from DTP were accessed on DTP webpage and 
download in the format of RINEX that is compactable with Magellan GNSS software for Post-processing DGPS data correction and network 
adjustment. The framework and methodology of this research is represented in Figure 2. 
 

NTRIP Base-station setup  
 IGS Global Network 
 

Base-station coordinate setup  
 
 
 

Real-Time Processing Post-Process  
 
 

Direct IP/ NTRIP Caster Site data collection 
 
 
 GPRS setup / Wireless Internet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2  The framework and methodology of this research 
 

2.1 Setting up RTK Base-station and Rover position 
Having a clear view of the sky, from the top of a building allows the base-station to collect data from a maximum of visible satellite. 

This approach is highly recommended to perform a successful, accurate and fast survey. A static Internet-based RTD and RTK experiment was 
conducted using the roof of Pythagoras-SEA Co., Ltd. building in Bangkok during 07 - 10 April 2008 as shown in Figure 4. Dual frequency          
Z-Max.net is the survey solution from Magellan Professional that was used for RTK base-station as presented in Figure 4. Z-Max.net offers 
Networked Transport of Internet Protocol (NTRIP), GPRS and RTCM V3.0 network communication. Z-Max.net GNSS and its characteristics are 
24 parallel channels all-in-view, L1 C/A code and carrier, L1/L2 P-code, full wavelength carrier, Z-Tracking, multi-path mitigation, integrated 
real-time WAAS/EGNOS, update rate: 10 Hz and Protocol: NMEA0183. Z-Max delivers high accuracy and enhanced performance for all survey 
needs.  

 
 

DTP: RINEX data 

Baseline measurement 
Network adjustment 

 Post-process coordinate 

Site data collection 
RTD and RTK 
NTRIP Mode 

 

Accuracy assessment  
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The RTK base station's position is referenced to the International GPS Service (IGS) processed by the Space Geodesy Analysis Center, 
Geoscience Australia as shown in Figure 3. The precise position is measured by post-processing method by referencing with Kumming University, 
the Philippines University and Nanyang Technological University in Singapore. 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3  The RTK base station's position is referenced to the International GPS Service (IGS) 
 

 
 

Figure 4  NTRIP base-station at Pythagoras SEA Co., Ltd. 
 

A data link is established from the base-station to the rover using wireless Internet. GPRS is used over the wireless link. The rover was 
located at a slop distance of 18.623 meter from the base station and measured by PENTAX R322NX total station with accuracy standard deviation 
of 2 seconds. This baseline range was used as a source for the Internet-based RTK positioning accuracy assessment. 
 

2.2  Static and Post-processing  
Magellan Professional ProMark 3 RTK rover uses the L1 carrier phase. Figure 5 presents the static surveying and post-processing 

technique. 
 

2.3  Real-Time Differential Mobile Mapper CX and HuaCe X20 rover  
Magellan Professional Z-Max.Net  RTK base-station was  connected to  an Internet server computer for broadcasting correction data 

via the  Internet. The MobileMaper CX and Huace X-20 GPS Receiver have many interfaces. We used RTCM104, and the blue-tooth interface. 
The RTD GPS rover system configuration is illustrated in Figure 6. 
 

2.4  Real-time Kinematic ProMark 500 and ProMark 3 RTK rover  
Magelland Professional ProMark 500 (L1/L2), ProMark 3 RTK (L1) with carrier phase are used for rover GPS receiver using GPRS 

connection to the Internet Server for receiving corrected and computing data from the base-station as illustrated in Figure 7. 
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Figure 5  The static surveying and post-processing technique 
 

 
 

Figure 6  The RTD Rover with GPRS Internet connection 

 
 

Figure 7  The RTK Rover with GPRS Internet connection 
 

3.  SUITABLE SITE SELECTION 
During the implementation of the initial active GPS network important time was spent on the identification of suitable sites for the GPS 

antennae and receivers. Aside from the GPS requirement for open skies and minimum local obstacle interference, the main factors for site selection 
were security, electricity supply, existing telephone lines, and ease of access for ongoing maintenance of the equipment. Typically the best sites 
enable the GPS cabinet (containing receiver, modem, UPS, and fan) to be installed within a lift-shaft housing near the roof, providing a short 
distance between the receiver and the antenna.  It was also important that a good relationship was formed from an early stage with the relevant site 
supporter in order that he or she had a good understanding of the importance of the equipment and of the possible need to gain timely access in the 
event of a system fault. 

The test locations are located as different baseline distances as follows: 
Server: Pythagoras SEA Co., Ltd. 

• 18.623 m: Office Building of Pythagoras SEA Co., Ltd. 

• 4,731.527 m: Walking bridge Pathanakarn Soi 35. 

• 10,544.959 m: Queen Sirikit Park (Prom Pong) 

• 14,623.915 m: Rajamongala University of Technology Tawan-ok, Uthenthawai campus. 

• 25,257.854 m: Dept. of Land (Muang Thong Thani) 
 

To check the possible accuracy as illustrated in Figure 8, field tests were carried out during June – October 2008 with ProMark 500 dual 
frequency (L1/L2) receiver, ProMark 3 RTK single frequency (L1), MobileMapper CX single frequency (L1), and Huace X-20 GPS C/A code. In 
order to check the possible accuracy, the equipment were integrated and tested in Internet DGPS/RTK streaming corrections and post-processing 
technique by using GNSS software from Magellan Professional Corp. 
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Figure 8  Field test locations in Bangkok 

4.  RESULTS AND DISCUSSIONS 
For accuracy assessment and comparison, the Post-processing technique has been conducted with the referenced positions from 

Department of Town Planning (DTP) and the Department of Land (DOL).  The referenced GPS data from DTP were accessed on DTP webpage 
and download in the format of RINEX that is compactable with Magellan GNSS software for Post-processing DGPS data correction and 
adjustment. 
 

4.1  Accuracy for establishing precise position for base-station 
In order to setup a high accuracy coordinate for base-station, dual-frequency Z-Max GPS Magellan Professional is used to collect static 

data during 13 hours 7 minutes in 05 June 2008 at the interval of 5-second rate of data record.  The total of 9,444 points of static data was collected 
in RINEX format and sent to the International GPS Service (IGS), Space Geodesy Analysis Center, Geoscience Australia, for post-processing for 
dual frequency GPS phase data. The long baseline processing was calculated with the reference position from International GNSS Services (IGS) 
in National University of Singapore NUS, Kunming University KUNM (China), Quezon City, the Philippines PIMO. The details for data 
processing is reported in Appendix 1 and briefly represented in Table 1. with Root Mean Square (RMS) Error at 0.002 m (dX), 0.048 m (dY) and 
0.004 m (dZ). 
 

Table 1  Coordinate of Base-station calculated from long distance baseline 
 

IGS Latitude (DMS) Longitude (DMS) 
ntus 01°20’44.88630” 103°40’47.8463” 

kunm 25°01’46.3370” 102°47’49.9075” 
pimo 14°38’08.5905” 121°04’39.8305” 

PYTH 13°43’08.3320” 100°39’51.7832” 
 Ellipsoidal 

Height (m) 
Above-Geoid 

Height (m) 
ntus 75.4190 68.3290 

kunm 1986.223 2019.151 
pimo 95.528 52.000 

PYTH -17.700 13.379 
Apriori Coordinate Updates - Cartesian, per day 

 dX(m) dY(m) dZ(m) yyyy/mm/dd 
PYTH 0.002 0.048 0.004 2008/06/05 
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4.1.1 18.623 m baseline distance measured by the Total Station.  
The rover position has been previously described.  It was used as the benchmark for the following positioning measurements. 
The static and post-processing produced by the Magellan Professional model Z-Max.net (base-station) and ProMark 3 RTK (rover) is 

shown in Table 2. The data is automatically recorded at 5 seconds interval time. The slop baseline distance was calculated from these coordinates 
as 18.623 m. In comparison with 18.625 m measured by total station, this result confirms that very high accuracy (2 millimeters) archived from 
this method. Therefore, we used this rover coordinate to evaluate the accuracy for the Internet-based RTD and RTK positioning measurements. 
4.2   Accuracy Assessment and Comparison 

The data recorded rate of the Internet-based RTD and RTK is 3 seconds interval time as shown in Table 2.  The average horizontal error 
of Internet-based RTK is less than 4.3 centimeter (within 25,257.854-meter base-line) by using L1/L2 carrier receivers. The average horizontal 
errors of Internet-based RTD are less than 62.5 centimeter and 1.869 meter by using L1 and C/A code receivers respectively. 
 

Table 2 Accuracy Assessment and Comparison 
Base-line distances (meter) 

GPS Receivers 
18.623 4,732 10,544 14,624 25,257 

 Post Processing (DTP reference) 
Dx 
Dy 
Dz 
(Meter) 

0.002 
0.002 
0.002 

 

0.008 
0.008 
0.012 

 

0.019 
0.020 
0.024 

 

0.016 
0.018 
0.021 

 

0.010 
0.010 
0.011 

 

 RTK NTRIP L1/L2 ProMark 500 

Average Horizontal Error (Meter) 
0.006 

Max. 0.045 
Min. 0.000 

- - - 
0.033 

Max. 0.113 
Min. 0.000 

RTK Initial Time 0:00:01 - - - 0:00:03 

No. of Samples 730 - - - 731 

 RTK NTRIP L1 ProMark 3 RTK 

Average Horizontal Error (Meter) 
0.006 

Max. 0.015 
Min. 0.001 

0.015 
Max. 0.029 
Min. 0.001 

0.030 
Max. 0.148 
Min. 0.004 

0.043 
Max. 0.062 
Min. 0.007 

- 

RTK Initial Time 0:00:39 0:01:42 0:15:42 0:22:03 - 

No. of Samples 720 600 752 767 - 

 RTD NTRIP L1  Mobile Mapper CX 

Average Horizontal Error (Meter) 
0.423 

Max. 0.782 
Min. 0.080 

0.425 
Max. 0.722 
Min. 0.125 

0.495 
Max. 0.790 
Min. 0.072 

0.548 
Max. 0.803 
Min. 0.418 

0.625 
Max. 1.227 
Min. 0.122 

No. of Samples 150 170 100 200 165 

 RTD NTRIP C/A Code X20 

Average Horizontal Error (Meter) 
1.246 

Max. 3.783 
Min. 0.275 

1.360 
Max. 2.625 
Min. 1.065 

1.464 
Max. 1.852 
Min. 0.918 

1.751 
Max. 2.762 
Min. 0.870 

1.869 
Max. 2.430 
Min. 1.368 

No. of Samples 304 328 144 186 307 
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4.3  Internet-based RTK system: Base-line distances versus RTK initial time and accuracy 
The average horizontal error is correlated with base-line distances as presented in Figure 10. It takes more than 22 minutes for L1 carrier 

RTK initial to get the fixed position at the long base-line distance at 14, 623.915 m (site #4) as shown in Figure 13. This is because of the 
calculation of position algorithm that based on a long single baseline solution. The atmospheric correction is derived by wireless Internet (GPRS) 
to support the ambiguity resolution between the based-station and rover. The longer base-line distance causes difficulty for handling float 
ambiguities and searching for or fixing integer ambiguities that are calculated in RTK algorithm. Usually, L1 RTK is float-ambiguity RTK in 
Figure 9, because single-band data (even with open sky and short baseline) cannot guarantee reliable and fast ambiguity fixing. The main 
disadvantage of Float RTK is the quite slow position convergence to decimeter level. 
 

                                                              
 

Figure 9 Base-line distances versus RTK initial time 
 

                                                                  
 

Figure 10 Base-line distances versus RTK and accuracy 
 

The average horizontal error of L1/L2 receiver (Magellan ProMark 500) is 33 mm with the initial time of 3 seconds at the base-line 
distance of 25,257.854 m.  This is because of the advance of new technology, the Base Line Accurate Determination Engine (BLADE) technology. 
For the RTK embedded within the GPS engine, the calculating efficiency, which can minimize the data collection interval, is critically important 
due to the speed limitation the microprocessor.  

Magellan BLADE technology of the combination of L1 and L2 measurement for only improves the calculation efficiency and ambiguity 
resolution time, but also improves the reliability. 
With the initial time of floating status, Figure 11 presents the overall of horizontal accuracy of RTK NTRIP Mode using single frequency L1 RTK 
and dual frequency L1/L2 RTK. The horizontal accuracy of the two receivers is less than 4.3 centimeter for the 5 test sites as enlargement in 
Figure 12. This testing result meets the required accuracy for land survey purposes, which are generally accepted to be at the centimeter level. 
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Figure 11  Horizontal Error for RTK NTRIP Mode using (ProMark 3 RTK) L1/L2 (ProMark 500) 
 

                                                               
 

 

Figure 12 Enlargement view of Horizontal Error for RTK NTRIP Mode using (ProMark 3 RTK) L1/L2 (ProMark 500) 
The single frequency L1 tested in RTD NTRIP mode is depicted in Figure 13 that shows the maximum horizontal error is 1.227 meter and 

the average horizontal error less than 62.5 centimeter for the 5 test sites.  During the tests, it is found that RTD is the mode available if RTK 
initialization is lost and may be used in-lieu of RTK using the same equipment. These testing results meet the required accuracy for GIS and 
mapping purposes, which are generally accepted to be at the decimeter level. 
 

                                                      
 

Figure 13 Horizontal Error: RTD NTRIP Mode using L1 carrier phase (MobileMaper CX) 
 

                                                        
 

 

Figure 14  Horizontal Error for RTD NTRIP Mode using C/A code (Huace X20) 
 

The C/A Code receiver tested in RTD NTRIP mode is described in Figure 14 that shows the unreliable accuracy. After one minute GPS 
signal receiving, the horizontal error ranges from 1 - 3 meter and the average horizontal error less than 1.869 meter within 25 kilometer baseline 
distance These testing results meet the required accuracy for small and medium scale mapping. 
 

5.  CONCLUSION 
Field tests were carried out within 25 km baseline distance to check the achievable accuracy of the observations with NTRIP technique by 

using GPRS system in Bangkok. The RTD and RTK accuracy was then compared with the accuracy of differential corrected observations using 
post-processing technique The results illustrate the observed accuracy with L1 receiver, L1/L2 receiver and C/A code receiver with respect to 
different baseline distances. Furthermore the results show that, with the Internet RTCM stream, all three different receivers show accuracy 
improvement that can be applied for Survey / Engineering (RTK) and GIS / Mapping (RTD). 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบพัฒนา (Developing  Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย โดยจัดทําโปรแกรม
ประยุกตสําหรับเว็บ เพื่อการจัดเก็บขอมูล คนหารายการสินทรัพย และจัดทํารายงานดานสินทรัพยเพื่อใชในการบริหารจัดการสินทรัพย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมท้ังจะนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน และวิทยาเขตท้ัง 4 แหง 
 การวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยทําการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร โดยอาศัยขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศ (System Development 
Life Cycle : SDLC)  โดยสรางโปรแกรมประยุกตระบบบริหารจัดการสินทรัพย เพื่อใหบริการแกบุคคลทั่วไป ในการจองการใชงานสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย ประเภท อาคาร สถานท่ี และอุปกรณตาง ๆ โดยเปนระบบงานท่ีทํางานบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการสรางฐานขอมูล และ
สรางโปรแกรมประยุกตเว็บสําหรับใชงาน โดยระบบการทํางานแบงได 2 สวน คือ (1) สวนผูใชงานท่ัวไป ใชสําหรับการจองการใชงาน สถานท่ี โดย
ผานรายการทํางาน แบบคําขอใชบริการรับงานนอก และแบบคําขอจําหนายผลิตภัณฑ  แตตองรอการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจง
ผานทางอีเมล  (2) สวนผูดูแลระบบ จะใชงานไดตองทําการขอใชสิทธิ์จากรายการเขาระบบ (Login)  โดยผูดูแลระบบสามารถจัดการกับขอมูลพื้นฐาน
ของระบบงาน ไดแก ขอมูลสินทรัพย  ขอมูลอุปกรณ  ขอมูลรายไดประเภทตาง ๆ รวมทั้งการปอนขอมูลการจองใชงานสินทรัพยทั้ง 2 แบบคําขอ 
และสามารถจัดทํารายงานท่ีเปนประโยชน ไดแก รายงานรายได   รายงานการจอง เปนตน 
คําสําคัญ :  สินทรัพย   การบริหารจัดการสินทรัพย 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research development was to develop the system of the asset management  by creating the web application for the 
data storage, searching the list of asset and creating the asset reports for asset management.  The result of this research will be a guide line for 
developing the asset management of Rajamangala University of Technology, Isan and 4 campuses. 
 In this research, the computer system was developed by creating the web application by using the System Development Life Cycle 
(SDLC). This program is used for asset services such as booking facilities. This system was implement on internet networking by creating the 
database in server and web application. The system is divided into 2 parts, (1) user part for booking to use asset university, the user who wants to 
use the asset service inputs the asset request form and the selling form,  the result of request must be approved by the university which will  inform 
through e-mail, (2) administrator part will be login for management the basic data on asset , equipment, difference type of income. The 
administrator can also input  the  asset  request  form and  selling  forms, and makes reports on income  and booking.  
Keywords:  asset, asset management  
 

1. บทนํา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลา ต้ังแตวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดย

แบงเปน 9 มหาวิทยาลัย รวมท้ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบงสวนงานของมหาวิทยาลัยออกเปน 12 คณะและ 8 สวนราชการ ซึ่ง
กระจายอยูตามภูมิภาคไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดสุรินทร จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดสกลนคร โดยมีศูนยกลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
อยูที่จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณสินทรัพยที่อยูในความดูแลมีจํานวนมาก ในการจัดเก็บรายการสินทรัพยดังกลาว เปนการจัดการดวยเอกสาร 
(Document) การนําสินทรัพยดังกลาวออกมาใชงานหรือให บริการ จะเสียเวลามากเน่ืองจากตองคนหารายการสินทรัพยนั้น จากเอกสารท่ีจัดเก็บ 
สินทรัพยเหลานี้มีทั้งที่เปนอาคาร สิ่งปลูกสราง พัสดุครุภัณฑ เชนเคร่ืองคอมพิวเตอร ฯลฯ  สินทรัพยเหลานี้ จะใชประโยชน ใหบริการแกหนวยงาน 
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ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย แลว สามารถใหบริการแกหนวยงานภายนอกได เชน หองประชุม สนามฟุตบอล  ดังน้ันคณะผูวิจัยเห็นความสําคัญในการ
จัดการสินทรัพยเหลาน้ี เพื่อใหระบบการจัดเก็บรายการสินทรัพย สามารถคนหาและเรียกใชงานไดสะดวกรวดเร็ว ลดขอผิดพลาด จึงจัดทําโครงการ
การนําระบบสารสนเทศ มาใชในการจัดการสินทรัพย :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจัดทําโปรแกรมประยุกตสําหรับเว็บ 
(Web Application)  เพื่อการจัดเก็บขอมูล คนหารายการสินทรัพย และจัดทํารายงานดานสินทรัพย เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการสินทรัพย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 

1.1   จุดมุงหมายในการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยโดยจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application  Software) เพื่อการจัดเก็บขอมูล คนหารายการ

สินทรัพย และจัดทํารายงานดานสินทรัพยเพื่อใชในการบริหารจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

1.2   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1)  ไดโปรแกรมประยุกตตนแบบเพื่อใชในการบริหารจัดการสินทรัพย  

      2)  ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและเรียกใชงานสินทรัพย                                                                                                                                                       
      3)  นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการดําเนินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งศูนยกลางและวิทยาเขตฯ 
 

1.3   กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับการจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งคณะผูวิจัยไดจัดทําระบบ

ฐานขอมูลสินทรัพย (Assets Database) และสรางโปรแกรมประยุกตที่ใชบริหารจัดการสินทรัพย ในรูปแบบโปรแกรมประยุกตสําหรับเว็บ (Web 
Application) ขอมูลสินทรัพยที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนรายการสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เฉพาะสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนตนแบบในการจัดทํา)  โดยใชรายการสินทรัพยประเภทอาคาร สิ่งปลูกสราง พื้นที่จัดกิจกรรม อันไดแกอาคารเรียน หองประชุม หองสัมมนา 
หองปฏิบัติการ สนามฟุตบอล ฯ จํานวน 30 รายการ**  สําหรับครุภัณฑหลักที่ใชกับสถานที่ดังกลาวขางตนไดแกเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองนําเสนอ
ผลงาน (LCD Projector) เปนตน 

 **  รายการสินทรัพยดังกลาว นํามาจากการวิจัยเร่ืองความเปนไปไดในการนําสินทรัพยมาใชในการจัดหารายได :  กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

1.4  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ความหมายของสินทรัพย (Assets) บัญญัติศัพทโดยสมาคมบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดใหความหมายสินทรัพยวา

หมายถึง สิ่งมีตัวตนหรือหรือไมมีตัวตนอันมีมูลคาซึ่งบุคคลหรือกิจการเปนเจาของ หรือมีสิทธิครอบครอง โดยถูกตองตามกฎหมาย 
การจัดการสินทรัพย เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนมากสําหรับสถานศึกษา ดังท่ีโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ 

กําหนดรายละเอียดดังนี้ 
สํานักอํานวยการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําไปสูการจัดต้ังระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัด 
ไดดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา เมื่อวันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดกรอบ
แนวทางของการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวคิดการสรางเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู เปาหมายหลักของทาง
เศรษฐกิจคือการเพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนซึ่งจะสงผลถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยมีกล
ยุทธในการดําเนินการ ซึ่งถือวาเปนระบบนวัตกรรมแหงชาติโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 4 ประการ คือ (1) ดานทรัพยากรมนุษย  (2) การใช ICT 
และเทคโนโลยีอื่นๆ   (3)  กฏหมายและแรงจูงใจ และ (4) วัฒนธรรมและจริยธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ : 2549 ) 
 

ระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการ 
บริหารแบบกระจายอํานาจ รูปแบบการบริหารที่เปนหัวใจหลักที่ทําใหฮารวารดพัฒนาตนเองจนกลายเปนที่หนึ่งคือ การบริหารแบบไม

รวมศูนยหรือแบบกระจายอํานาจ ซึ่งเปนที่รูจักกันในวลี "every tub on its own bottom" คือการใหแตละหนวย สามารถบริหารจัดการเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง ทั้งดานการจัดองคกร การบริหารจัดการ การรับสมัครบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ โดยมีผูดูแลสูงสุดคือคณบดี  

บริหารทรัพยสินใหงอกเงยและเกิดผลสูงสุด นอกเหนือจากการวางรากฐานการบริหารจัดการท่ีดีเลิศ ยังมีกลไกการบริหารสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งยึดแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดผลสูงสุด คือจัดต้ังองคกรบริหารเฉพาะกิจขึ้นมาเรียกวา บริษัทบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฮารวารด (HMC) ที่เขามาบริหารทรัพยสินที่มีอยูใหงอกเงยมากขึ้นผานการซ้ือหุน ตราสารหนี้ทั้งในและตางประเทศ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ฯลฯ  
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นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยจะไปถึงซึ่งความเปนเลิศไดนั้น จําเปนตองมีวิสัยทัศนในเร่ืองความมั่นคงทางการเงินที่มากเพียงพอ โดยมีกลยุทธ
ในการระดมทุนใหเพียงพอในการจางคณาจารยที่เชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยใหโดดเดน  

ประการสําคัญตอมาคือ ผูบริหารแตละชุดควรมีระบบสงตอองคความรูดานบริหารจัดการ แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแก
ผูบริหารรุนตอไป โดยมีการดําเนินการอยางเปนกระบวนการและเปนระบบ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการบริหารจัดการ โดยใหผูบริหารชุดตอไป
สามารถตอยอดการทํางานและพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการของมหาวิทยาลัย ใหสามารถแขงขันไดในระดับเวทีโลก  

การสรางมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศนั้น แมวาจะเปนเร่ืองท่ีไมงายนัก เพราะมีองคประกอบหลายดาน ทั้งดานการเงิน การบริหาร 
จัดการ บุคลากร ฯลฯ อยางไรก็ตาม เราจําเปนตองพัฒนามหาวิทยาลัยของไทยใหมีคุณภาพ เพื่อเปนฐานท่ีมั่นที่แข็งแกรงนําพาประเทศไทย 
พัฒนารุดหนาตอไป  (หนังสือพิมพ สยามรัฐสัปดาหวิจารณ : 2550) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ฉันทลักษณ  บุตรมารศรี  (2543 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบงบประมาณ

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร จํานวน3 
ดาน คือ ดานหลักการดานการเงินและงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณและการรายงาน และดานแหลงท่ีมาของรายได เคร่ืองมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามแบบ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสัมประสิทธ์ิความแปรผัน ผลการศึกษาปรากฏ ดังน้ี 
บุคลากรโดยสวนรวม และ ผูปฏิบัติงาน เก่ียวกับระบบงบประมาณและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
งบประมาณและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับเห็นดวย ยกเวน
บุคลากรโดยสวนรวมมีความคิดเห็นดานหลักการดานการเงินและงบประมาณอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง แตผูบริหารมีความคิดเห็นดังกลาวโดยรวม
และเปนรายดานอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และมีความคิดเห็นเปนรายขออยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและมีคาเฉล่ียสูงสุด 2 ขอในแตละดานดังน้ี 
รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกมหาวิทยาลัยใหเพียงพอท่ีจะประกันคุณภาพการศึกษาไวได มหาวิทยาลัยควรมีอํานาจปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุ รายไดจากการดําเนินงานถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการเงินท่ี
ชัดเจนมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงฟอรมหลักฐานการอนุมัติจายเงินใหกระชับ ยึดหลักประหยัดแตมีประสิทธิภาพตรวจสอบได ผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยตองมีความสามารถในการระดมทุน และรายไดจากการจัดต้ังองคกรเพ่ือทําหนาที่จัดหารายได 

ณัฏฐ สวัสดิวงษ  (2544 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพยของภาควิชาวิศวอุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อออกแบบกระบวนการบริหารสินทรัพยประเภทครุภัณฑ และจัดทําโปรแกรมสนับสนุนเพื่อใหกระบวนการที่ไดออกแบบไวสามารถนําไปปฏิบัติ
ได โดยอาศัยภาควิชาวิศวอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตนแบบ 

วิธีดําเนินการวิจัย เร่ิมดวยผูวิจัยไดศึกษาระบบการบริหารสินทรัพยของภาควิชาในปจจุบัน จากน้ันผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงการบริหารสินทรัพยในเร่ืองการลงทะเบียนครุภัณฑ การตรวจนับ การซอมแซม การซอมบํารุง การโอนยายความรับผิดชอบและสถานท่ี
จัดเก็บ การยืมคืน และการจําหนายออก ทายสุดผูวิจัยไดออกแบบกระบวนการบริหารสินทรัพยโดยครอบคลุมในเร่ืองตางๆ ดังกลาว และไดจัดทํา
โปรแกรมสนับสนุน พรอมกันนี้ผูวิจัยไดนําระบบรหัสแทง (Barcode) มาใชในโปรแกรม เพื่อชวยใหการบริหารสินทรัพยมีความถูกตอง และมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

วสันต  ธุรี  (2548 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุและสินทรัพยโรงเรียนบานนาหวยแคนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดังรายละเอียดตอไปนี้ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในยุคการปฏิรูปน้ันจําเปนตองใชระบบสารสนเทศเพื่อ
จะเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจวางแผนจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของผูบริหารแตจากสภาพปจจุบันของการดําเนินงานระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนนั้น ยังขาดความถูกตอง ความสมบูรณ เปนปจจุบัน สะดวกตอการสืบคน แมวาจะมีโปรแกรมระบบสารสนเทศที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสงมาให คือ โปรแกรม M-OBEC และ M-OBEC แตก็มีปญหาไมสามารถตอบสนองความตองการใชระบบ
สารสนเทศ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังน้ันการศึกษาคนควาคร้ังน้ีจึง จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาการจัดหาพัสดุ ตาม
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนผล เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบบันทึก  
 ผลการศึกษาคนควาพบวา หลังจากท่ีไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุและสินทรัพย ตามขั้นตอนพัฒนาระบบ โดยใช
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 2 วงรอบ โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาระบบ 4 กิจกรรม คือ การประชุม การประชุมปฏิบัติการ การสรางโปรแกรมและ
การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชโปรแกรม ทําใหไดโปรแกรมสําเร็จที่ผูเชี่ยวชาญสรางขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของผูใชและใชใน
การแกปญหาการใชโปรแกรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงมา การจัดเก็บขอมูลมีความสะดวก สามารถเรียกขอมูลมาใชไดตาม
ความตองการมีการนําเสนอขอมูลที่รวดเร็ว งาย ไมซับซอน 
 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showresult
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2.  วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยแบบพัฒนา (Research Development) โดยสรางโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอร ดังน้ัน ขั้นตอนการ
ดําเนินงานเปนดังนี้ 
 2.1   ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.2   ศึกษาการทํางานของระบบบริหารจัดการสินทรัพย ที่แผนกงานจําหนายผลิตภัณฑและรับงานนอก โดยการสัมภาษณหัวหนาแผนกฯ 
และบุคลากรประจําแผนกฯ เก่ียวกับปญหาและขั้นตอนตางๆ ของการทํางาน รวมถึงคุณลักษณะ ความตองการของการใชระบบงานท่ีบุคลากรของ
แผนกงานจําหนายผลิตภัณฑ ฯ ตองการ   

2.3  พัฒนาระบบงานโดยใชขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle :SDLC)     โดยนําผลจากขอ 2 มาทํา
การออกแบบระบบการทํางานใหม ใหตรงตามความตองการของผูใช โดยสรางแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) ระดับตาง ๆ  ดัง
รูปที่ 1 และรูปที่ 2 ออกแบบระบบฐานขอมูล และออกแบบตารางการเก็บขอมูลโดยใชพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  
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รูปท่ี1  DFD  LEVEL 0 ของระบบบริหารจัดการสินทรัพย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2   DFD  Level 1 ของระบบบริหารจัดการสินทรัพย 

 

ผูบริหาร 

รายงานการจอง 
รายงานสินทรัพย 
รายงานรายได 

แผนกจําหนายผลิตภัณฑ 
บันทึกการใหบริการ 

รายงานการจอง 

สินทรัพย 

0 
ระบบบริการและรับงานนอก 

ผูขอใชบริการ 
รายละเอียดผูใชบริการ 

   ความตองการใชบริการ       

ใบเสร็จรับเงิน 

รายละเอียดสินทรัพย 
เลือกรายงาน 
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2.4   ดําเนินการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการสินทรัพย ในลักษณะโปรแกรมประยุกตสําหรับเว็บ (Web Application) 
2.5  สาธิตความสามารถและการทํางานของระบบใหหัวหนาแผนกงานจําหนายผลิตภัณฑและรับงานนอกดูการทํางานจริงของระบบ     

ปรับปรุงระบบงานตามขอเสนอแนะของหัวหนาแผนกงานจําหนายผลิตภัณฑและรับงานนอกและผูใชงาน 
2.6   จัดอบรมใหแกบุคลากรของแผนกงานจําหนายผลิตภัณฑและรับงานนอกและมอบคูมือการใชงาน 

 

3.  ผลการวิจัย 
     การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยแบบพัฒนา โดยการสรางโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอร เปนนวัตกรรมใหมที่จะนําไปใชงานจริง  ดังน้ัน
กระบวนการดําเนินงานจึงไมมีการประมวลผลเพื่อหาคาสถิติ ดังเชนงานวิจัยทั่วไป แตผลลัพธที่ไดในคร้ังน้ี คือ นวัตกรรมใหมของโปรแกรม
ประยุกตสําหรับเว็บ (Web Application) ชื่อ ระบบบริหารจัดการสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหแผนกงานจําหนาย
ผลิตภัณฑและรับงานนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ใชในการใหบริการแกบุคคลทั่วไป ดังรูปที่ 3    
 

 
 

รูปท่ี  3  หนาจอหลักของระบบบริหารจัดการสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 

ซึ่งความสามารถของระบบงานน้ีเปนดังนี้ 
1.  จัดการขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ฯ ที่จัดไวใหบริการแก บุคคลท่ัวไป ทั้งสินทรัพยประเภท อาคาร 

สถานท่ี และเคร่ืองมืออุปกรณ โดยสามารถทําการเพ่ิม แกไข ลบและแสดงรายการของสินทรัพยแตละรายการได ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 4  แสดงรายการสินทรัพย 
 

 
รูปท่ี 5   แสดงการเพิ่มขอมูลสินทรัพย 
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2.  จัดเก็บแบบคําขอใชบริการ ชนิดบันทึกแบบคําขอบริการรับงานนอก ดังรูปที่ 6  
 

 
 

รูปท่ี 6  การเพิ่มแบบคําขอบริการรับงานนอก 
 

รูปที่ 6 เปนการเพ่ิมรายการแบบคําขอบริการรับงานนอก ซึ่งผูดูแลระบบจะปอนจากแบบคํารองท่ีผูใชบริการมายื่นความจํานงท่ี
มหาวิทยาลัย หรือผูใชบริการภายนอกสามารถ กระทําการกรอกขอมูลเองได โดยผานระบบอินเตอรเน็ตแตระบบจะยอมรับขอมูลสวนนี้ตองใหผูดูแล
ระบบยืนยัน โดยจะสงผลการตอบรับทางอีเมล  

 

 3.  จัดเก็บแบบคําขอใชบริการ ชนิด แบบคําขอจําหนายผลิตภัณฑ  ดังรูปที่ 7  
 

 
 

รูปท่ี 7  การเพิ่มแบบคําขอจําหนายผลติภัณฑ 
 

รูปที่ 7  เปนการเพ่ิมรายการแบบคําขอจําหนายผลิตภัณฑ  ซึ่งผูดูแลระบบจะปอนจากแบบคําขอจําหนายผลิตภัณฑ  ที่ผูใชบริการ
มายื่นความจํานงท่ีมหาวิทยาลัย หรือผูใชบริการภายนอกสามารถ กระทําการกรอกขอมูลเองได อินเตอรเน็ต แตระบบจะยอมรับขอมูลสวนนี้ตองให
ผูดูแลระบบยืนยัน โดยจะสงผลการตอบรับทางอีเมล 

 

4.  มีระบบจัดทํารายงานที่มีประโยชนตอการบริหาร ไดแก รายงานสินทรัพยประเภทอาคาร  รายงานสินทรัพยประเภทอุปกรณ รายงาน
การจองจากแบบคําขอทั้ง 2 ชนิด และรายงานรายไดจากการใหบริการ ดังรูปที่ 8 - รูปที่ 10 
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ร า ย ง าน  ร า ยก าร สินท รัพย   

เ มื่ อ วั นที่  2 4  เ ดื อน  ธั นว าคม  พ .ศ .  2 5 5 1   

ลํา ดับ
ที่  

ชื่ อ
สิ นท รัพย  

หมาย เ ลข
ห อ ง  

ประ เภท
สินท รัพย  

ร า ยละ เ อี ย ด
สิ นท รัพย  

หน ว ย ง าน ท่ี
รับ ผิดชอบ  

ประ เภท เ งิน  
ขนาด /
คว ามจุ  

อั ต ร า
ค าบ ริ ก า ร /

วั น  

1  
ห อ งประ ชุม
ชั้ น  2   

1 9 2 1 0   
ห อ ง  
ประ ชุม   

 
คณะ
วิ ท ย าศ าสตร   

เ งิ นบ ริ จ าค / เ งิ น
ช ว ย เห ลือ   

4 0 0  คน  3 , 0 0 0  บาท  

2  
ห อ งประ ชุม
ชั้ น  3   

0 1 3 1 0   ห อ งประ ชุม  
ห อ งประ ชุม
ชั้ น  3   

คณะ
บ ริหารธุ ร กิ จ   

เ งิ น งบประมาณ  3 0 0คน  2 , 0 0 0  บาท  

 
รูปท่ี 8  ตัวอยางรายงานรายการสินทรัพยท่ีใหบริการแกบุคคลท่ัวไป 

 
ร าย ง าน  ก ารขอ ใช บริ ก า ร  

ร าย ง าน  ณ  วั น ท่ี  2 4  เ ดื อน  ธั นว าคม  พ .ศ .  2 5 5 1  
 

ลํา ดับ

ที่  
ชื่ อ ผู จ อ ง  ร หัส สินท รัพย  

วั นที่ ใ ช

บ ริ ก า ร  

วั นสุ ดท า ย

สุ ดท า ย  

เ ว ล า เ ร่ิ ม

ใช  

เ ว ล า

สิ้ นสุ ด  
ค าบ ริก า ร  

1   
ชั ช ว าล  มิ ตะ
ร าช   

งปม  ห อ งประ ชุม ช้ัน  3  คณะ
บ ริหารธุ ร กิ จ   

2 2 / 1 2 / 2 0 0 8   2 2 / 1 2 / 2 0 0 8   0 8 : 0 0   1 8 : 0 0   2 , 0 0 0  

 
รูปท่ี 9  ตัวอยางรายงานการขอใชบริการ 

 

ร า ย ง าน  ร า ยได ทั้ ง หมดประ จํา เ ดื อน  ธั นว าคม  ป  2 5 5 1   

ลํา ดับ

ที่  

หมาย เ ลข

ก ารจอง  
วั นที่ รั บชํา ร ะ  ชื่ อ ผู จ อ ง  สินท รัพย  ผู รั บ เ งิ น  จํานวน เ งิน  

ร าย ได จ า กก า รขอรั บบริ ก า ร ง านนอก  

1   1   2 3 / 1 2 / 2 0 0 8   สมชาย  เ ข็ มก ลัด  
งปม  ชื่ อ  ห อ งประ ชุม ช้ัน  3  
คณะบ ริหารธุ ร กิ จ   

ชั ช ว าล  มิ ต ะร าช   2 , 0 0 0  

รวม  (บาท )  2 , 0 0 0  

ร าย ได จ า กก า รขอ จําหน า ยผลิ ตภัณฑ  

1   1   2 3 / 1 2 / 2 0 0 8   นิ ก ร  มารย าทดี    ชั ช ว าล  มิ ต ะร าช   3 0 0  

รวม  (บาท )  3 0 0  

รวม ท้ั ง ส้ิน (บาท )  2 , 3 0 0  

 
รูปท่ี 10  ตัวอยางรายงานรายไดจากการใหบริการสินทรัพย 

 

 

5.  มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยผูใชงานระบบตองไดรับการอนุญาตใหมีสิทธิ์ใชงาน จากผูดูแลระบบ  
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4.  อภิปรายผล 
เนื่องจากการวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยแบบพัฒนา และสรางนวัตกรรมคือระบบบริหารจัดการสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน โดยสรางขึ้นเพื่อใหทํางานบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต   คณะผูวิจัยไดติดตอสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อขอพื้นท่ีการ
ใชงานและนําขึ้นเปนสวนหนึ่งของเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรใหคนภายนอกไดทราบวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   มีสินทรัพยและบริการใดบาง ที่บุคคลภายนอกสามารถขอใชบริการได 

 

5.  ขอเสนอแนะ 
คณะผูวิจัยไดนําระบบบริหารจัดการสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต้ังใหแผนกงานจําหนายผลิตภัณฑและรับงาน

นอกใช โดยหัวหนาแผนกงานจําหนายผลิตภัณฑและรับงานนอก  ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตองการเพิ่มระบบการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการดวย ซึ่งนาจะเปนแนวทางนําไปสูการวิจัยในคร้ังตอไป 

 

6.   เอกสารอางอิง 
1.   ฉันทลักษณ  บุตรมารศรี  .2543.  “ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ.”  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

       แหลงที่มา : http://dems.thailis.or.th/dems/search_result.php 
2.   ณัฏฐ   สวัสดิวงษ.   2544.    “การพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพยของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.”     
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

Affecting Factor of IT Officers Competence Using Exploratory Factor Analysis  
 

มณเฑียร  รัตนศิริวงศวุฒิ*   ศจีมาจ  ณ วิเชียร  และ มนตชัย   เทียนทอง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

E mail : r_montean@hotmail.com   โทร : 083-4299996 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาสภาพของปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาความสัมพันธเชิง
โครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 2 ตอน เปนแบบสอบถามทั่วไป และแบบสอบถาม
สภาพของปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การ
วิเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใชโปรแกรม SPSS for Windows และการทดสอบความ
สอดคลองของโมเดลใชโปรแกรม LISREL   
คําสําคัญ :  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  สมรรถนะ 
 

ABSTRACT 
This research is to analyze which factors that impact to the competence of IT officers. It involves the structure 

relationship of impact factors.  Exploratory Factor Analysis is used to analyze this research.  The data collection tool is a 
questionnaire that divided in to two parts: general information survey and impact factor of IT competence survey. This 
questionnaire uses a 5 rating scale. The program used for Exploratory Factor Analysis is SPSS for Windows and for the 
Confirmatory Factor is LISREL. 
Keywords :  Exploratory Factor Analysis , Competency 
 

บทนํา 1. 
ในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางกวางขวางและกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญของการทํางานทุกดาน ต้ังแต

ทางดานการศึกษา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การเมือง ดานสถานบันการศึกษาตางๆ ไดมีการเปดใหมีหลักสูตร
การเรียนการสอนทางดานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้นทุกป แตยังไมมีการทําวิจัยเก่ียวกับความตองการของสถาน
ประกอบการ วาตองการนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรูทางดานใดบางและประกอบกับนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจบ
การศึกษาออกไปประกอบอาชีพ มีความสําเร็จในการทํางานมากนอยเพียงใด  

จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาในปจจัยตาง ๆ   ที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะของ นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)     

 

1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
      1)  สรางแบบสอบถามสภาพปจจัย  ตามเกณฑสมรรถนะของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      2)  เพื่อวิเคราะหหาเกณฑสมรรถนะของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
      3)  เพื่อสรางโมเดลการวัด ของเกณฑสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2   ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ  สามารถแบงการทํางานไดดังนี้ 
       สวนการวิเคราะหและประเมินเกณฑสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถแบงขั้นตอนการทํางานไดดังนี้ 
             1)  รวบรวมปจจัยและเก็บขอมูล   โดยใชแบบสอบถาม 
             2)  สรางเมตริกสหสัมพันธระหวางคู ของตัวแปร 
             3)  สกัดองคประกอบ (Factor Extraction) 
             4)  หมุนแกนองคประกอบ (Factor Rotation)  
             5)  เลือกคา Factor loading 
             6)  ต้ังชื่อองคประกอบหลัก            
             7)  สรางโมเดลการวัดองคประกอบ 
 

1.3   เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
       1)  ความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ 
            การวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) หรือบางคร้ังเรียกวา การวิเคราะหปจจัยเปนเทคนิคที่จะจับกลุมหรือ
รวมกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน   ตัวแปรท่ีอยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก 
สวนตัวแปรที่อยูคนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  Factor analysis model 

      
      2)  วัตถุประสงคการวิเคราะหองคประกอบ 

      วัตถุประสงคในการวิเคราะหองคประกอบมี  2 ประการ คือ 
                     2.1)  เพื่อสํารวจหรือคนหาตัวแปรแฝงท่ีซอนอยูภายใตตัวแปรท่ีสังเกตไดหรือวัดไดเรียกวาการวิเคราะห
องคประกอบ เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA ) 
               2.2)  เพื่อพิสูจน ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ผูอื่นคนพบเรียกวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory  Factor Analysis : CFA) 
       3)  ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  มีขั้นตอนตาง ๆ  ที่สําคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 
                  3.1)  การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) 

        การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว เปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยที่จะ
ดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรง โดยวิธีของ Pearson Correlation ระหวางตัวแปรทุกคูที่ตองการนํามาจัดกลุม ซึ่งจะ
อยูในรูปของ Correlation  
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                 3.2)  การสกัดปจจัย (Factor Extraction) 
        การสกัดปจจัย คือ การหาจํานวน Factor ที่สามารถใชตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได  วิธีการสกัดปจจัยมีหลาย

วิธี  ดังนั้นจะตองตัดสินใจเลือกใชวิธีการสกัดปจจัยใด เพราะแตละวิธีจะใหผลแตกตางกัน โดยวิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2 วิธี
ใหญ ๆ คือ 
                                    3.2.1)  วิธีองคประกอบหลัก (PCA) 

                    PCA ยอมาจาก Principal Component Analysis  วิธีนี้อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัว
แปรที่ใชเปนขอมูลองคประกอบหลัก  ตัวแปรคือ การผสมเชิงเสนตรง (Linear Combination) ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของ
ขอมูลไดมากท่ีสุด 
                                      3.2.2)  วิธีองคประกอบรวม (CFA) 

     CFA  ยอมาจาก Common Factor Analysis วิธีนี้สามารถแบงไดเปน 5 วิธีดังนี้คือ 
                                                     ก)  วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมปรับน้ําหนัก  (Unweighted Least Square) 
                                                     ข)  วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป  (Generalized Least Square : ULS)   
                                                     ค)  วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML) 
                                                     ง) วิธีอัลฟา  (Alpha Method) 
                                                     จ)  วิธีเงา  (Image Method) 
                 3.3)  การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) 

        เปนขั้นตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่ง ๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือใน
ปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะไดปจจัยหลายปจจัย การหมุนแกน จึงจะเปนวิธีการท่ีจะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรใน
ปจจัย หนึ่ง ๆ ชัดเจนขึ้น วิธีการหมุนแกนปจจัยสามารถแบงออกไดเปน 2 วิธี ใหญ ๆ คือ 
                                  3.3.1)  การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal)   

                    เปนวิธีการหมุนแกนแบบท่ีใหแกนของปจจัยหมุนจากตําแหนงเดิม ในลักษณะต้ังฉากกัน
ตลอดเวลาท่ีมีการหมุนแกนเรียกวา เปนการหมุนแกนแบบที่ปจจัยแตละปจจัยไมมีความสัมพันธกันเลย วิธีการหมุนแกนแบบมุม
ฉากสามารถจําแนกได 3 วิธี ดังนี้ 
                                        ก)  แบบวาริแมกซ (Varimax) 
                                       ข)  แบบอิควาแมกซ (Equamax)    
                                         ค)  แบบควอติแมกซ (Quartimax)      
                                        3.3.2)  การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation)        

                      เปนวิธีการหมุนแกนแบบท่ีใหแกนของปจจัยหมุนจากตําแหนงเดิมในลักษณะเปนมุมแหลม    
และไมต้ังฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกน 

3.4) การใหความหมายแกปจจัย  (Factor Meaning) 
                         การใหความหมายแกปจจัย เปนขั้นตอนท่ีจะตองกําหนดช่ือ หรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรที่
ไดโดยพิจารณาวาในปจจัยน้ัน ๆ ประกอบดวยตัวแปรอะไร  
 

2.  วิธีการวิจัย 
         การดําเนินงานวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการดําเนินงาน ออกเปนรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพท่ี 2  การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 
2.1   ศึกษาขอมูลและสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา งานวิจัยที่เก่ียวของ เอกสาร และตําราตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตําราวิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และเอกสารรูปแบบของการสรางแบบสอบถาม จากนั้นไดกําหนด
ประเด็นหลักท่ีจะต้ังขอคําถาม และรางขอคําถามใหครอบคลุมทุกประเด็น   นําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา แลวนํามาจัดทํา
แบบสอบถามฉบับราง ซึ่งสามารถรวบรวมองคประกอบหลักได 10 ดานมีขอคําถามท้ังหมด 66 ขอ แลวนําไปหาคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน แลวนํามาคํานวณหาคา IOC ซึ่งขอคําถามใชไดทั้งหมด จึงนําไป
จัดทําแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนําไปหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  ซึ่งผลการคํานวณขอ
คําถามทุกดานมีคาความเช่ือมั่น สามารถนําไปใชงานได จากนั้นจึงดําเนินการทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และการดําเนินงานได
แสดงดังภาพที่ 2 และตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละดาน 
 

7 0.8981
5 0.8938

องคประกอบ / ตัวแปร

ความสามารถในการเรียนรู 
การพัฒนาสายอาชีพและการสอนงาน
ความรูดานการใชงานคอมพิวเตอร
ความรูดานระบบเครือขาย
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
มนุษยสมัพันธ
การพัฒนาองคกร
การวิจัยและพัฒนา
การบริการการฝกอบรม

จํานวนขอ

7
7

10
8
5
5
7

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

0.8272
0.8321
0.8325
0.7502
0.9553
0.8456
0.8304

5 0.8406

 
 
 
 
 
 
   
       
 
 

   จากตารางเปนหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ขององคประกอบแตละดาน ซึ่งทุกดานสามารถนําไปใชงานได 
 

2.2   ดําเนินการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
         เมื่อไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่ไดหาคุณภาพแบบสอบถามเสร็จแลว นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดย
มีเกณฑ ตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองทํางานทางดานคอมพิวเตอรมาแลวไมตํ่ากวา 3 
ป จํานวน 330 คน เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไดแลว จึงนํามาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลวทําการกําหนดชุดตัวแปร
และรหัสของขอมูล เพื่อปอนขอมูลลงในโปรแกรม SPSS ในหนาตางของ Data editor windows  ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

ภาพท่ี 3 การวิเคราะหองคประกอบดวยโปรแกรม SPSS 
 

ทําการเลือกเมนู Analyze เลือก Data Reduction เลือก Fator แลวทําการระบุตัวแปรที่ตองการนําเขาสูกระบวนการวิเคราะห
องคประกอบ  และใหระบุคาสถิติที่ตองการใชในการวิเคราะหโดยกดปุม Descriptive  แลวเลือกสถิติ ที่ตองการคือคา KMO and 
Bartlett’s test of sphericity  จากนั้นทําการเลือกวิธีการสกัดปจจัยในที่นี้ใหเลือกวิธีแบบ PCA ในเมนู Extraction แลวทําการเลือก
วิธีการหมุนแกนในที่นี้ใหเลือกวิธีแบบ Varimax  จํานวน 25 รอบ ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  การกําหนดตัวแปรและคาสถิติที่ตองการวิเคราะห 
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จากนั้นนําคาสถิติของแตละปจจัย ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) มาสราง
เปนโมเดล ดวยโปรแกรม Lisrel เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลวา โมเดลตามทฤษฏี สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ได
จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 330 คนหรือไม ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 
ภาพท่ี 5  การสรางโมเดลดวยโปรแกรม Lisrel 

 

3.  ผลการวิจัย 
 ผลการดําเนินงานวิจัย  เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจในแตละดาน  ซึ่งมีทั้งหมด 10  ดาน ดังนี้ 

1)  ดานความสามารถในการเรียนรู    
 

Total Variance Explained

3.449 49.276 49.276 3.449 49.276 49.276
.826 11.803 61.078
.771 11.016 72.094
.645 9.221 81.315
.537 7.672 88.987
.446 6.378 95.364
.324 4.636 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 2  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว

แปรทุกตัวมีความสัมพันธ จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานความสามารถในการ
เรียนรูไดคา chi-square=15.66 , df=11 , P-value=0.154 , RMSEA=0.46   ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  
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ภาพท่ี 6  โมเดลการวัดความสามารถในการเรียนรู 
 

2)  ดานการพัฒนาสายอาชีพและการสอนงาน    

Total Variance Explained

3.848 54.967 54.967 3.848 54.967 54.967
.809 11.564 66.531
.646 9.225 75.757
.508 7.261 83.018
.447 6.390 89.408
.414 5.920 95.328
.327 4.672 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 3  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว
แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน จากน้ันนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานการพัฒนาสาย
อาชีพและการสอนงาน ไดคา chi-square=14.23 , df=10 , P-value=0.162 , RMSEA=0.046  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 
 
 
 
 

                                        
                                         
  
 

ภาพท่ี 7  โมเดลการพัฒนาสายอาชีพและการสอนงาน 
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3)  ดานความรูในการใชงานคอมพิวเตอร  
 

Total Variance Explained

5.115 51.151 51.151 5.115 51.151 51.151 3.779 37.787 37.787
1.272 12.717 63.868 1.272 12.717 63.868 2.608 26.081 63.868

.896 8.961 72.829

.737 7.368 80.198

.486 4.863 85.061

.427 4.269 89.330

.356 3.555 92.885

.278 2.782 95.667

.244 2.439 98.106

.189 1.894 100.000

Compone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues xtraction Sums of Squared LoadingRotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 4  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 2 องคประกอบ แปรผลไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

สามารถจัดกลุมไดเปน 2 ดานคือ ดานความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ดานการเขียนโปรแกรม  จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัด
เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานความรูในการใชงานคอมพิวเตอรไดคา chi-square=34.82 , df=30 , P-value=0.249 , 
RMSEA=0.028  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภาพท่ี 8  โมเดลความรูในการใชงานคอมพิวเตอร 

 

4)  ดานความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Total Variance Explained

3.671 45.893 45.893 3.671 45.893 45.893 3.306 41.321 41.321
1.449 18.107 64.001 1.449 18.107 64.001 1.814 22.679 64.001

.803 10.044 74.044

.601 7.509 81.554

.520 6.506 88.059

.376 4.702 92.761

.321 4.012 96.773

.258 3.227 100.000

Compone
1
2
3
4
5
6
7
8

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 5  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
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จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 2 องคประกอบ แปรผลไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
สามารถจัดกลุมไดเปน 2 ดานคือ ดานการใชงานอินเตอรเน็ต และดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานความรูในการใชงานคอมพิวเตอรไดคา              
chi-square=16.80, df=14, P-value=0.267, RMSEA=0.032  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 
 
 

                                          
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  โมเดลความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5)  ดานความรูในระบบเครือขาย   

Total Variance Explained

3.965 79.303 79.303 3.965 79.303 79.303
.360 7.209 86.512
.306 6.128 92.640
.213 4.267 96.907
.155 3.093 100.000

Componen
1
2
3
4
5

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 6  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว

แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานความรูในระบบ
เครือขายไดคา chi-square=2.62, df=3, P-value=0.45, RMSEA=0.000  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
ภาพท่ี 10  โมเดลความรูในระบบเครือขาย 
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6)  ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  

Total Variance Explained

3.415 68.292 68.292 3.415 68.292 68.292
.666 13.316 81.608
.411 8.226 89.834
.302 6.030 95.864
.207 4.136 100.000

Componen
1
2
3
4
5

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 7  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว

แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน    จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ  ไดคา chi-square=1.34 , df=2 , P-value=0.511 , RMSEA=0.000   ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11  โมเดลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

7)  ดานมนุษยสัมพันธ  

Total Variance Explained

3.788 54.117 54.117 3.788 54.117 54.117
.800 11.432 65.548
.682 9.736 75.284
.506 7.226 82.510
.483 6.906 89.416
.394 5.627 95.043
.347 4.957 100.000

Componen
1
2
3
4
5
6
7

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 8  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากตาราง องคประกอบท่ีมีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว
แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานมนุษยสัมพันธ ได
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ภาพท่ี 12  โมเดลดานมนุษยสัมพันธ 
 

8)  ดานการพัฒนาองคกร    

Total Variance Explained

3.230 64.603 64.603 3.230 64.603 64.603
.668 13.350 77.953
.456 9.119 87.072
.372 7.450 94.521
.274 5.479 100.000

Compon
1
2
3
4
5

Total % of Varianceumulative % Total % of Varianceumulative %
Initial Eigenvalues xtraction Sums of Squared Loading

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 9  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว
แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน   จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานการพัฒนาองคกร  
ไดคา chi-square=7.64, df=4, P-value=0.105, RMSEA=0.068  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  

ภาพท่ี 13  โมเดลการพัฒนาองคกร 
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9)  ดานการวิจัยและพัฒนา  

Total Variance Explained

4.505 64.350 64.350 4.505 64.350 64.350
.816 11.650 76.001
.431 6.153 82.154
.380 5.430 87.583
.359 5.125 92.709
.285 4.066 96.775
.226 3.225 100.000

Componen
1
2
3
4
5
6
7

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 10  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว
แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน   จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานการวิจัยและพัฒนา  
ไดคา chi-square=17.29 , df=11 , P-value=0.099 , RMSEA=0.054  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14  โมเดลการวิจัยและพัฒนา 
 

10)  ดานการบริการการฝกอบรม 

Total Variance Explained

3.550 71.003 71.003 3.550 71.003 71.003
.519 10.378 81.380
.375 7.508 88.888
.323 6.452 95.340
.233 4.660 100.000

Compon
1
2
3
4
5

Total % of Variancumulative % Total % of Variancumulative %
Initial Eigenvalues traction Sums of Squared Loadin

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางท่ี 11  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากตาราง องคประกอบที่มีคา eigenvalue > 1 มี 1 องคประกอบ แปรผลไดวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัว 
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แปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน จากนั้นนําขอมูลมาสรางโมเดลการวัดเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลดานการบริการการ
ฝกอบรม ไดคา chi-square=7.87 , df=4 , P-value=0.096 , RMSEA=0.070  ผลการทดสอบโมเดลตามทฤษฏีมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15  โมเดลการบริการการฝกอบรม 

4.  สรุป 
         จากผลการวิจัย เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจ 
ในแตละดาน  ซึ่งมีทั้งหมด 10 ดาน ดังนี้ 

1.   ดานความสามารถในการเรียนรู  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 
2.  ดานการพัฒนาสายอาชีพและการสอนงาน  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 
3.  ดานความรูในการใชงานคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

สามารถจัดกลุมไดเปน 2 ดานคือ ดานความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ดานการเขียนโปรแกรมดาน 
4.  ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ สามารถจัดกลุมไดเปน 2 ดาน 

คือ ดานการใชงานอินเตอรเน็ต และดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  ดานความรูในระบบเครือขาย  ผลการวิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 

ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 6.  
ดานมนุษยสัมพันธ  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 7.  
ดานการพัฒนาองคกร  ผลการวิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 8.  
ดานการวิจัยและพัฒนา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 9. 

10. ดานการบริการการฝกอบรม  ผลการวิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 
สวนของการสรางโมเดล และทดสอบความสอดคลองของโมเดล โดยใชวิธีการวิเคราะหองค ประกอบเชิงยืนยันลําดับ

สอง (Second-Order Confirmatory Factor Analysis) ดวยโปรแกรม Lisrel จะเปนงานวิจัยตอไป      
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัยและโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการประมาณการคาใชจายของการบํารุงรักษา

ซอฟตแวรที่มีลักษณะเปนเวปเบสแอพลิเคช่ัน (Web based Transaction processing application) ผูวิจัยไดรวบรวมตัวชี้วัดจากการศึกษาวรรณกรรมอางอิง
ไดจํานวน     21 ตัวชี้วัด แลวทําการรวบรวมขอมูลโครงการบํารุงรักษาซอฟตแวรที่บํารุงรักษาแลวเสร็จของหนวยเอกชนจํานวน 70 โครงการ ทําการ
วิเคราะหปจจัย สามารถสกัดได 6  ปจจัย จากนั้นทําการหาโครงสรางความสัมพันธของปจจัยทั้งหก ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง พบวาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอคาใชจายในการบํารุงรักษามากท่ีสุดทางบวกคือ ปจจัยความตองการของระบบงาน (+1.02) สวนปจจัยที่มีผลทางลบคือปจจัยสมรรถนะและ
ประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงาน (-0.03) และปจจัยความมั่นคง สามัคคีและความมีการพัฒนาการของผูบํารุงรักษาระบบงาน (-0.01) ปจจัย
ความตองการของระบบงานมีอิทธิพลสองทิศทางกับปจจัยสมรรถนะและประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงาน (+0.59) และกับปจจัยความมั่นคง 
สามัคคีและความมีการพัฒนาการของผูบํารุงรักษาระบบงาน (+0.19 )  ปจจัยสมรรถนะและประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงานมีอิทธิพล
สองทิศทางกับปจจัยความมั่นคง สามัคคีและความความมีการพัฒนาของผูบํารุงรักษาระบบงาน (+0.15 )   นั่นคือผูบํารุงรักษาระบบงานควรใหความสําคัญ
ตอปจจัยความตองการของระบบงานมากท่ีสุด เน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลงคาตัวแปรเชิงประจักษใดๆจะกอใหคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวร
สูงขึ้นทันที  แบบจําลองการพยากรณคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวรไดถูกทําการทดสอบหาคาความแมนยําในการพยากรณกับตัวอยางโครงการ
จํานวน 15 โครงการ พบวาระดับความแมนยําในการพยากรณมีคาเทากับ 59.57%               

คําสําคัญ: การบํารุงรักษาซอฟตแวร  การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง หนวยงานภาคเอกชน 

 
ABSTRACT 

The objective of this research was to find out the components and its relationship which effect to Web based transaction processing application 
maintenance cost. Maintenance cost indicators were defined from literature review of software maintenance cost estimation articles. The 21 mainte-
nance cost indicators were used to construct questionnaire. Seventy of private sector completed software maintenance projects were collected. All of 
these  cost  indicators which passed significance Factor analysis were then  grouped in six Factors (Application Aging, Application Difficulty, Mainte-
nance team  Cohesive and Developed,  Application Requirement,  Maintenance team Capability and Experience,  Application Knowledge).  These six 
Factors were use to find out their relationship with Structural Equation Modeling. The result of Software maintenance cost model present that the most 
positive / direct     effective to software maintenance cost was only three Factors. Some Indicators were cut off cause of their non significance statistical 
test (α=0.05).  Their effective to Maintenance cost were Factor -Application Requirement (+1.03) Factor- Maintenance team Cohesive and Developed 
(-0.01) Factor- Maintenance team Capability and Experience (-0.03).  Factor - Application Requirement  has bi-direction related to Factor- Maintenance 
team Capability and Experience  and Factor- Maintenance team Cohesive and Developed  with ‘+0.59’ , ‘+0.19’ respectively. Factor- Maintenance 
team Capability and Experience has bi-direction related to Factor- Maintenance team Cohesive and Developed with ‘+0.15’. Factor- Application Re-
quirement is the most positive effective factor which Software maintenance manager has to aware. MMRE Model was tested with 15 completed pro-
jects. The result of model accuracy was 59.57%.  
Keywords: Web based transaction processing application software maintenance, Factor analysis, Structural equation modeling, Private  sectors.     
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1. บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ในการบํารุงรัษาซอฟตแวรเปนภาระงานที่ตองดําเนินการตราบใดท่ีซอฟตแวรนั้นยังคงมีคุณคาตอองคกร การบํารุงรักษาซอฟตแวรจําเปนตองมี
คาใชจาย หากผูดูแลระบบงานสามารถประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวรได จะทําใหสามารถเตรียมการดานงบประมาณไวลวงหนาได 
และหากสามารถทราบไดถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอคาใชจายในการบํารุงรักษาจะทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางดี ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมงานวิจัยที่ระบุตัวชี้วัดตางๆท่ีมีความสําคัญตอการประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวร จากน้ันทําการสรางแบบสอบถาม แลว
ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานเอกชนจํานวน 70 โครงการ ทําการสกัดปจจัยโดยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ไดทราบถึงปจจัยท่ีเกิด
จากการรวมกลุมตัวชี้วัดท่ีมีความเก่ียวของกันในการประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวร แลวทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีได 
โดยวิธีการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการดําเนินการไดแบบจําลองสมการโครงสราง ที่สามารถ
แสดงปจจัยที่ประกอบดวยกลุมตัวช้ีวัดพรอมขนาดของความสัมพันธ  และไดทราบถึงความสัมพันธของแตละปจจัยพรอมขนาดของความสัมพันธ ซึ่งจะ
ชวยในการแสดงภาพของปจจัยที่มีความสําคัญตอการบํารุงรักษาซอฟตแวรไดดียิ่งขึ้น   
 

1.2 ขอบเขตของการวิจัย  
1) โครงการบํารุงรักษาซอฟตแวรที่ดําเนินการแลวเสร็จรวบรวมจากการบํารุงรักษาซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงขายของหนวยงานเอกชน ประเทศ

ไทยจํานวน 70 โครงการระหวางป 2549-2551   
2)  ตัวชี้วัดที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนํามาจากผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยเปนตัวชี้วัดที่ไดรับการอางอิงในหลายงานวิจัย     

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  
1) เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวรของหนวยงานเอกชน วาปจจัยตางๆประกอบดวย

ตัวชี้วัดใดบาง  
2) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ ทั้งทิศทางและขนาดระหวางปจจัยตางๆที่เก่ียวของตอการประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวร  
 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.1  การวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) [1] เปนเทคนิคที่ใชในการสกัดปจจัย (Factor หรือ Component) จากกลุมของตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธตอ

กัน ปจจัยที่ไดจะถูกใชแทนกลุมของตัวชี้วัดท่ีมีความเปนกลุมเดียวกัน เปนเทคนิคที่ใชในการลดมิติหรือจํานวนตัวแปรประจักษ (Manifest variable) ลง 
การสกัดปจจัยมีวิธีการหลายวิธีดวยกันเชน PCA, MLE ในท่ีนี้ไดเลือกใชวิธีการ PCA  เนื่องจากสามารถรวมกลุมตัวแปรท่ีมีความผกผันรวมกันมากท่ีสุด
เปนปจจัยเดียวกันและขอมูลอาจไมเปน การแจกแจงปกติพหุ (Multivariate normality) การพิจารณาความเหมาะสมของการสกัดปจจัยจะตรวจสอบจาก
คาสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO โดยคา KMO ควรมีคามากกวา 0.6 ขึ้นไป การหมุนแกน (Rotation) เปนวิธีการในการตรวจสอบวาตัวชี้วัด หรือตัวแปร
ประจักษวาควรจะไปรวมตัวอยูในปจจัยใด การหมุนแกนมีหลายวิธีในท่ีนี้เลือกวิธีมุมฉาก (Varimax) เนื่องจากสามารถระบุคา Factor Loading ที่แสดง
ความสําคัญที่มีตอปจจัยหนึ่งๆไดอยางชัดเจนที่สุด ปจจัยท่ีสกัดไดมีความถูกตองเพียงใดจะพิจารณาจากคาความสามารถในการอธิบายคาความผันแปรรวม
ของปจจัยทั้งหมด (Total variance explained) กับความผกผันของทุกตัวแปรประจักษที่ไมมีการสกัดปจจัย หากคาท่ีไดมีคาเปนรอยละสูง (Cumulative ex-
plained   variance) หมายถึงปจจัย สามารถแทนตัวชี้วัดไดดีเชนกัน 

2.2  การสรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) [2] เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆท่ีไดจากการสํารวจ (Exploratory) โดยวิธีการสกัดปจจัย ผูวิจัยจะทําการสรางแบบจําลองของความสัมพันธของปจจัยตางๆที่ควรจะเปนตาม
หลักทฤษฏี หรือตามสมมติฐานของผูวิจัย จากนั้นทําการตรวจสอบวาแบบจําลองความสัมพันธ (Default Model) ดังกลาวสามารถอธิบายคาความผันแปร
รวม (Covariance)ไดดีเพียงใด เมื่อเทียบกับแบบจําลองท่ีทุกๆปจจัยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหมด (Saturated Model) การประมาณการความเหมาะสม
ของแบบจําลองมีหลายวิธีการดวยกันไดแก Maximum likelihood estimation: MLE, Generalized least squares: GLS etc ในท่ีนี้ไดเลือกวิธีการ GLS 
เนื่องจากขอมูลที่เขาทําการสรางแบบจําลองอาจไมเปนการแจกแจงแบบปกติพหุ (Multivariate Normality) และสามารถทนทานตอการผิดขอกําหนด

ดังกลาวไดดีกวาวิธี  MLE  แบบจําลองท่ีไดตองทําการตรวจสอบวามีความเหมาะสมหรือไมคาสถิติที่นิยมใชในการตรวจสอบไดแกคา Chi-square ( χ2   ) 
(ควรจะ Non    significance)   Goodness of fit index: GFI (ควรจะ > 0.9)  Root Mean Square error of approximation: RMSEA (ควรจะ <= 0.06) และคา 
Hoelter’s N  (ไมควรนอยกวา 75) คา Hoelter’s N จะใชในการระบุวาขนาดของตัวอยาง (Case) เพียงพอตอการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง
หรือไม การคํานวณหาคาของปจจัยตางๆที่มีตอกันดังตัวอยางสมการโครงสรางที่ระบุสามารถคํานวณไดดังตัวอยางในสมการท่ี (1) และ (2) 
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ภาพท่ี 1 สมการโครงสรางตัวอยาง (Default model แบบStandardized) 

 

ปจจัย F1 มีตัวแปรประจักษ x1, x2 ในขณะท่ีปจจัย F2 มีตัวแปรประจักษ x3, x4  ปจจัย F1 มีอิทธิพลตอ F2 ในขนาด β นั่นคือ  

              F2  =   β*F1              (1) 

     X4  =   λ4*F2  +  e4    (2) 
 

โดยท่ี F1   =   คาประมาณการตัวแปรแฝงภายใน (Exogenous latent variable) 
  F2   =   คาประมาณการตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable) 

X1, X2, X3, X4  =  ตัวแปรประจักษ 
                =    e คาความคลาดเคล่ือน 

 

2.3  ขนาดของซอฟตแวร  
         Donald J. Reifer [11] ไดนําเสนอการประมาณคาขนาดของซอฟตแวรโดยวิธีการ Web objects คลายๆวิธีการ Function point แตมีความ

เหมาะสมที่จะใชงานใน Web based application มากกวา โดยพิจารณาจาก Internal Logical Files, External Interface Files, External Inputs, External      
Outputs, External Inquiries, # multi-media files, # web building blocks, # scripts (animation, audio, video, visual, etc.) , # of links (xml, html and query 
language lines) เปนตน 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
       คณะผูวิจัยจากงานวิจัย [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13] ไดทําการรวบรวมตัวชี้วัดตางๆที่มีความสําคัญตอการประมาณการคาใชจายในการ

บํารุงรักษาซอฟตแวรไว มากมาย แตผลงานวิจัยดังกลาวถูกประยุกตใชงานในการบํารุงรักษาซอฟตแวรในขอบเขตงานตางประเทศท้ังสิ้น  
       Mayuram S. Krishman [10]  ไดนําเสนองานวิจัยเร่ือง “ The role of team factor in software cost and quality ” ซึ่งไดแสดงถึงปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอ Cost และ Quality ของการพัฒนาซอฟตแวรดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพท่ี 2 ปจจัยท่ีความสําคัญตอการพัฒนาซอฟตแวร 

 

นอกจากน้ันยังแสดงทิศทางความสัมพันธวามีความสัมพันธทางบวก หรือลบ โดยมี Development cost, Support cost, Field defects เปน Factors 
สวน  Personnel capability of team, Product size, Domain experience, Language experience เปน ตัวแปรประจักษ (Manifest variable) การวิเคราะหใช
เทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอย พหุตัวแปร (Multivariate Regression Analysis)  

สรุปงานวิจัยที่ไดศึกษามาน้ีชวยในการกําหนดตัวชี้วัด และเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อคนหาปจจัย และรูปแบบความสัมพันธของปจจัย ที่มีความ
เก่ียวของกับการบํารุงรักษาซอฟตแวรตอไป 
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2.5  การประมาณความแมนยํา (Evaluation Criterion) 
      แบบจําลองท่ีสรางขึ้นตองมีความแมนยําเขากันได (Model best fit) กับขอมูลที่ใชในการสรางแบบจําลองน้ันสูงสุด  แบบจําลองน้ีจะถูกนําไป

ทดสอบกับกลุมขอมูลอีกชุดหน่ึงท่ีทราบคาใชจายจริง (Actual Cost) ผลจากการพยากรณขอมูลชุดใหม (Predicted  Cost) จะถูกนํามาคํานวณคาความ
คลาดเคล่ือนสัมพัทธ (Magnitude of relative error – MRE) ดังสมการ (3) 

i

ii
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       หากคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ (Mean – MRE : MMRE) มีคาสูงหมายถึงเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสูง หากคา MMRE = 0 
หมายถึงคาของการพยากรณเทากับคาจริงทุกๆคา นั่นคือ MMRE ยิ่งนอย หมายถึงมีความแมนยําสูง 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
  การวิเคราะหปจจัยและสมการโครงสรางของปจจัยที่เก่ียวของกับการบํารุงรักษาซอฟตแวรมีขั้นตอนและวิธีการดังตอไปน้ี 

3.1  ศึกษา รวบรวมตัวช้ีวัด (Manifest variable) ที่มีการถูกอางอิง ในการประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวร จากหนังสือ เอกสาร 
งานวิจัย ที่เก่ียวของตามที่ระบุใน 2.4 จํานวน 21 ตัวชี้วัด สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ีรวบรวมจากงานวิจัยซ่ึงมีการถูกอางอิง  มากครั้ง 
ตัวชี้วัด ความหมาย ขนาด 
W_O Web Object  0-∞ 
ARQ Application Requirement  1-5 
AR Application Reliability 1-5 
AC Application Complexity 1-5 
AM Application Modularity 1-5 

MTC Maintenance Team Capability   1-5 
MTE Maintenance Team Experience 1-5 

MTCO Maintenance Team Cohesive 1-5 
MTS Maintenance Team Stability 1-5 

MTAE Maintenance Team Application Experience 1-5 
APD Application Platform Difficulty 1-5 
ALD Application Language Difficulty 1-5 
ARS Application Reversibility 1-5 
AA Application Aging  1-5 
AD Application Documentation 1-5 
AK Application Knowledge 1-5 

ALO Application Language Oldie  1-5 
ARO Application Related to Organization 1-5 
AP Application Performance 1-5 

CMM Capability Maturity Model 1-5 
MTT Maintenance Team Tool 1-5 
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(ระดับ 1-5 เปน Rating scale โดยท่ี  1 =นอยสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5 =มากสุด) 
3.2  จัดสรางแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล 
      จากตัวชี้วัดที่รวบรวมได ผูวิจัยไดนํามาสรางแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นตนแบบสอบถามจะถูกทดลองสอบถามจาก

ผูใหขอมูลจํานวน 5 โครงการแลวทําการสอบทานความถูกตอง ตรงกันของขอคําถาม ผูวิจัยไดนําความผิดพลาดจากขอคําถามท่ีอาจเกิดความเขาใจไม
ตรงกันมาจัดทําคําอธิบายนิยามของทุกตัวช้ีวัดพรอมขอบเขตของการใหคะแนนหรือการคํานวณ (Web object) จากนั้นแบบสํารวจพรอมคําอธิบายไดถูก
จัดสงใหหนวยเอกชนตางๆที่มีการบํารุงรักษาซอฟตแวรในลักษณะประยุกตเชิงโครงขายจํานวน 25 แหง แตละแหงอาจมีโครงการเดิมๆท่ีไดบํารุงรักษา
แลวเสร็จแลวมากกวาหนึ่งโครงการ สรุปจํานวนของโครงการท่ีรวบรวมไดมีทั้งส้ิน 70 โครงการ ขอมูลของแตละโครงการจะนํามาทําการตัดโครงการท่ีมี
คาสังเกตุผิดปกติ (Outlier) (เชนมีคาบํารุงรักษาสูงผิดปกติ) ออกไปจํานวน 8 โครงการคงเหลือ 62 โครงการขอมูลตางๆจะนํามาทําการตรวจสอบคาความ
เบเอียง (Skew ness) หากพบจะทําการปรับแกไขเพื่อใหทุกตัวชี้วัดมีการกระจายของขอมูลเปนปกติ จากการตรวจสอบพบวาตัวชี้วัด W_O และ ตัวแปรตาม 
Maintenance Cost มีคาความเกินเกณฑ (“+1”) จึงทําการแปลงรูปดวยการทําเปนคาล็อกสิบ (ต้ังช่ือเปน L_W_O, L_Cost) ตัวชี้วัด MTCO, AD มีคาความ
เกินเกณฑ (“-1”) จึงทําการแปลงรูปดวยการทําเปนคายกกําลังสอง (ต้ังช่ือเปน MTCO_X2, AD_X2) จากขอมูล 62 โครงการมีขอมูลสถิติพื้นฐานเฉพาะ
รายการท่ีสําคัญๆดังนี้  

 

ตารางท่ี 2 คาสถิติพื้นฐาน (ตัวอยาง) 
 

ชื่อตัวชี้วัด คาเฉลี่ย คาการกระจาย คาความเบ 
L_Cost 4.94 0.36 -0.134 
L_W_O 2.51 0.32 -0.051 
AR 2.61 0.86 -0.385 
AC 3.60 0.94 -0.169 
MTC 3.97 0.789 -0.149 

 

สวนคุณวุฒิของผูรับผิดชอบการบํารุงรักษาซอฟตแวรมีคุณวุฒิการศึกษาและอายุงาน (ป) แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 คาสถิติพื้นฐานของผูทําหนาท่ีบํารุงรักษาซอฟตแวร 
 

คุณลักษณะ คาสถิติ 
อายุงาน (ป)  Mean   =   3.6    

 SD      =   0.43 
ปวส หรือนอยกวา : ปริญญาตรี: สูงกวา (%)     18 : 49 : 33 

 

3.3  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
            โครงการที่ผานการตรวจสอบ ยกเลิก คาสังเกตุผิดปกติ (Outlier) และปรับปรุงคา (Transformation) แลวจะถูกนํามาทําการวิเคราะหปจจัยโดย

ใชการสกัดปจจัยแบบ GLS การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Varimax) พบวาคา KMO = 0.687 และ คา Cumulative variance explained = 75.321 % นั่นคือการ
สกัดปจจัยไดผานเกณฑที่นาเช่ือถือและไดคาปจจัยดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ปจจัยและตัวชี้วัดของปจจัย 
 

ชื่อปจจัย ตัวชี้วัด 
F_1 : Application Aging ARS, AA, AD_X2 
F_2 : Application Difficulty AR, AC, AP, AM, APD, ALD 
F_3 : Maintenance team Cohesive and Developed MTS, CMM, MTT, MTCO_X2 
F_4 : Application Requirement L_W_O, ARQ, ARO 
F_5 : Maintenance team Capability and Experience MTC, MTE, MTAE 
F_6 : Application Knowledge AK, ALO 
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      นั่นคือตัวชี้วัดทุกตัวสามารถนํามารวมเปนปจจัยไดหกปจจัย โดยไมตองตัดตัวชี้วัดใดๆออกแตอยางใด 
 

3.4  การสรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง  
      หกปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยจะถูกนํามาสรางแบบจําลองสมการโครงสรางต้ังตนตามแนวคิดของผูวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 3 ตัวแปรแฝง

ที่เปนคาคาดหวังของงานวิจัยน้ีคือ Maintenance Cost (MT_Cost) ชึ่งเปนปจจัยที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นโดยมีตัวแปรประจักษ Log_Cost ใชแทนคาของ          
Maintenance Cost ของโครงการบํารุงรักษาซอฟตแวรตอไป โดยจะถูกกําหนดเปน Endogenous Latent variable ที่คาดหวังของงานวิจัยนี้ แบบจําลอง
สมการโครงสรางตนแบบไดถูกนําไปวิเคราะหความมีนัยสําคัญ ความเก่ียวของกัน และความสามารถในการอธิบายความกระจายรวมกัน (Covariance) โดย
วิธี GLS 

       อนึ่งในการวิเคราะหสมการโครงสรางทุกตัวชี้วัดจะถูกทําการแปลงคาเปนคามาตรฐาน (Standardized score) เนื่องจากหลายตัวชี้วัดมีหนวย
วัดที่แตกตางกัน และในการประมาณการคาสถิติตางๆจะกระทําในรูปแบบคามาตรฐาน (Standardized estimation) 

       ผูวิจัยไดทําการตัดคาตัวชี้วัด หรือตัวแปรประจักษที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ‘0.05’ พบวาตัวชี้วัด ARS, AA, ADX_2, AE, AC, AP, 
AM, APD, ALD, ARO, MTAE, AK, ALO  ไมมีความสําคัญตอการพยากรณคาบํารุงรักษาซอฟตแวรแตอยางใด (α=0.05) 
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ภาพท่ี 3 แบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน (Default Model) 

 

   ปจจัย และ ตัวชี้วัดที่ขางตนไดนํามาสรางเสนเชื่อมความสัมพันธ พรอมคํานวณหาคาขนาดและทิศทางของความสัมพันธที่เหมาะสมท่ีสุดโดยการ

ตรวจสอบคาสถิติในการแสดงความเขากันไดของแบบจําลองตอขอมูลตัวอยาง (Goodness of fit) ไดแกคา  χ2  คา GFI คา RMSEA  พรอมคาความพอเพียง
ของตัวอยาง (Sample case) จากคา Hoelter’s N ไดผลดังตารางท่ี 5      

  

ตารางท่ี 5 คาสถิติของแบบจําลองท่ีผานการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 
 

ตัววัดทางสถิติ คาท่ีได 

       Chi_ square  χ2   0.362(P) 

       GFI 0.921 
       RMSEA 0.036 
       HOELTER ’s N 89 

 คาสถิติผานเกณฑขั้นตํ่าคือ คา Chi_square   χ2   คา GFI คา RMSEA และคา  Hoelter’s N   จึงยอมรับไดในความเขากันดีของแบบจําลองกับขอมูล
ตัวอยางที่นํามาทําการวิเคราะห  ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางดังแสดงในภาพท่ี 4       
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ภาพท่ี 4 แบบจําลองสมการโครงสราง(Final Default Model) ท่ีผานการวิเคราะหความเหมาะสมเขาไดดี 
 

 แบบจําลองสมการโครงสรางที่ผานการวิเคราะห ไดแสดงขนาดและทิศทางของอิทธิพลท่ีปจจัยตางๆ มีตอปจจัย MT_Cost   นั่นคือ 
 

MT_Cost     =    1.02*F_4 - 0.01*F_3 – 0.03*F_5   (5) 
ZL_Cost      =    0.98*MT_Cost + elcost    (6) 
ZCost          =    anti Log 10 ( ZL_Cost )    (7) 

Cost       =    ZCost * cos tσ  + cos t    (8) 
 

      โดยท่ีคา elcost ไดจากการประมาณการมีคาเทากับ   0.005สวน  = 90,881.06  และ   = 119,467.74 cos tσ cos t
 

3.5  ผลการประมาณความแมนยําของแบบจําลอง 
   คาใชจายของโครงการที่นํามาประมาณการโดยสมการ (8) จะนําไปเปรียบเทียบกับคาแทจริงของโครงการน้ัน ๆ จํานวน 15 โครงการ เพื่อ

คํานวณหา MMRE ผลของการวิเคราะหสรุปผลไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 ผลการคํานวณ  MMRE ของวิธีการแบบจําลองสมการโครงสราง  
 

คาวัด (สมการ 8) 
  MMRE 40.43% 
  PRED(L) 62% 

 

คา  Pred (L)  =  K/N     (9) 
 

     โดยท่ี   ‘L’   =    ระดับรอยละของการพยากรณผิดพลาดที่ไมตองการใหเกิน เชน 50% 
     K    =    จํานวนตัวอยางที่มีคาพยากรณภายใตเกณฑ ‘L’ 
     N    =    จํานวนตัวอยางทั้งหมดท่ีนํามาคํานวณ Cross Validation 

 

4.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวิจัย ไดผลดังนี้  

ก. การประมาณการคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงขายของระบบงานในภาคเอกชนสามารถคํานวณหาไดจากสมการท่ี (8) 
มีความถูกตองในการพยากรณที่ “ 59.57% ”  
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ข.  ปจจัยที่มีผลตอการประมาณการคาใชจายในทางบวกไดแกปจจัยความตองการของระบบงาน (F_4) ขนาด ‘+1.02’ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 
ขนาดของซอฟตแวร (Log10 ของ Z Web object)  ความตองการของระบบงาน(Application Requirement) สวนปจจัยท่ีมีผลทางลบคือปจจัยสมรรถนะและ
ประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงาน (F_5) ขนาด ‘-0.03’ ประกอบดวยตัวชี้วัดสมรรถนะ(Maintenance Team Capability) และประสบการณของ
ทีมงานบํารุงรักษาซอฟตแวร (Maintenance Team Experience) ปจจัยความมั่นคง สามัคคีและความมีการพัฒนาการของผูบํารุงรักษาระบบงาน (F_3) ขนาด 
‘-0.01’ประกอบดวยตัวช้ีวัด ความมีเสถียรภาพของทีมบํารุงรักษาซอฟตแวร (Maintenance Team Stability) การพัฒนาการของระบบการทํางาน (Capabil-
ity Maturity Model) การมีเคร่ืองมือชวยในการบํารุงรักษา (Maintenance Team Tool) และ ความสามัคคีในทีมงาน (Maintenance Team Cohesive)   

ค.  ปจจัยที่มีผลตอการประมาณการคาบํารุงรักษาซอฟตแวรในทางตรงขาม หรือ หากคาปจจัยเพิ่ม คาบํารุงรักษาจะลดลงไดแกปจจัยความม่ันคง 
สามัคคีและความมีการพัฒนาการของผูบํารุงรักษาระบบงาน และปจจัยสมรรถนะและประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงาน 

ง.  ความเก่ียวของสัมพันธกันของปจจัย (Factor Relation)   ปจจัยความตองการของระบบงานมีความสัมพันธสองทิศทางทางบวกตอปจจัย
สมรรถนะและประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงาน (+0.59) และมีความสัมพันธสองทิศทางทางบวกคอนขางนอยตอปจจัยความมั่นคง สามัคคี
และความมีการพัฒนาการของผูบํารุงรักษาระบบงาน (+0.19)   

สวนปจจัยสมรรถนะและประสบการณของทีมงานบํารุงรักษาระบบงานมีความสัมพันธตอปจจัยความมั่นคง สามัคคีและความมีการพัฒนาของผู
บํารุงรักษาระบบงานในขนาด ‘+0.15’ 

 

4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยทําใหผูบริหารโครงการบํารุงรักษาซอฟตแวรสามารถใหความระมัดระวังในตัวชี้วัดตางๆท่ีมีผลตอการบํารุงรักษาซอฟตแวร 

หากตองการลดคาใชจายจะตองควบคุมตัวชี้วัดใดและหากตัวชี้วัดบางตัวมีการเปลี่ยนแปลงคาไป (อาจเปนเพราะสาเหตุที่มิอาจควบคุมได) ผูรับผิดชอบ
สามารถทําการประมวลขอมูลจากแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้นทําใหทราบไดวาคาใชจายจะเปลี่ยนแปลงเปนเชนใด ทําใหสามารถบริหารงบประมาณไดดียิ่งขึ้น 
แตงานวิจัยดังกลาวรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลของหนวยเอกชน และเนนระบบงานประยุกตเชิงโครงขาย (Transaction Web Based Application) ดังน้ัน
จึงควร 

ก.  ทําการวิเคราะหหาปจจัยและโครงสรางของปจจัยที่มีผลตอการประมาณการคาใชจายของการบํารุงรักษาซอฟตแวรทั้งจากหนวยงาน
ภาคเอกชนและภาคราชการในภาพรวม 

ข.  ศึกษาระบบงานลักษณะอื่นๆ เชน Web Hypermedia หรือ Web Service ซึ่งเร่ิมเพิ่มปริมาณการพัฒนาระบบ งานลักษณะน้ีมากขึ้นเร่ือยๆ    
 

5.  เอกสารอางอิง 
1.  R.J. Rummel. Factor analysis . Hawaii University : USA. 2002.  
2.  Garson David. Structural equation modeling. North- carolina state university: USA. 2007.  
3.  Crosby Philip. Practical software engineering. University of Calgary: USA, 2005.  
4.  Mukhija Arun. Estimating software maintenance. Institute of informatik. Zurich University: SWISS, 2008.  
5. Banker D. Rajiv et El. Factor affecting software maintenance. Carnegie mellon university: USA. 1988.  
6.  Stark E. George. Measurement to manage software maintenance. Mitre corporation. Colorado: USA.1997.  
7.  Mukhija Arun and Glinz M.. Estimating software maintenance . Requirement research group. Zurich university: SWISS. 2003.  
8.  Mustafa K.. Quality metric development framework. Al husain bin talal university:  JORDAN. 2005.  
9.  Cristine W. Thackaberry. Estimating metrics for course ware maintenance effort. Washington state university: USA. 1998.  
10.  Krishnan S. Mayuram. The role of team factors in software cost and quality. University of Michigan : USA. 1998. 
11.  Riefer J. Donald. Web object counting convention. Reifer institute. CA: USA. 2006.   
12.  David F. Rico. Software process improvement.  J.Ross Publishing: USA. 2007. 
13.  DACS. Software Maintenance Metrics. : USA. 2006. 

 271 

https://www.thedacs.com/databases/url/key/5881/5888


Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

การเปล่ียนแปลงปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน ระหวาง พ.ศ. 2542-2551 
Oxidisable organic matter in sediment in the upper gulf of Thailand: 1999-2008 

 

สมภพ รุงสุภา 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

E-mail : rsompop@chula.ac.th; srungsupa@gmail.com  โทรศัพท 02-2188160-9 
 

บทคัดยอ 
 ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน (oxidisable organic matter) บริเวณอาวไทยตอนบนระหวาง จังหวัดระยอง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ระหวาง ใน พ.ศ.2542  พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2551  มีคาเฉล่ียและคาตํ่าสุด-สูงสุด 
เทากับ 2.39 (0.49-3.52) - 2.29 (1.50-3.21); 1.37 (0.80-1.69) - 1.37 (0.96-1.91) และ 2.56 (0.15-4.07) % ตามลําดับ  ในพ.ศ. 2542 ปากแมน้ําแมกลอง
และบางแสนมีคาสูงสุด (3.52%) พ.ศ.2545 เกาะสีชังทิศตะวันตกมีคาสูงสุด (1.91%) และ พ.ศ.2551 บริเวณปากแมน้ําทาจีนมีคาสูงสุด (4.07%) 
ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบนมีคาเพิ่มขึ้นระหวาง พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2551 ชวงปลายปจะมีคาสูงกวาชวงตนป และบริเวณ
ปากแมน้ําสายสําคัญทั้ง 4 คือ แมน้ําบางปะกง แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน จะมีคาสูงกวาบริเวณอ่ืนๆของอาวไทยตอนบน  โดยปาก
แมน้ําทาจีนจะมีปริมาณอินทรียสารเพิ่มขึ้นมากที่สุดและสูงกวาบริเวณอื่นๆ  ซึ่งจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพตะกอนดินและทําใหสัตว
หนาดินบริเวณดังกลาวลดลงหรือเปลี่ยนแปลงชนิดและความหนาแนนไป 
 

ABSTRACT 
 Oxidisable organic matter in sediment around the upper gulf of Thailand, Rayong-Cholburi-Chachaensao-Samutprakarn-Samutsakorn-
Samutsongkarm-Petchburi-Prachuabkirikan, were analyzed between 1999, 2002 and 2008. Average and minimum-maximum of organic matter in 
1999, 2002 and 2008 were 2.39 (0.49-3.52) - 2.29 (1.50-3.21); 1.37 (0.80-1.69) - 1.37 (0.96-1.91) and 2.56 (0.15-4.07) % respectively. In 1999 
organic matter was highest at Maklong river mouth and Bangsaen (3.52%). 2002 at Sichang Island (Westside) (1.91%) and 2008 was at Tachin 
river mouth (4.07%).  Organic matter in the upper gulf of Thailand trend to be increased from 1999 to 2008 and higher in the end period of the year 
than in the beginning. Organic matter at 4 main river mouths, Bangpakong, Chaophaya, Maeklong and Tachin river mouth were higher than other 
area. Tachin river mouth specifically increased and highest organic matter which caused decreased in sediment quality and degradation of benthic 
fauna. 
 

1.  บทนํา  
 มลภาวะในอาวไทยตอนบนจากอดีตถึงปจจุบัน ที่เกิดจากการเกษตรกรรม ชุมชน และการขนสงทางนํ้า สวนใหญจะอยูในรูปแบบของ
อินทรียสารตางๆ เชน ซากพืชซากสัตว แบคทีเรีย แพลงกตอนพืชที่ตายลงสูทะเล รวมทั้งอินทรียทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติบนบกและจากกิจกรรมของ
คน น้ําท้ิงจากชุมชนโรงงานตางๆ การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ (สมภพ และ นิลนาจ, 2550) อันเกิดจากนํ้าท้ิงบานเรือน น้ําเนาจากนาขาว   
ไรนา ซึ่งเม่ือลงสูแหลงน้ําทะเลจะทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของอินทรียสารในตะกอนดิน อินทรียสารในตะกอนดินดังกลาวจะประกอบดวยคารบอนและ
สารอาหารในรูปคารโบไฮเดรท โปรตีน น้ํามันและไขมัน และกรดนิวคลีอิก (http://www.ozcoasts.org.au)  ซึ่งทําใหเกิดความเนาเสีย การลดลงของ
ออกซิเจน การเพิ่มขึ้นของปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือ ขี้ปลาวาฬ (สมภพ, 2544; ลิขิต และ เฉลิมชัย, 2546)  และเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ
พื้นทองทะเลท้ังชายฝงและหางฝง ทําใหแหลงอาศัยของสัตวน้ําถูกกระทบเกิดการเปล่ียนแปลงหรือถูกทําลายลง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอ
คุณภาพตะกอนดิน และ สงผลตอการเปล่ียนแปลงและลดลงของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น เชน การลดลงของหอยลายบริเวณบางพระ การ
ลดลงของปูมาบริเวณมาบตาพุด การลดลงของกุงแชบวยบริเวณเกาะสีชัง-ศรีราชา  การศึกษาคุณภาพน้ําและตะกอนดินบริเวณอาวศรีราชา ระหวาง
บริเวณที่มีการเล้ียงหอยแมลงภูและไมมีการเล้ียงหอยแมลงภูพบวาอัตราการตกตะกอนในบริเวณแหลงท่ีมีการเล้ียงหอยแมลงภูมีคาสูงกวาบริเวณ 
แหลงที่ไมมีการเล้ียงหอยแมลงภู จากการทดสอบทางสถิติโดยใช t-test พบวาคาแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรทและฟอสเฟตของนํ้าระหวางช้ันดินใน
บริเวณที่มีการเล้ียงหอยแมลงภูและบริเวณที่ไมมีการ เลี้ยงหอยแมลงภูนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (อลงกต และคณ ,2542)   
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบนเพื่อกําหนดสถานะ ภาพปจจุบันของคุณภาพตะกอนดิน
บริเวณอาวไทยตอนบน 
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1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 เพื่อนําไปสูการจัดการเพื่อลดเร่ืองการปลอยของเสียและนํ้าท้ิงจากกิจกรรมของมนุษยบริเวณชายฝงและใกลเคียงท่ีจะมีผลตอการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การเปล่ียนแปลงของอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบนเปนผลจากการท้ิงของเสียและนํ้าท้ิงท่ีมีอินทรียสารลงในอาวไทย
ตอนบน   ทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของอินทรียสารในตะกอนดินจนอาจทําใหแหลงอาศัยของสัตวน้ําบริเวณนั้นถูกทําลาย 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 เก็บตัวอยางตะกอนดินพื้นทองทะเลรอบอาวไทยตอนบนจํานวน 21 สถานี (ตารางท่ี 1) วิเคราะหปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินท่ีถูก
ออกซิไดสได (oxidisable organic matter) ดวยวิธี wet oxidation (สมภพ คณะ, 2547; นิคม และ ชัชวาล, 2549; สมภพ และ นิลนาจ, 2550; สมบูรณ 
และ ผจงจิตต, 2551)   
 

ตารางท่ี 1  จุดเก็บตัวอยางรอบอาวไทยตอนบน พ.ศ.2542  2545 และ พ.ศ.2551 
 

ลําดับที่ ชื่อสถานี zone x y บริเวณ หมายเหตุ 

1 MKRM 47p 613763 1462809 ปากแมน้ําแมกลอง แหลงชุมชน เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขนสงทางนํ้า 

2 TCRM 47p 674371 1484552 ปากแมน้ําทาจีน แหลงชุมชน เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขนสงทางนํ้า 

3 CPRM 47p 704115 1481817 ปากแมน้ําเจาพระยา แหลงชุมชน อุตสาหกรรม ขนสงทางนํ้า 
4 SKCN 47p 687395 1471848 รองสกุณา ขนสงทางนํ้า 

5 BPRM 47p 704098 1484030 ปากแมน้ําบางปะกง 
แหลงชุมชน เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อุตสาหกรรม 

ขนสงทางนํ้า 
6 BSAN 47p 707248 1468895 บางแสน แหลงชุมชน ทองเท่ียว 

7 BPRA 47p 707282 1464469 บางพระ ทาเรือประมง แหลงชุมชน เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

8 SIRA 47p 707424 1457581 ศรีราชา 
ทาเรือประมง แหลงชุมชน เพาะเล้ียง

หอยแมลงภู ขนสงทางนํ้า 
9 SCIN 47p 695292 1458627 เกาะสีชัง (ทิศเหนือ) แหลงประมง ขนสงทางนํ้า 
10 SCIE 47p 698360 1454223 เกาะสีชัง (ทิศตะวันออก) แหลงชุมชน ขนสงทางนํ้า (แปงมัน น้ํามัน) 

11 SCIW 47p 693493 1452418 เกาะสีชัง (ทิศตะวันตก) ทองเท่ียว 

12 SCIS 47p 698168 1450792 เกาะสีชัง (ทิศใต) ขนสงทางนํ้า 
13 LCHH 47p 701871 1443832 ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง อุตสาหกรรม ทาเรือน้ําลึกและขนสงทางนํ้า 
14 PTYA 47p 699755 1432462 พัทยา ทองเท่ียว แหลงชุมชน ขนสงทางนํ้า 
15 KLAI 47p 697347 1398231 เกาะคราม เขตทหารเรือ ไมมีกิจกรรมของมนุษย 
16 MTPH 47p 734659 1392270 ทาเรือน้ําลึกมาบตาพุด อุตสาหกรรม ทาเรือน้ําลึกและขนสงทางนํ้า 
17 RYRM 47p 742063 1398351 ปากแมน้ําระยอง แหลงชุมชน อุตสาหกรรม (TPI) 
18 HUAH 47p 612232 1384866 หัวหิน ทองเท่ียว ประมง 
19 PETC 47p 628362 1457053 เพชรบุรี แหลงชุมชน เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมง 
20 CTG1 47p 662569 1456089 กลางอาวไทยตอนบน1 แหลงประมง 
21 CTG2 47p 662909 1398013 กลางอาวไทยตอนบน2 แหลงประมง 

 

3.  ผลการวิจัย  
1. ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน พ.ศ. 2542  2545 และ 2551: ปริมาณอินทรียสารระหวาง พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2551 

มีคาเฉล่ียและคาตํ่าสุด-สูงสุด ใน พ.ศ. 2542 เทากับ 2.39 % (0.49-3.52) – 2.29%(1.50-3.21) ใน พ.ศ.2545 เทากับ 1.37% (0.80-1.69) – 1.37% (0.96-
1.91) และใน พ.ศ.2551 เทากับ 2.56 % (0.15-4.07) โดยมีรายละเอียดในแตละสถานีเก็บตัวอยางในแตละป ตามตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ปริมาณอินทรียสาร (%) ในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน พ.ศ. 2542  2545 และ 2551 
 

สถานี Jan-99 Dec-99 Jan-02 Sep-02 Dec-08 
MKRM 3.51 3.12 1.52 1.25 3.56 

TCRM 3.12 3.01 1.46 1.51 4.07 

CPRM 3.37 2.69 1.24 1.65 3.79 

SKCN 3.07 2.41 1.31 1.58 3.29 

BPRM1 2.43 3.04 1.53 1.64 3.25 

BPRM2 2.25 3.01 1.56 1.48  
BSAN1 2.67 2.92 1.20 1.51  

BSAN2 3.52 2.59 1.24 1.35  

BPRA1 2.68 3.21 1.23 1.44 3.56 

BPRA2 2.05 2.12 1.47 1.11  

SIRA1 2.95 2.42 1.45 1.38  

SIRA2 1.26 1.66 1.24 0.96  
SCIN 1.69 2.18 1.09 1.43  
SCIE 1.61 3.02 1.53 1.52  
SCIW 2.71 1.87 0.80 1.91  
SCIS 2.28 1.91 1.66 1.51  

LCHH 3.36 2.15 1.32 1.26 1.60 
PTYA 1.68 1.79 1.66 1.21 1.54 
KLAI 0.49 1.62 1.16 1.62 0.15 
MTPH 2.62 1.89 1.21 1.12  
RYRM 2.30 2.04 1.55 1.20  
HUHA 2.35 1.69 1.36 1.07 3.54 
PETC 2.10 1.71 1.42 1.10 1.53 
CTG1 1.95 1.50 1.42 1.17 2.38 
CTG2 1.69 1.63 1.69 1.38 0.99 
คาเฉล่ีย 2.39 2.29 1.37 1.37 2.56 

คาตํ่าสุด-สูงสุด 0.49-3.52 1.50-3.21 0.80-1.69 0.96-1.91 0.15-4.07 
 

2. การแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน ระหวาง พ.ศ.2542  2545 และ 2551 :  
ใน พ.ศ.2542 ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณปากแมน้ําทั้ง 4 และชายฝงตะวันออก ระหวาง ปากแมน้ําบางปะกงถึงทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังมี
คาสูงกวาบริเวณอื่นๆ (รูปที่ 1.1) 
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รูปท่ี 1   การแพรกระจายของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน (%) อาวไทยตอนบน พ.ศ.2542 (1.1-1.2)  2545 (1.3-1.4)  และ 2551 (1.5) 
 

4.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
4.1  ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินบริเวณอาวไทยตอนบน มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น จาก พ.ศ.2542  ถึง พ.ศ. 2551 โดยใน พ.ศ. 2545 

มีคาลดลงและเพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาผานไป สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินชายฝงบริเวณอาวไทยตอนบน (สวนจัดการท่ีดิน
ชายฝง. 2547)  รายงานวาใน พ.ศ.2547 มีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินชายฝงไดแก พื้นที่ชุมชนและสิ่งกอสราง พื้นที่เกษตร พื้นที่เพาะเล้ียง
สัตวน้ํา พื้นที่นาเกลือ เพิ่มขึ้นอยางมากเม่ือเทียบกับใน พ.ศ. 2543 ในขณะท่ีพื้นที่ปาบก พื้นที่ลุม พื้นที่ปาละเมาะ-ทุงหญา และแหลงน้ํามีการลดลง  
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ยกเวนปาชายเลนมีการเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยพ้ืนที่ชุมชนและส่ิงกอสราง เพิ่มขึ้นในพ.ศ.2547 เทากับ 1,576,800 ไร เทียบกับใน พ.ศ.2543 เทากับ 
1,248,235 ไร และพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวน้ําเพิ่มขึ้นเปน1,933,949 ไรใน พ.ศ.2547 จาก 1,447,300 ไรใน พ.ศ. 2543   
 

                    
 

 

รูปท่ี 2  การเปลี่ยนเปลงปริมาณอินทรยีสารในตะกอนดิน (%) บริเวณอาวไทยตอนบน ระหวาง พ.ศ.2542-2551 
 

4.2   บริเวณที่พบวามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินมากกวาบริเวณอื่นๆ คือปากแมน้ําสําคัญทั้ง 4 สาย  พ.ศ.2542 ลักษณะ
การแพรกระจายของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินระหวางตนปและปลายปมีลักษณะคลายคลึงกัน โดยมีคาสูงสุดท่ีปากแมน้ําทาจีน รองลงไปคือ
ปากแมน้ําเจาพระยาและบางปะกง แตในชวงตนปบริเวณระหวางศรีราชา-แหลมฉบังพบวามีปริมาณอินทรียสารสูงเปนอันดับสามใกลเคียงกับท่ีพบ
ในบริเวณหางฝงระหวางปากแมน้ําทาจีนถึงบางปะกงดวย (รูปที่ 1.1) ซึ่งไมพบลักษณะดังกลาวในชวงปลายป  ในพ.ศ.2545 ปริมาณอินทรียสารใน
ตะกอนดินจะมีคาสูงบริเวณฝงตะวันออกของอาวไทย ระหวางปากแมน้ําเจาพระยาและปากแมน้ําบางปะกง   โดยพบวาชวงปลายปปริมาณอินทรีย
สารมีคาสูงกวาตนป (รูปที่ 1.3 และ 1.4) และใน พ.ศ.2542 ปริมาณอินทรียสารจะมีคาสูงสุดบริเวณปากแมน้ําทาจีน รองลงไปคือปากแมน้ําเจาพระยา
และบางปะกง โดยตนปพบวาบริวเณแหลมฉบังถึงศรีราชาก็มีคาสูงเปนอันดับสาม (รูปที่ 1.1) ลักษณะการกระจายของปริมาณอินทรียสารในตะกอน
ดิน ในพ.ศ.2545 ใกลเคียงกันระหวางตนปและปลายป (รูปที่ 1.3 และ 1.4) ทั้งนี้รูปแบบการแพรกระจายในพ.ศ.2545 จะแตกตางจากในพ.ศ.2542 โดย
พบมีคาสูงบริเวณฝงตะวันออกระหวางปากแมน้ําเจาพระยาถึงปากแมน้ําแมกลอง และ บริเวณฝงตะวันตกของเกาะสีชัง (รูปท่ี 1.4)  สําหรับใน      
พ.ศ.2551 มีการออกเก็บตัวอยางภาคสนาม 1 คร้ังในเดือนธันวาคม พ.ศ.2551  พบวามีลักษณะการแพรกระจายคลายคลึงกับในพ.ศ.2542 โดยมีคาสูง
บริเวณปากแมน้ําทาจีน-แมกลอง-เจาพระยา-บางปะกง-ศรีราชา (รูปท่ี 1.5) ในขณะท่ีพบวาบริเวณอาวไทยฝงตะวันตกบริเวณชายฝงจังหวัดเพชรบุรี 
(บานแหลม) และ ชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) พบปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินมีคาสูงเชนเดียวกัน 
      คาดวาปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินมาจากนํ้าทิ้งชุมชน  การเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และโรงงานอุตสาหกรรม  ถูกปลอย
ออกมากับน้ําจากปากแมน้ํา รวมกับ การเคลื่อนที่ของกระแสนํ้า และกระแสลมประจําฤดูทําใหเกิดการสะสมและเปล่ียนเปนอินทรียสารในตะกอน
ดินในบริเวณปากแมน้ําสายสําคัญทั้ง 4 นั้นเอง โดยท่ีไมมีการเคล่ือนที่ออกไปที่อื่น ทั้งน้ี Anukul, 2007; Anukul et al., 2008  ใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร Princeton Ocean Model (POM) ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล บริเวณอาวไทยตอนบน พบวานํ้าจากแมน้ําสายหลัก
ทั้ง 4 (water discharge)  การเคล่ือนที่ของกระแสนํ้าประจําถ่ิน (water movement) และลมประจําฤดู (local wind) เปนตัวการสําคัญที่ปลอยสารอาหาร
ลงในอาวไทยตอนบนและทําใหเกิดปริมาณคลอโรฟลลสูงมากบริเวณฝงตะวันตกในชวงลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือและบริเวณฝง
ตะวันออกเฉียงเหนือระหวางปากแมน้ําเจาพระยา-ปากแมน้ําบางปะกง ในชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลักษณะดังกลาวจะสัมพันธกับการเกิด
แพลงกตอนบลูมหรือปรากฎการณขี้ปลา วาฬและนําไปสูการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินจากการแพลงกตอนพืชที่ตายลงและจมสู
พื้นทะเลในสองบริเวณ 
       บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ การปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลตะกอนดินและสัตวทะเลบริเวณ
อาวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง 
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5.  เอกสารอางอิง 
1. อลงกต อินทรชาติ พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ  ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน . 2542. การเปล่ียนแปลงของปริมาณสารอินทรียและคุณภาพของตะกอนดิน 

บริเวณแหลงเล้ียงหอยแมลงภู (Perna viridis) ในอาวศรีราชา . ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาเขตบางเขน คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  20 หนา 

2. สมภพ รุงสุภา. 2544. การเปล่ียนแปลงชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนที่เปนสาเหตุปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสีบริเวณชายฝงตะวันออก จาก 
Noctiluca scintillans เปน Ceratium sp. โดยมี Ceratium  furca เปนชนิดเดนระหวาง พ.ศ.2539-2543. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร คร้ังที่ 39  สาขาประมง. หนา 192. 

3. ลิขิต  ชูชิต และ เฉลิมชัย  อยูสําราญ. 2546. การเปล่ียนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca  scintillans บริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอรโมนคอรตซิอล  ในกลุมประชากรนกกาฮังท่ีจับคูแลวและ 
ยังไมไดจับคูโดยวิธีเอ็นไซมอิมมูโนเอสเซ  ในสวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี 

Comparison Study of Immunoreactive Cortisol (GCs metabolites) Levels in Captive Great Hornbills       

(Buceros bicornis)  between Breeding and Non - breeding  Groups by Enzyme Immunoassay  
at Khao Kheow Open Zoo, Chonburi  Province 

 

อุฬาริกา  กองพรหม 1  รัฐพันธ  พัฒนรังสรรค 2  ชัยณรงค  ปนคง 1 และ สุทธิลักษณ  มีวีระสม 1 
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2 คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ. นครปฐม  73170 
 

บทคัดยอ 
 จากการตรวจวิเคราะหสเตียรอยด (steroids) กลุม GCs metabolites  คือ ฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol) ในตัวอยางมูล (dropping) ของนก
กาฮัง  ดวยวิธีเอนไซมอิมมูโนเอสเซ (Enzyme immunoassay) นั้น พบวา สามารถทําการตรวจวัดได โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอรโมน    
คอรติซอล ในกลุมประชากรนกกาฮังท่ีจับคูแลวและยังไมไดจับคูของสวนสัตวเปดเขาเขียว ซึ่งจากการศึกษาตลอดชวงระยะเวลาตางๆ ในรอบป 
พบวานกกาฮังท่ีจับคูแลวกับที่ยังไมไดจับคูมีการหล่ังปริมาณฮอรโมนคอรติซอลแตกตางกันไปในแตละกลุมประชากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
(P < 0.05 , n = 2,213) โดยมีคาเฉล่ียปริมาณฮอรโมนคอรติซอลทั้งหมดท่ีสามารถทําการตรวจวัดไดเทากับ 7.27 ± 2.43 นาโนกรัม ตอน้ําหนักมูลแหง
หนึ่งกรัม ทั้งนี้ในกลุมนกกาฮังที่จับคูแลวจะมีการหลั่งปริมาณฮอรโมนคอรติซอล ตํ่ากวากลุมท่ียังไมไดจับคู  ซึ่งมีรายละเอียดในการตรวจวัดปริมาณ
ฮอรโมนคือ นกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคู (4 ตัว) มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอลเฉล่ีย (Mean ± SD) เทากับ  9.25 ± 3.33  นาโนกรัม (n = 938) สวน
นกกาฮังเพศผูที่ยังไมไดจับคู (3 ตัว) มีคาเฉล่ียปริมาณฮอรโมนเทากับ 9.42 ± 4.09  นาโนกรัม (n = 503) สําหรับนกกาฮังเพศเมียที่จับคูแลว (4 ตัว) 
พบวา มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol metabolites) เฉลี่ยเทากับ 4.56 ± 3.65 นาโนกรัม (n = 373) สวนสุดทายคือ นกกาฮังเพศผูที่จับคูแลว    
(4 ตัว) มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอลเฉล่ีย (mean ± SD) เทากับ 5.67 ± 4.11  นาโนกรัม (n=399) ตามลําดับ  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะในกลุมของนก
กาฮังท่ียังไมไดจับคูเหมือนกันระหวางเพศผูกับเพศเมีย พบวาไมมีความแตกตางกันของปริมาณคอรติซอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05,          
n= 1,441) โดยเพศผูจะมีปริมาณฮอรโมนคอรติซอลสูงกวาในนกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคูเล็กนอย  ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของ
คอรติซอลในกลุมนกกาฮังท่ีจับคูแลว พบวาเพศผูที่จับคูแลวเกือบทั้งหมดจะมีปริมาณของคอรติซอลสูงกวาในเพศเมียกลุมเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05, n = 772) และเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางนกกาฮังท่ีเปนเพศเดียวกันพบวา นกกาฮังเพศผูที่จับคูแลวจะมีปริมาณความเขมขนของ
ฮอรโมนน้ีตํ่ากวานกกาฮังเพศผูที่ยังไมไดจับคูอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ [ P < 0.05  n = 902 (ANOVA  F=39.981 , P=0.000) ]  สวนในกลุมนก
กาฮังเพศเมียทั้งหมด พบวาเพศเมียที่จับคูแลว (4 ตัว)  มีปริมาณความเขมขนของคอรติซอลนอยกวาเพศเมียที่ยังไมไดจับคูและถูกแยกอยูเดี่ยวๆ อยาง
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ [P < 0.05 n = 1,311 (ANOVA  F=81.576, P=0.000) ] เชนเดียวกัน  นอกจากน้ียังพบวาปริมาณฮอรโมนคอรติซอลโดยรวมจะ
มีความเขมขนสูงสุดในชวงฤดูรอนของป และตํ่าสุดในชวงฤดูหนาว  
 

ABSTRACT 
From noninvasive methods to measure steroids hormone (Cortisol metabilites) level in feces of Great Hornbills by Enzyme 

immunoassay ,are can be assessment. Comparison study of Cortisol-metabolites levels in feces between Breeding and Non-Breeding groups of 
Captive Great Hornbills (Buceros bicornis) in Khao Kheow Open Zoo ,the reported levels are year round average. A one-way ANOVA showed 
significant different in average cortisol level between breeding group and non-breeding  group  during the study periods  (P < 0.05 , n = 2,213), 
almost mean average cortisol level is equal to 7.27 ± 2.43 nanogram / gram of dry feces ( ng/g of dry feces ).Before that From four non-paired 
females, mean average cortisol level is equal to 9.25 ± 3.33 ng/g of dry feces (n = 938), three males of non-pair group, mean average cortisol level 
is equal to 9.42 ± 4.09 ng/g of dry feces (n = 503). For four females of paired group, mean average cortisol level is equal to 4.56 ± 3.65 ng/g of dry 
feces (n = 373), finally from four males of paired group, mean average cortisol level is equal to 5.67 ± 4.11 ng/g of dry feces. (n = 399). When 
compared in the same non-breeding group, there  was  no significant different in average cortisol concentration among non-paired male and      
non-paired female birds group during the study  ( P > 0.05, n = 1,441).  However cortisol level in non-paired male to be seem higher than in      
non-paired female. All those compared mean average cortisol concentration in the same breeding group, there was significant different in male and 
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female of breeding paired group (P < 0.05, n = 772), almost paired males had cortisol higher than paired females. About gender, The cortisol 
concentrations of all males were significantly different between paired males and non-paired males, with four paired males had lower than three 
non-paired males [P < 0.05, n = 902 (ANOVA  F=39.981 , P=0.000)]. Which comparing in almost female are significant different, paired females 
showed a significantly cortisol level lower than non-paired females [P < 0.05, n = 1,311 (ANOVA  F=81.576, P=0.000)]. The study also found that 
cortisol level is highest in summer, and lowest in winter.  

 

1.  บทนํา  
 สืบเนื่องจากองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินความพยายามที่จะเพาะขยายพันธุสัตวปาหายากหลากหลายชนิด เพื่อเปน
การอนุรักษสัตวปาในกรงเล้ียง โดยมีความมุงหมายท่ีจะคงความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มโอกาสของการปลอยคืนสูธรรมชาติในอนาคต  นก
เงือกก็เปนสัตวอีกกลุมหน่ึงท่ีไดมีการทํางานวิจัยขยายพันธุสืบเนื่องมาเปนลําดับขั้นตอน ต้ังแตเร่ืองพฤติกรรมการเลือกโพรงรัง พฤติกรรมการจับคู 
พฤติกรรมการขยายพันธุและพฤติกรรมการเล้ียงลูก (อุฬาริกา และคณะ, 2543)  ปญหาหนึ่งท่ีผูวิจัยพบคือ กระบวนการขยายพันธุนกเงือกในกรงเล้ียง 
โดยเฉพาะนกเงือกขนาดใหญอยาง “ นกกาฮัง (Buceros bicornis ) ”  ซึ่งจัดเปนนกเงือก 1 ใน 54 ชนิดของโลก และเปน 1 ในนกเงือก 13 ชนิดท่ีพบใน
ประเทศไทย  อันมีปจจัยที่เก่ียวของหลายอยางซึ่งทําใหการขยายพันธุประสบความสําเร็จไดยาก ไมวาจะเปนคุณภาพอาหาร  ความพรอมของสภาพท่ี
อยูอาศัย  โพรงรังท่ีใชขยายพันธุ   การรบกวนจากสัตวอื่น ๆ หรือจากนกเงือกดวยกัน (อุฬาริกา และคณะ, 2543)  สวนสัตวเปดเขาเขียวจึงไดดําเนิน
ความพยายามเพาะขยายพันธุนกกาฮังในสภาพของกรงเลี้ยงเร่ือยมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 จวบจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2552) ซึ่งเคยประสบความสําเร็จคร้ัง
แรกในการเพาะเล้ียงเพิ่มจํานวนนกกาฮังได ในป พ.ศ. 2544  โดยปนั้นไดลูกนกเกิดใหมจํานวนหนึ่ง  นับจากนั้นเปนตนมาคณะผูวิจัยก็ไดดําเนินการ
ศึกษาปรับปรุงรูปแบบของการเพาะเล้ียงขยายพันธุมาอยางตอเนื่อง แตยังไมประสบผลเทาที่ควร   

จากการศึกษาพบวามีนกกาฮังหลายตัวที่ไมประสบความสําเร็จในการขยายพันธุทั้งท่ีอายุถึงวัยเจริญพันธุแลว ซึ่งอาจจะเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ เหตุผลหนึ่งที่มุงเนนคือการ เกิดความเครียดทางจิตใจ ซึ่งมีผลใหเกิดการหลั่ง ฮอรโมนคอรติโคสเตียรอยด (Corticosteriods) ที่มีผลรบกวนการ
ทํางานของการผลิตฮอรโมนเพศทั้งระบบ (Tusanee,  2002) อันจะสงผลตอการจับคู-ขยายพันธุ หรืออาจจะเกิดไดจากปญหาทางสรีรวิทยาสืบพันธุใน
กรงเล้ียงของตัวสัตวเอง ซึ่งท้ังสองกรณีนี้สามารถตรวจสอบเบ้ืองตนโดยการวัดระดับฮอรโมนในกลุม GCs (Glucocorticoids) ซึ่งมีชนิดท่ีสําคัญคือ   
“ คอรติซอล และคอรติโคสเตอโรน (Cortisol and Corticosterone)” ได   

ซึ่งการตรวจฮอรโมนในนกกาฮังมีเพียงการศึกษาเดียวเทานั้นในตางประเทศโดย M. Crowfoot และคณะ (2003) ทั้งนี้สวนสัตวเปดเขาเขียว
จึงไดริเร่ิมที่จะศึกษาปริมาณฮอรโมนน้ีขึ้น เพื่อศึกษาถึงสภาพทางสรีรวิทยาภายในตัวสัตวและประเมินสภาพของการจัดการกรงเลี้ยง ดวยวิธีการที่ไม
ตองทําการจับบังคับหรือรบกวนตัวสัตว (Noninvasive methods)โดยการตรวจวัดปริมาณของสเตียรอยดฮอรโมนในตัวอยางมูลสัตวที่ถูก metabolites 
และขับถายออกมา  ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกฮอรโมนคอรติซอลแบบน้ีโดยรวมวา “  GCs metabolites ” ดวยเทคนิคการตรวจแบบ ELISA  
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาการตรวจวัดระดับฮอรโมนความเครียด (คอรติซอล) ในนกกาฮัง (Buceros bicornis) โดยวิธีการสกัดจากมูล 

 2)  เพื่อเปรียบเทียบระดับฮอรโมนคอรติซอลระหวางนกกาฮังที่มีการจับคูแลวและไมไดจับคู  
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอรโมนคอรติซอลของนกกาฮัง ในชวงตางๆ ของการจับคู ขยายพันธุทั้งในเพศผูและเพศเมียที่จับคูแลวใน

กรงเล้ียง 
4)  เพื่อศึกษาถึงสภาพทางสรีรวิทยาภายในตัวสัตวและประเมินสภาพของการจัดการกรงเล้ียง  

 5)  เพื่อศึกษาในนกเงือกตัวที่ไมมีพฤติกรรมตามธรรมชาติวามีความผิดปกติของฮอรโมนเก่ียวเนื่องดวยหรือไม และใชเปนแนวทาง
เปาหมายในการรักษาใหมีพฤติกรรมการขยายพันธุใหเปนปกติตอไป  

 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดหลากหลาย  อาทิเพื่อพิสูจนทราบความสัมพันธระหวาง

ฮอรโมนกับพฤติกรรมพอๆ กันกับการนํามาใชแกไข ตอบปญหาเก่ียวกับระบบสืบพันธุ (Reproduction) สวัสดิภาพสัตว (animals welfare) การ
อนุรักษทรัพยากรทางชีวภาพ (Conservation) และการรักษาดวยวิถีทางชีววิทยาที่จะนํามาใชตรวจวัดในเชิงปริมาณถึงความสําเร็จในการปรับปรุงการ
จัดการกรงเล้ียง เพื่อใหนกมีพฤติกรรมการขยายพันธุตามธรรมชาติได  

นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความชํานาญในการใชเทคนิคตางๆ ในการสกัดและวิเคราะหฮอรโมนบางชนิดจากมูล
สัตว  อีกท้ังยังสามารถใชหลักการเดียวกันนี้กับสัตวปาตางๆ ที่สําคัญและใกลสูญพันธุในอนาคตตอไป  
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1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาแบบไมทําการจับบังคับหรือรบกวนตัวสัตว (Noninvasive methods) โดยการตรวจวัดปริมาณของสเตียรอยดฮอรโมนในตัวอยาง
มูลสัตวนั้นเปนวิธีการหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมสําหรับสัตวที่อยูในสภาพของกรงเล้ียง (Rupert et al., 2005) ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและอาการ
บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตวในภายหลัง  โดยอาศัยหลักการที่วา “ฮอรโมน” ถูกสรางจากระบบตอมไรทอตางๆ  และถูกสงเขาสูกระแสเลือดเพื่อ
ผานไปยังอวัยวะเปาหมาย จากนั้นจะถูกหมุนเวียนผานเขาไปภายในตับซึ่งจะถูก metabolized เปล่ียนแปลงสภาพเปนอนุพันธตางๆ จากนั้นจะถูกสง
ตอเขาลําไสในรูปของนํ้าดีซึ่งจะเขาสูกระบวนการเผาผลาญอาหารของรางกาย (metabolites) และถูกขับถายออกโดยปนมากับอุจจาระ ที่จะมีการเรียก
รวมๆ สเตียรอยดทั้งหมดท่ีอยูในอุจจาระวา “Fecal steroids” (Erich et al., 2005) 

การตรวจสเตียรอยดในอุจจาระจึงสามารถดําเนินการเพ่ือเปนการประเมินสภาวะสภาพของระบบตอมไรทอได ซึ่งแนวคิดน้ีถูกริเร่ิมขึ้นมา
ในชวงปลายคริสตศักราช 1970 ศึกษาในนก และชวงตนคริสตศักราช 1980 ศึกษาในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Rupert, 2005; Wolfgang et al., 2005)  และ
ไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางเพื่อพิสูจนทราบความสัมพันธระหวางฮอรโมนกับพฤติกรรมเพ่ือนํามาใชแกไขปญหาการขยายพันธุ และการจัดการ
สัตวปาในสภาพกรงเลี้ยงได ซึ่งจากขอมูลที่วาฮอรโมน เปนตัวกําหนดและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสัตว  ดังน้ันการศึกษาฮอรโมนในนกเงือกจะเปน
ขอมูลที่สามารถพัฒนาใหการเพาะขยายพันธุในกรงเล้ียงประสบความสําเร็จไดมากขึ้น  ทําใหการปลอยนกเงือกที่ใกลสูญพันธุสูธรรมชาติมีความหวัง
มากขึ้น  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการอนุรักษอยางยั่งยืน 
 ซึ่งเทคนิคการตรวจแบบ ELISA. มีหลักการโดยสรุปคือ การเคลือบพื้นผิวของแผนเพลท (polystyrene microtiter plate) ดวย “ แอนติบอด้ี 
(antibody) ” ที่จําเพาะตอ “ แอนติเจน (antigen) ” ที่ตองการตรวจหาในสารตัวอยาง ซึ่งจะถูกเติมลงไปพรอมกับแอนติเจนที่ติดฉลากดวย “เอนไซม
คอนจูเกต (enzyme conjugate) ”  โดยท้ังคูจะแยงกันลงไปจับกับแอนติบอดี้ที่เคลือบผิวเอาไว  ซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนฮอรโมน เชน ถาตัวอยางมี
ฮอรโมนมากกวาก็จะจับกับแอนติบอดีไดมากกวา และเมื่อเติม substrate ก็จะไดสีที่เขมตางกันตามจํานวนของ แอนติเจน และ คอนจูเกต ซึ่งสามารถ
ทําการตรวจวัดไดดวยการวัดคาการดูดกลืนแสง   
    

2.  วิธีดําเนินการวิจัย  
2.1  อุปกรณ  ( Materials Essential  Component of the EIA )  

• Solid Phase : polystyrene microtiter plate (Nunc Immuno plate ) 

• Polyclonal Antibody :  Antibody Cortisol  R 4866 

• Coating buffer : Carbonate/bicarbonate buffer pH 9.6   

• Wash solution : Nacl and Tween 20 solution 

• Enzyme conjugate (tracer) : Cortisol Horseradish peroxidase (HRP)  

• Assay buffer : Phosphate or Tris buffers pH 7.0 

• Standards or unlabeled antigen : Standards Cortisol (Sigma Diagnostics) 

• Substate: Chromagen(ABTS และ TMB) and catalyst (Hydrogen peroxide) Substrate  

• Reading : Spectrophotometer or Plate reader 
  

2.2 วิธีการ  ( Methods ) 
 เก็บตัวอยางมูลนกเงือก (Collection dropping): 
 เลือกเก็บ/เลือกใชแตตัวอยางมูลที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันเพื่อใหไดสเตียรอยดฮอรโมนท่ีมีการกระจายตัวกันอยางสมํ่าเสมอในตัวอยาง 
โดยเลือกเก็บเฉพาะมูลนกท่ีมีลักษณะสดใหม ไมแหง นอกจากนี้ตัวอยางมูลที่สัตวขับถายออกมาในบางคร้ังหากพบวาอาหารยังถูกยอยไมดีโดยยังคง
รูปของช้ินอาหารหรือสีของอาหารที่กินเขาไปอยูก็จะตองคัดแยกออกไมทําการเก็บ โดยหลักแลวตองเลือกเก็บเฉพาะตัวอยางท่ีมีลักษณะเปนเนื้อ
เดียวกันของตัวอยางมูล และไมมีเศษวัสดุอื่นปนอยูในตัวอยาง 
 การเก็บรักษาตัวอยางหรือทําใหแหง (Preservation with Freezing or Drying immediately): 
 กรณีที่ยังไมสามารถทําตัวอยางใหแหงไดทัน สามารถทําการเก็บรักษาตัวอยางไวในกลองทึบแสงที่มีฝาบิดเพื่อปองกันไมใหตัวอยาง
สัมผัสกับความช้ืนหรือแสง จากน้ันนําไปเก็บไวในตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บรักษาสภาพของอุจจาระจากแบคทีเรีย และเปนการ
ปองกันไมใหสเตียรอยดมีการเปล่ียนแปลงสภาพไป   
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 นําตัวอยางที่แชแข็งเก็บรักษาสภาพมาทําใหแหงดวยการไลความช้ืนออกจากตัวอยางดวยการโดยการใชเคร่ือง lyophilizer หรือนําเขาตูอบ 
(hot air oven) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 96 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักไมเปล่ียนแปลงอีก จากนั้นเก็บรักษาตัวอยางดวยการใส
หีบหอทึบแสง ใสสารดูดความชื้นลงไปเพื่อปองกันความชื้น seal ปดฝาใหสนิทนําไปเก็บไวภายในตูควบคุมอุณหภูมิ ที่เย็นและมืด ปองกันการ
เปลี่ยนแปลงของสเตียรอยด (Erich et al., 2005;Tony et al., 2005) เพื่อรอนําไปสกัดฮอรโมนตอไป 
 การสกัดสเตียรอยดฮอรโมนจากอุจจาระ (Fecal Extraction): 
 ทําการสกัดดวยวิธีการตม(Dry and Wet Weight Fecal Extraction–Boiling Method) ใชตัวอยางมูลนกเงือก 0.2 g สกัดดวย Ethyl alcohol 
90 %  แลวเก็บสารละลายท่ีไดไวใน dilution buffer แชแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหตอไป 
 การวิเคราะหปริมาณฮอรโมน (Assay Protocols): 
 ทําการวิเคราะหดวยวิธี Enzyme immunoassay แบบ Competitive ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) ตามกระบวนการของ 
Dr. Janine Brown และคณะ (2004)  
 

3.  ผลการศึกษาวิจัย  
จากการศึกษาและตรวจวิเคราะห ปริมาณฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol or GCs metabolites) ในตัวอยางมูล (dropping) ของนกกาฮังต้ังแต

ป พ.ศ. 2550-2552 ที่อยูในสภาพกรงเลี้ยง ดวยวิธี EIA หรือ เอนไซมอิมมูโน-เอสเซ (Enzyme immunoassay) โดยแบงตามลักษณะของการจัดการกรง
เลี้ยงคือ 

1. กลุมนกกาฮังที่มีการจับคูและยังไมไดจับคู   
     -นกกาฮังเพศผูที่ยังไมไดจับคูกับจับคูแลว 

-นกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคูกับจับคูแลว 
 2. กลุมนกกาฮัง (ที่จับคูแลว) แสดงพฤติกรรมเขาโพรงกับไมเขาโพรง  ไดผลการศึกษาดังตอไปน้ี 

   นกกาฮังเพศเมียท่ียังไมไดจับคูกับจับคูแลว 

• นกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคู 
         จากการศึกษาการตรวจวัดระดับของฮอรโมนในกลุม Glucocorticoids metabolites  คือ ฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol) ใน

ตัวอยางมูลของนกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคู  จํานวนท้ังส้ิน 5 ตัว พบวา ปริมาณที่ถูกขับออกมาในมูลนกแตละตัวนั้นจะมีปริมาณท่ีแตกตางกันไป 
(ตารางท่ี 1) โดยมีปริมาณเฉล่ียของคอรติซอลที่พบต้ังแต 1.31 ng/g  ถึง 26.56  ng/g    ซึ่งจากผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาปริมาณฮอรโมนคอรติ
ซอล ที่ถูก metabolites ออกมาของกลุมนกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคูในแตละตัวจะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05  , n = 938  
(ANOVA  F=27.499 , P=0.000) ) โดยนกกาฮังหมายเลข J4 (เปนนกท่ีเกิดในสภาพกรงเล้ียง) มีปริมาณคอรติซอลเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาเปนนกเงือก 
หมายเลข J1 และ J2  สวนนกกาฮังท่ีเหลือหมายเลข J6 และ J8 มีคาใกลเคียงกัน  โดยเฉล่ียทั้งหมดแลวนกกาฮังเพศเมียกลุมน้ีมีปริมาณคอรติซอล 
(Cortisol metabolites) ในมูล เทากับ 9.25±3.33 ng/g of dry feces  

• นกกาฮังเพศเมียที่จับคูแลว 
         จากการศึกษานกกาฮังเพศเมียที่จับคูแลวจํานวนท้ังส้ิน 4 ตัว พบวา มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol metabolites)  

ที่พบต้ังแต 0.5 ถึง 27.66 ng/g  โดยนกหมายเลข RC3 F ที่มีการเขาโพรงหลายคร้ังแตไมไดลูก มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล สูงกวานกตัวอื่นๆ ที่เหลือ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  P < 0.05 , n = 373 (ANOVA  F=3.904 , P=0.009) รองลงมาคือ นกหมายเลข RC6 F, RC5 F และหมายเลข RC2 F ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกัน ตามลําดับและเมื่อพิจารณาจากปริมาณฮอรโมนจากนกกาฮังเพศเมียกลุมน้ีทั้ง 4 ตัว พบวามีคาเฉลี่ยปริมาณฮอรโมนคอรติซอลเทากับ 
4.56 ± 3.65 ng/g of dry feces    

          ทั้งนี้พบวานกกาฮังเพศเมียที่มีการจับคูแลวทุกกรง  มีคาเฉล่ียของปริมาณคอรติซอลตํ่ากวาเพศเมียที่ยังไมไดจับคูและอยู
ในกรงแบบเด่ียวๆ ทั้งหมด   รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  แสดงปริมาณคอรติซอลในตัวอยางมูลกาฮงัเพศเมีย  (Means for groups in homogeneous subsets are displayed) 
 

ปริมาณ Cortisol metabolites ชนิดนก กรง หมายเลข 
จํานวน ( N ) mean± SD (ng/g of feces ) (Common name) ( Number ) 

นกกาฮังเพศเมีย ไมไดจับคู Female GH( J1 ) 182 9.77 ± 3.37 d 
 Female GH( J2 ) 195 8.96 ± 3.19 c 
 Female GH( J4 ) 177 11.17 ± 3.71 e 
 Female GH( J6 ) 187 8.30 ± 2.95 c 
 Female GH( J8 ) 197 8.22 ± 2.50 c 
 Total / mean 938 9.25±3.33   

นกกาฮังเพศเมีย ทีจ่ับคู  Female GH RC2* 102 4.00 ± 2.64 a 
  Female GH RC3* 77 5.77 ± 3.04 b 
   Female GH RC5** 93 4.29 ± 4.58 a 
  Female GH RC6* 101 4.45 ± 3.83 a 
 Total / mean 373 4.56±3.65   

Total / mean  1,311 7.92±4.02 

    

   หมายเหตุ  a,b,c,d และ e แสดงความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย
ระหวางคูของหนวยการทดลองโดยวิธี LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %    

         ( * ) กรงท่ีมีการเขาโพรง ในชวงฤดูผสมพันธุ    ( ** ) กรงท่ีไมมีการเขาโพรงในชวงฤดูผสมพันธุ 
 

นกกาฮังเพศผูท่ียังไมไดจับคูกับจับคูแลว 

• นกกาฮังเพศผูที่ยังไมไดจับคู 
         จากการศึกษาตรวจวัดระดับของฮอรโมนในกลุม Glucocorticoids metabolites คือ ฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol)ใน

ตัวอยางมูลของนกกาฮังเพศผูที่ยังไมไดจับคู  จํานวนท้ังส้ิน 3 ตัว พบวาปริมาณความเขมขนจะแตกตางกันไปในนกแตละตัว เชนเดียวกันกับเพศเมีย 
โดยมีปริมาณเฉล่ียที่พบต้ังแต 1.81 ng/g  ถึง 49.92  ng/g  ซึ่งจากผลการวิเคราะหทางสถิติพบวานกกาฮัง หมายเลข J3 มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล ใน
ตัวอยางอุจจาระ เขมขนสูงที่สุด โดยจะมากกวานกกาฮังเพศผูที่ยังไมจับคูตัวอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.05, n = 503 (ANOVA F=8.536 , 
P=0.000) ) นอกจากน้ียังพบวาปริมาณฮอรโมนคอรติซอลที่ถูกขับออกมาในมูลนั้นจะสูงกวาในนกกาฮังเพศเมียที่ยังไมไดจับคู เพียงเล็กนอย (ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ) 

• นกกาฮังเพศผูที่จับคูแลว 
         จากการศึกษาพบวานกกาฮังเพศผูที่จับคูแลวทั้ง 5 ตัวมีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล(Cortisol metabolites) ที่พบต้ังแต 0.5 

ถึง 27.35 ng/g  โดยนกหมายเลข RC5 M มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล สูงกวานกตัวอื่นๆ ที่เหลือที่เหลือทั้ง 3 ตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ P < 0.05 
, n = 399  (ANOVA F=9.612 , P=0.000) รองลงมาคือนกหมายเลข RC3 M  และหมายเลข RC6 M กับนกกาฮังหมายเลข RC2 M ที่มีคาใกลเคียงกัน
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาปริมาณฮอรโมนจากนกกลุมน้ีทั้งหมด 4 ตัว พบวามีคาเฉล่ียความเขมขนของคอรติ-ซอลเทากับ 5.67 ± 4.11 ng/g of dry 
feces  (รายละเอียด แสดงดังตาราง ที่ 2) 

         ซึ่งในนกกาฮังเพศผูที่จับคูแลวทุกกรง จะมีปริมาณฮอรโมนคอรติซอลในตัวอยางมูลโดยเฉล่ียตํ่ากวาเพศผูที่ยังไมไดจับคู
และอยูในกรงเด่ียว ๆ   

         นอกจากนี้ยังมีแนวโนมวาปริมาณคอรติซอลในตัวอยางมูลของนกกาฮังท่ีถูกขับถายออกมาจะมีความเขมขนสูงสุด
ในชวงเดือนมี.ค. – พ.ค. และตํ่าสุดในชวงเดือนพฤศจิกายน (ดังภาพท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2  แสดงปริมาณคอรติซอล ในตัวอยางมูลกาฮงัเพศผู  (Means for groups in homogeneous subsets are displayed) 
 

ปริมาณ Cortisol metabolites ชนิดนก กรง หมายเลข 
จํานวน ( N ) mean± SD (ng/g of feces) (Common name) ( Number ) 

นกกาฮัง เพศผู ที่จับคู Male GH RC2* 101 4.75 ± 2.94 a  
 Male GH RC3* 88 5.67 ± 3.67 a 
 Male GH RC5** 106 7.36 ± 5.32 b 
 Male GH RC6* 104 4.85 ± 3.50 a   
 Total / mean 399 5.67±4.11   

นกกาฮัง เพศผู ไมไดจับคู Male GH( J3 ) 122 10.71±4.84 d  
 Male GH( J5 ) 197 8.86±3.72 c 
 Male GH( J7 ) 184 9.17±3.74 c 
 Total / mean 503 9.42±4.09   

Total / mean  902 7.76±4.50 

    

   หมายเหตุ       a,b,c และ d แสดงความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย  
                       ระหวางคูของหนวยการทดลองโดยวิธี LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  

        ( * ) กรงท่ีมีการเขาโพรง ในขวงฤดูผสมพันธุ   ( ** ) กรงท่ีไมมีการเขาโพรงในชวงฤดูผสมพันธุ 
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ภาพท่ี 1  กราฟแสดงแนวโนมความเคลื่อนไหวของฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol or GCs metabolites) ในตัวอยางมูลนกกาฮัง ในแตละชวงเดือน 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปริมาณฮอรโมนคอรติซอลในตัวอยางมูลนกเงือก ที่สามารถตรวจวัดได พบวานกกาฮังจะมีความเขมขนของฮอรโมน
แตกตางกันไปในแตละกลุมและสภาพของการจัดการในกรงเลี้ยง (จับคูแลวและยังไมไดจับคู  เขาโพรงและไมไดเขาโพรง) โดยมีรายละเอียดการ
ตรวจวัดปริมาณฮอรโมนคอรติซอลที่ถูก metabolites ออกมา โดยสรุปดังนี้ 

นกกาฮังเพศผูทั้งหมด (จับคูและไมจับคู) มีปริมาณฮอรโมนคอรติซอลโดยเฉล่ียรวมกันเทากับ 7.76 ± 4.50 ng/g  (n = 902)  ซึ่งนกกาฮังท่ี
จับคูแลว (mean = 5.67±4.11 ng/g) และอยูในสภาพกรงเลี้ยงท่ีเหมาะสมจะมีปริมาณความเขมขนของฮอรโมนน้ีนอยกวานกกาฮังท่ียังไมไดจับคูและ
ถูกแยกอยูแบบเดี่ยวๆ (mean = 9.42±4.09 ng/g) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ [P < 0.05, n = 902 (ANOVA  F=39.981 , P=0.000) ]  นอกจากน้ียังพบวา 
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นกกาฮังเพศผูในกรงท่ีมีการจับคูแลวแตไมแสดงพฤติกรรมการเขาโพรงในชวงฤดูผสมพันธุ  (คือ GH RC5**) จะมีปริมาณฮอรโมนคอรติ
ซอลเขมขนสูงกวานกกาฮังเพศผูในกรงอื่นที่มีการเขาโพรง  ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวาปริมาณคอรติซอลของนกกาฮังเพศผูทั้งหมดจะอยูในชวง 0.50 
ถึง 50 ng/g of dry feces    
 สําหรับนกกาฮังเพศเมียทั้งหมดมีปริมาณฮอรโมนคอรติซอล โดยเฉล่ียรวมกัน เทากับ 7.92 ± 4.02 ng/g  (n = 1,311) โดยมีชวงของระดับ
คอรติซอลที่ตรวจวัดไดต้ังแต 0.5 ถึง 28 ng/g of dry feces  ทั้งน้ีในนกกาฮังเพศเมียในกรงท่ีจับคูแลวจะมีความเขมขนของปริมาณฮอรโมนน้ีนอยกวา
ที่พบในเพศเมียในกรงท่ียังไมไดจับคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [P < 0.05, n = 1,311 (ANOVA  F = 81.576, P=0.000) ] เชนเดียวกันกับในเพศผู  และ
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฮอรโมนคอรติซอลเทียบกันภายในกลุมนกกาฮังเพศเมียที่มีการจับคูพบวา ไมมีความแตกตางกันระหวางกรงท่ีมีการเขาโพรง
กับกรงท่ีไมมีการเขาโพรง  ซึ่งตางกันกับในนกกาฮังเพศผู  

ทั้งนี้มีขอสังเกตวาในกรณีของนกกาฮังที่จับคูแลว (4 คู) เมื่อนําระดับความเขมขนของฮอรโมน คอรติซอลที่ตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกัน
ระหวางเพศผูกับเพศเมีย  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [P < 0.05, n = 772 (ANOVA  F = 15.704, P = 0.000) ] โดยเกือบท้ังหมด
เพศผูจะมีปริมาณของคอรติซอลในตัวอยางมูลสูงกวาในเพศเมียที่เปนคูกัน  มีเพียงนกกาฮังกรง RC3 เทาน้ันที่เพศเมียมีปริมาณฮอรโมนน้ีสูงกวาใน
เพศผู  ซึ่งแตกตางจากนกกาฮังคูอื่นๆ   
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การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางเพาะชําชนดิยอยสลายไดจากขยะประเภทกระดาษ 
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 

Development of Nursery Pot Product from Paper Wastes in Hat Yai City 
 

วิภา  วิเศษสินธุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

บทคัดยอ 
    วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวัสดุผสมระหวางเยื่อกระดาษ ขี้เลื่อย และแปงมันสําปะหลัง นํามาใสแมพิมพโดยอัดขึ้นรูปดวยเคร่ืองอัด
แบบใชมือหมุน เปนชิ้นงานกระถางเพาะชําตนชนิดยอยสลายได  เพื่อเปนกระถางเพาะชําเพาะปลูกตนกลา ที่สภาวะ 10 บาร เปนเวลา 10 วินาที และ 
60 วินาที ผลการทดลองพบวา สัดสวนที่เหมาะสมของการขึ้นรูประหวางเสนใยแปงมันสําปะหลังคือ 2:0.5:1 ที่เวลา 60 วินาที การใชขี้เลื่อยและเยื่อ
กระดาษลูกฟูกสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล โดยความตานทานแรงกด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ตัวประสาน  
รอยละ 28.57) โดยท่ีชุดการทดลองท่ีมีเยื่อกระดาษรอยละ 57.14 ของน้ําหนักสวนผสม เปนชุดการทดลองท่ีมีคุณสมบัติเชิงกล และการกระจายตัวของ
เสนใยและแปงดีที่สุด สังเกตจากความหนาแนนตอพื้นที่มีคาสูงสุด การใชขี้เลื่อยและกระดาษยังชวยในการดูดซึมนํ้าในสภาวะความช้ืนสัมพัทธ    
รอยละ 90 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และชุดการทดลองท่ีมีเยื่อกระดาษรอยละ 57.14 ของน้ําหนักสวนผสม  มีอัตราการยอยสลายรอยละ 5.37 เมื่อ
เก็บไวเปนเวลา 30 วัน และมีอัตราการยอยสลายรอยละ 23.35 เมื่อเก็บไว  90 วัน 
คําสําคัญ : อัตราการยอยสลาย  การยอยสลายตามชวงเวลา 

 

ABSTRACT 
    The aim of thesis to study paper-sawdust-starch composites bring add mold was constructed to be used with manual for making book 
the nursery pot to performed by growing the small plant in the condition 10 bar for 10 second and 60 second. The experiment was found that the 
ratio between reinforced fibers and matrix of 2:0.5:1 for 60 second showed homogenous texture and good appearance. Sawdust and paper pulps as 
reinforce significant improved the mechanical properties of composite by compression strength in comparison to the control (28.57 % binder 
treated from tapioca starch).  In the condition, the reinforced fibers composed of paper pulps 57.14 % offered the best mechanical properties and 
fiber dispersion. Furthermore, sawdust and paper pulps the moisture absorption of composites. The storage test at 30o C and 90% RH showed that 
the 57.14% paper pulps significantly the moisture absorption of composites  have decomposition rate 5.37% after 30 days storage and 23.35% after 
90 days storage. 
Keywords: decomposition rate, decay by the period of time. 
 

1.  บทนํา  
ปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ วัสดุเศษเหลือใชมาทําเปนกระถาง สําหรับใสตนไม และใชใหเกิดประโยชน 

ยิ่งขึ้นเม่ือนําตนไมและกระถางไปลงในดิน และปลอยใหเกิดการยอยสลายเองไปในท่ีสุด เศษวัสดุเหลือใชตัวหลักคือ เศษกระดาษ ในการประดิษฐ
กระถางเพาะชําท่ีจะชวยลดปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมได ดวยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการประดิษฐกระถางเพาะชําท่ีมีกาวแปงเปยก เศษกระดาษ        
ขี้เลื่อย  ใชเปนองคประกอบ ซึ่งสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติแทนการใชกระถางพลาสติก โดยมีขอดีคือ สวนผสมที่ใชเปนวัสดุทางธรรมชาติที่
สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพจึงไมเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม กระบวนการผลิตไมมีการเติมสารเคมี อีกทั้งยังเปนการลดปริมาณขยะประเภท
กระดาษ สามารถนํากลับมาใชใหเกิดประโยชน และยังสงผลในการประหยัดพลังงานและชวยลดปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น วัสดุผสมท่ีมีสวนผสมจาก
วัสดุชีวภาพจัดเปนวัสดุทางเลือกที่สําคัญในการใชงาน ดานบรรจุภัณฑ แปงมันสําปะหลังเปนวัสดุราคาถูกหาไดงายและสามารถแปรรูปไดงาย เชน 
โดยวิธีการอัดขึ้นรูปแตมีความแข็งแรงตํ่า ขณะท่ีขี้เลื่อยและเศษกระดาษเปนวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณมาก และยังใช
ประโยชนไมคุมคา ซึ่งขี้เลื่อยและเศษกระดาษจัดเปนวัสดุเสนใยทางธรรมชาติที่เสริมแรง ชวยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมทางชีวภาพ  
 การศึกษาการเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหวางเยื่อกระดาษ ขี้เลื้อยและแปง จึงมีความสําคัญเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการการ
เตรียมวัสดุผสม และอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ของสวนผสมท่ีมีผลตอสมบัติเชิงกล เพื่อนําไปใชในการผลิตและเปนการนําวัสดุเศษเหลือจากโรงคัด
แยกขยะ  และโรงงานแปรรูปไมเฟอรนิเจอร ไดแกกระดาษลูกฟูกและขี้เลื่อยมาใชใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น 
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1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
1)  ผลิตกระถางเพาะชํา ในการนําขยะประเภทกระดาษจากโรงคัดแยกขยะเทศบาลนครหาดใหญ 
2) ใชวัสดุที่เปนกระดาษจากโรงคัดแยกขยะผสมขี้เลื่อย กาว และพาราฟน โดยใชวิธีการอัดขึ้นรูป 
3)  ศึกษาตัวแปรที่มีผลตอความแข็งแรงของกระถาง  และการขึ้นรูปของกระถาง 
4)  ทดสอบสมบัติของกระถางท่ีได โดยศึกษาความแข็งแรงของกระถาง การดูดซึมน้ําและระยะ เวลาการยอยสลาย 

 

ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย  1.2  
การนํากลับมาใชใหมจึงนาจะเปนทางเลือกหนึ่งในการชวยในการประหยัดคาใชจายในการสั่งซ้ือกระถางพลาสติก ประหยัดพลังงานและ

ชวยลดปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น งานวิจัยจะทําการศึกษาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงใชในการผลิตกระถางเพาะชํา  ศึกษาปริมาณกระดาษ กาว
แปงเปยก ขี้เล่ือย และพาราฟน ในอัตราสวนที่เหมาะสม  การปรับปรุงสมบัติดานการดูดซึมนํ้า การศึกษาระยะเวลาการยอยสลายของกระถางเพาะชํา 
และท่ีสําคัญคือการศึกษาความแข็งแรงของกระถางกอนที่จะนําไปใชงาน 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
การทดลอง (Experiments) สิ่งที่จัดทําขึ้นเพื่อการคนหาองคความรูหรือขอมูลสวนที่ยังขาดไปเก่ียวกับกระบวนการหรือระบบท่ีสนใจโดย

ผูทําการศึกษาในสาขานั้น ๆ การออกแบบแผนการทดลอง (Experimental Design or Design of Experiment) คือการทดสอบเพียงคร้ังเดียวหรือ
ตอเนื่อง โดยทําการการเปล่ียนแปลงคาตัวแปรนําเขา (Input Variables) ในระบบหรือกระบวนการท่ีสนใจศึกษา เพื่อที่จะทําใหสามารถสังเกตและช้ี
ถึงสาเหตุตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของผลลัพธได (Outputs or Responses) จากกระบวนการหรือระบบนั้น โดยตัวแปรนําเขาจะถูกจัด
แบงเปน 2 กลุมคือ ตัวแปร(หรือปจจัย)ที่ควบคุมได (Controllable Variables or factors) หรือตัวแปร (ปจจัย) ที่สามารถออกแบบได (Design Variable 
or Factors) และกลุมท่ีไมสามารถควบคุมได เรียกวาตัวแปร (หรือปจจัย) ที่รบกวนระบบ (Uncontrollable or Noise Variable) การกําหนดตัวแปรท่ี
ควบคุมไดและตัวแปรท่ีควบคุมไมไดขึ้นอยูระบบแตละระบบ ซึ่งโดยหลักแลว ตัวแปรท่ีควบคุมไมไดหรือตัวแปรรบกวน (Noise Variable) มักจะ
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ เชน ลม ฝุนละออง ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิภายนอก หรือสวนของอุปกรณหรือระบบท่ียากการควบคุม 
เนื่องจากในการควบคุมตองใชความระมัดระวังสูง เพราะเมื่อชํารุดอาจสงถึงตนทุนคาใชจายท่ีสูงมากสวนตัวแปรที่ควบคุมได เชนที่มาของวัตถุดิบ 
เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต  อุณหภูมิที่ใชในการผลิต เปนตน ในทุกกระบวนการสามารถท่ีจะระบุและบันทึกไว เพื่อประโยชนในการวิเคราะหตอไป
ไดโดยสรุปในการออกแบบการทดลองมีหลักการสําคัญ ในภาพรวมการออกแบบการทดลองจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสวนของการ
ออกแบบกระบวนการในดานการกําหนดคาพารามิเตอรหรือคาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีใชในระบบหรือกระบวนการ การออกแบบกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ (Process  or Product Design) แบงออกเปน 3 สวนคือ  

1. การออกแบบระบบ (System Design) คือ การนําความรูทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการ เพื่อออกแบบตัว
แบบเร่ิมตน (ตนแบบ หรือ Basic Prototype) โดยตัวแบบน้ีถูกกําหนดโดยการกําหนดคาเร่ิมตนของลักษณะทางคุณภาพท่ี ตองการของผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการ  

2. การออกแบบคาพารามิเตอร (Parameter Design) คือ การศึกษาเพื่อกําหนดและระบุคาท่ีดีที่สุด และเหมาะสมภายใตสภาวะเง่ือนไขท่ี
ตองการใหกับกระบวนการ  

3. การออกแบบคาพิกัดเผ่ือ (Tolerance Design) คือวิธีการกําหนดชวงหรือพิกัดเผ่ือที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต ที่จะทําใหคุณภาพ
ทางการผลิตสูง และคาใชจายตลอดอายุการใชงานตํ่าสุด 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 เร่ิมจากการศึกษาเร่ืองการนําวัสดุเหลือใชมาเปนวัสดุมาเปนวัสดุที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานกระถางเพาะชําชนิดยอยสลายได ตาม
รายละเอียดขอ 3.1 รวมถึงการเตรียมวัสดุและอุปกรณในการขึ้นรูป การทดสอบการยอยสลายตัว การออกแบบกระถางการเลือกวัสดุแมพิมพตาม
รายละเอียดขอ 3.2 ซึ่งไดเลือกวัสดุที่หางายและราคาถูกในทองถ่ิน พรอมท้ังการศึกษาการออกแบบแมพิมพที่เหมาะสม  
2.1   วัสดุในการข้ึนรูป 
 - เยื่อกระดาษ 
 - ขี้เลื่อย 
 - แปง 
          2.1.1   การศึกษาเยื่อกระดาษลูกฟูก  
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      เยื่อกระดาษลูกฟูกเปนวัสดุเศษเหลือจากโรงคัดแยกขยะ ซึ่งเปนวัสดุเสริมแรงในการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุผสม  กระดาษลูกฟูก
หลังจากปนเปนเยื่อแลวตองกําจัดนํ้าออกใหมากท่ีสุด เพราะน้ําหรือความชื้นภายในเยื่อมีผลตอการขึ้นรูปวัสดุผสม หากความชื้นสูงเกินไปสงผลให
ไมสามารถขึ้นรูปได ดวยการกําจัดน้ําออก โดยใชวิธีการหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ดวยความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาที เปนเวลา 3 นาที  
          คุณสมบัติเยื่อกระดาษลูกฟูก 
               เยื่อกระดาษลูกฟูก หาไดงายและมีอยูปริมาณมากจากโรงคัดแยกขยะ ซึ่งมีลักษณะเน้ือเยื่อเหนียวนุม สามารถยอยสลายตัวไดงาย  
 2.1.2   การศึกษาขี้เลื่อย   
           ขี้เลื่อยเปนวัสดุเศษเหลือจากโรงงานเฟอรนิเจอร  คัดแยกขี้เลื่อยออกเปน 2 ชนิด คือขี้เลื่อยชนิดละเอียด ซึ่งมีลักษณะเปนผงหรือฝุน
ขี้เลื่อยท่ีไดจากการแปรรูปไม  และขี้เล่ือยหยาบมีลักษณะเปนเศษไมเล็ก ๆ  
           คุณสมบัติขี้เลื่อย 
  ขี้เลื่อยจัดเปนวัสดุเสนใยทางธรรมชาติที่เสริมแรง ชวยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมทางชีวภาพ สามารถนํามาบดให
ละเอียดไดทําใหการยึดเกาะตัวเปนรูปทรงทําไดดี และมีความเหนียวแนนทนตอการซึมความชื้นที่เปนตัวยอยสลายไดสูง 
 2.1.3   การศึกษาแปง 

          ในการเตรียมวัสดุ โดยเลือกใชแปงมันสําปะหลัง เนื่องจากสามารถผสมกับสวนผสมไดดีกวาแปงชนิดอื่น  เมื่อทําเปนผลิตภัณฑ
ตนแบบสามารถขึ้นรูปไดดีกวา หาไดงายและเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
            คุณสมบัติของแปง 

จากการศึกษาคุณสมบัติของแปงท้ังสองชนิด พบวา แปงมันสําปะหลังใหคุณสมบัติของวัสดุผสมท่ีดีกวาแปงขาวโพด 
เนื่องจากแปงขาวโพดมีปริมาณอะไมโลสสูงกวามันสําปะหลัง แตแปงมันสําปะหลังมี Degree of polymerization (DP) ของอะไมโลสสูงกวาแปง
ขาวโพดและการเกิดรีโทรเกรเดชั่น (Retrogradation) ลดลง อีกทั้งแปงมันสําปะหลังมีราคาถูกกวาแปงขาวโพด ดังน้ันจึงเลือกแปงมันสําปะหลังเพื่อ
ใชในการเตรียมวัสดุผสม  
 2.1.4   การเตรียมตัวประสาน  
           นําแปงมัน 1 ลิตร  ผสมน้ํา 2 ลิตร โดยคลุกเคลาใหเขากันและใหความรอนพรอมคลุกเคลาอยางสม่ําเสมอจนตัวประสานมีลักษณะ
เหนียว มีขาวขุน ดังรูปที่ 1 
 

                                                             
  

รูปท่ี  1  วัสดุประสาน (แปงเปยก) 
 

2.2   การออกแบบกระถาง  
 การออกแบบกระถางรูปทรงและขนาดของกระถางตองเปนไปตามจุดประสงคของการเพาะชําตนไม และตองมีความแข็งแรง ดังจะเห็น
ไดวามีการเพิ่มสันนูนจากผนังเดิมมา 6 ม.ม.และมีรูปทรงเหมาะกับการเพาะชํา 
 

 287 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

                                                             
 

รูปท่ี  2 การออกแบบกระถางชิ้นงาน 
 
2.2.1  วัสดุสรางแมพิมพ 

          วัสดุที่นํามาจัดทําแมพิมพหาไดงายตามทองตลาด ราคาไมสูงมากนักหรือแพงเกินไป แตตองใชงานไดตามจุดประสงคที่วางไว ซึ่ง
เนนคุณภาพการใชงานและนํ้าหนักของแมพิมพ โดยใชเหล็ก st 37 
                          การออกแบบแมพิมพ  

2.2.1.1    ชิ้นสวนตางๆ ของแมพิมพไมซับซอนยุงยาก และไมตองบํารุงรักษามาก  
2.2.1.2   ใชแรงงานคนในการขึ้นรูป เพื่อสะดวกในการใชงานและไมตองส้ินเปลืองเช้ือเพลิงและไฟฟา 
2.2.1.3    เหมาะแกการผลิตในครัวเรือน ทองถ่ิน และตนทุนตํ่าไมสิ้นเปลืองคาบํารุงรักษา 
2.2.1.4    เพื่อใหไดกระถางตนแบบอยางงาย ๆ และใชวัสดุที่หาไดจากทองตลาด  

 

2.3   ความแมนยํา  เมื่อตองการความแมนยําสูง  ชิ้นสวนท้ังหมดของแมพิมพตองมีคุณภาพดีรวมท้ังแผนยึดพั้นช ดวย 
2.3.1  การออกแบบ PUNCH  

ตองคํานึงถึงผิวภายในช้ินงานท่ีมีรูปทรงตามท่ีตองการ โดยในสวนผิวจะมีสวนโคงเวา เพื่อเปนตัวเสริมความแข็งแรงดานขาง
ของกระถาง และมีผิวลาดเอียงเปนตัวบังคับศูนยระหวาง PUNCH กับ DIE  
 2.3.2  การออกแบบปลอกถอดช้ินงาน 
  เพื่อความสะดวกในการใสสวนผสมโดยรอบใหเทากันกอนนําไปทําการอัดขึ้นรูป และเปนสวนชวยในการถอดแบบออกจาก
แมพิมพ ซึ่งปลอกแบบน้ีเปนสวนหนึ่งของ DIE ดวยทําหนาที่กําหนดขนาดผิวดานนอกของช้ินงานใหเปนรูปทรงท่ีตองการ 
 2.3.3  การออกแบบ SUPPORT DIE  
  เปนตัวที่ยึดติดกับโตะงาน ใชรองรับปลอกถอดแบบและบังคับระหวาง PUNCH และ DIE โดยมี TAPER บังคับศูนยไมให 
DIE เยื้องศูนยในการอัดจะทําใหผนังของช้ินงานหนาบางไมเทากันในสวนของกน SUPPORT DIE จะมี EJECTOR PIN ดันปลอกดวย SPRING ชวย
ในการปลดช้ินงานออกจาก SUPPORT DIE  
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงแมพิมพท่ีใชในการอัดข้ึนรูป 
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2.4  การทดสอบการยอยสลายตัว  
 นําเยื่อกระดาษและ ขี้เลื่อย ที่ขึ้นรูปแลวมาทําการทดสอบการยอยสลายตัวโดยทําการรดนํ้า 2 เวลาเชาและเย็นคร้ังละ 2,000 ลูกบาศก
เซนติเมตร บันทึกขอมูล ระยะเวลาการยอยสลาย จะเห็นไดวาอัตราการยอยสลาย รอยละ 5.37 เมื่อเก็บไวเปนเวลา 30 วัน และมีอัตราการการยอยสลาย
รอยละ 23.35 เมื่อเก็บไว 90 วัน  
 การทดลองดูดซึมนํ้า การถายเทนํ้าออกจากกระถาง โดยไมตองเจาะรูที่กนกระถาง เนื่องจากโครงสรางการจับยึดของตัววัสดุกับตัว
ประสานมีรูเล็ก ๆ รอบผนังของกระถาง ทําใหน้ําที่ทดลองรดลงในกระถางไหลซึมออกทางชองเล็ก ๆ ได  
 

2.5  กระบวนการผลิต   
ไดมีการศึกษาการเตรียมวัสดุผสมวิธีการ นําเยื่อกระดาษมาฉีกใหเปนฝอยเล็กๆ แลวนําไปแชน้ําท้ิงไว 1-2 วัน  ชั่งนํ้าหนักเยื่อกระดาษ กาว

แปงเปยก และขี้เลื่อย  ผสมใหเขากัน น้ําหนักรวม 400 กรัม นํามาใสลงในแมพิมพ อัดใหแนนจนเต็มแมพิมพ ปดฝาดานบน ต้ังท้ิงไว 10 และ           
60  วินาที ที่ ความดันคงที่ 10 บาร นํากระถางที่อัดออกจากแมพิมพอบใหแหง ที่ 60 องศาเซสเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง และทําการทดลองซํ้า แต
เปลี่ยนสวนผสมตามแผนการทดลอง ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 โดยสัดสวนท่ีใชในการขึ้นรูปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงอตัราสวนผสมท่ีใชในการข้ึนรูป

สวนผสม ชุดการทดลอง 

เยื่อกระดาษ ขี้เลื่อย กาว 

 

 

2.6  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
1.  ขี้เล่ือยจากโรงงานแปรรูปไม เฟอรนิเจอร (บริษัทชัยเจริญกิจคาไม จํากัด) 
2.  เยื่อกระดาษลูกฟูก (KA230/E/KI125)  (โรงคัดแยกขยะ เทศบาลนครหาดใหญ) 
3.  แปงมันสําปะหลัง ยี่หอเทสโก ขนาด 500 กรัม 
4.  กระบอกตวงปริมาตร 500 กรัม 
5.  เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 2 ตําแหนง ยี่หอ METTLER TPLEDO รุน PG 5002 
6.  เคร่ืองผสมขนาด 10 ลิตร ยี่หอ S.M.I. Model B10GF 
7.  เคร่ืองอัดขึ้นรูปดวยความรอน บริษัท ช.ชาง จํากัด Model HP-40T No.0760 
8.  เคร่ืองทดสอบความตานทานแรงกด (Compression Strength) Lloyd รุน LR 30 KN 
9.  ตูควบคุมความช้ืนยี่หอ CONTHERM รุน 97152 
10. เคร่ืองหมุนเหวี่ยง 
11. กลองถายรูป 
12. เตาอบ 

 

T1 0.5 0.5 1 
T2 1 0.5 1 
T3 2 0.5 1 
T4 0.5 1 1 
T5 1 1 1 
T6 2 1 1 
T7 0.5 2 1 
T8 1 2 1 
T9 2 2 1 
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รูปท่ี 4  แสดงการอดัข้ึนรูปแมพิมพ 
 

3. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการเตรียมสวนผสม ซึ่งประกอบดวย เยื่อกระดาษ ขี้เลื่อย และกาวแปงเปยก โดยวิธีการอัดขึ้นรูปและนําวัสดุผสมไปทดสอบ

สมบัติเชิงกล ดานความตานทานแรงกด ซึ่งเก็บควบคุมในสภาวะความชื้นสัมพัทธรอยละ 90 ที่ 30 องศาเซลเซียส พบวาสัดสวนที่เหมาะสมในการขึ้น
รูป สวนผสมกระดาษ ขี้เลื่อย และ กาวแปงเปยก ในอัตราสวน 2:0.5:1 ใหคาความตานทานแรงกดสูงสุด  ที่เวลา 60 วินาที และท่ีความดัน 10 bar 
อัตราสวนผสมนั้นมีผลตอความตานทานแรงกดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอัตราการยอยสลายรอยละ 5.37 เมื่อเก็บไวเปนเวลา 30 วัน และมีอัตรา
การยอยสลายรอยละ 23.35 เมื่อเก็บไวเปนเวลา 90 วัน 
 

4.  ขอเสนอแนะ 
 ปญหาเกิดจากการออกแบบแมพิมพแมพิมพมีน้ําหนักคอนขางมากไมสะดวกในการเคล่ือนยาย ควรเลือกวัสดุที่มีน้ําหนักเบาและแข็งแรง 
ทนตอแรงดันสูง 
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ประมวลปญหา ขอจํากัดและอุปสรรค 
ในการพัฒนาพื้นท่ีฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลเพื่อสาธารณะประโยชน 

The Reviews problems, limitations and obstacles 
in the development of sanitary landfill areas for public uses 

 

ณิชาภา  สุทธิกิตติบุตร 1 และ คัทลียา  จิรประเสริฐกุล 1,2 
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2 สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

บทคัดยอ 
 ปจจุบันมีสถานฝงกลบมูลฝอยจํานวนมากท่ีกําลังจะปดพื้นที่ฝงกลบลงและรอการพัฒนาเพื่อการใชประโยชนในอนาคต จากการศึกษา
พบวาการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยหลายแหงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสืบคนปญหา ขอจํากัด
และอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาสถานฝงกลบมูลฝอยเพื่อสาธารณะประโยชน ทั้งในดานนโยบายและในสภาพแวดลอมจริง ทั้งน้ีขอมูลที่ไดมาจาก
การตรวจเอกสารและการประมวลทฤษฎีที่เก่ียวของ ประกอบกับการสังเกตการณภาคสนามของกรณีศึกษาสถานฝงกลบมูลฝอยนนทบุรี ผลการศึกษา
ชี้ใหเห็นวาปญหาสวนใหญเปนผลกระทบท่ีตอเนื่องมาจากนโยบายและมาตรฐานของการจัดสรางสถานฝงกลบซ่ึงไมสอดคลองหรือเอื้อใหเกิดการ
วางแผน การจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ฝงกลบอยางยั่งยืนในอนาคต ขอคนพบในการศึกษาในงานช้ินนี้จะเปนประโยชนตอนักออกแบบวางผังภูมิ
ทัศน ในการเสนอแนะแนวทางการแกไขและทางเลือกที่เหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต  
 

ABSTRACT 
 Nowadays, numbers of landfill sites are going to be closed and waiting for future development. The study shows that many problems 
and obstacles were found in the process of restoration and development of many landfill areas. This paper aims to investigate problems, limitations 
and obstacles affecting the development of landfill areas for public uses, both in terms of policy and environmental qualities. Data are gathered 
from literature reviews of documents and theories in the field of study and a field servey of Nonthaburi landfill. The study indicates that, most 
problems are the consequences from the policies and standards of the construction of landfill sites, which are not associated with or enable for 
sustainable planning, management and development of the areas in the future. The outcome of this study would enable landscape designers and 
planners to propose alternative solutions that are suitable 
 

1.  บทนํา   
การฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลเปนวิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากการฝง

กลบมูลฝอยเปนวิธีการท่ีเสียคาใชจายในการดําเนินการนอยที่สุดเม่ือเทียบกับวิธีการกําจัดมูลฝอยรูปแบบอื่นๆ อีกทั้ง เทคโนโลยีที่ใชในการ
ดําเนินการของระบบไมซับซอน จึงสามารถจัดการระบบไดงาย (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ในปจจุบันการพัฒนาชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย สงผลเกิดการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วเปนเหตุใหพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดไมเพียงพอ แนวคิดในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม
รูปแบบจึงไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น พื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลเปนพื้นที่หนึ่งท่ีสามารถพัฒนาในแนวทางดังกลาวได จากการศึกษา
กรณีตัวอยางของสถานฝงกลบมูลฝอยที่อยูใกลเมืองพบวา พื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลสามารถพัฒนาไดในหลายรูปแบบตามลักษณะทาง
ภูมิประเทศของพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาธรรมชาติ พื้นที่เพื่อความร่ืนรมย พื้นที่เพื่อการนันทนาการ พื้นที่สภาพแวดลอม
ธรรมชาติ และพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม (UNEP, 1994 อางใน Philip Rushbrook and Michael Pugh,1999) ทั้งน้ี การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวยัง
จําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยหลายประการที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาในอนาคต ดังเชน ขอมูลจากรายงานแบบแผนการปรับปรุง
สําหรับการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล โดย JICA (2536, อางใน สํานักรักษาความสะอาด, 2539) ที่ระบุวา การดําเนินการฝงกลบมูลฝอยยังพบอุปสรรค 
เนื่องจากหนวยงานทองถ่ินสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการจัดการสถานฝงกลบมูลฝอย รายงานยังระบุเพิ่มเติมดวยวา สถานฝงกลบมูลฝอย
สวนใหญอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม โดยพบวาอยูใกลที่พักอาศัยมากเกินไป รวมทั้งมีการปลอยใหบุคคลภายนอกเขามาทําการคัดแยกขยะภายใน
พื้นที่ ซึ่งปญหาท่ีกอตัวขึ้นในระยะแรกของการดําเนินการน้ีจะสงผลกระทบตอการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยได 
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ดวยเหตุนี้ ในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลใหเปนพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคตจึงจําเปนตองไดรับการ 
พิจารณาถึงปจจัยตางๆมากมาย ทั้งในระหวางดําเนินการปด และภายหลังการปดโครงการ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการปนเปอนของสารพิษอยูมาก 
สงผลใหเกิดการขาดความเช่ือมั่นจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ฝงกลบ ดวยเหตุผลดังกลาวสถานฝงกลบมูลฝอยจํานวนมากจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะ
ไดรับการพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน และจําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนและการประชาสัมพันธที่ดีจากทางภาครัฐ เพื่อสรางทัศนคติและการ
ยอมรับจากภาคประชาชนในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหประสบความสําเร็จ ปจจุบันพบวาประเทศไทยเร่ิมมีการต่ืนตัวถึงส่ิงแวดลอมมาก
ขึ้น สงผลใหเกิดสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลมากขึ้นเชนกัน ประกอบกับปจจุบันเร่ิมมีการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นในขณะท่ีพื้นที่วางใน
เมืองเร่ิมลดลง จึงสงผลใหจําเปนตองมีการศึกษาคนควาทางดานการฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาล ภายใตปญหา ขอจํากัด
และอุปสรรคตางๆที่ควรพิจารณา เพื่อรองรับการปดตัวของสถานฝงกลบในบริเวณพื้นที่ตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล และเพื่อใหทราบแนวทาง
ในการนําพื้นที่ดังกลาวกลับมาใชไดอยางเหมาะสม 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว บทความน้ีจึงมุงประเด็นไปที่การคนหาปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นท่ีฝง

กลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลเพื่อสาธารณะประโยชน เพื่อเปนขอพิจารณาประกอบการเสนอแนะแนวทางแกไข และทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลภายใตขอจํากัดตางๆในอนาคตตอไป 
 

1.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
ทราบถึงปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาล และสามารถนําผลการศึกษาดังกลาวไปปรับ

ใชในการนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลภายใตขอจํากัดที่แตกตางกันในพื้นที่ศึกษาอื่นๆตอไป  
 

1.3  กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของในบทความนี้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) มาตรฐานและขอกําหนดในการสรางสถานฝง

กลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาล 2) ปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาสถานฝงกลบมูลฝอยที่พบโดยท่ัวไป และ 3) แนวคิดการมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยขอมูลจากทั้ง 3 สวนนี้จะเปนฐานในการสรางกรอบแนวความคิดสําหรับการสํารวจและการวิเคราะหพื้นที่กรณีศึกษาตอไป 
 

มาตรฐานและขอกําหนดในการสรางสถานฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาล 
มาตรฐานและขอกําหนดท่ัวไปในการจัดสรางสถานฝงกลบมูลฝอยในประเทศไทยสวนใหญอางอิงตามเกณฑของ กรมควบคุมมลพิษ 

(2547) เพียงหนวยงานเดียว ซึ่งมาตรฐานและขอกําหนดท่ีระบุไวในปลาสุด คือป พ.ศ.2547 ไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกสถานฝงกลบโดยให
พิจารณาใน 3 ปจจัยหลัก ประกอบดวย ปจจัยดานการคมนาคมขนสง ปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยดานการใชที่ดิน อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ 
สุรศักด์ิ บุญลือ (2541) พบวาเกณฑการพิจารณาของกรมควบคุมมลพิษยังขาดปจจัยบางประการท่ีเก่ียวของกับการสงผลกระทบตอชุมชนและ
สภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ฝงกลบ ซึ่งจะกอใหเกิดอุปสรรคตอรูปแบบการใชที่ดิน การยอมรับและทัศนคติของชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ฝงกลบมูล
ฝอย จึงไดเสนอขอกําหนดเพิ่มเติมโดยดูขอมูลประกอบจาก 3 แหลง คือ 1) เกณฑการหาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยตามความรวมมือทางวิชาการ           
ไทย-สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันในโครงการธรณีวิทยาเพื่อการวางแผนบริเวณแองเชียงใหม-ลําพูน 2) เกณฑการหาพื้นที่ฝงกลบบริเวณ Batuajar 
ประเทศอินโดเนเซีย และ 3)เกณฑการหาพื้นที่ฝงกลบของธนาคารโลก ทั้งน้ีไดเสนอใหพิจารณาเพิ่มเติมในอีก 3 ดาน ประกอบดวย ระยะหางจาก
แหลงชุมชน การปองกันพื้นที่ลุมนํ้าสําคัญ และพ้ืนที่เสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรณีวิทยา จากการศึกษา แสดงใหเห็นวา การพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยให
ประสบความสําเร็จจําเปนตองมีการพิจารณาขอกําหนดและมาตราฐานของการสรางสถานฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาล ใหครอบคลุมถึงปจจัยท่ี
สนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ในบทความน้ีจะไดมีการนําเกณฑในการคัดเลือกสถานฝงกลบของกรมควบคุมมลพิษและขอควร
คํานึงเพิ่มเติมทั้ง 3 ดานไปเปนกรอบสําคัญในการวิเคราะหปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคของกรณีศึกษาตอไป 
 

ประมวลปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาสถานฝงกลบมูลฝอยโดยท่ัวไป 
จากการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ สามารถสรุปปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอย

เพื่อสาธารณะประโยชนไดเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 มาตรฐานและขอกําหนดในการสรางสถานฝงกลบมูลฝอยไมชัดเจน ปญหาท่ีพบในหลายกรณีแสดงใหเห็นวา เกณฑ

มาตรฐานและขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันนั้นไมไดสนับสนุนและช้ีนําใหเกิดการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ี
ภายหลังการปดโครงการ มาตรฐานท่ีกําหนดเปนเพียงการแนะนําวาควรพัฒนาพื้นที่ดังกลาวเทาน้ัน มาตรฐานดังกลาวมุงเนนแตเพียงใหพิจารณาถึง
การปดและกลบทับขั้นสุดทาย รวมถึงการบรรเทาผลกระทบในระหวางการดําเนินการอยางคราวๆ อีกทั้งไมไดระบุถึงวิธีการปองกันมลพิษท่ีชัดเจน
วาจะตองใหดําเนินการอยางไรในพื้นที่ที่แตกตางกัน สถานฝงกลบท่ีปดดําเนินการแลวควรพัฒนาเปนอะไร ดังเชน กรณีสถานฝงกลบมูลฝอยจังหวัดตาก 
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ที่ประสบปญหาอันเน่ืองมาจากขอจํากัดดังกลาว ในปจจุบันพบวา พื้นที่ฝงกลบมูลฝอยหลายแหงขาดการดําเนินการปองกันการปนเปอนของมลพิษท่ี
เหมาะสมจึงสงผลใหเกิดการตอตานจากชุมชนโดยรอบพื้นที่ อีกทั้งในการตรวจสอบมลพิษดังกลาวจะกระทําจากการสํารวจปริมาณการปนเปอนของ
มลพิษเทาน้ัน จึงเปนผลตอศักยภาพของพื้นที่ฝงกลบและทัศนคติของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต (ผูจัดการ, 
2550) 

ประเด็นที่ 2 ขอจํากัดทางกายภาพของสถานฝงกลบมูลฝอย การกําจัดมูลฝอยโดยการฝงกลบนี้เปนการนํามูลฝอยมาฝงหรือถมในพื้นท่ีที่
จัดเตรียมไว โดยใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชวยในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และอนามัยของชุมชน เพื่อปองกันปญหาในดาน
กลิ่น แมลงและนํ้าฝนชะลางมูลฝอย ซึ่งอินทรียสารท่ีมีอยูในมูลฝอยจะถูกยอยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรียทําใหเกิดกาซมีเทนและนํ้าเสีย ซึ่ง
นอกจากกองมูลฝอยที่ฝงกลบเปนชั้นๆตามขอกําหนดทางวิศวกรรมแลว สถานฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลยังตองมีองคประกอบอื่นๆที่เก่ียวของ 
เชน รางระบายนํ้ารอบหลุมฝงกลบ ทอระบายกาซรอบกองมูลฝอย บอเก็บกักน้ํา ศูนยบําบัดนํ้าชะมูลฝอย และกลุมอาคารสํานักงาน เปนตน นอกจาก
ขอจํากัดดังกลาวแลวยังพบวา ประเภทของการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาลที่สามารถแยกไดตามลักษณะของการฝงกลบทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบถมที่ 
แบบขุดรองและแบบหุบเขา ยังสงผลใหเกิดขอจํากัดในการใชที่ดินทางกายภาพ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบท่ีแตกตางกันอีกดวย 

ประเด็นที่ 3 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการดําเนินการและการจัดการระบบฝงกลบมูลฝอย การดําเนินการภายในพื้นที่ฝงกลบอยาง
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ยอมสงผลใหการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยดําเนินไปในระยะเวลาและแนวทางท่ีเหมาะสมใน
อนาคต ทั้งน้ีในสถานฝงกลบมูลฝอยบางแหงยังพบวา ไมสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด เนื่องจากปญหาในหลายดาน เชน ปญหาความลาชา
ในการฝงกลบมูลฝอยทําใหเกิดกองมูลฝอยสะสม สงผลใหไมสามารถดําเนินการวางโครงสรางระบบระบายกาซและระบบบําบัดนํ้าชะมูลฝอยได 
(เสถียร สายสูง, 2550 อางในสยามรัฐ, 2550) เปนตน ดวยเหตุนี้ในการดําเนินงานของสถานฝงกลบมูลฝอยทั้ง 2 ลักษณะ คือ สถานฝงกลบมูลฝอยที่
ดําเนินการถูกตองตามมาตรฐาน และไมถูกตองตามมาตรฐาน มีขอจํากัดในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แตกตางกัน เชน การดําเนินการฝงกลบท่ีไม
ถูกตองตามมาตรฐานยอมกอใหเกิดการปนเปอนของมลพิษภายในพื้นที่ฝงกลบในปริมาณท่ีมาก สงผลตอระยะเวลาและงบประมาณในการฟนฟูพื้นท่ี
เพื่อการพัฒนาในอนาคต  

ประเด็นที่ 4 การขาดการมีสวนรวมขององคกรและผูเก่ียวของ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชนจําเปนตองมีการประสานความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ เขาดวยกัน ทั้งจากหนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ หนวยงานทองถ่ิน และชุมชนท่ีอยูอาศัย
โดยรอบ ภายใตการคํานึงถึงการพัฒนาท่ีมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชนที่จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจรวมกันใน
ทุกๆ ฝาย ทั้งนี้ ปญหาท่ีมักพบจากประเด็นการขาดการมีสวนรวมมีดังนี้ 

ปญหาความลาชาของหนวยงานราชการระดับนโยบายในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนและงบประมาณ ซึ่งมักพบวาไมเพียงพอตอการ
ดําเนินการฝงกลบใหครบถวนในทุกขั้นตอน เปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการปดพื้นที่ฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพ (กิตติธร เฉลิมทรัพย, 2550) 
รวมถึงปญหาการขาดการประสานงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการในระดับทองถิ่น สงผลใหพื้นที่ฝงกลบดังกลาวตองใชเวลานานในการ
ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ฝงกลบ (กรรณิการ แกลวกสิกิจ, 2549) นอกจากน้ี ยังพบปญหาการขาดการสนับสนุนจากชุมชนโดยรอบพื้นที่ฝงกลบ เกิด
ทัศนคติในแงลบตอการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยเพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต ซึ่งสาเหตุที่สําคัญมาจากความไมเชื่อมั่นในระบบและ
การดําเนินการจัดการขยะของภาครัฐ ทําใหเกิดความรูสึกที่จะตองรับภาระในการกําจัดขยะตามมา (สุวรรณา เตียรถสุวรรณ, 2550 อางในมติชน, 
2550)  

ปญหาสําคัญที่พบไดอีกประการหนึ่งคือ ปญหาการบุกรุกพื้นที่ของชุมชนคุยเขี่ยมูลฝอย ดังเชนที่พบในโรงกําจัดมูลฝอยออนนุช ซึ่งสงผล
ใหรัฐไมสามารถนําพื้นที่ดังกลาวมาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชนได สาเหตุหลักเกิดจากการที่รัฐบาลอนุญาตใหชุมชนคุยเขี่ยเขามาประกอบอาชีพ
ในพื้นที่โดยขาดมาตรการควบคุมต้ังแตในระยะแรกของการดําเนินการ จากปญหาดังกลาว สถาบันพัฒนาชุมชน (2549) จึงเสนอแนะใหมีการฟนฟู
และพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนคุนเขี่ยมูลฝอยหนองแขม ซึ่งไดมีการบุกรุกที่ดินของมูลนิธิเกษตราธิการและท่ีดินของเอกชนเปนระยะเวลานานจนเกิด
ปญหาในการไลร้ือ โดยมีการสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมและการจัดต้ังชุมชนม่ันคงขึ้นในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนคุนเขี่ยมูลฝอย
บริเวณดังกลาวใหดีขึ้น 

จากการประมวลปญหาในการพัฒนาพื้นที่สถานฝงกลบมูลฝอยจากกรณีตัวอยางหลายๆกรณี คณะผูวิจัยเสนอแนะวา การนําแนวคิดการมี
สวนรวมของชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ จะชวยสงเสริมใหเกิดการประสานงานในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินการ และสงผลให
การดําเนินการตางๆ เปนไปอยางสัมฤทธ์ิผล นอกจากน้ียังมีผลใหชุมชนเห็นคุณคาของตนเองและรูสึกผูกพันตอพื้นที่ของตน นํามาซ่ึงความรูสึกหวง
แหนและรับผิดชอบตอชุมชนอยางยั่งยืน ทั้งน้ีการมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง การท่ีประชาชนทั้งในระดับบุคคลหรือในระดับกลุมไดเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาดานตางๆ และมีการแสดงออกในลักษณะท่ีแตกตางกันตามเง่ือนไขของบุคคล เพื่อใหเกิดภาวะความเปนอยูที่ดีขึ้นหรือเปนไป
ในทิศทางที่ชุมชนตองการ (กิตติธร เฉลิมทรัพย, 2550) ทั้งนี้ การที่จะไดรับความรวมมือจากชุมชนที่ดีนั้น ควรคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 3 ประการ  
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ไดแก 1) สรางความยุงยากใหเกิดแกชุมชนนอยที่สุด 2) ใชการโนมนาวจิตใจดวยวิธีตางๆ เพื่อใหชุมชนเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการ และ 
3) การชี้แจงใหชุมชนรูวาโครงการจะใหประโยชนอะไรตอชุมชน (Neal and Schubel, 1987) จากนิยามและความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนดังกลาวจึงนํามาซึ่งกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยท่ีจะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆของการพัฒนาพื้นท่ี
ฝงกลบมูลฝอยเพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต 

2.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ไดทําการประมวลปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยเพ่ือสาธารณะประโยชน จากเอกสารและ
งานวิจัย รวมกับการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ โดยขอมูลดังกลาวไดถูกนํามาเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการวิเคราะหปญหา ขอจํากัด และอุปสรรค
ในการพัฒนาพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งไดแก สถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรี ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนสถานกําจัดมูลฝอยแหง
เดียวของจังหวัดนนทบุรีที่กําลังประสบปญหาในการดําเนินการการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน เพื่อเปนการตรวจสอบและขยายเหตุปจจัยตางๆท่ี
สงเสริมใหเกิดปญหา ขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยเพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต ทั้งน้ีไดมีการตรวจเอกสารที่
เก่ียวของ อาทิเชน ประวัติความเปนมาและรูปแบบในการดําเนินการฝงกลบ ประกอบกับการสํารวจภาคสนาม และการสอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ี
โครงการและผูอยูอาศัยโดยรอบพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อประกอบการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
 

ขอมูลเบ้ืองตนของกรณีศึกษา 
สถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรี ต้ังอยูที่ หมู 8 ริมถนนไทรนอย-ลาดบัวหลวง ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี (ภาพท่ี 1) เปน

สถานฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการดําเนินการอยางตอเนื่องภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี โดยมีการปรับปรุงพื้นที่จากที่ทิ้งขยะแบบเทกองกลางแจงปลอยใหเกิดการยอยสลายเองตามธรรมชาติมาเปนระบบการฝงกลบมูลฝอย
อยางถูกสุขาภิบาล (Sanitary landfill) ดําเนินการฝงกลบในรูปแบบแบบขุดรองผสมถมท่ีซึ่งเปนกรณีตัวอยางท่ีเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศใน
ภาคกลาง ในปจจุบันพื้นที่ดังกลาวมีการปดพื้นที่ฝงกลบลงบางสวน และกําลังรอท่ีจะไดรับการพัฒนาพื้นที่สูสาธารณะประโยชนในอนาคตอันใกล 

จากการสํารวจพื้นที่เบื้องตน พบปญหาในการดําเนินการหลายประการ อาทิ พื้นที่โครงการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับต้ังแต
เปดดําเนินการในป พ.ศ.2548 การสัญจรภายในพื้นที่ไมมีความเช่ือมโยงกับรูปแบบการดําเนินงานภายในโครงการ ไมมีพื้นที่ฉนวน (buffer) ระหวาง
โครงการกับพื้นที่โดยรอบ (ภาพท่ี 3) และการไมไดรับการวางผังพื้นที่อยางเหมาะสม 
 
 
 สถานกาํจัดมูลฝอย

 ีสถานกําจัดมลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตําแหนงท่ีตั้งสถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรี 
 

ปจจุบันสถานฝงกลบแหงนี้มีการปดพื้นที่ฝงกลบลงบางสวน คือ บริเวณพืน้ที่ฝงกลบ B C และ D (ภาพที่ 2) แตยังไมไดรับการพัฒนาเพื่อ
การใชประโยชน เนื่องจากไมไดมีการการจัดการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ต้ังแตตน สถานกําจัดมูลฝอยดังกลาวจึงถูกหยิบยกมาเปนกรณีศึกษา เพื่อเปน
ตัวอยางในการศึกษาปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคของการพัฒนาพื้นที่ศึกษาอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชนตอไป 
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ภาพท่ี 2 แสดงการใชพื้นท่ีภายในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 พื้นท่ีเกษตรกรรมโดยรอบสถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรี 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ลักษณะการดําเนินการของระบบฝงกลบมูลฝอยภายในสถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรี 
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3. ผลการศึกษาและบทวิจารณ 
จากการสํารวจพื้นที่ภายในสถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรีพบวามีประเด็นปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยเพื่อ

สาธารณะประโยชน 3 ประเด็น ประกอบดวย 1) พื้นที่ศึกษาไมผานเกณฑการคัดเลือกสถานที่ฝงกลบมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ 2) ปญหาจากการ
ดําเนินการระบบฝงกลบมูลฝอย และ 3) การขาดการมีสวนรวมขององคกรและผูเก่ียวของ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 พื้นที่ศึกษาไมผานเกณฑการคัดเลือกที่ต้ังโครงการสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ  สถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรี
ถูกพัฒนาจากพื้นที่เทกองกลางแจงท่ีมีอยูเดิม จึงทําใหไมไดผานกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกที่ต้ังสถานฝงกลบตามมาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษต้ังแตแรกเร่ิม และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติกับเกณฑมาตรฐานในป พ.ศ.2547 พบวา พื้นดังกลาวไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
ดานการใชที่ดินใน 2 ประการคือ ขอกําหนดให “มีระยะหางจากแหลงนํ้าธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นรวมท้ังพื้นที่ชุมนํ้าตองไมนอยกวา 300 เมตร 
ยกเวนแหลงน้ําที่อยูภายในสถานฝงกลบมูลฝอย” และ ขอกําหนดให “ขนาดของพื้นที่ซึ่งควรเปนพื้นที่ตอเนื่องผืนเดียวและสามารถรองรับปริมาณมูล
ฝอยในการฝงกลบไดไมนอยกวา 20 ป” (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) โดยพบวา พื้นที่ศึกษามีระยะหางจากแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรเพียง 200 เมตร เกิด
การปนเปอนของสารพิษออกสูพื้นที่โดยรอบไดงาย อีกทั้งขนาดของพื้นที่ในระยะแรกเร่ิมท่ีไมสามารถรองรับมูลฝอยไดเพียงพอใน 20 ป สงผลให
โครงการมีการขยายตัวอยางไมมีทิศทางท่ีแนนอน เปนเหตุใหเม่ือปดพื้นที่ฝงกลบลงบางสวนแลว ไมสามารถฟนฟูและพัฒนาพื้นที่เปนอันดับแรกได  

ประเด็นที่ 2 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการดําเนินการ การวางแผนและการจัดการระบบฝงกลบมูลฝอย การดําเนินการระบบฝงกลบมูล
ฝอยภายในสถานฝงกลบมูลฝอยนนทบุรีในอดีตจนถึงปจจุบันไดรับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการดําเนินการกําจัดมูลฝอยจากเดิมท่ีเปนแบบเท
กองกลางแจงไปสูการฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาล สงผลใหตองพิจารณาฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ศึกษาเปน 2 สวนอยางชัดเจน คือ สวนแรกท่ี
ปรับปรุงจากการเทกองกลางแจงมาเปนรูปแบบการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล (ภาพท่ี 2 เฉพาะบริเวณบอ D พื้นที่ประมาณ 56 ไร) และพ้ืนที่สวนท่ี 2 
(ภาพท่ี 2 พื้นที่อื่นสวนๆยกเวนบอ D) ซึ่งไดรับการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาลต้ังแตแรกเร่ิม หากพิจารณาถึงการดําเนินการจะพบวา พื้นที่สวนแรกมี
การปนเปอนของมลพิษในปริมาณท่ีสูง จึงตองใชระยะเวลาและงบประมาณในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นตามไปดวย สงผลใหแนวทางการ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวเปนไปอยางจํากัดมากขึ้น สวนพื้นที่ที่ไดรับการฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลต้ังแตแรกเร่ิมน้ัน สามารถพิจารณาถึงปจจัย
ตามขอจํากัดทางกายภาพของสถานฝงกลบมูลฝอยอยางถูกสุขาภิบาลโดยทั่วไปได 

จากการสํารวจพื้นที่ยังพบปญหาและอุปสรรคในลักษณะตางๆที่สงผลตอการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เชน 1) การดําเนินการฝง
กลบมูลฝอยไมทันกับปริมาณมูลฝอยที่เขามาในแตละวัน จึงมีมูลฝอยตกคางในพื้นที่จํานวนมาก สงผลใหไมสามารถดําเนินการฝงกลบไดอยาง
ถูกตองตามขั้นตอน 2) ขาดการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางหนวยปฏิบัติงานสวนตางๆ รวมถึงการขาดการวางแผนระบบการสัญจรภายในพื้นที่ ทํา
ใหเปนอุปสรรคตอเจาหนาที่ในขณะปฏิบัติงาน และ 3) ขาดการวางแผนระบบการบรรเทาผลกระทบตอพื้นที่โดยรอบ เชน การวางระบบบําบัดนํ้าชะ
มูลฝอยในระยะยาว การสรางแนวฉนวนโดยรอบพื้นที่ และการวางระบบระบายกาซ เปนตน 

ประเด็นที่ 3 การขาดการมีสวนรวมขององคกรและผูเก่ียวของ สถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรีดําเนินงานภายใตการควบคุมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากการสํารวจ พบปญหา 3 เร่ืองท่ีเกิดจากการขาดประสานงานและการขาดการมีสวนรวมขององคกรและผูที่เก่ียวของ 
ดังนี้ 

ปญหาแรกคือ ปญหาความลาชาในการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานราชการระดับนโยบายและหนวยงานระดับทองถ่ินในการ
ดําเนินการ รวมถึงการขาดการประสานงานในการดําเนินงานลงสูองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่ศึกษา สงผลใหการดําเนินการไมไดมาตรฐาน 
เปนผลใหเกิดการปนเปอนของมลพิษภายในพื้นที่ในปริมาณมากกวาท่ีควรจะเปน นอกจากน้ี ยังพบปญหาการขาดการสนับสนุนจากชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ในดําเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบเพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต ขอมูลจากการสํารวจช้ีใหเห็นวา ชุมชนโดยรอบสถานฝงกลบมูล
ฝอยนนทบุรียังเกิดความกังวลและไมเชื่อมั่นในการดําเนินงาน ทั้งนี้สาเหตุหลักเปนผลมาจากการจัดการระบบฝงกลบท่ีไมดีพอ เกิดกล่ินเหม็นและนํ้า
ชะมูลฝอยแทรกซึมลงสูพื้นที่ทําการเกษตรขางเคียง ซึ่งเปนสวนผักและนาขาว สงผลตอความรูสึกและทัศนคติในการพัฒนาพื้นที่โครงการในอนาคต 
ปญหาสุดทายเปนเร่ืองการควบคุมชุมชนคุยเขี่ยมูลฝอย เนื่องจากสถานกําจัดมูลฝอยนนทบุรีมีการอนุญาตใหชุมชนคุยเขี่ยมูลฝอยสามารถเขามา
ประกอบอาชีพในพื้นที่ได อาจสงผลตอการร้ือยายชุมชนเพื่อฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 
 

4.  สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ขอมูลจากการตรวจเอกสารและการสํารวจภาคสนามนําไปสูขอสรุปท่ีวา ปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอย
เพื่อสาธารณะประโยชนสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) มาตรฐานและขอกําหนดในการจัดสรางสถานฝงกลบมูลฝอยของกรมควบคุม
มลพิษซ่ึงไมครอบคลุมถึงการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 2) สถานฝงกลบมูลฝอยบางแหงไมไดผานการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ จึงเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการปดพื้นที่ฝงกลบลง เนื่องจากตองมีการติดตามแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น     
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3) ขอจํากัดทางกายภาพภายในสถานฝงกลบมูลฝอย  4) ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการดําเนินการ การวางแผนและการจัดการของระบบฝงกลบมูล
ฝอยอยางไมถูกตองหรือไมมีประสิทธิภาพ และ 5) การขาดการมีสวนรวมขององคกรและผูที่เก่ียวของ  

นอกจากน้ีขอมูลยังชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักที่สงผลใหเกิดปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคดังกลาวในสถานฝงกลบมูลฝอยนนทบุรี คือ ปญหา
อันเนื่องมาจากระบบบริหารจัดการและความไมชัดเจนขององคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ ในเร่ืองรูปแบบและขั้นตอนการดําเนินการฝงกลบมูล
ฝอย และการวางแผนการใชประโยชนที่ดินภายในโครงการ การขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานและการขาดการมีสวนรวมของชุมชน 
สําหรับสถานฝงกลบมูลฝอยอื่นๆซึ่งไดปฏิบัติตามเกณฑของกรมควบคุมมลพิษแลว พบปญหาในดาน การขาดการวางแผนการใชที่ดินในสถานฝง
กลบ งบประมาณท่ีใชในการเดินระบบฝงกลบไมเพียงพอ การขยายตัวของพื้นที่อยางไมมีทิศทางและไรการควบคุม และการตอตานจากชุมชน
โดยรอบพื้นที่ เปนตน  

ดวยเหตุนี้ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ฝงกลบมูลฝอยอยางยั่งยืน ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อลดปญหา ขอจํากัดและ
อุปสรรค 5 ประการ ดังนี้  

1) หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการดําเนินการพิจารณาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดในการจัดสรางสถานฝงกลบมูลฝอยเพิ่มเติม ในปจจัย
ที่เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชนในอนาคต เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการฟนฟูและพัฒนาสถานฝงกลบ
มูลฝอยในระยะยาว 

2) ในการจัดสรางสถานฝงกลบมูลฝอยจะตองผานการพิจารณาและการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดของกรมควบคุม
มลพิษอยางเขมงวดในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สถานฝงกลบมูลฝอยเพ่ือสาธารณะประโยชนในอนาคต 

3) สงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับทองถ่ินและระดับปฏิบัติการ มีการวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอจํากัดทาง
กายภาพภายในสถานฝงกลบมูลฝอย 

4) สงเสริมใหองคกรและหนวยงานที่เก่ียวของในทุกภาคสวน มีการประสานงานท้ังในขั้นตอนการวางแผน การดําเนินงาน และการ
จัดการฝงกลบมูลฝอย 

5) การดําเนินงานของสถานฝงกลบมูลฝอยที่มุงใหเกิดความพึงพอใจจากทุกฝายน้ัน ควรดําเนินการจัดการโดยยึดหลักการ “ลดความ
ขัดแยง”และ “เสริมสรางความรวมมือ”ใหไดมากท่ีสุด ทั้งน้ี การใชกลยุทธการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในระยะกอต้ังโครงการ ระยะดําเนินการ 
และภายหลังการปดโครงการ จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกระตุนใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่เพื่อการสาธารณะ ซึ่งจะเปน
แรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไดตอไป  
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เยื่อกระดาษคุณภาพจากไมปอสา 
Pulp Quality from Paper Mulberry 

 

รัตนา หมอมณี 
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เลขท่ี 61 ถนนพหลยิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-561-4292-3 ตอ 493,476 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเยื่อกระดาษท่ีไดจากไมปอสาดวยการผลิตเปนเยื่อดวยกรรมวิธีซัลเฟต  กรรมวิธีโซดาและกรรมวิธี
ฟอรมาเซล ผลที่ไดแสดงวาไมปอสาสามารถผลิตเปนเยื่อกระดาษคุณภาพดี และใหผลผลิตเยื่อสูงไดจากทั้งสามกรรมวิธีคือกรรมวิธีซัลเฟตที่ Active 
alkali 14 เปอรเซ็นต.ใหผลผลิตเยื่อ 63.89เปอรเซ็นต คา Kappa number 16.15เปอรเซ็นต กระดาษมีความขาวสวาง 29.2 เปอรเซ็นต และกระดาษจาก
เยื่อซัลเฟตใหคาความตานทานตอแรงดึง 8,127.77 เมตร ความตานทานตอแรงดันทะลุ 555.19 KPa ความตานทานตอแรงฉีกขาด 57.3 cN กรรมวิธี
โซดาตมท่ีความเขมขนของสารละลายดาง 10เปอรเซ็นตใหผลผลิตเยื่อ 50.01 เปอรเซ็นต คา Kappa number 18.78 เปอรเซ็นต กระดาษมีความขาว
สวาง 40.5 เปอรเซ็นต และกระดาษจากเยื่อโซดาใหคาความตานทานตอแรงดึง 3,963.09 เมตร ความตานทานตอแรงดันทะลุ 212.05 KPa ความ
ตานทานตอแรงฉีกขาด 36.7 cN  กรรมวิธีฟอรมาเซลท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ปริมาณกรดฟอรมิค 10 เปอรเซ็นต และปริมาณนํ้า 10 เปอรเซ็นต
ใหผลผลิตเยื่อ 60.67 เปอรเซ็นต คา Kappa number 4.91 เปอรเซ็นต กระดาษมีความขาวสวาง 25 เปอรเซ็นต และกระดาษจากเยื่อฟอรมาเซลใหคา
ความตานทานตอแรงดึง 6,732.95 เมตร ความตานทานตอแรงดันทะลุ 504.77 KPa ความตานทานตอแรงฉีกขาด 35.4 cN  
คําสําคัญ: ไมปอสา  เยื่อซัลเฟต  เยื่อโซดา  เยื่อฟอรมาเซล 
 

ABSTRACT 
 The project goal was investigated pulp quality from Mulberry Tree. Firstly, the classification of fiber dimension showed that the fiber 
length was about 1.0027 mm. with very thin cell wall. Secondly, the following three pulping processes [sulfate, Soda and Formacell] were 
manufactured from wood in various conditions. The results showed that the sulfate pulping from Mulberry tree gave a 63.89% yield with 33.8% 
ISO brightness after beating produced its paper properties of 8,127.77 m Breaking Length,  555.19 KPa Bursting strength and 57.3 cN tearing 
strength. 0n the other hand, the Soda pulping from Mulberry tree had a 50.01% yield with 40.5% ISO brightness. Then the Formacell pulping from 
Mulberry tree gave  a  60.67% yield with 25% ISO brightness,  after beaten its physical properties of paper were measured which were 6,732.95 m 
Breaking Length, 504.77 KPa bursting strength and 35.4 cN tearing strength. Finally, the results of this study showed that paper from wood of 
mulberry tree have had significantly high brightness and yield and also had a good strength of paper. Particularly, Mulberry pulp has had high 
potential and good quality for pulp and paper. 
Keywords:  Mulberry tree, Sulfate pulping, Soda pulping, Formacell pulping 
 

1.  บทนํา  
 ตนปอสา (Paper Mulberry) เปนพืชเสนใยชนิดหนึ่ง อยูในตระกูลเดียวกับ หมอน สาเก ขนุน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Broussnetia papyrifera,Vent 
เปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว มีชื่อเรียกหลายชื่อแลวแตทองถิ่นเชน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก ปอสาหรือปอกะสา ภาคตะวันตก
เรียก หมอพีหรือหมกพี ภาคใตเรียก ปอฝาย เปนตน ผลผลิตเยื่อปอสาสวนใหญอยูในรูปของเปลือกปอสาแหงซ่ึงไดจากเปลือกของลําตน ใชสําหรับ
เปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษชนิดตางๆ  ในประเทศไทยผลผลิตปอสาเปนการผลิตกระดาษสาเพื่องานหัตถกรรม (hand-made paper) ไดแก 
กระดาษทํารม ดอกไมประดิษฐ วาว กระดาษหอของขวัญ และการดอวยพรตางๆ  นอกจากนี้สวนตางๆของตนปอสายังมีสรรพคุณเปนพืชสมุนไพร
ในการรักษาโรคตางๆเชน ใบใชขับปสสาวะ แกพิษแมลงกัดตอย กลากเกล้ือน ผลสุกใชบํารุงไต แกออนเพลียและเปนอาหารนก เปลือกลําตนใชหาม
เลือด รากแกไอ อาเจียน น้ํายางจากลําตนใชแกบวมน้ํา และแกแมลงกัดตอย 
 ปอสาเปนพืชยืนตน ผลัดใบ มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศจีน คาบสมุทรเกาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยพบขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เจริญเติบโตดีในสภาพดินรวนซุย มีความชื้นสูงใกลแหลงน้ําลําธาร พบมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ลําตนมี
ลักษณะกลม เปลือกเรียบลําตนลาย หรือไมมีลาย สีน้ําตาลเขมหรือดําแกมมวง ลักษณะเดนคอืเมื่อตัดก่ิงจะมีน้ํายางสีขาวขนไหลออกมา เม่ือโตเต็มที่ 
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จะมีความสูงประมาณ 15 เมตร เนื้อไมมีสีขาวและแตกหักงาย ลักษณะใบเปนใบเดียว รูปรางคลายรูปหัวใจ หรือใบแฉก ใบมีขนออนปกคลุม ขอบใบ
ยักคลายฟนเล่ือย ปลายใบแหลม หลังใบมีสีเขียวแก ทองใบสีเขียวออน ดอกมีสองชนิดคือ ดอกตัวเมียและดอกตัวผู อยูแยกกันคนละตน ผลจะมีสีแดง
อมสมเปนอาหารของนก พบตนปอสาในธรรมชาติกระจายพันธุอยูทั่วไป การขยายพันธุสามารถทําได 3 วิธีคือ การขยายพันธุดวยเมล็ด การขยายพันธุ
ดวยราก และการขยายพันธุดวยก่ิง แตในธรรมชาติปอสาจะแพรพันธุโดยใชสวนของรากมากกวาสวนอื่น การเก็บเก่ียวผลผลิตโดยท่ัวไปไดจากตนที่
ขึ้นเองตามธรรมชาติ เกษตรกรจะมีการตัดปอสากันมากในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยูในชวงฤดฝูนและฤดูหนาว ตอปอสาจะแตกก่ิง
ใหม เมื่อมีฝนเพียงพอและสามารถลอกเปลือกไดงาย สําหรับชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ก็มีการตัดลอกเปลือกปอสาขายบางแตมีปริมาณ
นอย 

โดยท่ัวไปเกษตรกรจะมีวิธีลอกเปลือกปอสาขายดวยกันสองวิธีคือ 
1. การตัดปอสาทั้งตนที่แตกออกจากพื้นดิน โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรืออาจใชวิธีตัดก่ิงที่มีขนาดตามตองการ 
2. การลอกเอาเฉพาะเปลือกโดยไมตัดตนในตนปอสาขนาดใหญอายุประมาณ 10-15 ปเปลือกปอสาคุณภาพดีควรมีสีขาวสะอาด ปราศจากจุด

ดําและไมมีเชื้อราขึ้นคลุม ดังนั้นเม่ือตัดตนปอสาแลวควรรีบลอกเปลือก ขูดลอกผิวและตากแหง 
จากการที่ผลผลิตจากปอสาจะอยูในรูปของเปลือกปอสาแหงเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษเพื่องานหัตถกรรมเปนสวนใหญ  แตไม

พบวามีการนําเน้ือไมจากตนปอสาไปใชประโยชนเน่ืองจากเน้ือไมออนและถูกทําลายไดงายดวยแมลงและเชื้อรา   
ฉะน้ันในการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพเยื่อกระดาษจากไมปอสาท่ีผลิตดวยกรรมวิธีซัลเฟต กรรมวิธีโซดาและ

กรรมวิธีฟอรมาเซล  เน่ืองจากตนปอสาเปนพืชยืนตนที่เจริญเติบโตรวดเร็ว ในพื้นที่ปาเส่ือมโทรมหรือปาท่ีถูกทําลาย จะพบวามีตนปอสาเปนตนไม
ชนิดหน่ึงท่ีเขาไปยึดพื้นที่รกรางวางเปลา และแพรกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ที่มีความช้ืนเหมาะสม ปจจุบันยังไมพบศัตรูของตนปอสาที่ขึ้นเองใน
ธรรมชาติ แตในแปลงทดลองปลูกพบศัตรูบางเล็กนอย จําพวกหนอนเจาะลําตน เพลี้ยออนดูดนํ้าเล้ียงตามใบในชวงฤดูรอน ในอนาคตปอสาอาจเปน
วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ นอกจากน้ันปอสายังเปนพืชที่ชวยฟนฟูพื้นที่ปาเส่ือมโทรม กอนที่จะมีการนําไมมีคาอื่นอื่นเขา
มาปลูก (กองเกษตรสัมพันธ,1998) 

 

2.  วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดนําตัวอยางไมปอสาซ่ึงทําเปนชิ้นไมสับจากบริษัทเอเวอรกรีนพลัส จํากัด จังหวัดลพบุรี  นําตัวอยางไมแวนมาทํา
เปนชิ้นขนาดเล็กแชกรดไนตริกเขมขน 50 เปอรเซ็นตจนเสนใยยุยและแยกกันดี  จึงลางดวยกระแสน้ําไหลจนหมดกรดแลวนําไปตรวจวัดขนาดของ
ไฟเบอรดวยกลองจุลทรรศนทําการตรวจขนาดของเสนใยไม (Fiber dimension) เพื่อคํานวณหาคาความเหมาะสม ( Derived properties of wood )   
ตัวอยางช้ินไมสับแบงออกเปนสามสวน สวนที่หน่ึงผลิตเปนเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีซัลเฟต สารเคมีที่สําคัญคือ โซเดียมซัลไฟด และโซเดียม      
ไฮดรอกไซด และเลือกสภาวะการตมดังนี้ ใหอุณหภูมิคงท่ีที่ 170 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที  Sulfidity ที่ 25 เปอรเซ็นต แปรผัน active alkali 
ที่ 14  16  18 และ 20 เปอรเซ็นต อัตราสวนของไมตอสารละลายเปนหนึ่งตอสี่สวน  นําตัวอยางช้ินไมสับสวนที่สอง มาผลิตเปนเยื่อกระดาษดวย
กรรมวิธีโซดา สารเคมีที่สําคัญคือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และเลือกสภาวะการตมดังน้ี ใหอุณหภูมิคงท่ีที่ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา     
90 นาที แปรผันความเขมขนของสารละลายดางท่ี 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นต  อัตราสวนของไมตอสารละลาย เปนหนึ่งตอสี่สวน  และนําตัวอยาง
ชิ้นไมสับสวนที่สาม มาผลิตเปนเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีฟอรมาเซล (Saake et al.,1995) สารเคมีที่สําคัญคือ กรดอะซิติก  กรดฟอรมิค  และเลือก
สภาวะการตมดังน้ี ใหปริมาณกรดฟอรมิคคงที่ที่ 10 เปอรเซ็นต แปรผันอุณหภูมิที่ 180 และ 160 องศาเซลเซียส และแปรผันปริมาณนํ้าท่ี 5  10  15 
และ 20 เปอรเซ็นต อัตราสวนของไมตอสารละลาย เปนหนึ่งตอเจ็ดสวน   
 นําเยื่อที่ไดไปทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ทําแผนกระดาษ (Sieber, 1951) และทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของกระดาษตามมาตรฐาน ดังนี้ 

Testing Method 
Parameter TAPPI and SCAN standards testing 

        Kappa number 
        ISO Brightness 
        % Yield 
        Beating Time 
        Freeness 
        Thickness and Apparent density 
        Breaking Length 
        Tear Factor 
        Burst Factor 

T236m-60 
SCAN-P3; 62 

weight 
SCAN-C24; 67 

T227 os-68 
T411 os-68 

SCAN-P16; 65 
SCAN-P11; 64 

T403 ts-63 
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3.  ผลและวิจารณผล  
 ผลการทดสอบทางกายภาพ (ตารางท่ี 1) ของไมปอสา จากน้ันนําช้ินไมสับมาทดลองผลิตเปนเยื่อกระดาษดวย กรรมวิธีซัลเฟต กรรมวิธี
โซดา และกรรมวิธีฟอรมาเซล เพื่อหากรรมวิธีที่เหมาะสมสําหรับไมชนิดนี้ ไดผลการทดลองดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  เปนคณุสมบัติทางกายภาพของไมตัวอยางจากการตรวจวัดขนาดของเสนใยดวยกลองจุลทรรศน สามารถสรุปไดดังนี้ 
1)  ไมปอสาเปนไมเนื้อออนเสนใยส้ัน ยาวประมาณ 1.027 มิลลิเมตร 
2)  คา Runkle Ratio มีคานอยกวา 1 แสดงวาเสนใยทํากระดาษไดดีมาก 
3)  คา Flexibility Coefficient มีคามากกวา 0.5 มาก แสดงวามีความตานทานตอแรงดึง (Tensile strength) ของกระดาษสูง รวมท้ังแรงดัน

ทะลุ (Bursting strength) และแรงหักพับ (Folding strength)สูงดวย 
4)  คา Slenderness Ratio นอยกวา 75 แสดงวามีความออนตัวนอย 
5)  คาของ Wall Fraction นอยกวา 50 เปอรเซ็นตแสดงวามีผนังเซลบางการประสานตัวของเสนใยดีเหมาะสมสําหรับทํากระดาษ 
 

Table 1  Chemical compositions of Broussonetia papyrifera, Vent 
 

Derived Value 
Species 

Length 
[mm] 

Width 
[mm] 

Lumen 
[mm] 

Cell wall 
Thickness 

[mm] 
Flexibility 
Coefficient 

Runkel 
Ratio 

Slenderness 
Ratio 

Wall Fraction 
[%] 

ไมปอสา 1.027 0.025 0.019 0.003 0.76 0.3157 41.8 24 
 

ผลการตมไมปอสาดวยกรรมวิธีซัลเฟต ที่ Active alkali 14 – 20 เปอรเซ็นต ไดผลดังภาพที่ 1 พบวา เยื่อซัลเฟตจากสภาวะการตมท่ี active 
alkali 16 เปอรเซ็นตใหผลผลิตเยื่อสูงและเยื่อมีคา Kappa number ตํ่า และผลจากการตมไมปอสาดวยกรรมวิธีโซดาสภาวะ แสดงดังภาพที่ 2 ที่ความ
เขมขนสารละลายดาง 10 เปอรเซ็นตพบวาใหผลผลิตเยื่อสูงกวา 

จากภาพที่ 3 พบวาเยื่อกระดาษตมดวยกรรมวิธีฟอรมาเซล สภาวะท่ี อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ใหผลผลิตเยื่อสูงกวา และความขาวสวาง
สูง 
 

                                       
 

ภาพท่ี 1 แสดงคุณภาพของเย่ือกระดาษจากไมปอสาตมดวยกรรมวิธีซัลเฟต 
 

                                       
 

ภาพท่ี  2    แสดงคุณภาพเยื่อกระดาษจากไมปอสาตมดวยกรรมวิธีโซดาท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที แปรผันความเขมขนของ
สารละลายดาง 10 15 20 และ 25 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบคุณภาพของเยื่อกระดาษจากไมปอสาตมดวยกรรมวิธีฟอรมาเซลท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และท่ีอุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียสเม่ือแปรผันปริมาณน้ํา 5 10 15 และ 20 เปอรเซ็นต 

 

ตารางท่ี 2  แสดงคุณภาพของกระดาษท่ีไดจากการตมไมปอสาดวยกรรมวิธีซัลเฟตสภาวะท่ี Sulfidity 25 เปอรเซ็นต Active alkali 14 16 18 และ     
20 เปอรเซ็นต อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ระยะเวลา120 นาที อัตราสวนของไมตอสารละลาย 1:4 

 

Condition 
Freeness 

[o SR] 
Breaking Length 

[%] 
Burst Strength 

[Kp/m2g] 
Tearing Strength 

[cN ] 
10-11 2,432.97 126.62 31.8 
18-19 6,705.55 485.96 69.7 

AA = 14% 
 
 24-25 8,127.77 555.19 57.3 

20-21 6,949.99 493.25 57.7 AA = 16% 
 26-27 6,866.27 514.37 50.9 

20-21 5,984.80 435.09 63.9 AA = 18% 
 66-67 6,601.18 519.39 39.6 

20-21 5,789.76 371.53 56.3 AA = 20% 
 38-38 5,406.97 401.52 49.4 

Note that: AA = Active alkali 
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ตารางท่ี 3  แสดงคุณภาพของกระดาษท่ีไดจากการตมไมปอสาดวยกรรมวิธีโซดา สภาวะท่ี อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที แปรผัน
ความเขมขนของสารละลายดาง 10  15  20 และ 25 เปอรเซ็นต อัตราสวนของไมตอสารละลาย 1:4 

 

Condition 
Freeness 

[o SR] 
Breaking Length 

[%] 
Burst Strength 

[Kp/m2g] 
Tearing Strength 

[cN ] 
10 -11 1,247.67 97.76 18.8 

NaOH  = 10% 
22 – 23 3,963.09 212.05 36.7 
23 – 23 3,244.44 147 23.2 

NaOH =15% 
37 – 38 2,530.68 158.87 21.8 
25 – 25 2,103.57 114.28 15.6 

NaOH = 20% 
37 – 37 2,292.07 126.61 16.0 

8 – 9 1,016.91 71.21 21.4 
NaOH = 25% 

30 – 30 2,062.19 104.27 10.9 
Note that: NaOH = sodium hydroxide solution 
 
ตารางท่ี 4 แสดงคุณภาพของกระดาษท่ีไดจากการตมไมปอสาดวยกรรมวิธีฟอรมาเซล สภาวะท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส และ 160 องศาเซลเซียส 

เมื่อใหปริมาณกรดฟอรมิค 10 เปอรเซ็นตและแปรผันปริมาณนํ้าท่ี 5 10 15 และ 20 เปอรเซ็นต อัตราสวนของไมตอสารละลาย 1:7 ให
คุณภาพของกระดาษดังนี้ 

 

ปริมาณนํ้า 
Condition 

[%] 
Freeness 

[o SR] 
Breaking Length 

[%] 
Burst strength 

[Kp/m2g] 
Tearing Strength 

[cN ] 
5 - - - - 

26 – 27 4,835.22 280.45 33.6 
10 

40 – 41 5,395.34 352.09 33.3 
14 – 15 4,858.88 248.89 42.2 

15 
42 – 43 4,777.77 352.52 26.9 
13 – 14 4,161.35 225.85 30.5 

Temp = 180 oC 
FOH = 10% 

20 
50 – 50 5,526.74 273.24 21.1 
15 – 15 4,624.99 256.14 48.9 

5 
37 – 38 6,471.58 499.07 37.4 
15 – 16 5,380.11 287.09 43.8 

10 
36 – 37 6,732.95 504.77 35.4 
16 – 16 5,414.44 266 43.3 

15 
25 – 25 4,726.74 340.34 38.5 
14 – 15 3,899.99 211.37 38.2 

Temp = 160 oC 
FOH = 10% 

20 
49 – 50 5,988.88 411.77 33.0 

Note that; T = temperature, FOH = formic acid solution 
 

ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษท่ีไดจากเยื่อซัลเฟตของไมปอสา แสดงดังตารางท่ี 2 พบวาท่ีสภาวะท่ี Active alkali 
14 เปอรเซ็นต เมื่อตีเยื่อที่คา Freeness แตกตางกัน กระดาษท่ีไดมีคุณภาพโดยรวมสูงกวา 

และผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษท่ีไดจากเยื่อโซดาของไมปอสา แสดงดังตารางท่ี 3 พบวาเยื่อโซดาท่ีสภาวะท่ี 
ความเขมขนของสารละลายดาง 10 เปอรเซ็นต เมื่อตีเยื่อที่คา Freeness แตกตางกัน กระดาษมีคุณภาพโดยรวมสูงกวา 

ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษที่ไดจากเยื่อฟอรมาเซลของไมปอสา แสดงดังตารางท่ี 4 พบวาท่ีปริมาณกรด     
ฟอรมิค 10 เปอรเซ็นต ปริมาณนํ้า 10 เปอรเซ็นต อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสใหกระดาษท่ีมีคุณภาพโดยรวมสูงกวา 
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จากผลการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากไมปอสาดวยกรรมวิธีซัลเฟต กรรมวิธีโซดาและกรรมวิธีฟอรมาเซลแสดงวาไมปอสาเปนวัตถุดิบ
ที่มีศักยภาพสูงสามารถผลิตเปนเยื่อกระดาษไดดีทั้งหมด ใหผลผลิตเยื่อสูง กระดาษมีความขาวสวางสูง 

1.  ไมปอสาเมื่อนํามาผลิตเปนกระดาษดวยกรรมวิธีซัลเฟต สภาวะท่ีดีไดจากการตมไมที่คา active alkali 14 เปอรเซ็นตใหผลผลิตเยื่อสูง 
63.94 เปอรเซ็นต  Kappa number 20.87 เปอรเซ็นต และคาความขาวสวาง 26.4 เปอรเซ็นต เมื่อนําเยื่อมาตีใหมีคา Freeness 24 oSR จะใหกระดาษท่ีมี
คาความตานทานตอแรงท่ีกระทําสูง [Breaking Length 8,127.77 m  Bursting Strength 555.19 KPa Tearing Strength 57.3 cN]  

2. ไมปอสาเมื่อนํามาผลิตเปนเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา สภาวะท่ีดีที่สุดไดจากการตมไมใน สารละลายดาง 10 เปอรเซ็นตใหผลผลิต
เยื่อสูง 50.01 เปอรเซ็นต Kappa number 18.78 เปอรเซ็นต และคาความขาวสวาง 40.5 เปอรเซ็นต เมื่อนําเยื่อมาตีใหมีคา Freeness 22 oSR จะให
กระดาษท่ีมีคาความตานทานตอแรงท่ีกระทําสูง [Breaking Length 3,963.09 m Bursting Strength 212.05 Kpa. Tearing Strength 36.7 cN]  

3. ไมปอสาเมื่อนํามาผลิตเปนเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีฟอรมาเซล สภาวะท่ีดีไดจากการตมไมที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ปริมาณกรด
ฟอรมิค 10 เปอรเซ็นตและปริมาณน้ํา 10 เปอรเซ็นต ใหผลผลิตเยื่อ 60.67 เปอรเซ็นต Kappa number 4.91 เปอรเซ็นต และคาความขาวสวาง             
25 เปอรเซ็นตเมื่อนําเยื่อมาตีใหมีคา Freeness 36 oSR จะใหกระดาษมีคาความตานทานตอแรงท่ีกระทําสูง [Breaking Length 6,732.95 m Bursting 
Strength  504.77 Kpa Tearing Strength 35.4 cN]  
 

4.  สรุป  
 สรุปไมปอสามีศักยภาพสูงมากสําหรับใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนเยื่อและกระดาษคุณภาพดี เพราะสามารถนํามาผลิตเปนเยื่อกระดาษ
คุณภาพดีไดทั้งสามกรรมวิธี ใหผลผลิตเยื่อสูงมาก และกระดาษมีความขาวสวางสูงมาก  นอกจากน้ันยังใหกระดาษท่ีมีความตานทานตอแรงท่ีกระทํา
โดยรวมสูง   
 

                                                                     
 

ภาพท่ี 4  แสดงลักษณะของเสนใยไมปอสา กําลังขยาย 40x10 เทา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงลักษณะของเสนใยจากไมปอสา กาํลังขยาย 4x10 เทาจะเห็นเสนใยเรียวเล็ก 
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6. นิยามศัพท/ตัวแปร 
• คุณภาพของเยื่อกระดาษจะแสดงในรูปของ ผลผลิตเยื่อ  คา Kappa number และ คาความขาวสวาง  

• คุณภาพของกระดาษจะไดจากการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เชน คาความขาวสวาง คาความตานทานตอแรงดึง คาความ
ตานทานตอแรงดันทะลุ และคาความตานทานตอแรงฉีกขาด เปนตน 

• Brightness is the percentage reflectance of blue light only at a wavelength of 457 nm. The standards are per TAPPI T 452  

• Tensile Strength is indicative of fiber strength, fiber bonding and fiber length.(TAPPI T 494) 

• Bursting strength tells how much pressure paper ca tolerate before rupture.(TAPPI T 403) 

• Tearing Resistance/strengths is the ability of the paper to withstand any tearing force (expressed in mili Newton [mN], TAPPI T 
414) 
 

7.  คําขอบคุณ 
 งานน้ีสําเร็จไดดวยความเรียบรอยจากความรวมมือและทํางานอยางมีประสิทธิภาพของเจาหนาท่ีในหนวยงานวิจัยเยื่อกระดาษ สํานักวิจัย
และพัฒนาการปาไม กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคือ คุณวสุธร มะลิเงิน และ คุณอนิรุธ อุดมกิตติ  
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การออกแบบและการใชงานระบบชีวภาพผสมผสานสําหรับบําบัดน้าํท้ิงจากฟารมปศุสัตว 
เพื่อใชเล้ียงปลาระบบน้ําหมุนเวียน 

Design and operation of a biological integrated system for effluent of cattle farm treatment 
and utilization in circulated water fish culture 

 

อุธร  ฤทธิลึก  จันทรพิมพ  กังพานิช และศรัณยา  รักเสรี 
ภาควิชาประมง  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ  จังหวัดชลบุรี 
 

บทคัดยอ 
 ระบบชีวภาพผสมผสานใชสําหรับบําบัดน้ําทิ้งจากคอกปศุสัตวเพื่อนํานํ้าไปเล้ียงปลาระบบน้ําหมุนเวียน มี 2 แบบ แบบ
แรกประกอบดวยระบบบอปรับเสถียรลูกผสม บึงเทียมและบอแปลงปลูกธูปฤาษี ใหผลบําบัดนํ้าท้ิงโดยลดคาบีโอดี แอมโมเนีย
ทั้งหมด ไนเตรทและฟอสเฟต รอยละ 91.23 76.60 79.56 และ 77.89 ตามลําดับ แบบท่ี 2 ประกอบดวยบอปรับเสถียรลูกผสม บึง
เทียม บอแปลงปลูกธูปฤาษีและบอเล้ียงสาหรายญ่ีปุน ใหผลลดคาบีโอดี แอมโมเนียทั้งหมด ไนเตรท และฟอสเฟตรอยละ 92.86  
88.16  82.82 และ 82.27 ตามลําดับ จากการทดสอบระบบบําบัด 2 แบบ ในระบบการเล้ียงปลารูปแบบน้ําหมุนเวียน แบบแรก
คุณภาพนํ้าในบอเล้ียงปลา การเจริญเติบโตของปลาและผลผลิตดีกวาแบบท่ี 2  
คําสําคัญ:  ระบบชีวภาพผสมผสาน  บึงเทียม   ฟารมปศุสัตว  

ABSTRACT 
The bio-integrated (intensive) system used for treated waste water from cattle farms rearing in fish pond with 

recirculation system. This study consists of 2 experiments; the first experiment consists of hybrid facultative pond, constructed 
wetland and lesser reedmace grower ponds that gave the reduced BOD, ammonia, nitrate and phosphate concentration (92.86, 
88.16, 82.82 and 82.27%, respectively). The second experiment consists of hybrid facultative pond, constructed wetland, lesser 
reedmace grower ponds and water milfoil grower ponds that gave the reduced BOD, ammonia, nitrate and phosphate 
concentration (92.86, 88.16, 82.82 and 82.27%, respectively). The result revealed that the fish rearing experiment with 
recirculation system exhibited higher water quality, growth rate and production than the second experiment. 
Keywords : biological integrated system, constructed wetland, cattle farm 
 

1. บทนํา 
 การเลี้ยงสัตวน้ําและการผลิตสัตวฟารมแบบเขมขนนับเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีสําคัญ มูลสัตว น้ําลางคอก และนํ้าท้ิง
จากบอเลี้ยงสัตวน้ําทําใหน้ําผิวดินและน้ําใตดินปนเปอนแรธาตุอาหาร น้ําท้ิงจากกระบวนการผลิตกอมลพิษแหลงนํ้าจากส่ิง
ปนเปอน ไดแก สารอินทรีย แรธาตุอาหาร รวมท้ังพาราสิต แบคทีเรีย และไวรัส มลพิษทางนํ้ากอผลกระทบกวางขวางตอกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการใชน้ํา ความอยูรอดของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของมนุษยและสัตวเลี้ยง นอกจากน้ียัง
สงผลกระทบทําลายระบบนิเวศทางการเกษตรและความยั่งยืนของการผลิตอาหารตอผลกระทบดังกลาวทําใหกระบวนการผลิตสัตว
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมไปสูการผลิตในแนวทางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความพยายามคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีที่
มีความเหมาะสมสําหรับการบําบัดนํ้าท้ิงจากการผลิตสัตวและสัตวน้ํา ตลอดชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา โดยเทคโนโลยีดังกลาวมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากเทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อไมใหมีภาระตนทุนสูงเกินไป เทคโนโลยีที่
เหมาะสมคือเทคโนโลยีชีวภาพที่ประสานกับระบบนิเวศอยางลงตัว (Wang, 1987, 1991) นอกจากใหผลการฟนฟูสภาพน้ําเสียให 
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กลับคืนคุณภาพที่ดี สารอินทรียและแรธาตุอาหารจากน้ําเสียเปล่ียนรูป (transformed) จากของเสียสูรูปที่พืชนําไปใชประโยชนได
และถายทอด (transfered) ผานหวงโซอาหารเปนผลผลิตการเกษตรหลายชนิดท่ีใหมูลคาเพิ่ม ไดแก ผลผลิตปลากินพืชและแพลงก
ตอน สัตวปกท้ังไก เปด และหาน พืชน้ําประดับ และพืชผักที่ปลูกในระบบไรดิน เปนตน (Wang, 1991 ; Wang และคณะ, 1999, 
2001; Diver, 2006) ระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับการเกษตรท่ีไดรับความนิยมในหลายๆ ประเทศ ไดแก บอผ่ึง บอเติมอากาศ และบึง
เทียม (Oswald, 1995; Pearson, 1996; Hodgson และ Paspaliaris, 1996) ขอจํากัดทางนิเวศของระบบบําบัดแตละแบบทําใหระบบ
บําบัดน้ําเสียขนาดไมใหญพอมีประสิทธิภาพจํากัด การผสมผสานระบบนิเวศของระบบบําบัดหลายๆ แบบเขาดวยกันสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย จากขั้นตอนการบําบัดท่ีซับซอนมากขึ้น Miller และ Semmens (2002) กลาววา ระบบบําบัดนํ้าเสีย
จากบอเลี้ยงปลามีประสิทธิภาพสูงตองมีกระบวนการบําบัด 3 ขั้น ประกอบดวย การแยกตะกอน การยอยสลายกําจัดส่ิงแขวนลอย
และลดแรธาตุอาหารในน้ํา และการกําจัดเช้ือโรค พาราสิต และไวรัส Wang และคณะ (2006) ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียใช
หลักการผสมผสานหลายระบบนิเวศเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด ประกอบดวยบอปรับเสถียรผสมผสานแบบกาวหนา (advanced 
hybrid facultative pond), บอเติมอากาศ (aeration pond), บอเลี้ยงปลา (fish pond), บอเลี้ยงผักเปด (duck weed pond) และบึงเทียม 
(constructed wetland) โดยวัดคาซีโอดี บีโอดี ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย และทริปเปลฟอสเฟต รอยละ 69.1  78.3 76.4 62.1 
และ 52.9 ตามลําดับ 
 

2. วิธีการศึกษา 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีวิจัย 
     การวิจัยดําเนินการในบอรับน้ําทิ้งจากคอกโคนมยืนที่มีแมโคใหนม 30 ตัว และโรงผลิตนมพลาสเจอรไรซที่มีกําลังผลิต
วันละ 100-200 ลิตร ขนาดของบอรับนํ้าท้ิงมีพื้นที่ 800 ตารางเมตร   ความลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ปริมาณนํ้าท้ิงตอวัน 5-50 ลูกบาศก
เมตร ขึ้นกับฤดูกาล คุณภาพน้ําทิ้งระหวางเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2549 สุมเก็บทุกเดือนๆ ละ 2 คร้ัง ที่เวลา 8:00 น. ออกซิเจนละลาย 
0 มก./ล. สภาพความเปนดาง 204-296 มก./ล. ความเปนกรดเปนดาง 7.04-7.32 บีโอดี 5 วัน 126-182 มก./ล. แอมโมเนียทั้งหมด 
3.4241-4.3392 มก./ล. ไนเตรท 2.4652-3.2278 มก./ล. ฟอสเฟต 2.8733-3.0173  มก./ล. คุณภาพนํ้าที่ลนออกจากบอน้ําท้ิง ออกซิเจน
ละลาย 0.2-0.5 มก./ล. สภาพความเปนดาง 248-280 มก./ล. ความเปนกรดเปนดาง 6-99-7.46 บีโอดี 5 วัน 21.3-36.7 มก./ล. 
แอมโมเนียทั้งหมด 2.0558-2.8377 มก./ล. ไนเตรท 1.0942-1.3291 มก./ล. ฟอสเฟต 1.2832-1.7405 มก./ล. ระยะเวลาน้ําเสียพักใน
บอเฉล่ีย 30 วัน 
 

การออกแบบระบบบําบัด 
     น้ําท้ิงจากคอกโคนม โรงนม และบอเลี้ยงปลามีปริมาณเฉล่ียวันละ 300 ลูกบาศกเมตร สวนใหญรอยละ 90 มาจากบอ
เลี้ยงปลา ระบบบําบัดประกอบดวยระบบชุดบอปรับเสถียรมีสวนประกอบพื้นที่ชุมนํ้า ปลูกพืชน้ําเต็มพื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร 
ลึกเฉล่ีย 75 เซนติเมตร และชุดบอคอนกรีตขนาด 3 X 16 X 1.0 ลูกบาศกเมตร แบงเปน 4 ชอง ภายในทุกชองของบอตรึงตะขาย
พรางแสงขวางทางไหลของนํ้า ชองละ 4 ชั้น ใหเปนที่เกาะของแบคทีเรียซึ่งทําหนาท่ียอยสลายสารอินทรียและปลดปลอยแรธาตุ 
ระบบบึงเทียมเปนบอขนาด 200 ตารางเมตร มี 3 สวน สวนตนบอและทายบอลึก 60 เซนติเมตร ปลูกพืชตระกูลกก สวนกลางลึก 
100 เซนติเมตร ปลูกพืชลอยน้ําและบัวสาย และระบบบอผ่ึงเปนบอดินขนาด 600 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 150 เซนติเมตร เติมอากาศ
ยสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช บอวางตามยาวตามทิศทางลมเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของน้ํา โด

     

การออกแบบการทดลอง 
 1.  ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียศึกษาโดยเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าเสียที่ระบายเขาระบบบําบัดและน้ําหลังการบําบัด 
แสดงผลดวยอัตราการลดลงของคาบีโอดี แอมโมเนียท้ังหมด ไนเตรท และฟอสเฟต เก็บตัวอยางน้ําที่เวลา 15:00 น. 
 2.  ศึกษาชนิดพืชชายนํ้าที่เหมาะสมสําหรับใชในระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 1 โดยเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าจากบอเลี้ยงปลา
ที่บําบัดผานระบบปลูกพืช 3 ชนิด ไดแก ธูปฤาษี กกราชินี และกกจันทบูรณ โดยนํ้าเสียจากบอเลี้ยงปลาเปนกลุมควบคุม ระบบปลูก 
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พืชชายน้ําท้ัง 3 ชนิด มีหินเกล็ดปูหนา 35 เซนติเมตรเปนแปลงปลูก พื้นที่ปลูกใชบอคอนกรีตขนาด 4.8 ตารางเมตร ระบายนํ้าเสีย
จากบอปลาเขาแปลงปลูกพืชอัตราการไหล 12.5 ลิตรตอนาที น้ําท่ีถูกบําบัดซึมผานรากพืชและชั้นวัสดุกรอง ระบายออกทอน้ําออก
ของบอ กลุมควบคุมระบายนํ้าผานบอขนาดเดียวกัน ประสิทธิภาพการบําบัดวัดจากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําท่ีบําบัดผานระบบ
ปลูกพืช ใชแผนการทดลองแบบ CRD แตละกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี 3 ซ้ํา ระยะเวลาทดลองเปรียบเทียบ 10 สัปดาห 
 3.  ศึกษาชนิดพืชใตน้ําที่เหมาะสมสําหรับใชกรองชีวภาพขั้นที่ 2 โดยเปรียบคุณภาพนํ้าผานการบําบัดโดยระบบปลูกพืช
ใตน้ํา 4 ชนิด ไดแก สาหรายคาบอมบา สาหรายญ่ีปุน สันตะวาใบขาว และสาหรายฉัตร โดยนํ้าเสียจากบอปลากรองผานระบบปลูก
ธูปฤาษีเปนกลุมควบคุม ระบบปลูกเชนเดียว กับขอ 2 อัตราไหลของนํ้าเขาระบบปลูก 9.0 ลิตรตอนาที ใชแผนการทดลองแบบ 
CRD แตละกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี 3 ซ้ํา ระยะเวลาทดลองเปรียบเทียบ 10 สัปดาห 
 4.  เปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียนที่ใชระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 แบบ แบบท่ี 1 ประกอบดวยระบบชุดบอ
ปรับเสถียร บึงเทียม บอผ่ึง และระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 1 ที่ใชธูปฤาษีเปนพืชดูดซับแรธาตุอาหารจํานวน 18 บอ แบบท่ี 2 
ประกอบดวย ระบบชุดบอปรับเสถียร บึงเทียม บอผ่ึงระบบกรองชีวภาพขั้นที่  1 ใชพืชปลูก 9 แปลง และระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 2 
ใชสาหรายญ่ีปุนเปนพืชดูดซับแรธาตุอาหารจํานวน  9 บอ อัตราการไหลของนํ้าผานระบบบําบัดทั้ง 2 แบบ 150 ลิตรตอนาที น้ําจาก
ระบบบําบัดแตละระบบระบายลงบอเลี้ยงปลาขนาด 800 ตารางเมตร ซึ่งปลอยเล้ียงปลานิลแดงบอละ 3200 ตัว และปลาดุกลูกผสม
อุยเทศบอละ 5000 ตัว ใหอาหารสําเร็จรูปมีโปรตีนไมนอยกวา 28 เปอรเซ็นต ระยะเวลาทดลอง 16 สัปดาห ในบอเลี้ยงปลาให
อากาศระบบ air lift ต้ังแตสัปดาหที่ 10 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบําบัด 2 แบบ และเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลา
ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห ใชสถิติเปรียบเทียบคาท่ีชนิดกลุมทดลองเปนอิสระตอกัน เปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของปลาดวย
คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
         1.  คาเฉล่ียคุณภาพน้ําของนํ้าเสียและน้ําบําบัดของแตละช้ินในระบบบําบัดตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห  แสดงในตารางท่ี 1  
และอัตราลดลง (รอยละ) ของคาพารามิเตอรคุณภาพนํ้าที่บําบัดทุกขั้นตอน  แสดงในตารางท่ี  2 
 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําของน้ําเสียและน้ําบําบัดของแตละขั้นในระบบบําบัด 

น้ําเสียจาก
คอกโคนม
และโรงนม 

น้ําเสียจาก
บอเลี้ยง
ปลา 

น้ําท่ีบําบัด
ในพื้นท่ี
ชุมนํ้า 

น้ําท่ีบําบัด
ในบอยอย
สลาย 

น้ําท่ีบําบัด 
น้ําเสียใน
บอรวม 

น้ําท่ีบําบัด 
พารามิเตอร ในบึง

เทียม 
ในบอผึ่ง 

ออกซิเจน (มก./ล.) 0 
256 

 
6.96 
165 

2.7898 
2.9660 
3.7849 

0 
201 

 
7.16 
22 

0.9021 
1.5527 
0.6568 

0 
228 

 
7.14 
36 

2.7570 
1.5877 
1.9219 

0 
198 

 
7.03 
26 

1.6352 
1.4618 
1.2846 

0.5 
182 

 
7.20 
14 

1.0380 
0.9929 
1.1601 

1.8 
176 

 
7.41 
10 

0.8875 
0.6305 
0.7962 

5.2 
154 

 
7.64 

7 
0.7733 
0.4058 
0.5159 

สภาพความเปนดาง   
   (มก./ล.) 
ความเปนกรดเปนดาง 
บีโอดี  5  วัน (มก./ล.) 
แอมโมเนียท้ังหมด 
ไนเตรท (มก./ล.) 
ฟอสเฟต (มก./ล.) 
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ตารางท่ี 2  อัตราลดลง (รอยละ) ของพารามิเตอรคุณภาพน้ําของแตละขั้นในระบบบําบัดเปรียบเทียบกับนํ้าเสียในบอรวม 

น้ําท่ีบําบัดใน
พื้นท่ีชุมนํ้า 

น้ําท่ีบําบัดใน
บอยอยสลาย 

น้ําท่ีบําบัดใน
บึงเทียม 

น้ําท่ีบําบัดใน
บอผึ่ง 

พารามิเตอร 
น้ําท่ีบําบัด  
ทุกขั้น 

บีโอดี  5  วัน 27.78 
40.69 
3.15 
33.15 

46.15 
30.52 
32.07 
9.66 

26.57 
14.49 
36.50 
31.37 

30.00 
12.87 
35.64 
32.20 

80.55 
72.95 
74.44 
73.16 

แอมโมเนียท้ังหมด 
ไนเตรท 
ฟอสเฟต 

           
ระบบบําบัดนํ้าเสียตามที่ออกแบบซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก  ระบบทอปรับเสถียร  บึงเทียม  และบอผ่ึง  มี

หลักการทํางานคือการกรองตะกอนหยาบและยอยสลายท้ังรูปสารแขวนลอยและสารละลายในระบบบอปรับเสถียรที่ประกอบดวย
พื้นที่ชุมนํ้าและบอยอยสลายมีผลทําใหคาบีโอดีลดลงมากกวารอยละ  50  ลดปริมาณแรธาตุอาหารทั้งแอมโมเนีย  ไนเตรท  และ
ฟอสเฟต  ลดคาบีโอดีที่เหลือในระบบบึงเทียม  และเพิ่มปริมาณออกซิเจน  ปรับคาความเปนกรดเปนดาง  และปรับสภาพความเปน
ดางในระบบบอผ่ึง  ผลการบําบัดนํ้าเสียโดยระบบดังกลาวพบวานํ้าท่ีผานการบําบัดมีคุณภาพดีกวานํ้าเสียในบอรวมอยางมาก 
(ตารางที่ 1) และจากการศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดน้ี  พบวามีศักยภาพในการลดคาบีโอดี  5  วัน  
แอมโมเนียทั้งหมด    ไนเตรท  และฟอสเฟต  รอยละ  80.55  71.95  74.44  และ  73.16  ตามลําดับ (ตารางที่  2) ผลการบําบัด
สอดคลองกับระบบบําบัดของ Wang และคณะ (2006) ซึ่งมีลักษณะระบบบําบัดคลายคลึงกัน  แตผลการลดลงของไนเตรทและ
ฟอสเฟตที่บําบัดผานบึงเทียมมีประสิทธิภาพรอยละ  36.50  และ 31.37  ตามลําดับ  ซึ่งแตกตางจากรายงานของ Reed และคณะ 
(1995) ซึ่งบึงเทียมมีประสิทธิภาพในการดูดซับแรธาตุอาหารเฉล่ียรอยละ 80 – 90 แสดงวาขนาดของบึงเทียมท่ีออกแบบใหมีขนาด
พื้นที่ 200 ตารางเมตร  ตอการบําบัดนํ้าท้ิงวันละ  300  ลูกบาศกเมตรยังมีสัดสวนตํ่าเกินไป  แนวทางแกไขมี  2  ทาง คือการเพิ่ม
ขนาดบึงเทียม                  300  เปอรเซ็นตขึ้นไป  หรือเพิ่มระบบกรองชีวภาพใชพืชน้ําดูดซับแรธาตุอาหารเช่ือมตอกับระบบบอผ่ึง 
         2.  การศึกษาชนิดพืชชายนํ้าท่ีเหมาะสมสําหรับระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 1 จากการเปรียบเทียบพารามิเตอรคุณภาพนํ้าท่ีบําบัด
โดยวิธีกรองชีวภาพผานระบบปลูกพืชชายนํ้า 3 ชนิดกับคุณภาพของน้ําเสียจากบอเลี้ยงปลา แสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 พารามิเตอรคุณภาพน้ําเสียจากบอเลี้ยงปลาและน้ําท่ีบําบัดโดยการกรองชีวภาพจาก ระบบปลูกพืชชายน้ํา 3 ชนิด 
 

Scheffe 
Sig. 

(2 tailed) 
พารามิเตอร น้ําเสีย ธูปฤาษี กกราชิน ี กกจันทบูรณ 

3.73a 
1.0194a 
0.9379a 
0.1713a 

2.16b 
0.9002a 
0.8986a 
0.2254a 

2.36b 
0.9717a 
0.7880a 
0.2402a 

2.58b 
0.9377a 
0.9039a 
0.2381a 

1.52 
.0545 
.0863 
.0541 

.000** 
.230ns 
.385ns 
.531ns 

บีโอดี  24  ชม. (มก./ล.) 
แอมโมเนียท้ังหมด (มก./ล.) 
ไนเตรท (มก./ล.) 
ฟอสเฟต (มก./ล.) 

      

จากผลการศึกษาพบวาระบบปลูกธูปฤาษี  กกราชินี  และกกจันทบูรณมีศักยภาพในการลดคาบีโอดี 24 ชั่วโมงของน้ํา
เสียจากบอเลี้ยงปลาแตกตางกันทางสถิติ  4 (P < .01) โดยธูปฤาษีมีความสามารถลดคาบีโอดีสูงสุดคือลดคาบีโอดีจาก 3.73 มก./ล.  
เหลือ 2.16 มก./ล. แตไมทําใหแอมโมเนียทั้งหมด  ไนเตรทและฟอสเฟตลดลง  เนื่องจากแรธาตุอาหารในนํ้าเสียของบอปลาระบบ
น้ําหมุนเวียนสวนใหญยังอยูในรูปสารอินทรียแขวนลอยและถูกดูดขึ้นมากรองเก็บอยูในระบบปลูกพืชกอนที่จะยอยสลาย  การ
สลายตัวของสารอินทรียในระบบปลูกพืชจึงมีแรธาตุที่สลายตัวแลว  ซึ่งพืชดูดซับไมหมดปนเปอนในน้ําท่ีไหลออกจากระบบปลูก
พืช 
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         3.  การศึกษาชนิดพืชใตน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 2 จากการเปรียบเทียบพารามิเตอรคุณภาพนํ้าท่ีบําบัด
โดยวิธีกรองชีวภาพผานระบบปลูกพืชใตน้ํา 4 ชนิด  กับคุณภาพของนํ้าเสียจากบอเลี้ยงปลาที่ผานการกรองชีวภาพขั้นที่ 1 ผาน
ระบบปลูกธูปฤาษี  แสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  พารามิเตอรคุณภาพน้ําเสียจากบอปลาท่ีบําบัดผานระบบกรองข้ันท่ี 1 และนํ้าบําบัดโดยการกรองชีวภาพขั้นท่ี 2 จาก
ระบบปลูกพืชใตน้ํา 4 ชนิด 

กลุม
ควบคุม 

สาหราย
คาบอมบา 

สาหราย
ญี่ปุน 

สันตะวา
ใบขาว 

สาหราย
ฉัตร 

Scheffe 
Sig. 

(2 tailed) 
พารามิเตอร 

2.68a 
0.9674a 
0.7671a 
0.1894a 

1.59b 
0.7461c 
0.7804a 
0.1979a 

1.37b 
0.5926d 
0.5216a 
0.1876a 

1.60b 
0.7043db 
0.5589a 
0.2161a 

1.72b 
0.8814ba 
0.7161a 
0.2265a 

.1477 

.1274 

.1538 

.0328 

.000** 
.049* 
.489ns 
.707ns 

บีโอดี  24  ชม. (มก./ล.) 
แอมโมเนียท้ังหมด (มก./ล.) 
ไนเตรท (มก./ล.) 
ฟอสเฟต (มก./ล.) 

      ผลการศึกษาพบวาระบบปลูกสาหรายคาบอมบา  สาหรายญ่ีปุน  สันตะวาใบขาว  และสาหรายฉัตร  มีศักยภาพในการ
ลดคาบีโอดี 24 ชั่วโมงและแอมโมเนียทั้งหมดจากนํ้าเสียของบอปลาทางสถิติ (P < .01 และ P < .05) โดยสาหรายญ่ีปุนมีศักยภาพ
สูงสุด โดยลดคาบีโอดี 24 ชม. จาก 2.68  มก./ล.  เหลือ  1.37  มก./ล.  และลดแอมโมเนียทั้งหมดจาก  0.9674  มก./ล.  เหลือ  0.5926  
มก./ล.  แตไมสามารถลดปริมาณไนเตรทและฟอสเฟต  โดยเหตุผลเชนเดียวกับขอ 2 
          4.  เปรียบเทียบผลการเล้ียงปลาระบบนํ้าหมุนเวียนที่ใชระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 แบบ  คุณภาพนํ้าเสียจากคอกโค  โรงนม  
และบอปลาบําบัดโดยระบบบําบัดท้ัง  2  แบบ  แสดงในตารางที่  5  ประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบําบัด  2  แบบ  แสดงใน
ตารางท่ี  6  และคุณภาพนํ้าในบอเล้ียงปลาที่ใชระบบบําบัดตางกัน  2  แบบ  ตลอดระยะเวลา  16  สัปดาห แสดงในตารางท่ี 7 และ 8 
 
ตารางท่ี 5  พารามิเตอรคุณภาพน้ําเสียจากบอรวมน้ําเสียและคุณภาพน้ําท่ีบําบัดโดยระบบ บําบัดแบบท่ี 1 และ 2 
 

พารามิเตอร น้ําเสีย ระบบบําบัดแบบท่ี 1 ระบบบําบัดแบบท่ี 2 
บีโอดี  24  ชม. (มก./ล.) 1.57 

2.7462 
2.8174 
2.6578 

13.77 
0.6426 
0.5759 
0.5876 

11.21 
0.3251 
0.4840 
0.4712 

แอมโมเนียท้ังหมด (มก./ล. 
ไนเตรท (มก./ล.) 
ฟอสเฟต (มก./ล.) 

 
ตารางท่ี 6  ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 
 

พารามิเตอร ระบบบําบัดแบบท่ี 1 ระบบบําบัดแบบท่ี 2 T - cal Sig. (2  tailed) 
91.23b 
76.60b 
79.56b 
77.89b 

92.76a 
88.16a 
82.82a 
82.27a 

9.26 
4.053 
9.22 

2.906 

.407ns 

.015* 

.408ns 

.044* 

บีโอดี  24  ชม. (มก./ล.) 
แอมโมเนียท้ังหมด (มก./ล.) 
ไนเตรท (มก./ล.) 
ฟอสเฟต (มก./ล.) 
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ตารางท่ี 7  คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียนใชระบบบําบัดตางกัน 2 แบบ ท่ีเวลา  6:00 น. ระดับผิวนํ้าและพื้นบอ 

พารามิเตอร ระดับ ระบบบําบัดแบบท่ี  1 ระบบบําบัดแบบท่ี  2 T - cal Sig. (2  tailed) 
1.91b 
1.67b 
7.54b 
7.50b 

132.00a 
133.12a 
21.37a 
22.62a 
29.0a 
3.31a 

44.37a 
59.75a 
0.9641a 
1.0905b 
0.8957a 
0.9718b 
0.2008a 
0.2318a 

3.15a 
2.29a 
7.56a 
7.57a 

130.25b 
132.25b 
19.47b 
21.44b 
2.15b 
2.29b 
38.87b 
45.62b 
0.8026b 
0.8569a 
0.6648b 
0.7888a 
0.1772b 
0.2143b 

2.164 
2.908 
-5.018 
-5.000 

-58.323 
-60.926 
-9.626 

-10.486 
4.496 
3.626 
-7.653 
-9.689 
8.210 
8.352 
7.026 
6.735 
7.432 
6.268 

.047* 

.011* 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.002** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 

ออกซิเจน (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
ความเปนกรดดาง ผิวน้ํา 
 กนบอ 
สภาพความเปนดาง (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
คารบอนไดออกไซต (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
บีโอดี  24  ชม. (มก/ล.) ผิวน้ํา 

กนบอ  
ผิวน้ํา ซีโอดี (มก./ล.) 
กนบอ  
ผิวน้ํา แอมโมเนียท้ังหมด (มก./ล.) 
กนบอ  
ผิวน้ํา ไนเตรท (มก./ล.) 
กนบอ  
ผิวน้ํา ฟอสเฟต (มก./ล.) 
กนบอ 

 
ตารางท่ี 8  คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียนใชระบบบําบัดตางกัน  2  แบบ  ท่ีเวลา  15:00 น. ระดับผิวนํ้าและพื้นกนบอ 
 

พารามิเตอร ระดับ ระบบบําบัดแบบท่ี  1 ระบบบําบัดแบบท่ี  2 T - cal Sig. (2 tailed) 
11.26a 
9.41a 
8.36a 
8.24a 
2.86b 
3.21b 

0.7513a 
0.8731a 
0.7478a 
0.9118a 
0.1297a 
0.1486a 

10.26b 
9.25b 
8.26b 
8.19b 
3.02a 
4.04a 

0.6812b 
0.7044a 
0.6056b 
0.7637b 
0.1213b 
0.1470b 

-8.572 
-7.737 
-7.133 
-7.035 
1.268 
.626 

8.099 
8.146 
7.384 
6.899 
7.495 
7.464 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 
.224ns 

.541ns 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 
.000** 

ออกซิเจน (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
ความเปนกรดดาง ผิวน้ํา 
 กนบอ 
คารบอนไดออกไซต (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
แอมโมเนียท้ังหมด (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
ไนเตรท (มก./ล.) ผิวน้ํา 
 กนบอ 
ฟอสเฟต (มก./ล.) ผิวน้ํา 

กนบอ 
 

         การเจริญเติบโตของปลาที่เล้ียงในบอระบบนํ้าหมุนเวียนที่ใชระบบนํ้าหมุนเวียนที่ใชระบบบําบัดนํ้าแตกตางกัน 2 แบบ ให
ผลผลิต  อัตรารอดตาย  และอัตราแลกเน้ือดังแสดงในตารางท่ี  9 
 

 310 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

ตารางท่ี 9  ผลผลิต อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อของการเลี้ยงปลาในบอระบบน้ําหมุนเวียนท่ีใชระบบบําบัดตางกัน 2 แบบ 
 

ระบบบําบัดแบบท่ี  1 ระบบบําบัดแบบท่ี  2 
พารามิเตอร 

ปลานิลแดง ปลาดุก ทั้งหมด ปลานิลแดง ปลาดุก ทั้งหมด 
ผลผลิตตอบอ (กก.) 959 

1918 
87.47 

772 
1544 
80.72 

1731 
3462 
83.05 
1.32 

1168 
2337 
88.31 

 

1070 
2139 
91.60 

2238 
4476 
90.34 
1.35 

ผลผลิตตอไร (กก.) 
อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) 
อัตราแลกเน้ือ 

           

ระบบบําบัดนํ้าเสียในการเล้ียงปลาแบบน้ําหมุนเวียน  2 ระบบ  พบวาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 2 ใหประสิทธิภาพการ
บําบัดนํ้าเสียสูงกวาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 1 โดยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 2  ลดคาบีโอดี 24 ชั่วโมง  แอมโมเนียทั้งหมด ไนเต
รทและฟอสเฟตรอยละ  92.76  88.16  82.82  และ  82.27  ตามลําดับ  โดยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 1 ลดคาพารามิเตอรคุณภาพนํ้า
เสียดังกลาวรอยละ 91.23  76.60  79.56  และ  77.89  ตามลําดับ (ตารางที่ 5) จากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพสูง
กวาระบบบําบัดน้ําเสียแบบที่ 1 ทําใหคุณภาพนํ้าในบอเล้ียงปลาระบบน้ําหมุนเวียนที่ใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 2 มีคุณภาพนํ้าท้ัง
ระดับผิวน้ําและพื้นบอตลอดระยะเวลา  16  สัปดาห  ดีกวาคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลาที่ใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบที่ 1 (ตารางท่ี 7  
และ 8) และผลคุณภาพนํ้าที่ดีกวาทําใหการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และอัตรารอดตายของปลาในบอเลี้ยงปลานี้ใชระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบท่ี  2  ดีกวาบอเล้ียงปลาที่ใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบที่ 1 ดวย (ตารางท่ี 9) 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
         1.  ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีสวนประกอบระบบบอปรับเสถียร  บึงเทียมและบอผ่ึง  มีศักยภาพลดคาบีโอดี 5 วัน แอมโมเนีย
ทั้งหมด ไนเตรทและฟอสเฟตรอยละ  80.55  71.05  74.44  และ  73.16  ตามลําดับ 
         2.  ระบบปลูกธูปฤาษีแบบไรดินมีความเหมาะสมสําหรับระบบกรอบชีวภาพขั้นที่ 1 มีศักยภาพในการลดคาบีโอดี 24 ชม. ของ
น้ําในในบอเล้ียงปลาจาก 3.73 มก./ล. เหลือ  2.16 มก./ล. แตไมทําใหแอมโมเนียทั้งหมด ไนเตรทและฟอสเฟตลดลงจากขนาดของ
ระบบกรองชีวภาพตอขนาดบอเลี้ยงปลามีสัดสวนนอยเกินไป 
         3.  ระบบปลูกสาหรายญ่ีปุนแบบไรดินมีความเหมาะสมสําหรับระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 2 มีศักยภาพในการลดคาบีโอดี         
24  ชม. และแอมโมเนียทั้งหมดของนํ้าเสียจากบอเล้ียงปลาที่ผานระบบปลูกธูปฤาษีแลวจาก 2.68 และ 0.9674 มก./ล. เหลือ 1.37  
และ 0.5926 มก./ล. ตามลําดับ  แตไมสามารถลดปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตจากขอจํากัดขนาดระบบปลูกที่เล็กเกินไป 
         4.  ระบบบําบัดนํ้าเสียใชปรับปรุงคุณภาพน้ําในการเล้ียงปลาระบบน้ําหมุนเวียนที่ใชน้ําเสียจากคอกปศุสัตวเปนแหลงนํ้า
ตนทุน 2 แบบ  แบบท่ี 2 ที่ประกอบดวยระบบบอปรับเสถียร  บึงเทียม  บอผ้ึง ระบบกรองชีวภาพขั้นที่ 1 และระบบกรองชีวภาพขั้น
ที่ 2 มีผลทําใหคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลามีความเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและเพิ่มอัตรารอดตายตลอด
ระยะเวลาเล้ียงปลา 16 สัปดาห 
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ผลของระดับความรอนตอลักษณะของเจลปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) 
Effect of Heating Condition on Gelling Characteristics of Fish Meat Gels from Spanish mackerel 

(Scomberomorus commerson) 
 

ปฏิยุทธ  ขวัญออน 1*   จิราพร  รุงโรจนเกรียงไกร 2  นงนุช  รักสกุลไทย 2 และ พรรณทิพย  สุวรรณสาครกุล3 
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บทคัดยอ 
ระดับของความรอนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเจลโปรตีนที่เกิดขึ้น  เม่ือใหความรอนกับเนื้อปลาบดแบบขั้นตอนเดียว (40  50  60  70 

และ 80 องศาเซลเซียส 30 นาที)  แบบสองขั้นตอน (40  50  60  70 และ 80 องศาเซลเซียส 30 นาที ตามดวย 90 องศาเซลเซียส 20 นาที ) และการให
ความรอนโดยตรง (90 องศาเซลเซียส 20 นาที)  เจลของเน้ือปลาอินทรีมีลักษณะแข็งแรงท่ีสุดเม่ือใหความรอนแบบขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส รองลงมาคือการใหความรอนโดยตรง  เจลของเน้ือปลาอินทรีจะมีลักษณะเน้ือสัมผัสออนนิ่มเม่ือใหความรอนที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศา
เซลเซียส ทั้งการใหความรอนแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน ซึ่งสัมพันธกับปริมาณของไมโอซินเสนหนัก  โดยพบวาไมโอซินเสนหนักเกิดการ
เสียสภาพที่อุณหภูมิ  60 และ 70 องศาเซลเซียสเชนเดียวกัน  
คําสําคัญ : ปลาอินทรี   เนื้อปลาบด   การใหความรอน  การขึ้นรูปเจล   สมบัติของเจล 
 

ABSTRACT 
Since a setting process is important for gel forming ability, 3 heating processes: one-stage heating (40, 50, 60, 70 and 80 oC for 30 min) 

, two-stage heating (40, 50, 60, 70 and 80 oC for 30 min then 90 oC for 20 min), and direct heating (90 oC for 20 min) on gel properties were 
compared. Fish meat gels set at 50 oC of one stage heating showed the best characteristics than other processes. When sols were directly heated  
without prior setting, the good gel characteristics was exhibited. The worst gel setting was found when heated at 60 and 70 oC of the one-stage 
heating, and two-stage heating.  It was also found that gel characteristics were directly related to the intensity of MHC since the appearance of 
MHC degraded protein was obtained at a heating temperature of 60 and 70 oC. 
Keywords: Spanish Mackerel, Fish meat, Heating, Gel forming, Gel  property 

 

1.  บทนํา 
คุณภาพของเจลโปรตีนปลาเปนปจจัยที่สงผลตอผลิตภัณฑเจลขึ้นรูปหรือผลิตภัณฑเจล ยืดหยุนตาง ๆ  ที่ผลิตจากเน้ือปลาเปนหลัก 

(Nakamura et al. , 1998)  คุณภาพท่ีสําคัญไดแกสีและเนื้อสัมผัสซ่ึงเปนคุณภาพหลักที่มีผลตอการยอมรับผลิตภัณฑสุดทายของผูบริโภค (Lee et al., 
1992)  โครงสรางของเจลโปรตีนปลาเกิดจากโมเลกุลของโปรตีนจับกันดวยพันธะชนิดตาง ๆประกอบดวยดวยพันธะไดซัลไฟดและปฏิกิริยาการจับ
กับน้ําเปนโครงรางตาขายสามมิติที่สามารถจับนํ้าหรือสารอื่นไวภายใน (Lee and Lanier, 1995;  Damodaran, 1996) โดยเกิดจากการไดรับความรอน
หรือการสูญเสียสภาพธรรมชาติ ซึ่งจะทําใหความหนืดของโปรตีนเพิ่มขึ้น ตอจากน้ันจะเกิดการรวมตัวกันหรือจับกันอยางชาๆ ในระหวางการจับ
เพื่อใหเกิดโครงสรางตาขาย ความหนืดของโปรตีนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และเปนของแข็งท่ีมีความยืดหยุน แสดงใหเห็นถึงสมบัติทางลีของโปรตีน 
(Montejano et al.,1983, 1984; Wu et al.,1985a, 1985b; Hermansson et al.,1986)  ซึ่งการใหความรอนแกเนื้อปลาถือเปนจุดวิกฤติ (Ferry, 1984) มี
การศึกษากันมากมายของระดับความรอน ที่ระยะเวลา และอุณหภูมิตาง ๆ ตอการเซ็ทตัวเปนเจลของเน้ือปลา (Park  et  al., 1994)  ความรอนจะทําให
โปรตีนเอกโตไมโอซินเร่ิมคลายตัวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  เม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในชวง 30-50 องศาเซลเซียส  การรวมตัวของโปรตีนจะสูงขึ้น
ระหวางอุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส (Sano et al., 1994)  ปลาแตละชนิดจะใชอุณหภูมิที่ใชในการเซ็ทตัวของเจลที่แตกตางกัน  ดังนั้นในการทดลอง
นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระดับความรอนตอลักษณะการเกิดเจลของปลาอินทรี   
 

 
 

 313 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

2.  วัตถุดิบและวิธีการ 
วัตถุดิบ 

ปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) ขนาดความยาวจากหัวถึงหางประมาณ  8 ถึง 9 นิ้ว ที่จับไดจากอาวไทย จากทาเรือจังหวัดชลบุรี  
ซึ่งจับและดองนํ้าแข็งมาแลวประมาณ    24-36  ชั่วโมง   
 

วิธีการ 
1) การเตรียมเนื้อปลา   

นําปลามาลางดวยนํ้าสะอาด  ตัดหัวและหาง จากนั้นควักเคร่ืองในออก แลวนํามาลางดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง  แลเนื้อออกจากกระดูกแลวใช
ชอนขูดแยกเน้ือออกจากหนัง   โดยแยกเปนเนื้อดํากับเนื้อขาว  โดยเตรียมปลาหองควบคุมอุณหภูมิ       25 องศาเซลเซียส  ตัวปลาและเน้ือปลาท่ีขูดได
แชไวในนํ้าแข็งตลอดระยะเวลาท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 10  องศาเซลเซียส  

 

2)  การวิเคราะหเนื้อปลา  
คา K  ตามวิธีการของ Siang (1992)  คา Total volatile bases  (TVB) ตามวิธีการของ Conway (1950)  pH  ตามวิธีการของ Lanier (1992)  

ความชื้น  โปรตีน  เถา  และ ไขมัน ตามวิธีการของ AOAC (2002)   
 

3)  การเตรียมเจลโปรตีน   
นําเน้ือปลาผสมเกลือรอยละ 2.5 และปรับความชื้นใหไดรอยละ 85  ผสมใหเขากันในเคร่ืองสับผสมเปนเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส จนเปนเนื้อเดียวกันไดเปนโซล (sol)  นําโซลท่ีไดบรรจุในแทงโลหะปลอดสนิม  เสนผาศูนยกลาง    25 มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร และมัด
สวนหัวทายใหแนนดวยฟลมพลาสติก  จากน้ันนําไปใหความรอนโดยการตม (อุณหภูมิที่ใชในการตมมีความแปรปรวน + 1 องศาเซลเซียส)   
ประกอบดวย    

การใหความรอนแบบ 1 ขั้นตอน นําโซลมาใหความรอนที่อุณหภูมิ  40  50  60  70 และ  80 เปนเวลา  30  นาที  การใหความรอนแบบ        
2 ขั้นตอน   ขั้นตอนแรก  นําโซลมาใหความรอนที่อุณหภูมิ 40  50  60  70 และ  80  องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที  ตามดวย ขั้นตอนที่สอง คือให
ความรอนท่ีอุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียสเปนเวลา 20 นาที และการใหความรอนสูง  นําโซลมาใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที  จากนั้น
ทําใหเย็นทันทีโดยการแชในนํ้าเย็น  เก็บไวเปนระยะเวลา   24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

 

4)  การทดสอบโครงรางทางเนื้อสัมผัส (Texture  profile  analysis)   
โดยใชเคร่ืองทดสอบลักษณะเน้ือสัมผัส (Texture Analyser รุน TA-XT2)  โดยนําเจลโปรตีนที่เก็บไวที่อุณหภูมิ          4 องศาเซลเซียส มา

วางทิ้งใหเจลโปรตีนเกิดการคลายตัวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นตัดใหมีขนาดความสูง 25 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลาง 25 
มิลลิเมตร ทดสอบโดยการใชหัวกดทรงกระบอกที่มีเสนผาศูนยกลาง 500 มิลลิเมตร  กดลงไปในตัวอยางเปนระยะทางรอยละ 70 ของความสูงใน
รูปแบบของการกดสองคร้ัง (double  bite) ความเร็วในการกด 50 มิลลิเมตรตอนาที   หาคา  Hardness   Springiness และคา Chewiness  ตามวิธีของ  
Bourne (1968)  

 

5)  SDS-PAGE    
นําเจลของเน้ือปลา 0.5 กรัม ละลายในโซเดียมฟอสเฟตบัพเฟอร (pH 7.2) 20 มิลลิลิตร ความเขมขน 0.05 โมลาร ซึ่งประกอบดวย ยูเรีย       

8 โมลาร  โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตรอยละ 2 และ 2- เมอรเคปโตเอทานอล รอยละ 10  ตามวิธีการของ Weber and Osborn (1969) โดยใชตัวอยางท่ีผาน
การยอยแลว  10 ไมโครลิตรในโพลีอะคริลาไมดเจล รอยละ 5  (Mini PROTEAN III Electrophoresis cell, BIO-RAD) ประเมินการสลายตัวของ      
ไมโอซินเสนหนัก และแอคติน  
 

3.  ผลการทดลอง 
ปลาอินทรีที่ผานการลางทําความสะอาดแลวสามารถแยกเน้ือไดรอยละ 45.78  สวนของหัว หนังและกระดูกรอยละ  54.22   องคประกอบ

ที่สําคัญของเน้ือปลาอินทรีเมื่อแยกวิเคราะหตามชนิดของเน้ือปลาคือ เนื้อขาว เนื้อดํา และเนื้อปลาท้ังตัว (ตารางท่ี 1) พบวาความชื้นในเน้ือปลาท้ังตัว
และเน้ือดํามีสูงกวาในเน้ือขาว   ไขมันมีมากในเน้ือดํา  โดยท่ัไปเนื้อดํามี   โครโมโปรตีนซึ่งมีไขมันมากกวาเน้ือขาวและเน้ือปลาทั้งตัวประมาณ        
2-5 เทา (Sikorski et al., 1990)  สวนโปรตีนอยูในชวง รอยละ 77.28-83.90  สวนองคประกอบอื่น ๆ มีในปริมาณท่ีใกลเคียงกันทั้งในเน้ือดํา เนื้อขาว
และเน้ือปลาท้ังตัว   ดานความสดของปลา โดยการตรวจสอบปริมาณดางท่ีระเหยไดทั้งหมด (TVB) ซึ่งหากคา TVB มากกวา 30-40 มิลลิกรัมตอ    
100 กรัม จัดเปนระดับที่ผูบริโภคไมยอมรับคุณภาพของสัตวน้ําในเขตหนาวและเขตอบอุน (Connell, 1975)  และท่ีระดับ 25 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 
เปนระดับที่ผูบริโภคไมยอมรับปลาซารดีน (Marakchi et al., 1990)  ซึ่งคา TVB ของปลาอินทรีคือ17.17±0.14 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม  ยังคงอยูใน 
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ระดับที่ยอมรับเม่ือเทียบกับปลาซารดีนซึ่งเปนปลาเขตรอนและเปนปลาผิวน้ําเชนเดียวกับปลาอินทรี  ซึ่ง Connell  (1990) ไดสรุปวาคุณภาพของปลา
สดโดยท่ัวไปไมควรมีคา TVB เกิน 20 มิลลิกรัมตอ 100  กรัม  สวนคา K เปนอีกคาหน่ึงท่ีใชบอกระดับความสดของสัตวน้ําไดเชนกัน ภายหลังการ
ตายสัตวน้ําควรมีคา K ใกลเคียง 0  สัตวน้ําท่ีมีคุณภาพปานกลางมีคา K รอยละ 10-20 สวนสัตวน้ําท่ีไมไดรับการยอมรับของผูบริโภคมีคา K มากกวา
รอยละ 60  และมีคาประมาณ 90 เมื่อสัตวน้ําเนาเสีย  ซึ่งคา K ของปลาอินทรีคือรอยละ 52.77+5.12  ซึ่งยังคงอยูในชวงของการยอมรับ โดยท่ัวไปคา K  
ของเน้ือปลาจากการรายงานของ Uchiyama (1978) รายงานวาคาความสดท่ีเหมาะสมไมควรเกินรอยละ 20   
 

ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีของปลาอินทร ี
 

ปริมาณ (รอยละ) 
องคประกอบ 

เนื้อขาว เนื้อดํา เนื้อปลาท้ังตัว 
78.12+1.28 b 79.69+0.99 a 79.93+1.36 a ความชื้น(รอยละ) 
0.25+0.06 b 4.68+1.42 a 0.51+0.22 b ไขมัน (รอยละโดยนํ้าหนักแหง) 
6.09+1.01 a 5.30+0.66 a 6.36+1.07 a เถา (รอยละโดยนํ้าหนักแหง) 

โปรตีน (รอยละโดยนํ้าหนักแหง) 83.48+5.21 a 77.28+6.51 b 83.90+8.17 a 
pH  6.96+0.32 a 7.06+0.27 a 6.97+0.11 a 
K-value (% fresh meat) 52.77+5.11   
TVB (mg/100g fresh meat) 17.17+0.14   

 

คาโครงรางทางเน้ือสัมผัส พบวาการใหความรอนแบบขั้นตอนเดียวอุณหภูมิที่ใหคา Hardness  Springiness และคา Chewiness ตํ่าสุดคือที่
อุณหภูมิ 60 และ 70  องศาเซลเซียส ซึ่งท้ังสองอุณหภูมิไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยเน้ือปลาท่ีมีคา Hardness Springiness และคา 
Chewiness ตํ่าสุด คือ 76.85  0.33 และ 4.43 ตามลําดับ อุณหภูมิที่ให Hardness   Springiness และคา Chewiness  สูงสุดคือที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส มีคา  Hardness   Springiness และคา Chewiness  เปน 443.40  0.74 และ 193.45  ตามลําดับ  

การใหความรอนแบบสองขั้นตอนอุณหภูมิที่ใหคา Hardness  Springiness และคา Chewiness ตํ่าสุดคือ 91.57  0.43 และ 7.67 ที่อุณหภูมิ 
60  องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่ใหคา Hardness   Springiness และคา Chewiness  สูงสุดคือมีคา  338.01  0.77 และ 120.63 ตามลําดับที่อุณหภูมิ      
40 องศาเซลเซียส  สวนการใหอุณหภูมิสูงที่ 90 องศาเซลเซียสใหคา Hardness  Springiness และคา Chewiness คือ 271.02  0.72 และ 76.28 ตามลําดับ  
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ภาพท่ี 1  โครงรางเนื้อสัมผัสของปลาอินทรี   

a = Hardness   b= Springiness   c = Cohesiveness 
 

    เมื่อดูคา SDS PAGE พบวาการเหลือแถบไมโอซินเสนหนักภายในเจลเนื้อปลามีในระดับที่แตกตางกัน (ภาพท่ี 2) เนื่องจากระดับความ
รอนสงผลใหการเชื่อมประสานกันของไมโอซินเสนหนักลดลงในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งการความรอนที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียสทําให
แถบไมโอซินเสนหนักลดลงและมีการเสียสภาพมากท่ีสุดท้ังการใหความรอนแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน ซึ่งมีความสัมพันธกับคาโครงราง
ทางเน้ือสัมผัสของเจล สวนการเหลือแถบแอคตินนั้นไมตางกันมากนัก และการการเสียสภาพของไมโอซินเสนหนักของเจลที่ผานการใหความรอน
โดยตรงมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  โดยท่ัวไปโครงสรางของโปรตีนในเจลเน้ือปลาจะแตกตางตามระดับอุณหภูมิและระยะเวลาการเซ็ทตัว (Alvarez       
et  al., 1999)  ซึ่งโดยท่ัวไปการสูญเสียสภาพของโปรตีนจะพบที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส (Shimizu et  al., 1962) เชนในปลาซารดีน 
(Sadina  pichadus) พบวาเจลของเน้ือปลาท่ีใหความรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีความแข็งแรงมากกวาเจลของเน้ือปลาท่ีใหความรอนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (Alvarez  et  al., 1999)  ในปลาแอตแลนติก โครกเกอร Chang et al., (1979)  รายงานวาไมโอซินเสนหนักจะเสียสภาพ
เมื่อไดรับความรอนจากภายนอก ที่อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส  และในปลาปากคม  Suwansakornkul et  al., (1993)  พบวา ปลาปากคมตางสายพันธ
กันจะมีการเสียสภาพของเจลที่อุณหภูมิแตกตางกันในสายพันธุ S. undorquamis  เจลมีการเสียสภาพที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส สวน S. 
wanieso จะเกิดท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เทาน้ัน ซึ่งการเสียสภาพของเจลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของโปรตีนตัวหลักคือแอคโต   
ไมโอซิน (Makinodan et al., 1985) 
 

                                                        

MHC

A 

     “a     b     c     d    e    f     g     h      i     j     k    l    m    
 

ภาพท่ี 2   SDS-PAGE  ของเจลปลาอนิทรี 
a = standard, b = 1 ขั้นตอนที่ 40 oC, c = 1 ขั้นตอนที่ 50 oC, d = 1 ขั้นตอนที่ 60 oC, e = 1 ขั้นตอนที่ 70 oC, f = 1 ขั้นตอนที่ 80oC,  g = การใชอุณหภูมิ
สูง 90 oC, h = standard,  i = 2 ขั้นตอนที่ 40 oC,  j = 2 ขั้นตอนที่ 50 oC,  k = 2 ขั้นตอนที่ 60 oC, l = 2 ขั้นตอนที่ 70 oC, m = 2 ขั้นตอนที่ 80 oC  

 

4.  สรุปผลการทดลอง 
ระดับของความรอนและรูปแบบการใหความรอนมีผลตอลักษณะของเจลจากเนื้อปลาอินทรีโดยการใหความรอนแบบขั้นตอนเดียวท่ี

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสทําใหเจลของเน้ือปลาอินทรีมีความแข็งแรงมากท่ีสุดรองลงมาคือการใหความรอนแบบสูงที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนริมนํ้าและรูปแบบการใชที่ดินริมแมน้ําสะแกกรังและศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่มีผลตอวิถีชีวิต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการใชพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรังใหสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมและการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันในพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
 ผลการศึกษาพบวา วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนริมนํ้าในปจจุบันยังคงมีวิถีชีวิตท่ียังคงยึดม่ันในแมน้ําสะแกกรังในการดํารงชีวิต เชน การ
อยูอาศัยแบบเรือนแพ การใชประโยชนจากแมน้ําในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเปนวิถีดั้งเดิมท่ีมีคุณคาเปนองคประกอบท่ีทําใหชุมชนมีเอกลักษณที่
โดดเดน และการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินจากการใชแมน้ําเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมตางๆ ก็เปล่ียนไปเปนโครงขายถนนแทนตามแนวทางของ
การพัฒนาของเมืองและแนวโนมในอนาคตการใชที่ดินก็ยังคงยึดติดกับถนนเปนหลัก ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินท่ีสงผล
กระทบตอวิถีชีวิตด้ังเดิมคือ ปจจัยทางกายภาพ ไดแก ปจจัยทางดานภูมิศาสตรของพื้นที่ ปจจัยของการเขาถึงพื้นที่ ปจจัยของการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
ปจจัยของการเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมและศูนยราชการ สวนปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ปจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจ ปจจัยการเปล่ียนแปลงของภาค
เกษตรกรรม และปจจัยสุดทายคือ ปจจัยทางสังคม ไดแก ปจจัยการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในพื้นที่ ปจจัยการบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและปจจัยของการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน สําหรับขอเสนอแนะแนวทางการใชพื้นที่ริมแมน้ํา โดยกําหนดโซนน่ิงควบคุมการใช
ที่ดินเพื่ออนุรักษความเปนวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนริมน้ําเอาไวและเสนอแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่เปนการพัฒนาแบบทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this paper is to study the way of life in water base communities, land use patterns on Sakaekrang riverside, 
factors affecting changes in human settlements and to propose riverside land use guidelines that attempt to harmonize the traditional way 
of life and present changes in the Sakaekrang riverside area, Uthai Thani Municipality. 
 The result for the study shows that the present way of life in water base communities is still insisted on Sakaekrang River, for example 
the use of river as a place for raft dwelling and water consumption. This traditional way of life has its own value that created a stand out identity 
for the community. However, the change in land use from water-based activities to road-based networks according to urban development and the 
tendency that, in the future, land usage will mainly take place along the road are the affecting factors on traditional way of life. The factors involve 
are the following: physical elements include geographic of the area, accessibility, housing development, business and government center; 
economic element include change in agricultural components, and, the last factor, social elements include increase in population of the area, public 
utilities and assistances services and development for government and public sectors. As for the riverside land use guidelines, there should be 
zoning regulations to control land use and to reserve the traditional way of life in water based community and guidelines for agro-tourism 
development.   
 

1.  บทนํา 
 ชุมชนเมืองอุทัยธานี เปนชุมชนท่ีมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน การต้ังถ่ินฐานของผูคนในสมัยอดีต จะอาศัยพื้นที่ริมนํ้าซ่ึงเอื้ออํานวย
ตอการดํารงชีวิต เปนสังคมเกษตรกรรม ซึ่งทั้งสองฝงของแมน้ําสะแกกรังจะเต็มไปดวยทุงนา สวนผัก สวนผลไม ปาไผธรรมชาติ และมีการใช 
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ประโยชนจากแมน้ําสะแกกรังในการลําเลียงสินคาซ่ึงสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งก็คือ  ขาว กระวาน  และบางสวนเปนของปา เชน มูล
คางคาว ไมซุง และชางปา เพื่อที่จะลําเลียงไปสูเมืองหลวง (สมาคมชาวอุทัย, 2545) และมีการใชประโยชนจากแมน้ําสะแกกรังในการเล้ียงปลาน้ําจืด
ในกระชัง เชน ปลาสวาย และปลาแรด อันเลื่องช่ือ  การสรางบานเรือนในสมัยกอนก็อาศัยพื้นที่ริมน้ํา แมกระท่ังการสรางเรือนแพเปนที่อยูอาศัยท่ีเปน
เอกลักษณอันโดดเดนของชุมชนเมืองอุทัยธานี(พลาดิสัย, 2528)  ซึ่งทั้งหมดน้ันเปนวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวเมืองอุทัยธานี ที่มีความผูกพันกับแมน้ําสาย
นี้มาอยางยาวนาน ซึ่งเปนวิถีชีวิตท่ีมีการพึ่งพาและการใชประโยชนจากแมน้ํา จนพัฒนาการกลายเปนชุมชนขนาดใหญทั้งริมสองฝงแมน้ําสะแกกรัง
และไดสรางความเจริญใหแกชุมชนอุทัยธานีเร่ือยมา 

ตอมาเม่ือเร่ิมมีการพัฒนาเมืองมากขึ้น มีการสรางถนนเพื่อการคมนาคม ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เกิดสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเขาไปในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทําใหพื้นที่ริมฝงแมน้ําสะแกกรังน้ี เกิดการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินอยางรวดเร็ว วิธีชีวิตด้ังเดิมท่ีดํารงชีพ
กับแมน้ําสะแกกรังก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยูในอดีตน้ันไดเปล่ียนไปเปนที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น ตาม
แนวทางการพัฒนาของเมือง ทําใหเกิดยานตางๆ และสถานที่สําคัญทางราชการและสถานศึกษา   พื้นที่พาณิชยกรรมที่มีความสําคัญตอจังหวัด
อุทัยธานีก็อยูบริเวณริมแมน้ําสะแกกรังดานตะวันตกริมฝงแมน้ําสะแกกรังแหงนี้  สวนท่ีดินบริเวณริมฝงแมน้ําสะแกกรังดานทิศตะวันออก สวนใหญ
เปนชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม  ซึ่งบริเวณทั้งหมดน้ีอยูภายใตการดูแลของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ดังน้ันสภาพการใชที่ดินของพื้นที่ริมแมน้ําสะแก
กรัง ในปจจุบันจึงมีสภาพเปลี่ยนไปอยางมากท้ังในดานความหลากหลายและความหนาแนนของกิจกรรมของพื้นที่  

ในอดีตพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรัง เคยเปนพื้นที่ที่สําคัญตอภาคเกษตรกรรมของชุมชนเมืองอุทัยธานี ตอมาไดเปล่ียนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดเวลาไดเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ไดเกิดขึ้นในบริเวณนี้มากมายหลากหลายลักษณะ ซึ่งกอใหเกิด
ลักษณะของรูปแบบการใชที่ดินที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ในการศึกษาแนวทางการใชที่ดินริมแมน้ําสะแกกรังน้ีจะทําใหทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาไดเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรังในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีตลอดจน
กระบวนการพัฒนาของพื้นที่อยางตอเนื่องเหนือสิ่งอื่นใด บทสรุปของการศึกษาน้ีก็เพื่อที่จะทําใหเกิดการใชพื้นที่ริมนํ้าใหสอดคลองสมดุลกันกับการ
ใชประโยชนที่ดินวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนเมืองอุทัยธานีและการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน ที่ผูกพันกับแมน้ําสะแกกรัง และเพื่อที่จะใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาท่ีดินริมแมน้ําสะแกกรังใหมีการกําหนดใชที่ดินแบบยั่งยืนและสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมไดตอไปในอนาคต 

 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
  (1) เพื่อศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนริมนํ้าและรูปแบบการใชที่ดินริมแมน้ําสะแกกรังในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 
  (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่มีผลตอวิถีชีวิตของ
ประชากร ในพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
  (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการใชพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรังใหสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมและ การเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
(1)  ทําใหทราบวิธีการดําเนินชีวิตชุมชนริมนํ้า รูปแบบการใชที่ดินริมแมน้ําสะแกกรังในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
(2) ทําใหทราบปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง การใชที่ดินที่มีผลตอวิถีชีวิตของประชากร ใน

พื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
(3) ทําใหทราบถึงแนวทางในการใชที่ดินริมแมน้ําสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีและสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมและสภาพ

ปจจุบันของพื้นที่ 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
(1)  องคประกอบของชุมชนริมน้ํา 
      ลักษณะความเปนชุมชนริมนํ้า เปนสิ่งท่ีตองทําใหทราบวา ที่บอกถึงลักษะเฉพาะที่แสดงถึง รูปแบบและลักษณะเฉพาะของชุมชน

ริมน้ํา ทั้งในดานกายภาพ และดานความหมายในแงกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับพื้นที่ริมนํ้า ไดมีแนวคิดของนักวิชาการ ในเร่ืองความหมายท่ีบอกถึงลักษณะ
และองคประกอบชุมชนริมน้ําไวดังนี้ 

      ชุมชนริมนํ้า หมายถึง ลักษณะที่เปนรูปลักษณที่โดดเดนของชุมชนไทย มีการสรางอาคารบานเรือนลงบนน้ําประกอบดวยเรือนแพ 
ตัวอยางเชน ชุมชนเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเปนลักษณะชุมชนสะเทินน้ําสะเทินบก คือ เปนชุมชนที่ต้ังอยูริมฝงหรือ 
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อยูในนํ้าต้ืน ๆ รวมท้ังบริเวณที่น้ําทวม ซึ่งจะประกอบดวยเรือนไมยกพื้นสูงตัวอยางเชน  ชุมชนคลองบางกอกนอยและชุมชนคลองดําเนินสะดวก 
ดังนั้นสังคมไทย จึงมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวนํ้า คือ การสรางถิ่นฐานอยูแบบงาย ๆ ตามแมน้ําลําคลอง ซึ่งอาจจะเปนการอยูในนํ้าเลยทีเดียวหรืออยู
บนตล่ิงก็ได (สุเมธ, 2529) 

(2)  แนวความคิดดานการใชที่ดินริมน้ํา 
      Roy Mann ไดกลาวไวในหนังสือ River In The City เก่ียวกับการใชที่ดินริมแมน้ํา โดยใหความสนใจทางดานคุณคาทางส่ิงแวดลอม 

ของพื้นที่ริมแมน้ําในเขตชุมชนเมืองรวมท้ังการนําเอาท่ีดินบริเวณดังกลาวมาใชอยางชาญฉลาด และยกตัวอยางการใชที่ดินประเภท ในแตละภูมิภาค
ของยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกาแถบตะวันออก โดยเปนการพิจารณาทางดานนิเวศนวิทยาสุนทรียศาสตรและพัฒนาการของการใชที่ดินและ 
กลาววาประเทศตาง ๆ ในตะวันตกไดพยายามอนุรักษสภาพธรรมชาติบริเวณริมแมน้ําในเขตศูนยกลางเมือง หรือบริเวณโดยรอบเมืองในเขตเมือง
ใหญ เชน San Antonio และ Hamburg ก็มีการอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแมน้ําไปพรอม ๆ กัน โดยการออกแบบ และควบคุมการใชที่ดิน
บริเวณ Waterfront เปนกรณีพิเศษ นอกจากนั้นยังกลาวถึงมลภาวะทางน้ําของเขตชุมชนเมืองวามีผลกระทบตอสุขภาพ และสภาพความเปนอยูของ
ประชากรเมือง รวมท้ังผลกระทบตอระบบการไหลของน้ําในพื้นที่ริมแมน้ํา และบริเวณลุมนํ้าท้ังหมด อันเก่ียวพันไปถึงนํ้าใตดิน ทะเล และส่ิงมีชีวิต
ในนํ้า โดยสาเหตุของการเกิดมลภาวะจะมาจากมนุษยที่อยูอาศัย และทํามาหากินอยูบริเวณริมน้ํา และท้ิงสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา 
      เมื่อมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางรวดเร็ว ในขณะท่ีความเขาใจผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของมนุษยยังมีนอย การเติบโตทาง
อุตสาหกรรมจึงทําใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมตามมา ซึ่งแตเดิมไมวาจะเปนการเดินทางของคน หรือการขนสงสินคาจะใชทางนํ้าเปนหลัก พื้นท่ี
ริมนํ้าจึงถือเปนจุดท่ีมีความสะดวกในการเขาถึงสูงมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งตองการความสะดวกในการขนถายวัตถุดิบ และ
ผลิตผล และตองการใชน้ําในตามวิธีการผลิต หรือการถายเทของเสียจากโรงงาน และผลกระทบจากการผลิตดังกลาวไดทวีความรุนแรงมากขึ้น 

     จากที่กลาวมาน้ันคือ พื้นที่ริมแมน้ําจะไดรับผลกระทบจากโครงสรางการใชที่ดินบริเวณริมนํ้า ซึ่งอาจจะทําลายระบบนิเวศน พื้นท่ี
นันทนาการ และทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ริมแมน้ํา จึงสมควรท่ีจะไดรับการดูแล และปองกันจากการใชที่ดินไมเหมาะสม และทําลาย
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

     กิจกรรมหลาย ๆ อยาง ตองการท่ีต้ังท่ีอยูริมแมน้ํา เพื่อใชน้ําในการขนสงสินคาใชในกรรมวิธีการผลิต หรือถายเทของเสีย แตใน
ขณะเดียวกันก็มีอุตสาหกรรมอีกหลายอยางท่ีแมจะมีความตองการใชน้ํา แตก็ตองหาพื้นที่ที่อยูลึกเขาไป เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาจากการถูกน้ําทวม ซึ่ง
แมวาจะเพิ่มตนทุนการผลิต แตเมื่อพิจารณาระยะยาวก็จะสามารถก็ใหเกิดความประหยัดได ในขณะเดียวกันก็สามารถอนุรักษสภาพแวดลอม บริเวณ
ริมแมน้ําไปในตัว วิธีที่จะชวยลดปญหาน้ีคือ การกอใหเกิดจิตสํานึกวาท่ีต้ังดังท่ีกลาวมาจะทําใหเกิดการประหยัดในระยะยาว และพยายามกระตุนให
สาธารณะชนเกิดความสนใจตอปญหานี้อยางกวางขวาง จนยอมรับเปนหนาท่ีของตนในการดูแลโลกท่ีตนเองอาศัยอยู ถือเปนการวางแผนระยะยาว 
และถาทุกคนคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การลงทุนเพื่อใหบริการทางสังคม และความสูญเสียทางสังคมที่มาจากการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอยูตลอดเวลา ก็จะทําใหเกิดขอตกลงกันของคนในสังคมวา 

     1)  ตองลดการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางไมจําเปน 
     2)  ปองกันการทําลายคุณภาพของน้ํา อากาศ และสภาพภูมิทัศน 

      3)  การนําเอานํ้า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่ใชแลวมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
     4) กระตุนใหมีการรวมตัวของการใชที่ดิน แตละประเภทใหเปนกลุมไมวาจะเปนการต้ังถ่ินฐานของมนุษย พื้นที่แหลงงาน และระบบ

สาธารณูปโภคของชุมชนเมือง และพัฒนาการใชที่ดินเหลาน้ี ใหมนุษยสามารถใชประโยชนรวมกันได โดยคํานึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติดวย (Mann, 1973) 

     จึงสรุปไดวา การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนการพัฒนาตามระยะเวลาการพัฒนาของเมืองและเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ความตองการใชพื้นที่ของประชากรมีความแตกตางกันไป ตามวัตถุประสงคและแนวทางของของแตละกลุมคน โดยมีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประชากรอยูเสมอ จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินและวิถีชีวิตอยูตลอดเวลา 

     ซึ่งจากแนวคิดที่เก่ียวของนี้ สามารถนํามาประยุกตใชกับกรอบแนวความคิดของการวิจัย ไดคํานึงถึงการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปจจัยในหลาย ๆ ดาน ที่จะสงผลตอการใชประโยชนที่ดินในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณคาและวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนริม
แมน้ําสะแกกรังใหมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 
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    กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาเบื้องตน 

- ขอมูลปฐมภูม ิ

- ขอมูลทุติยภูม ิ

ทฤษฎี แนวความคดิ
และงานวิจัยที่ เก่ียวของ 

แนวทางการใชพื้นที่ริมแมน้ําสะแกรังเพื่อใหสอดคลองกับวิ ถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

ความเปนมาและความสําคัญของการ

หัวขอวิทยานิพนธ 

วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจยั 

ชุมชนริมแมน้ําสะแกกรัง 

วิถีชีวิตด้ังเดิม วิถีชีวิตปจจุบัน 

การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

ผลกระทบ 

เชิงลบเชิงบวก

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เก่ียวของกับการต้ังถิ่นฐานของชุมชนริมนํ้า องคประกอบของชุมชนริมนํ้า การใชที่ดินประเภทตาง 
ๆ แนวคิดการใชพื้นที่ริมน้ํารวมท้ังมีการสํารวจทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประวัติศาสตรของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะทํา
ใหทราบถึงวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนริมน้ําและรูปแบบการใชที่ดินริมแมน้ําสะแกกรังและปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
การใชที่ดินที่มีผลตอวิถีชีวิตของประชากรเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรัง 

พื้นที่ศึกษาของการทําวิจัย อยูในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี  ซึ่งเทศบาลเมืองอุทัยธานี ต้ังอยูในตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี  ในการศึกษา ไดกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาจากพื้นที่ริมฝงแมน้ําสะแกกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยยึดตามแนวถนนศรี
อุทัยที่ตัดเลียบติดกับพื้นที่ริมฝงแมน้ําสะแกกรัง เปนตัวกําหนดพื้นที่ศึกษา เนื่องจากถนนศรีอุทัย เปนถนนที่ใชในการสัญจรที่สําคัญของประชาชนใน
บริเวณท่ีอยูอาศัยในพื้นที่ริมฝงแมน้ําสะแกกรัง  โดยพ้ืนที่สวนใหญเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเรียงรายไปตามแนวความยาวของถนนศรีอุทัย  สวนพื้นท่ี
ริมฝงแมน้ําสะแกกรังดานทิศตะวันออก  เปนพื้นที่สีเขียวสวนใหญตามแนวความยาวของแมน้ําสะแกกรังอีกเชนกัน  มีพื้นที่ที่เปนชุมชน 7 ชุมชน
บางสวน จากทั้งหมด 15 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี คือ ชุมชนปากกะบาดสัมพันธ  ชุมชนพิชัยสวรรค ชุมชนประชามีสุข  ชุมชนอุทัย
เมืองวิไล  ชุมชนบานเหนือ  ชุมชนคลองลึกพัฒนา  ชุมชนลุมน้ําสะแกกรัง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ        ติดกับหลักเขตท่ี 8 บริเวณหมูบานชนะกาญจน 
  ทิศใต  จุดบรรจบกันของถนนศรีอุทัยกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อน 4002 
 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ถนนศรีอุทัยทั้งเสน จนถึงบริเวณวัดบริเวณธรรมโศภิต 
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 ทิศตะวันออก  ติดกับหลักเขตท่ี 9 บริเวณตําบลน้ําซึมจนถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อน 4002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตําบลน้ําซึม 

ตําบลน้ําซึม 

ตําบลดอน

ตําบลสะแก

ถนน อน 

 

 N 

แมน้ําสะแก

ทิศเหนือ ติดกับหลักเขตท่ี 8 บริเวณหมูบานชนะกาญจ 
ทิศตะวันออก  ติดกับหลักเขตท่ี 9 หางจากริมฝงแมน้ําสะแกกรัง 40 ม.ตามแนวยาวของแมน้ํา
สะแกกรัง  จนถึงบริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อน 4002 ไปเกาะเทโพ ติดกับตําบลทิศตะวันตกติดกับพื้นท่ีถนนศรีอุทัยท้ังเสนจนถึงบริเวณวัดธรรมโศภิต
ติดกับหลักเขตท่ี 9 บริเวณตําบลน้ําซึมจนถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อน 4002 

ถนนศรีอุทัย 

พื้นท่ีศึกษา 
ขอบเขตเทศบาล 

Non Scale 

ภาพท่ี 1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาของชุมชนริมแมน้ําสะแกกรัง เทศบาลเมืองอทัุยธานี 
ที่มา:  ดัดแปลงมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ป 2550 

3.  ผลการวิจัย 
ชุมชนริมแมน้ําสะแกกรังลักษณะการตั้งถ่ินฐานจะเรียงรายไปตามลํานํ้าสะแกกรังท้ังสองฝง  ซึ่งในอดีตแมน้ําสะแกกรังมีความสําคัญใน

การคมนาคมและการขนสง เพราะการเดินทางเขาออกเมืองอุทัยธานีในสมัยนั้น  ตองใชแมน้ําสะแกกรังในการติดตอคมนาคม ทําใหพื้นที่ริมฝงแมน้ํา
สะแกกรังเปนพื้นที่ที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจในสมัยนั้น ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นที่ริมฝงแมน้ําสะแกกรังไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทั้งบานเรือนที่อยูบนฝง
และบานเรือนที่เปนเรือนแพ ซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับแมน้ําสะแกกรังมาต้ังแตอดีต มีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาอาศัยกัน ถึงแมวาเวลาจะผานไปแตวิถีชีวิตของ
ชุมชนเหลานี้ก็อยูดวยความเรียบงาย อยูดวยความสงบ อาศัยอยูกับแมน้ําสะแกกรังอยางเงียบๆ ทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไมมากนัก ผูคนยงั
อยูกับวิถีชีวิตด้ังเดิม ยังยึดอาชีพด้ังเดิมที่บรรพบุรุษไดเคยทํามา เชน การคาขาย ประมง เกษตรชายนํ้า เพียงแคกาลเวลาไดแปรเปล่ียนสิ่งปลูกสรางจาก 
“สมัยเกาเปนสมัยใหม” การคาขาวท่ีอาศัยแมน้ําในการขนสงและการคาขายสินคาตาง ๆ ก็เปลี่ยนไปเปนการคาพื้นที่บนบก แมวากายภาพทาง
สิ่งแวดลอมและการใชที่ดินไดเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือกอน แตวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ําก็ยังคงดํารงความเปนวิถีชีวิตด้ังเดิมในปจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2  แสดงวิถชีีวิตของชุมชนริมแมน้ําสะแกกรัง 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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คุณคาของวิถีชีวิตด้ังเดิม ชุมชนริมแมน้ําสะแกกรัง ที่ถายทอดออกมาเปนเอกลักษณสะทอนความเปนชุมชนริมนํ้า ซึ่งบงบอกความเปน
ตัวตนของพื้นที่ที่ควรไดรับการดูแลและรักษาใหคงอยูกับพื้นที่นี้ใหคงอยูไดแก 

1. คุณคาวิถีชีวิตด้ังเดิมทางกายภาพ  
1.1 การต้ังถิ่นฐานริมน้ํา เปนการต้ังถิ่นฐานเพ่ืออาศัยแมน้ําในการดํารงชีพ  
1.2 เรือนแพ เปนการปรับเปลี่ยนท่ีอยูอาศัยใหเขากับธรรมชาติ อยูรวมกันไดอยางกลมกลืน 
1.3 สถาปตยกรรมทางอาคาร บอกเร่ืองราวของพื้นที่และสะทอนวิถีชีวิตในอดีต 

2. คุณคาวิถีชีวิตด้ังเดิมทางเศรษฐกิจ 
2.1 การเกษตรชายนํ้า เปนการทําการเกษตรแบบพอเพียง ไมทําลายส่ิงแวดลอม 
2.2 การเล้ียงปลาในกระชัง เปนการด้ินรนเพื่อเลี้ยงชีพของชุมชน เม่ือปลาท่ีเคยมีลดนอยลง 

คุณคาวิถีชีวิตด้ังเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม 3. 
3.1 การหลอมรวมของวิถีชีวิตไทย-จีน การเคารพในประเพณีของกันและกัน จึงอยูรวมกันไดดี 
3.2 ความสัมพันธของวิถีชีวิตชุมชนเรือนแพ เปนการเก้ือกูลกันโดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน 

 4. คุณคาวิถีชีวิตด้ังเดิมพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 
4.1 เมืองพระชนกจักรี สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไดอาศัยอยูในพื้นที่ ตนกําเนิดราชวงศจักรี 
4.2 โบราณสถานท่ีทรงคุณคา มีวัดสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาและตนรัตนโกสินทร 

5. คุณคาวิถีชีวิตด้ังเดิมความงามทางภูมิทัศน 
  5.1 ความงามของพื้นที่และวิถีชีวิตด้ังเดิม ที่เกิดขึ้นทําใหเปนองคประกอบที่ลงตัวของพื้นที่ศึกษา 
  

 ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตด้ังเดิม คือ 
   ปจจัยทางกายภาพ 
   1. ปจจัยทางดานภูมิศาสตรของพื้นที่  

2. ปจจัยของการเขาถึงพื้นที่ 
3. ปจจัยของการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 
4. ปจจัยของการเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมและศูนยราชการ 

  ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
   1. ปจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    2. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรกรรม 
  ปจจัยทางสังคม 
    1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในพื้นที่ 

2. ปจจัยการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
   3. ปจจัยของการพัฒนาของภาครัฐ  
  

 ปจจัยเหลานี้ไดสงผลตอวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนริมน้ํา ซึ่งมีทั้งผลกระทบในดานตาง ๆ คือ 
ผลกระทบเชิงบวก ไดสงผลตอเนื่องมายังภาคเศรษฐกิจของชุมชน ทําใหเกิดการขยายของภาคเศรษฐกิจเพื่อรองรับการบริโภค

ของคนในชุมชน เพราะการพัฒนาโครงขายการคมนาคมและการพัฒนาพื้นที่อยูอาศัยไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของประชากรในพื้นที่ คือการเพ่ิม
ของประชากร สงผลดีตอเศรษฐกิจในชุมชนเพราะประชากรเพิ่ม ก็หมายถึงความตองการบริโภคสินคาที่มากขึ้น ทําใหผูผลิตหรือคนในชุมชนไมวาจะ
เปน พอคาแมคา เกษตรกร ตางเพิ่มยอดผลผลิตเพื่อใหเพียงพอตอความตองการในชุมชน ทําใหเกิดแหลงงานในชุมชนเกิดขึ้น มีเงินหมุนเวียนภายใน
ชุมชน ทั้งนี้ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสงผลใหความเปนอยูของคนในชุมชนดีขึ้นนั่นเอง 

ผลกระทบเชิงลบ การพัฒนาในดานตางๆ นั้นยอมสงผลกระทบตอสภาพพื้นที่และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ปญหาตางๆ เชน 
ปญหาของขยะ ปญหาของมลพิษทางอากาศ และปญหาการปลอยน้ําเสียของคนบนฝงลงสูแมน้ําสะแกกรัง ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเกิดปญหานี้มาแลว ทําให
ชุมชนเรือนแพที่เล้ียงปลาในกระชังไดรับความเสียหายเน่ืองจากน้ําในแมน้ําสะแกกรัง มีคุณภาพตํ่าลง ทําใหปลาที่เลี้ยงในกระชังตายทําใหสูญเสีย
รายไดจากการเล้ียงปลา ซึ่งปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นลวนเปนปญหาจากการพัฒนาในพ้ืนที่ที่มีหลายส่ิงหลายอยางท่ีตองมีมาตรการการแกไขควบคูไปกับ
การพัฒนา 
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แนวทางการใชพื้นที่ริมฝงแมน้ําสะแกกรัง คือจําเปนตองใหความสําคัญกับชุมชนใหมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแตตองอนุรักษชุมชนเดิม
ของพื้นที่ก็คือ ชุมชนเรือนแพ ใหคงอยูไมใหสูญหายไปและตองพิจารณาการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันและแนวโนมการใชประโยชนที่ดินใน
อนาคตเพ่ือจัดระเบียบการใชที่ดินและการใชสอยท่ีใหประโยชนสูงสุด รวมถึงสงเสริมสภาพแวดลอมลอมท่ีมีคุณคาอยางมากในพ้ืนที่ใหไดรับการ
อนุรักษและพัฒนา โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมที่เปนคุณคาด้ังเดิมของพื้นที่นี้และไมรุกล้ําโบราณสถานและแมน้ําสะแกกรังดวย และกําหนดรูปแบบ
การใชที่ดินใหมีความชัดเจน  ซึ่งพื้นที่ศึกษาท้ังหมด ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมไดมีเนื้อที่มากนัก สําหรับแนวทางการกําหนดใช
ที่ดินท่ีดีสุดคือ เปนมาตรการกําหนดการใชที่ดินที่ในพื้นที่ซึ่งวัตถุประสงคหลักคือการใชที่ดินใหถูกตองแตละประเภท ซึ่งในทางปฏิบัติการจัด
ระเบียบการใชที่ดินในพื้นที่ศึกษานี้เปนมาตรการการปองกันการขยายตัวของพื้นที่เมืองท่ีจะขยายเขาไปทําลายความมีคุณคาของพื้นที่ริมฝงแมน้ํา
สะแกกรังรวมถึงวิถีชีวิตด้ังเดิมอีกดวย ซึ่งเปนผลกระทบทางลบของการพัฒนา ซึ่งแนวทางการจัดระเบียบการใชที่ดินหรือ Zoning นี้ เชน การกําหนด
ที่ดินที่อยูอาศัย ที่ดินพาณิชยกรรม ที่ดินสถาบันราชการศาสนา ที่ดินสําหรับทํากิจกรรมรวมกันของชุมชนและพื้นที่สีเขียวใหชัดเจน รวมถึงมาตรการ
การที่เก่ียวของดวย เชนมาตรการการควบคุมการกอสรางอาคาร เพื่อสงเสริมมาตรการควบคุมการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการปองกัน
การเติบโตของชุมชนแบบกระจัดกระจายซ่ึงทั้งหมดน้ีเพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ  

และวิธีการใชที่ดินในชุมชนที่สําคัญที่ควรนํามารวมพิจารณาดวยคือวิธีการปนสวนที่ดิน หรือ Land Sharing ซึ่งเปนการแบงสวนหนึ่งสวน
ใดของท่ีดิน นํามาเปนพื้นที่รวมของชุมชนแลวมาจัดสรรเพื่อการพัฒนาของชุมชนโดยตองใชประโยชนรวมกัน อาจจะออกมาในรูปของการใชที่ดิน
เปนทางสัญจรในพื้นที่ชุมชนระหวางบานเรือนใหมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น หรือการใชที่ดินเพื่อการพัฒนาความงามทางดานภูมิทัศนของ
พื้นท่ีริมตล่ิงแมน้ํา รวมถึงการใชที่ดินเพื่อประโยชนสวนรวมของคนในชุมชนน้ีดวย และจําเปนตองขอความรวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อ
ควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินใหอยูภายใตมาตรการท่ีกําหนดไวดวย 

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาชุมชนริมนํ้า เมื่อนําคุณคาของวิถีชีวิตด้ังเดิมมาพิจารณาในดานตาง ๆ แลว จะเห็นไดวา คุณคาของวิถีชีวิต
ดั้งเดิมในดานตางๆ นั้น การพัฒนาท่ีสามารถทําไดในพื้นที่คือ การสงเสริมการทองเท่ียว เพราะการทองเท่ียวนั้นสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน เมื่อ
มีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพื้นที่ ทําใหพื้นที่นี้มีการลงทุนและพัฒนา ทําใหมีผลทางเศรษฐกิจในชุมชน เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะสงผลใหคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น การมีสถานท่ีทองเท่ียวที่สวยงามที่มีอยูแลวในพื้นที่ นับวาเปนตนทุนที่ดีตอการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน การสงเสริมการ
ทองเที่ยวท่ีเหมาะสมตอสภาพพื้นที่ของชุมชนริมฝงแมน้ําสะแกกรังท่ีไมทําลายวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในพื้นที่ ซึ่งการทองเที่ยวนี้ที่เหมาะสมท่ีสุดคือ  
“การทองเท่ียวเชิงนิเวศน” เพราะชุมชนจะมีการรวมกันภายในชุมชนในกระบวนการคิด การทํา รวมกันดูและพ้ืนที่ริมน้ําโดยการมีความรับผิดชอบตอ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในชุมชนและการไดผลตอบแทนรวมกัน 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 ชุมชนริมแมน้ําสะแกกรังเปนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับแมน้ําสะแกกรังมาต้ังแตอดีต คุณคาของวิถีชีวิตของชุมชนริมนํ้าน้ีเปนส่ิงท่ีบง
บอกความเปนเอกลักษณของชุมชนแหง มีความผูกพันกับสายนํ้าเสนนี้มาอยางยาวนาน วิถีชีวิตด้ังเดิมท่ีเคยปรากฏ เร่ิมจะคอยๆ เลือนหายไปกับ
กาลเวลา ซึ่งวิถีชีวิตด้ังเดิมน้ีสามารถบงบอกถึงความเปนมา ตัวตนและเปนหลักฐานอยางดีของชุมชนริมแมน้ําสะแกกรัง ในยุคสมัยของการพัฒนา 
การยึดนโยบายเปลี่ยนแปลงชนบทใหเปนเมือง ยังคงเปนสิ่งเราใหทุกพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ของตนเอง ใหมีการพัฒนาท่ีเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป วัตถุนิยมและ
ตึกรามบานชองสมัยใหมกลายเปนสัญลักษณของคําวา “เจริญ” วิถีชีวิตท่ีเคยเปน และเคยดํารงมาในอดีต ในบางพื้นที่ไดสูญหายไปและกลืนไปกับวิถี
ชีวิตสมัยใหม ซึ่งแนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ริมแมน้ําสะแกกรังคือ การจัดระเบียบการใชที่ดินและคํานึงลักษณะของการใชที่ดินท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมแตละประเภทในพื้นที่และควบคูไปกับการคํานึงถึงคุณคาของวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน ซึ่งจะเปนแนวทางการรักษาวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนริมแมน้ําสะแกกรังใหไดอยูสืบตอไป 
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บทคัดยอ 
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชคอมพิวเตอรวัตถุประสงคของการวิจัยใน

คร้ังนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชคอมพิวเตอร หรือรูปแบบ CCPAR ขอมูลที่
ดําเนินการวิจัยเปนผูวิจัยจํานวน 1 คน, ผูสอนจํานวน 1 คน และผูเรียนจํานวน 145 คนไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการ
สัมภาษณ การสนนา ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

สรุปผลวิจัยไดวาความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก (  = 4.16, SD = 3.98) พบวาผูเรียน ผูสอน และผูวิจัย ตองมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน  เร่ิมจากการวางแผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวยจุดประสงค เนื้อหา วิธีสอน  สื่อการสอนและการวัดผล ประเมินผล การ
ดําเนินการสอนประกอบดวยขั้นนํา  ขั้นสอน ขั้นสรุปและการวัดผล  

x

 

ABSTRACT 
This paper presents a learning development of using Computerized Classroom Participatory Action Research [CCPAR] Model.         

The objective of this study was to learning development the CCPAR Model that collected the related data from 1 researcher, 1 instructor, and    
145 students. The methodology of this study for collecting data included an interview, observation and online tools. 

The result of this paper the degree of the satisfaction of students was very good ( x  = 4.16, SD = 3.98) and a researcher, an instructor, 
and students had participated in learning and teaching. CCPAR model consists of 3 steps as follows: 1) Planning, 2) Acting, and 3) Evaluation. 
Planning step is the first step for the instructor, students, and the researcher to plan how to proceed the lesson. Acting step is the second step for the 
instructor and students.  The lesson consists of 1) introduction, 2) conducting, and 3) conclusion. Evaluation step is the last step of CCPAR model 
for evaluating the lesson for the instructor, students, and the researcher. 
 

1.  บทนํา   
การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เนนคนเปนศูนยกลางในการ

พัฒนา ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู ไดแก หลักการจัดการศึกษาผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยแทจริงแลวไมสามารถดําเนินการโดยแยกสวน จําเปนตองเช่ือมโยงปจจัยตางๆ ที่เปนปจจัยองครวม (Holistic) ให
ผูเรียนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวาการจัดการศึกษาซ่ึงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนที่ตองคํานึงถึงผูเรียนมีสวนรวมได ซึ่งอาจมาจากสาเหตุดวยกันหลายประการ เชน ปญหาเก่ียวกับการมีสวน
รวมของผูสอน ผูเรียน หลักสูตร สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล และอ่ืนๆ อีกนานับประการ กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดไวในเกณฑการประเมินครูปฏิรูปการเรียนรู โดยใหผูเรียนไดเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดแผนการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 :    
29-30)  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติการสังเกต และการ
สะทอนการปฏิบัติมีลักษณะเปนวงจรที่มีการปรับปรุงแผนทุกคร้ังแลวนําไปปฏิบัติในวงจรตอไป โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนสื่อกลางใน
การมีสวนรวมของผูเรียน ผูสอน ตามจุดประสงคที่ต้ังไว 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชคอมพิวเตอร  มี

จุดมุงหมายในการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
ชั้นเรียนโดยใชคอมพิวเตอร  
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1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1) ไดรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชคอมพิวเตอร แบบซอฟตแวรเปดในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2)  เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหผูที่มีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในรูปแบบอื่นๆ 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชคอมพิวเตอร ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ ตลอดงานทฤษฏีที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 
  (1)  การวิจัยเชิงปฏบิัติการในช้ันเรียน 
  (2)  การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม 
 (3)  แนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
 (4)  งานวิจัยและแนวคิดที่เก่ียวของ 
 

(1) การวิจัยเชิงปฏบิัติการในช้ันเรียน 
 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom Action Research) อาจมีชื่อเรียกไดหลากหลาย เชน วิจัยปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัย
แบบมีสวนรวม (Participatory Research) ฯลฯ แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเกิดจากเลวิน (lewin K.) ไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมในกลุม
แบบตางๆ เชน ลักษณะการเปนผูนํา  ความเปนมิตร ความกาวราว ฯลฯ ซึ่งไดสรุปพฤติกรรมเหลาน้ันวา เปนผลจากความแตกตางระหวางบุคคล 
(พณณาและมนตชัย,2549) จนกระท่ังมีนักวิจัยหลายทาน ไดนํามาใชในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครูโดยใชในเร่ืองของการพัฒนาการเรียน
การสอน  พารสัน (Parsons, S.) ไดเสนอแนวคิดในการวิจัยในชั้นเรียน คือ บทบาทผูสอน คือการสอนและการวิจัย ซึ่งตองดําเนินไปในขณะเดียวกัน
ไมเปนการรบกวน หรือเปนอุปสรรคแกกันและการทําวิจัยในชั้นเรียนควรตองยอมรับแนวคิดของสมาชิกในโรงเรียนและมีการแลกเปล่ียนความเห็น
รวมกัน ดังน้ันการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนเทคนิคท่ีเนนผูเรียนและชวยผูสอนไดปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนครูผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปน
เคร่ืองมือที่สําคัญนั่นเอง (สุมาลี , 2547) 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนจําเปนที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ี
ใชกันอยูโดยท่ัวไปคือ ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือเรียกวา PDCA เปนวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการ
พัฒนาคุณภาพท้ังระบบ (Total Quality Management :TQM) ผูที่คิดคนกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ Shewhart นักวิทยาศาสตร
ชาวอเมริกัน แต Deming ไดนําไปเผยแพรที่ประเทศญ่ีปุนจนประสบผลสําเร็จ จนผลักดันใหญ่ีปุนเปนประเทศมหาอํานาจของโลก  คนท่ัวไปจึงรูจัก
วงจร PDCA จากการเผยแพรของ Deming ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี (Bob Dick and Pam Swepson, 2005) 
        1)  วางแผน (Plan-P) คือ การทํางานใด ๆ ตองมีการวางแผน เพราะทําใหมีความมั่นใจวาทํางานไดสําเร็จ เชน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย 
เปนตน 
        2)  การปฏิบัติ (Do-D) เปนขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว การวิจัยในชั้นเรียนตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อตอบปญหาการวิจัยที่กําหนดไวในขั้นวางแผน 

3)  ตรวจสอบ (Check-C) เปนขั้นของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามแผนท่ีวางไว   การตรวจสอบน้ีจะไดสิ่งท่ีตองการตามแผน และ
สิ่งที่เปนขอบกพรองท่ีตองแกไข 

4)  การปรับปรุงแกไข (Action-A) เปนขั้นของการนําขอบกพรองมาวางแผน เพื่อปฏิบัติการแกไขขอบกพรองแลวลงมือแกไข  
 

ภาพท่ี 1 แสดงวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 
ที่มา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) 

รวมกันปรับปรุง 

P

D

C

รวมกันวางแผน 

รวมกันปฏิบัติ 

รวมกันตรวจสอบ 

A
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(2)  การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของทุกฝายในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนน้ัน ทําใหประชาชนไดทํางานรวมกันและเรียนรูถึง

ทักษะหรือความคลองแคลวในการจัดการชุมชน (กมล, 2540)  จะเห็นไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดมีสวนชวยเปนเคร่ืองมือสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน (บุญนาค, 2540) ไดใหความหมายวา การวิจัยลักษณะนี้เปนการจุดพลังใหชุมชนรับรู เรียนรู 
รวมกันแกปญหาตางๆ ของชุมชน เปนการเรียนรูของชุมชนอันเกิดจากการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาท่ียั่งยืน และยังเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยกับสมาชิกในชุมชน ทําการศึกษาชุมชน เนนการวิเคราะหชุมชน เพื่อคนหาศักยภาพ ปญหา แนวทางแกปญหาดวยการ
วางแผน ปฏิบัติตามแผนที่วางไว ประเมินงานเปนระยะเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาหมายได PAR จึงเปนกระบวนการท่ี
ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงของการดําเนินงานไดในทุกขั้นตอน  (พณณาและมนตชัย, 2550) 
 สวนเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ัน  อรุณรุง บุณธนันตพงศ (2549:25) ไดกลาวไวดังตอไปน้ี  
 1)  ชาวบาน ชุมชน ผูดอยโอกาสจะต่ืนตัว ไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  มีความเช่ือมั่น
ในทางท่ีจะใหความรวมมือกันหรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เพื่อกอประโยชนสูงสุดแกตนเองและ
ชุมชน        
 2) ประชาชนไดรับการแกไขปญหา  ผูดอยโอกาสมีโอกาสมากขึ้น การจัดสรรทรัพยากร ตาง ๆ มีการกระจายอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  
รวมท้ังมีขอมูลขาวสารท่ีสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีตอคนในชุมชน  
 3) มีวิจัยและพัฒนาไดเรียนรูจากชุมชน ไดประสบการณการทํางานรวมกับชุมชน อันกอใหเกิดความเขาใจอันดี และเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาตนเองของนักวิจัยและพัฒนาอยางแทจริง   

4) ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที  เนื่องจากไดลงมือทํากิจกรรมโดยอาศัยหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชน และ
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เกิดการผนึกกําลังรวมกัน โดยท่ีประชาชนเปนผูรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ ตลอดจนเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ผลงานท่ีโครงการที่ดําเนินการอยู  

ดังน้ัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงหมายถึงกระบวนการของการทํางานรวมกัน ปฏิบัติงานรวมกัน และแกปญหารวมกันท้ัง
ในระยะส้ันและระยะยาว (พณณาและมนตชัย,2550) มีวัตถุประสงคมุงไปท่ีการแกปญหาในการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของชุมชน PAR เปนการ
วิจัยรูปแบบหนึ่งใหผูวิจัยไดสรางความรูหรือความเขาใจจากการปฏิบัติ จะมีความเหมาะสมกับสถานการณที่การวิจัยวิธีอื่นทําไดลําบาก (พิมพันธ   
เดชะคุปต,2549) รูปแบบการทํางานเปนไปในลักษณะท่ีผูวิจัยชักนําผูจะถูกวิจัยเขามาเปนนักวิจัยรวม รวมกันวางแผนต้ังแตขั้นแรก และขั้นตอๆ ไป 
แลวก็ดําเนินงานไปตามท่ีวางแผนไวแลว กลุมผูวิจัยก็จะประชุมเพื่อพิจารณางานในดานตางๆ ที่มีรวมกัน ทําใหรูวาควรจะตัดสินใจวาควรทําอะไรใน
ขั้นตอนตอไป ขอมูลประเภทใดที่ยังขาดอยู เปาหมายใดท่ีจะทําใหสําเร็จ และจะใชวิธีการอยางไร 
 

(3)  แนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการเรียนรู  เปนสิ่งที่จะอธิบายวา  คนเราเกิดการเรียนรูไดอยางไร  มีปจจัยอะไรที่เอื้อตอการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรูไมไดทําใหเกิด

การเรียนรู  และไมไดบอกวาทําอยางไรจึงจะเกิดการเรียนรูเปนคุณลักษณะของคน เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  แสดงออกไดดวยพฤติกรรม  ดูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    กระบวนการที่เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีการเรียนรูและการเรียนรู  คือ การจัดการเรียนการสอน  (สุโขทัยธรรมมาธิราช,    
2536 : 172)  ทฤษฎีการเรียนรูที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  แบงเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
 1)  กลุมพฤติกรรมนิยม  ไดแกแนวคิดของสกินเนอร  (Skinner)  กลุมนี้สนใจพฤติกรรมของคนที่เปล่ียนแปลงได  เห็นวาสภาพแวดลอมมี
อิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน  สกินเนอร  เชื่อวาการเรียนรูของคนเกิดขึ้นจากการไดมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม    ปจจัยสําคัญ  3  ประการ ของการพัฒนาการเรียนรู  คือ การเสริมแรง การลงโทษ และการหยุดยั้ง  คือ เสริมแรง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  และลงโทษ หรือหยุดยั้งพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  เพื่อใหเด็กสามารถแยกไดวาพฤติกรรมใดควรทํา  พฤติกรรมใดไมควร
ทํา  ทฤษฎีนี้ไมมองลึกลงไปวามีอะไรเกิดขึ้นในกลไกของการคิดเร่ืองของกระบวนการของจิตและปญญา  เพราะถือวาเปนสิ่งสังเกตไมได  และมีการ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดชัดเจน  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2550:6) 
 2) กลุมปญญานิยม  ไดแกทฤษฎีของเพียเจท  (Piaget)  บรูเนอร และออสุเบล  (Brunner and  Ursubel)  (โกวิท ประวาลพฤกษ และคณะ.  
ม.ป.ป. : 79-89)  กลุมนี้สนใจปจจัยภายในตัวบุคคล  ที่เรียกวาโครงสรางทางปญญา  ซึ่งมีผลตอการเรียนรู  เช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู  
และมีกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาตอเนื่อง  ต้ังแตเกิดจนส้ินอายุขัย  (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา.  2539 : 4)  ปญญาเกิดจากตัวบุคคลเอง ไมใชจาก
เงื่อนไขหรือสภาพแวดลอม  ดังนั้นความรูเดิมและสภาพแวดลอมท่ีมีความหมายตอบุคคล  จะมีผลตอการเรียนรูในเร่ืองใหม 
 3) กลุมมนุษยนิยม  ไดแก  ทฤษฎีของ  โรเจอร  (Roger)  และมาสโลว  (Maslow)  (โกวิท  ประวาลพฤกษ และคณะ.  ม.ป.ป.)  กลุมน้ีให
ความสําคัญกับความเปนมนุษยของคนแตละคน  เชื่อวา  คนดีมาแตกําเนิดมีอิสรภาพมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีความสามารถเฉพาะตัว 
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(4)  งานวิจัยและแนวคิดที่เก่ียวของ 
 South Florida Center for Educational Leader (2000) ไดพัฒนารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือ มีลักษณะของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 
คือ เปนการศึกษาในระยะยาวมีทั้งครู ผูบริหาร อาจารยมหาวิทยาลัย นักธุรกิจ และกลุมผูสนใจ ซึ่งจะมีการนัดประชุมกันเปนระยะๆ เชน ทุก              
2 สัปดาห หรือเดือนละคร้ัง ผูเก่ียวของจะตองเรียนรูและใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล จัดระบบ ในการวิเคราะหขอมูลของผูเรียน
และสภาพแวดลอมการเรียนรู วิธีการเรียน วิธีสอน พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดลอมของการเรียนรู   
 Miller (2000) เสนอการทําวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือ ในโครงการ WATCH ในป 1998-1999 เพื่อปรับปรุงทักษะการเขียนของผูเรียน 
กลุมท่ีไดทําการศึกษาโดยทําการวิจัยแบบรวมมือใน 3 กลุม โดยเนนการพัฒนาทักษะการเขียนทั่วทั้งโรงเรียน มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางดานการ
เขียนของผูเรียน การปรับปรุงการสอนทักษะการเขียนภายในทุกวิชา และพัฒนาหลักสูตรการเขียนเปนวงจรอยางตอเนื่อง 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังน้ีประชากรมีทั้งส้ิน 432 คน  เปนนักเรียนระดับปวช.  จํานวน  420 คน  ครูที่สอนนักเรียนระดับปวช.จํานวน 21 คน จาก
โรงเรียนพาณิชยการภาษานุสรณ จ.กรุงเทพฯ และผูวิจัยจํานวน 1 คน   
 กลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูรวมการวิจัยคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน  147 คน  ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ประกอบดวยนักเรียนระดับปวช. จํานวน  
145 คน  ครูที่สอนนักเรียนระดับปวช.จํานวน 1 คน  จากโรงเรียนพาณิชยการภาษานุสรณ จ. กรุงเทพฯ และผูวิจัย จํานวน 1 คน   
 

2.2  การออกแบบการวิจัยและพัฒนาระบบ 
 การวิจัยในคร้ังนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชคอมพิวเตอรหรือ CCPAR Model ดังนี้  

การออกแบบรูปแบบการวิจัย  
 หลังจากท่ีไดทําการสังเคราะหรูปแบบการวิจัยแลว ไดทําการออกแบบรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชคอมพิวเตอร 
ใชหลักการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) โดยใชวงจร PDCA ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี คือ 
ขั้นวางแผน (Plan-P) ขั้นการปฏิบัติ (Do-D) ขั้นสังเกต (Check-C) และขั้นสะทอนการปฏิบัติ (Action-A) (Panana and Monchai,2008) ดังนี้ 
 1.  ขั้นวางแผน  กําหนดแผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนดรายละเอียดตางๆของแผนการจัดการเรียนรู  เชน  กําหนดวัตถุประสงค  เนื้อหา  
กิจกรรมการสอน  การดําเนินการสอน  สื่อ และ การประเมินผลเพื่อใชในการเรียนการสอนตอไป 
 2.  ขั้นปฏิบัติและสังเกต  การปฏิบัติตามแนวดําเนินการตามแผนที่ไดวางแผนไวอยางมีเหตุผลและมีการควบคุม  เพื่อใหเปนไปตามแผนท่ี
วางเอาไวพรอมท้ังมีการเก็บบันทึกขอมูล   ที่ไดจากการปฏิบัติงานไวเพื่อนํามาใชตอไป 
 3.  ขั้นสะทอนการปฏิบัติ  เพื่อเปนการทําใหเห็นถึงการกระทําที่ไดบันทึกไวจากการสังเกต  การเก็บขอมูล  เปนการแสดงใหเห็นถึงผลของ
การปฏิบัติ  ซึ่งถือวาเปนการประเมินผลประเภทหนึ่งแลวยังเปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนกอนที่จะดําเนินการจริง  การสะทอนขอมูลเปนขอแนะนํา
ในการดําเนินงานตอไปท่ีเปนไปได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการออกแบบรูปแบบการวิจัย 

8.ปฏิบัติการและสังเกต 

9.สะทอนการปฏิบัติ 

10.การมีสวนรวมของ
ผูเรียน ผูสอน และผูวิจัย 

1.วางแผน 

2.ปฏิบัติการและสังเกต 

3.สะทอนการปฏิบัติ 

วงจรท่ี 3 วงจรท่ี 1 วงจรท่ี  2 

5.ปฏิบัติการและสังเกต 

6.สะทอนการปฏิบัติ

4.ปรับปรุงแผน 

 

7.ปรับปรุงแผน 
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 การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบโดยรวม การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบโดยรวม 
 ขั้นการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ เปนขั้นตอนท่ีนําเอาปญหาและความตองการดานตางๆ ที่จําแนกไวในขั้นตอนการออกแบบ
รูปแบบการวิจัยใชในการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชคอมพิวเตอร (พณณาและมนตชัย, 2551) เชน 
ออกแบบฐานขอมูล ฟงกชั่นในระบบ การออกแบบจอภาพ รูปแบบตัวอักษร สีที่ใช แบบรายงานผลตางๆ สําหรับงานวิจัยนี้ไดมีการออกแบบ
ฐานขอมูลโดยใชฐานขอมูล MySQL ดานการออกแบบจอภาพและการแสดงผลของแตละโมดูลและการเช่ือมโยงกันของแตละโมดูล จะออกแบบการ
แสดงผลและทดลองจริงกับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ความละเอียด 800 x 600 จุดตอนิ้ว แสดงผลบนบราวเซอร (Browser) Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป 

 ขั้นการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ เปนขั้นตอนท่ีนําเอาปญหาและความตองการดานตางๆ ที่จําแนกไวในขั้นตอนการออกแบบ
รูปแบบการวิจัยใชในการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชคอมพิวเตอร (พณณาและมนตชัย, 2551) เชน 
ออกแบบฐานขอมูล ฟงกชั่นในระบบ การออกแบบจอภาพ รูปแบบตัวอักษร สีที่ใช แบบรายงานผลตางๆ สําหรับงานวิจัยนี้ไดมีการออกแบบ
ฐานขอมูลโดยใชฐานขอมูล MySQL ดานการออกแบบจอภาพและการแสดงผลของแตละโมดูลและการเช่ือมโยงกันของแตละโมดูล จะออกแบบการ
แสดงผลและทดลองจริงกับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ความละเอียด 800 x 600 จุดตอนิ้ว แสดงผลบนบราวเซอร (Browser) Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป 

จากภาพที่ 4 เร่ิมตนจากสวนการจัดการส่ือประสานกับผูใช (User Interface Management System) โดยเราจะเร่ิมจากผูใช (users) ปอน
คําสั่งการทํางานตางๆ เขาสูระบบผานสวนนําเขาขอมูล (Input) จากนั้นจะเปนหนาที่ของระบบจัดการส่ือประสานกับผูใช จะตองนําคําส่ังเหลาน้ันเขา
สูระบบ เชน ผูสอนลงทะเบียนเขาใชงาน หลังจากน้ันจะสงคําส่ังกลับไปยังระบบจัดการส่ือประสานกับผูใช (User Interface Management System) 
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อที่จะไดสงคําส่ังตอไปที่สวนอื่นๆ คือ สวนการจัดการขอมูล สวน CCPAR และระบบจัดการฐานขอมูล (Database  Management) 
ฐานขอมูลจะเปนแหลงเก็บสารสนเทศ  3 กลุมคือ R : Researcher, T : Teacher, S: Student เมื่อเร่ิมใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล  จะดําเนินการ
คนหาขอมูลท่ีตองการให   สวนทางดานขวามือเปนสวน CCPAR  จะทําการดําเนินงานใน 3 สวน คือ ขั้นตอนการสํารวจและวางแผน (Planning) 
ขั้นตอนการปฏิบัติและสังเกต (Acting) ขั้นการสะทอนการปฏิบัติ (Evaluation) ในสวนนี้จะมีลักษณะเปนวงจรที่มีการปรับปรุงแผนทุกคร้ัง แลว
นําไปปฏิบัติในวงจรตอไปเร่ือยๆ จนกวาจะสําเร็จ  และเม่ือผลลัพธไดถูกประมวลผลแลว จะถูกสงกลับไปยังผูใชผานทางระบบจัดการส่ือประสาน
กับผูใช (user interface subsystem) และสงไปยังหนวยแสดงผล (output) เพื่อแสดงผลลัพธออกทางจอภาพ (PC display)หรือเคร่ืองพิมพ (printers) 
ตามความตองการของผูใช (users) ดังภาพ 

จากภาพที่ 4 เร่ิมตนจากสวนการจัดการส่ือประสานกับผูใช (User Interface Management System) โดยเราจะเร่ิมจากผูใช (users) ปอน
คําสั่งการทํางานตางๆ เขาสูระบบผานสวนนําเขาขอมูล (Input) จากนั้นจะเปนหนาที่ของระบบจัดการส่ือประสานกับผูใช จะตองนําคําส่ังเหลาน้ันเขา
สูระบบ เชน ผูสอนลงทะเบียนเขาใชงาน หลังจากน้ันจะสงคําส่ังกลับไปยังระบบจัดการส่ือประสานกับผูใช (User Interface Management System) 
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อที่จะไดสงคําส่ังตอไปที่สวนอื่นๆ คือ สวนการจัดการขอมูล สวน CCPAR และระบบจัดการฐานขอมูล (Database  Management) 
ฐานขอมูลจะเปนแหลงเก็บสารสนเทศ  3 กลุมคือ R : Researcher, T : Teacher, S: Student เมื่อเร่ิมใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล  จะดําเนินการ
คนหาขอมูลท่ีตองการให   สวนทางดานขวามือเปนสวน CCPAR  จะทําการดําเนินงานใน 3 สวน คือ ขั้นตอนการสํารวจและวางแผน (Planning) 
ขั้นตอนการปฏิบัติและสังเกต (Acting) ขั้นการสะทอนการปฏิบัติ (Evaluation) ในสวนนี้จะมีลักษณะเปนวงจรที่มีการปรับปรุงแผนทุกคร้ัง แลว
นําไปปฏิบัติในวงจรตอไปเร่ือยๆ จนกวาจะสําเร็จ  และเม่ือผลลัพธไดถูกประมวลผลแลว จะถูกสงกลับไปยังผูใชผานทางระบบจัดการส่ือประสาน
กับผูใช (user interface subsystem) และสงไปยังหนวยแสดงผล (output) เพื่อแสดงผลลัพธออกทางจอภาพ (PC display)หรือเคร่ืองพิมพ (printers) 
ตามความตองการของผูใช (users) ดังภาพ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาพท่ี 4 แสดงโมเดลการทํางานของ CCPAR ภาพท่ี 4 แสดงโมเดลการทํางานของ CCPAR 
ที่มา (Panana and et al., 2008) ที่มา (Panana and et al., 2008) 

2.3  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 2.3  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก   
 1.  เคร่ืองมือผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดแก  1.  เคร่ืองมือผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดแก 
  ขั้นวางแผน    ขั้นวางแผน  
  เคร่ืองมือที่ใช  Chat, Webbord, E-mail ,อื่นๆ    เคร่ืองมือที่ใช  Chat, Webbord, E-mail ,อื่นๆ  
  ขั้นปฏิบัติการและสังเกต   ขั้นปฏิบัติการและสังเกต 
  เคร่ืองมือที่ใช Chat, Webbord, E-mail ,อื่นๆ    เคร่ืองมือที่ใช Chat, Webbord, E-mail ,อื่นๆ  
  ขั้นสะทอนการปฏบัิติ   ขั้นสะทอนการปฏบัิติ 
  เคร่ืองมือที่ใช E-mail ,Chat, Webbord, อื่นๆ    เคร่ืองมือที่ใช E-mail ,Chat, Webbord, อื่นๆ  
 2.  แบบสอบถามผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 5 ชุด  2.  แบบสอบถามผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 5 ชุด 
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3.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยใชคอมพิวเตอร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงสรุปผลการวิจัย 
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 ผูเรียน ผูสอน ผูวิจัย ความพึงพอใจระดับ 

การวางแผน   1.      
1.1 การสํารวจ
ปญหา 

ไดแสดงความตองการของตนเองในการเลือกเรื่องที่ตนเองตองการจะเรียน
จัดเตรียมขอมูลเรื่องที่จะเรียน  เพื่อนํามาเรียงลําดับตามความสําคัญ   พรอมที่
จะดําเนินการตัดสินใจเลือกที่จะเรียน ตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะเรียนจากการที่
เรียงลําดับเนื้อหาไวแลว  ไดเนื้อหาที่จะเรียนกอนหลัง 

มีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก  โดยให
คําแนะนําเรื่องที่จะเรียน  แหลงเรียนรูในเรื่อง
ที่จะเรียน 

ใหขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู 

  
 

มาก 

1.2 การกําหนด
จุดประสงค 

กําหนดความตองการในการมีสวนรวมในการกําหนดจุดประสงค เปนผูอํานวยความสะดวก  โดยใหคําแนะนํา  
ใหความรู 

ทําหนาที่ดูแล  ใหขอเสนอแนะ  ความ
คิดเห็นในการกําหนดจุดประสงค 

  

มาก 

330 1.3  เนื้อหา แสดงความตองการโดยการกําหนดเนื้อหาที่จะเรียนเปนผูเลือกเนื้อหาที่จะ
เรียน  โดยการเรียงลําดับเนื้อหาที่จะเรียน ตัดสินใจเลือกเนื้อหา  เปนการ
กําหนดเนื้อหาที่จะเรียนจากความตองการของนักเรียนที่จะเรียน 

เปนผูอํานวยความสะดวก  โดยการให
รายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียน 

ทําหนาที่ดูแล  ใหขอเสนอแนะ   มาก 

1.4  วิธีสอน ไดเสนอวิธีการสอน  โดยเลือกวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ความสามารถของนักเรียนจากการคนควาขอมูลเรื่องวิธีสอน สินใจเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  โดยเลือก   การสอนแบบ
อภิปราย  การสอนแบบเนนประสบการณและการสอนแบบกระบวนการ
กลุมรวมมือ 

เปนผูอํานวยความสะดวก  โดยใหความรู
เรื่องวิธีสอนใหนักเรียนเกิดความรูความ
เขาใจ  แลวนํามาใชเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหา 

ทําหนาที่ดูแล  ใหขอเสนอแนะ   มากที่สุด 

1.5  สื่อการสอน ตัดสินใจเลือกสื่อการสอน  โดยการกําหนดวาเปนเอกสารประกอบการ
อภิปราย  รูปภาพของตัวอยางที่ใชในการอภิปรายและจากวัสดุอุปกรณที่เปน
ของจริง จัดเตรียมสื่อ  โดยคนควาขอมูลมาจัดทาํเปนเอกสารและรูปภาพ
ประกอบการอภิปราย   

เปนผูอํานวยความสะดวก  ใหคําแนะนํา  
ขอสังเกตในการจัดทําสื่อประกอบการ
อภิปราย 

ทําหนาที่ดูแล  ใหขอเสนอแนะ   

 

มาก 

 



 ผูเรียน ผูสอน ผูวิจัย ความพึงพอใจระดับ 
1.6  การวัดผล  
ประเมินผล 

รวมกําหนดวิธีการวัดผล  ประเมินผล  โดยกําหนดเกณฑ  วิธีการ  ขอบเขต
ของการวัดผล  ประเมินผลรวมกัน 

เปนผูอํานวยความสะดวก  ใหคําแนะนําใน
การวัด  ประเมินผล 

ทําหนาที่ดูแล  ใหขอเสนอแนะ   มาก 

2. การปฏิบัติและ  
การสังเกต   

    

2.1  

Proceeding of R
M

U
TTO

 Research C
onference  2009 

 

 

ขั้นนํา รวมกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยทํากิจกรรมตามที่นําเสนอจัดเตรียมการ
อภิปราย  โดยแบงหนาที่  การจัดสถานที่  อุปกรณประกอบการอภิปรายและ
การลงมือปฏิบัติ 

เปนผูนําเขาสูบทเรียน  โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
โยงเขาสูบทเรียนโดยใชวิธีการตางๆ 
 

 
 

 

มากที่สุด 

2.2  ขั้นสอน เปนผูดําเนินการอภิปราย  มีสวนรวมในการดําเนินการสอน  โดยมีการ
อภิปราย  การลงมือปฏิบัติ  การซักถาม  ตอบคําถามหลังจากการอภิปรายและ
ลงมือปฏิบัติแลว 

เปนผูอํานวยความสะดวก  โดยใหคําแนะนํา  
ซักถามในเรื่องที่อภิปรายหรือขั้นตอนในการ
ลงมือปฏิบัติที่ขาดไป  ใหคําอธิบายในเนื้อหา
ที่อภิปรายและขั้นตอนหรือเทคนิคในการ
ผลิตใหมีความชัดเจนขึ้น 
 

 มากที่สุด 
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2.3  ขั้นสรุป ชวยกันสรุปผลการเรียนการสอน  โดยการซักถาม  รวมกันสรุป ใหความชวยเหลือในการสรุปผล   
โดยการซักถามและชวยสรุป 
 

 มาก 

2.4  การวัดผล มีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาที่สอบและกําหนดเกณฑ  เปนผูใหความชวยเหลือ  ใหคําแนะนําและ
ดําเนินการวัดผลตามเนื้อหา  เกณฑที่กําหนด
รวมกับนักเรียน 
 

 
 การประเมินและผูประเมินเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 

มาก 

3.  การสะทอนการ 
ปฏิบัติ 

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองไป
เปนผูอํานวยความสะดวกในการให
คําแนะนํา  ใหความชวยเหลือนักเรียนในการ
เรียนการสอนทุกดาน 

เปนผู ใหบริการต างๆ   เพื่ อใหการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีสวนรวม
ดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

ไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองวามีสวนรวม ในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น 
 

มากที่สุด 
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การใชชดุกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
Application of Co-Curricular Learning Package “Environmental Education” 

for Second Level Students 
 

นุชนี   หินจําปา 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

E-mail : 5170200370@Stdmail.kku.ac.th  โทรศัพท  089 – 2840394 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 และศึกษาความรู  
ความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  พฤติกรรมการมีสวนรวมในชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ศึกษาระดับเจตคติตอสิ่งแวดลอมท้ังกอนและหลังการใชชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา  2551 โรงเรียนหนองนํ้าใส  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  แบบบันทึกคะแนนผลงานนักเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม  แบบวัดเจตคติตอ
สิ่งแวดลอม  แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ผลการสรางชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 จํานวน 6 ชุด ไดแก ชุดท่ี 1 โรงเรียนในฝน  
ชุดที่ 2 โรงเรียนสีเขียว  ชุดที่ 3 รวมพลังพัฒนาโรงเรียน  ชุดที่ 4 หนองนํ้าใสไรขยะ  ชุดที่ 5 โรงเรียนสวยดวยมือเรา และชุดที่ 6 โรงเรียนของเรานาอยู  
พบวา คาเฉลี่ยของชุดกิจกรรม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.  ผลการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ือง  สิ่งแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
  2.1  คาเฉล่ียของคะแนนผลงานนักเรียนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 80.36 และนักเรียนหญิงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมมากกวานักเรียนชาย 
    2.2  พฤติกรรมการมีสวนรวมในชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการเขารวมกิจกรรม ความรับผิดชอบ  การมีสัมพันธภาพ  การ
แสดงความคิดเห็น  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
  2.3  นักเรียนมีเจตคติตอส่ิงแวดลอมหลังการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  2.4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังการใชชุดกิจกรรม  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุด 

 

ABSTRACT 
 The aim of this research was to develop a Co-Curricular Learning Package “ Environmental Education ”  for Second Level Students, 
and to study the subjects observed participation behavior, their attitude to the environment and their level of satisfaction after using the 
environmental package. The sample groups were 40 students in Prathom 6 studying in term 1, 2008, in Nongnumsai school, Office of Educational 
Service Area of Nakornrashasima Region 4. The research tools were the Co-Curricular Learning Package, a record scale work form, an observed 
behavior form, and an environmental attitude form to judge satisfaction towards the Co-Curricular Learning Package. The collected data was 
analyzed by mean and standard deviation. The research results were as follows:  
 1.  Regarding achievement,  the Co-Curricular Learning Package “Environmental Education”  for Second Level Students had 6 
features; Package 1 : The ideal dream school, Package 2 : The green school, Package 3 : Developing the school together, Package 4 : Nongnamsai 
garbage less, Package 5 : The beautiful school with our hands, and Package 6 : The warm school.  All packages were suitable for the students at the 
high level.   
 2.   Additional findings from using the Co-Curricular Learning Package  “ Environmental Education ”  for Second Level Students :  
  2.1  The mean scale work is 80.36 %  and the girls have knowledge and understanding better than the boys. 
  2.2  Activity Participation, responsibility, relationships and subject’s opinions were at the highest level. 
  2.3  The students’ environmental attitude after using the Co-Curricular Learning Package was better than before using the 
Co-Curricular Learning Package. 
   2.4  Satisfaction after using the Co-Curricular Learning Package were at the highest level.  
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1.  บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทย  กําลังประสบปญหาในดานส่ิงแวดลอมตาง ๆ มากมาย  ซึ่งสภาพความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว เชน ปญหาการลดลงของปาไม ปญหาดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ ปญหานํ้าไมเพียงพอ ไมเหมาะแกการใชและการบริโภค  จึงสงผลทําให
ปญหาสิ่งแวดลอมไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น  เพราะผลกระทบของปญหาดานส่ิงแวดลอมน้ันมิใชเพียงทําใหเกิดความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอมเทาน้ัน แตทําใหเกิด ความเส่ือมโทรมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองอีกดวย ซึ่งสาเหตุหลักของปญหา 
สิ่งแวดลอมมีอยูหลายประการ อาทิ การเพิ่มของประชากรอยางรวดเร็ว การใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ขาดความเอาใจใสที่ดี ความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว การใชเทคโนโลยีในทางที่ผิด การพัฒนาท่ีไมสมดุล โดย มุงแตการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชาชนไมมีสวนรวมในการ
อนุรักษ และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของมนุษยมีความมักงาย และเห็นแกตัวคํานึงถึงแตประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม 
เพราะจิตใจมีแตความโลภ ขาดการบูรณาการท่ีดี ขาดจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

ปญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางในทุกพื้นที่ วิธีการที่จะชวยลดปญหาได คือ การใหการศึกษา
เพื่อสรางความรู  ความเขาใจ  ความคิด  ทักษะและจิตสํานึกในดานส่ิงแวดลอมใหแกประชาชน (เสริมศรี, 2539) การจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอม
โดยท่ัวไปเรียกวา สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการท่ีมุงสรางความรู เนนการสรางความรู ความคิด ความสํานึก ความรับผิดชอบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมในเร่ือง สิ่งแวดลอม รวมถึงการนําเอาทรัพยากรไปใชอยางชาญฉลาดและคุมคา (วินัย, 2535)  ดังเปนเปาหมายที่สําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตราท่ี 69 และมาตรา 70  ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีของบุคคลไวหลายประการ  รวมถึงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมไวอีกดวย  เชน  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศรับราชการทหาร  เสียภาษีอากร  ชวยเหลือราชการ  รับการศึกษาอบรม  พิทักษปกปอง  สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จะเห็นวาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญที่ทุกคนควรรวมมือในการอนุรักษ ปองกันรักษา และรวมกันแกปญหาอยางจริงจัง 
  การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนั้น ไมไดเนนการปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหไดตระหนักถึงผลกระทบ ของสภาวะแวดลอม ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยอยางจริงจังรวม ทั้งไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของส่ิงแวดลอม ที่มุงจะสราง
เจตคติและพฤติกรรมท่ีเปนการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยการสอนส่ิงแวดลอมใหไดผลดีนั้นจะตอง เขาใจเร่ืองเจตคติ และการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของฮาทซ็อค ที่วา “เจตคติของคนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญและพิเศษยิ่งของ 
ระบบสิ่งแวดลอมท้ังหมด  เพราะเจตคติของบุคคลในสังคมที่มีตอสิ่งแวดลอม  จะเปนตัวกําหนดระดับคุณภาพ  และสภาพส่ิงแวดลอมของสังคมนั้น 
เนื่องจากบุคคลตองเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา” ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ควบคู
กับการมีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพราะ โดยหลักการแลวการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหไดผลอยางแทจริง เปนเร่ืองของการแสดงออกทาง
พฤติกรรม การปฏิบัติตน และส่ิงท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติตนของมนุษยนั้น คือ เจตคตินั่นเอง สวนเจตคติที่เอื้อตอการแกปญหาส่ิงแวดลอม มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติอันมีสวนเพิ่มหรือลดปญหาสิ่งแวดลอม (โกสินทร, 2521) ดัง  นั้น ถาสามารถพัฒนาเจตคติตอ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลไดแลว ก็มีแนวโนมจะทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติตนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมได โดยรูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด รูจัก หวงแหนรวมกันดูแลรักษา  และชวยปองกันการเกิดปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเปนสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 

การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม จะถูกกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกชวงช้ัน  แตเนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอน
จริง  มีปจจัยหลายอยางท่ีทําใหนักเรียนไมสามารถเรียนรู และเขาใจเก่ียวกับปญหาส่ิง-แวดลอมไดอยางเพียงพอ ทําใหการเรียนรูในยุคปฏิรูปจึงไม
จํากัดอยูแตเฉพาะในหองเรียน หรือหองปฏิบัติการเทา นั้น นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนรูหลายเร่ืองตองการเวลาในการทํากิจกรรม มากกวาเวลาที่จัด
ไวในตารางเรียนเวลาปกติดวย (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547)  และจากประสบการณของผูวิจัย ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีจัด การเรียนการ
สอนในระบบโรงเรียน จึงทราบและมีความเขาใจปญหาในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ประการที่ หนึ่ง การเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนมีเวลา
ที่จํากัด   ทําใหตองรวบเน้ือหาทุกหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับระยะ เวลา  40  สัปดาห/ปการศึกษา  ประการท่ีสอง  คือ การเรียนการสอนตาม
สภาพจริงนั้น   ยังคงเปนการเรียนการสอนที่มีครูเปนศูนยกลางการเรียนรู นักเรียนไมมีโอกาสไดเรียนรูดวยตนเองหรือไดเรียนรูจากประสบการณตรง
นอยมาก  และประการสุดทาย  คือ  ปญหาสิ่งแวดลอมของทองถ่ินไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร  แตหากผูเรียนไดเรียนรูปญหาเหลาน้ีดวยชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย นาสนใจ เนื้อหางายตอการเรียนรู และสามารถ เรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี  นักเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตัวเอง  สวนครูเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนํา  ทําใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  และทัศนคติที่ดี  และสามารถนําไปประยุกตใชได  นอกจากน้ี
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรยัง ชวยใหนักเรียนปรับตนเองใหเขากับสภาพชีวิตของการเปนนักเรียน ชวยสรางความสมดุลระหวางการใชเวลาเรียนและ
การใชเวลาวาง  ชวยสรางความสนใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ  ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสสํารวจอาชีพตาง ๆ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในเวลาวาง และนักเรียนสามารถเรียนรูเร่ืองความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีครูที่ปรึกษาคอยให
คําแนะนํา 
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  โรงเรียนหนองน้ําใส จัดเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ ที่ไดเปดสอนในระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 612  คน  มีครูทั้งหมด 26 คน  มีพื้นที่ทั้งหมด 2 แปลง จํานวน 64 ไร 
ต้ังอยูในพื้นที่ของตําบลหนองนํ้าใส อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา มีหมูบานในเขตบริการ จํานวน 7 หมูบาน  คือ บานหนองนํ้าใส  บานไทรงาม  
บานใหมสามัคคี    บานโนนกระถินศรีประทา บานโนนเพชร  บานราษฎรพัฒนา  บานเขากระโดน (โรงเรียนหนองนํ้าใส, 2550) ซึ่ง เปนพื้นท่ีที่กําลัง
ประสบปญหาส่ิงแวดลอมหลายอยาง  เชน  ปญหาขยะ  การตัดไมทําลายปา  การใชพลังงานมากเกินไป การลดลงของสัตวปา เปนตน  ซึ่งท่ีผานมา
โรงเรียนไดสงเสริมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมตาง ๆ  โดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในทองถ่ิน อีกทั้งโรงเรียนต้ังอยูในบริเวณที่มีแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพบรรยากาศที่มีความเหมาะสมตอการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจากนี้วิสัยทัศนของโรงเรียนหนองน้ําใสไดให
ความสําคัญในเร่ือง ของสิ่งแวดลอม และมีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวา หากมีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรูปญหาส่ิงแวดลอมของทองถ่ินใหแกนักเรียน ในระดับชวงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4–6) ของ     โรงเรียนหนองน้ําใส   โดยผานการใชชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  จะ ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัว 
โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญคือ การเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ เรียนรูและใกลชิดกับสิ่งแวดลอม อันจะชวยพัฒนาใหเด็ก ๆ เหลาน้ันเกิดความรักและหวง
แหนในสิ่งแวด- ลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547)  ก็จะสามารถพัฒนาความรูและความเขาใจ  ซึ่งจะเอื้อในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน  รวมท้ังผลในระยะยาวก็คือ นักเรียนสามารถใชความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยางยั่งยืน  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการ
วิจัย เร่ือง การใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
 1)   เพื่อสรางชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  
 2)  เพื่อทดลองใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง สิ่งแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ในดานความรูความ
เขาใจ พฤติกรรมการมีสวนรวม และเจตคติตอสิ่งแวดลอม 
          3)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง สิ่งแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  หลังการ
ใชชุดกิจกรรม 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1)  ไดชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ที่จะนําไปสูการประยุกตใช 

2)  นักเรียนมีความรู ความเขาใจ  พฤติกรรมการมีสวนรวม และเจตคติที่ดีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไป สูการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
 

1.4  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการจัดชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและ    
ปยะพงษ  สุริยะพรหม  (2546)  ผูวิจัยสนใจการใชชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ประกอบดวย 
6  ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
      ประชากร นักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) โรงเรียนหนองนํ้าใส  สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมาเขต 4 ภาคเรียนที่1  
ปการศึกษา 2551 จํานวน 240  คน 
        กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 หอง โรงเรียนหนองน้ําใส  สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมาเขต 4 ภาคเรียนที่1 
ปการศึกษา 2551  โดยทําการสุมอยางงาย  (Simple  Random Sampling) มาจํานวน 1 หอง ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน 40 คน 

1. โรงเรียนในฝน 
2. โรงเรียนสีเขียว 
3. รวมพลังพัฒนาโรงเรียน 
4. หนองนํ้าใสไรขยะ 
5. สิ่งแวดลอมสวยดวยมือเรา 

โรงเรียนของเรานาอยู 

1. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
2. พฤติกรรมการมีสวนรวมในชุดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3. เจตคติตอสิ่งแวดลอม 
4. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6. 
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2.2  เครื่องมือในการวิจัย 
     2.2.1  ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ือง สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 จํานวน 6 ชุดไดแก 

ชุดที่ 1  โรงเรียนในฝน ประกอบดวย    
  (1)  กิจกรรม  ขอคิดขอเขยีน 
  (2)  กิจกรรม  จากใจผานจอ 
            ชุดที่ 2  โรงเรียนสีเขียว ประกอบดวย  
  (1)  กิจกรรม  พืชผักเขียวขจีชีวีมีสุข 
  (2)  กิจกรรม  รมไมชายคารมร่ืนสบายตา 
            ชุดที่ 3  รวมพลังพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย  
   (1)  กิจกรรม  รวมดวยชวยกัน 
   (2)  กิจกรรม  สวยสะอาดตาชีวามีสุข 
            ชุดที่ 4  หนองนํ้าใสไรขยะ ประกอบดวย  
   (1)  กิจกรรม  เขตปลอดขยะ 
   (2)  กิจกรรม  แปรรูปขยะ 
            ชุดที่ 5  สิ่งแวดลอมสวยดวยมือเรา ประกอบดวย 
   (1)  กิจกรรม  ชวยกันคิดชวยกันทํา 
   (2)  กิจกรรม  สวนหยอมเพื่อสุขภาพ 
            ชุดที่ 6  โรงเรียนของเรานาอยู ประกอบดวย  
   (1)  กิจกรรม  5 ส สุขจิตสบายใจ 
                   (2)  กิจกรรม  โรงเรียนของเรานาอยู 
  2.2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 
  2.2.3  แบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม 
  2.2.4  แบบวัดความพึงพอใจ 
  2.2.5  แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของ 
           (1)  ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  

  (2)  แบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม 
  (3)  แบบวัดความพงึพอใจตอชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา 
 

2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การสรางชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โดยนําชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสม  และความสอดคลองขององคประกอบของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา 
                ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 40 คน  มีทั้งส้ินจํานวน 6 ชุด 12 กิจกรรม โดยใชเวลาในการเรียนการสอนกิจกรรมละ 2 ชั่วโมง ทุกวันอังคารเปนเวลา 12 สัปดาห พรอมกับ
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียน  

ขั้นตอนท่ี 3  ประเมินผลการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใชแบบวัดความพึงพอใจและแบบวัดเจตคติตอ
สิ่งแวดลอม 
 

2.4  การวิเคราะหขอมูล  
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ดาน คือ ดานเจตคติตอสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  และดานพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียน  โดยใชโปรแกรม  SPSS วิเคราะหคาเฉล่ีย  ( X )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  แลวนํา
คาเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑของลิเคอรท ( Likert )  ดังนี้  (กิตติศักด์ิ, 2543)  

คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด             
คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก             
คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง             
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คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย             
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยที่สุด            

 

3.  ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
   จากการศึกษาพบวา คาเฉล่ียของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมมากและมีคาเฉล่ียในแตละชุดอยูระหวางเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากท่ีสุด  ชุดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ไดแก ชุดที่ 4 หนองนํ้าใสไรขยะ  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28  ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องสิง่แวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
 

ชุดกิจกรรม คาเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม 
ชุดที่ 1 โรงเรียนในฝน 4.00 ระดับมาก 
ชุดที่ 2 โรงเรียนสีเขียว 4.04 ระดับมาก 
ชุดที่ 3 รวมพลังพัฒนาโรงเรียน 4.22 ระดับมากท่ีสุด 
ชุดที่ 4 หนองนํ้าใสไรขยะ 4.28 ระดับมากท่ีสุด 
ชุดที่ 5 สิ่งแวดลอมสวยดวยมือเรา 4.10 ระดับมาก 
ชุดที่ 6 โรงเรียนของเรานาอยู 4.20 ระดับมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.14 ระดับมาก 
 

2. ผลการศึกษาเจตคติตอสิ่งแวดลอมกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
    จากการศึกษาพบวา นักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมหลังการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2 สูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลของการศึกษาเจตคติตอสิ่งแวดลอมกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 2   

 

กอนการทดลองใช หลังการทดลองใช 
ขอที ่ ขอความ 

X S.D. X S.D. 
1 ตนไม น้ํา อากาศ มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต 4.72 0.51 4.92 0.71 
2 สิ่งแวดลอมท่ีดีทําใหสุขภาพรางกาย แข็งแรงและจิตใจดี 4.31 0.72 4.69 0.66 
3 สิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเราเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูได 4.36 0.82 4.54 0.85 
4 ความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 4.13 0.66 4.54 0.79 
5 โรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมดีทําใหฉันมีความสุข 4.15 0.60 4.60 0.80 
6 ขยะเปนสิ่งกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 4.30 0.72 4.36 0.62 
7 เราควรใหความรวมมือการแกปญหาส่ิงแวดลอม 4.15 0.79 4.54 0.79 
8 สิ่งแวดลอมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 4.69 0.51 4.72 0.58 
9 เราสามารถปองกันการเกิดปญหาส่ิงแวดลอมได 3.95 0.84 4.09 0.90 
10 นักเรียนเคยรวมกิจกรรมปลูกปา 4.51 0.41 4.78 0.61 
11 นักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษาตนไมในโรงเรียน 3.95 0.64 4.20 0.74 
12 นักเรียนชวนเพื่อนในโรงเรียนคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งถงัขยะ 3.38 0.82 3.40 0.88 
13 นักเรียนเคยมีสวนรวมในการรณรงคไมทิ้งขยะเร่ียราด 3.54 0.93 3.84 0.90 
14 นักเรียนเคยเขยีนคาํขวัญรณรงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 3.77 0.96 3.93 0.86 
15 นักเรียนเคยนําขยะมาประดิษฐเปนผลงานศิลปะ 3.92 1.00 4.24 0.62 
 เฉลี่ย 4.12 0.73 4.30 0.75 
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3.  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
 

ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมเสริมหลักสตูร เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) 

ระดับ 
ขอที ่ ขอความ ( X ) ความพึงพอใจ 

1 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนาน 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
2 นักเรียนไดรับความรูจากการรวมกิจกรรม 4.75 0.48 มากท่ีสุด 

ในขณะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ นักเรียนมีอิสระในการใชความคิดและ
การแสดงออก 

3 4.80 0.51 มากท่ีสุด 

4 ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 4.15 0.93 มาก 
5 นักเรียนชอบกิจกรรมขอคิดขอเขียน 4.39 0.74 มากท่ีสุด 
6 นักเรียนชอบกิจกรรมจากใจผานจอ 4.24 1.00 มากท่ีสุด 
7 นักเรียนชอบกิจกรรมพืชผักเขียวขจีชวีีมีสุข 3.84 0.93 มาก 
8 นักเรียนชอบกิจกรรมรมไมชายคารมร่ืนสบายตา 4.36 0.69 มากท่ีสุด 
9 นักเรียนชอบกิจกรรมรวมดวยชวยกัน 4.51 0.71 มากท่ีสุด 
10 นักเรียนชอบกิจกรรมสวยสะอาดตาชีวามีสุข 4.30 0.72 มากท่ีสุด 
11 นักเรียนชอบกิจกรรมเขตปลอดขยะ 4.42 0.95 มากท่ีสุด 
12 นักเรียนชอบกิจกรรมแปรรูปขยะ 4.67 0.80 มากท่ีสุด 
13 นักเรียนชอบกิจกรรมชวยกันคิดชวยกันทํา 4.09 0.84 มาก 
14 นักเรียนชอบกิจกรรมสวนหยอมเพื่อสขุภาพ 4.15 0.79 มาก 
15 นักเรียนชอบกิจกรรม 5 ส สุขจิตสบายใจ 4.12 0.85 มาก 
16 นักเรียนชอบกิจกรรมโรงเรียนของเรานาอยู 4.60 0.60 มากท่ีสุด 
17 นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 4.57 0.70 มากท่ีสุด 
18 นักเรียนรูสึกคุมคาท่ีไดรับความรูที่มีประโยชนจากชุดกิจกรรม 4.54 0.61 มากท่ีสุด 
19 นักเรียนพอใจที่ไดแสดงความคิดเห็นของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม 4.39 0.74 มากท่ีสุด 
20 กิจกรรมชุดที่ 1 โรงเรียนในฝน 4.24 1.00 มากท่ีสุด 
21 กิจกรรมชุดที่ 2 โรงเรียนสีเขยีว 4.36 0.74 มากท่ีสุด 
22 กิจกรรมชุดที่ 3 รวมพลังพัฒนาโรงเรียน 4.51 0.71 มากท่ีสุด 
23 กิจกรรมชุดที่ 4 หนองน้ําใสไรขยะ 4.69 0.72 มากท่ีสุด 
24 กิจกรรมชุดที่ 5 สิ่งแวดลอมสวยดวยมอืเรา 4.27 0.83 มากท่ีสุด 
25 กิจกรรมชุดที่ 6 โรงเรียนของเรานาอยู 4.48 0.61 มากท่ีสุด 
 เฉลี่ย 4.40 0.75 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 3  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมท้ังหมดในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  
4.40   สวนในดานของชุดกิจกรรม  นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมท่ี 4 หนองนํ้าใสไรขยะ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.69 และกิจกรรม
ยอยท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมแปรรูปขยะ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 
 

4.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย   

1.  ผลการสรางชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  จํานวน 6  ชุด ไดแก ชุดท่ี 1 โรงเรียนในฝน 
ชุดที่ 2 โรงเรียนสีเขียว ชุดที่ 3 รวมพลังพัฒนาโรงเรียน ชุดที่ 4 หนองนํ้าใสไรขยะ  ชุดที่ 5 สิ่งแวดลอมสวยดวยมือเรา  และชุดท่ี 6 โรงเรียนของเรานา
อยู  พบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  มีความ เห็นวาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่  2  ทั้ง  6  ชุด  โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และชุดกิจกรรมที่ 4 หนองนํ้าใสไรขยะ  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
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  2.  ผลการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 
  2.1  พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ในดานการเขารวมกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ  การมีสัมพันธภาพ  การแสดงความคิดเห็น  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
  2.2  คาเฉลี่ยของคะแนนผลงานนักเรียนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 80.36 และนักเรียนหญิงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมมากกวานักเรียนชาย 
  2.3 นักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมหลังการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2  
สูงกวา กอนการใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2   
  2.4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  หลังการ
ใชชุดกิจกรรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.  การนําชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษาไปใช  ตองศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมจากคูมืออยางละเอียด เพื่อจะได

ทําความเขาใจและนําไปใชไดอยางถูกตอง และเกิดประสิทธิผลตามท่ีมุงหวังไว 
2.  กอนทําชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรฝกใหนักเรียนไดมีการวางแผนการทํางาน  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและรูจักการวางแผน

ในการทํางาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
3.  เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา   ควรจัดใหเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทํา  เพื่อใหนักเรียนเกิด

ความตอเนื่องในการเรียนรู  และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนอยางสูงสุด 
4.  ผูใชกิจกรรมสามารถปรับเน้ือหา และยืดหยุนเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับเหตุการณ หรือการดํารงชีวิตของ

นักเรียนตามความเหมาะสม 
5.  ในการสังเกต  และประเมินผลการรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ครูตองสังเกตนักเรียนใหทั่วถึง  เพื่อสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม  

ความรับผิดชอบ  การมีสัมพันธภาพ  และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน แลวนําไปประกอบการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมในเร่ืองอื่น ๆ  
2.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา  สําหรับนักเรียนชวงช้ันอื่นๆ  เพื่อศึกษาดูความเหมาะสมวาจะ

เหมาะสมกับนักเรียนระดับชวงช้ันใดมากท่ีสุด 
3.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระ โดยเนนการบูรณาการ 
4.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความคิดสรางสรรค และความคงทนตอสิ่งแวดลอม 
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การจัดการการเรียนรูเร่ืองหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ต 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อสรางรูปแบบการจัดการการเรียนรูเร่ือง หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บน
อินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ    โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบหยั่งลึก  จํานวน 6 คน   ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาวิชา  ดานรูปแบบการเรียน 4MATและดานการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาตีความขอมูล  
และเปรียบเทียบจัดหมวดหมูความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกันเขาไวดวยกัน  นําผลการเปรียบเทียบมาสังเคราะหขอมูล 
และสรุปผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการการเรียนรู มีองคประกอบดังน้ี  ตัวปอนไดแก ลักษณะรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของคอลบ   
วัตถุประสงคบทเรียนออนไลน  เนื้อหาบทเรียนออนไลน   รูปแบบการเรียน 4MAT  สื่อบทเรียนออนไลน  กิจกรรมสนับสนุน  กระบวนการ ไดแก 
บทบาทผูสอน การปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน การทดสอบกอนเรียน  การสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของคอลบ   การดําเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียน 4MAT  ผลผลิต ไดแก ประเมินผลดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลไกควบคุม ไดแก การกําหนดชวงเวลาดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  และขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไข 
 

ABSTRACT 
This research aimed to construct learning management of air-conditioning principles based on the 4MAT model provided through the 

Internet for undergraduates.  This study followed the pattern of qualitative research.  It was conducted through in-depth interviews with six experts 
including content experts, 4MAT model experts, and e-learning experts.  Then, their data were analyzed and classified, synthesized, and 
summarized. 
 The findings indicated that learning management  consisted  of four components,namely  (1) input, (2) process, (3) output, and           
(4) controlling factors.  Input included the Kolb’s learning model, the learning objectives, the on-line contents, the 4MAT learning model, the     
on-line media, and the supportive activities.  Process took account of the instructor’s roles, the first orientation, the preparation, the pre- test, and 
the survey of learning styles according to Kolb, and the 4MAT teaching approach.  Output embraced the achievement tests.  Controlling factors 
comprised the identification of various activities, and the feedback which was used to improvement. 
 

1.  บทนํา   
ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาของไทยในป พ .ศ. 2542 โดยมีใจความท่ีสําคัญดังน้ี หมวด 4   มาตรา 22   กําหนดวา การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและในหมวด 4 มาตรา 24 )  1   (  กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล       
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2542) กระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญจะประสบผลสําเร็จได  ผูสอนควรคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกันในดานสติปญญา ความถนัด อารมณและสังคม  ผลของความ
แตกตางในตัวแปรเหลานี้ ทําใหผูเรียนชอบวิธีการเรียนการสอนและทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเหมือนกัน  

รูปแบบการเรียนเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียนแตละคน  นักการศึกษาช่ือ เดวิด  คอลบ   (David Kolb) ไดจําแนกรูปแบบการเรียนของ
บุคคลออกเปน     4  แบบตามลักษณะการเรียนรูเชิงประสบการณ คือ 1) แบบคิดอเนกนัย (Diverger) เปนสไตลการเรียนที่ผสมระหวางการเรียนจาก
ประสบการณจริงเชิงรูปธรรมกับการเรียนจากการสังเกตและไตรตรอง  2) แบบดูดซึม (Assimilator) เปนแบบท่ีผสมระหวางการเรียนจากการคิดเชิง
นามธรรม กับการเรียนจากการสังเกตและไตรตรอง  3) แบบคิดเอกนัย (Converger) เปนแบบท่ีผสมระหวางการเรียนจากการคิดเชิงนามธรรมกับการ
เรียนจากการทดลองและปฏิบัติ  4) แบบปรับปรุง (Accommodator) เปนแบบท่ีผสมระหวางการเรียนจากประสบการณจริงเชิงรูปธรรมกับ 
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การเรียนจากการทดลองและปฏิบัติ (ประสาท, 2547) ดวยเหตุนี้ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนแตละคน จะเปนการชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียน  

นักการศึกษาช่ือ เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy) ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ
คอลบ ที่เรียกวา การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ประกอบดวยขั้นตอนดําเนินการ 8 ขั้นไดแก ขั้นตอนท่ี 1 การสรางประสบการณ  ขั้นตอนที่ 2  การ
วิเคราะหประสบการณ  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด   ขั้นตอนที่ 4   การพัฒนาความรูความคิด  ขั้นตอนที่ 5  การปฏิบัติ
ตามแนวคิดท่ีไดเรียนรู  ขั้นตอนที่ 6   การสรางสรรคชิ้นงานของตนเอง   ขั้นตอนที่ 7  การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช และ
ขั้นตอนที่ 8 การแลกเปล่ียนความรูความคิด (ทิศนา, 2548) 

นอกจากนี้ สื่อก็เปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการเรียนการสอน โดยสื่อทําหนาท่ีถายทอดเน้ือหาใหผูเรียนไดเรียนและทําความ
เขาใจเน้ือหาไดงายและรวดเร็ว การนําส่ือมาใชในการเรียนตองคําน่ึงถึงหลักจิตวิทยาที่วา ถาผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับส่ืออยูตลอดเวลานานๆ  เขาก็
จะเกิดการเบ่ือหนาย  ยิ่งถาส่ือนั้นเปนสื่อชนิดเดียวกัน  หรือเปนสื่อทางวิชาการท่ียุงยากซับซอน  ทําใหไมสนุก  ผูเรียนก็จะยิ่งทอถอยหมดกําลังใจใน
การเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น สื่อท่ีใชจึงควรเปนสื่อที่มีการเสริมแรง ใหกําลังใจและใหผูเรียนสามารถรูความกาวหนาของตนเองเปนระยะๆ  การใชสื่อ
ในการเรียนแบบนี้จึงควรอยูในลักษณะสื่อประสม โดยมีสื่อใดสื่อหน่ึงเปนหลัก และมีสื่อชนิดอื่นเปนสื่อเสริม ทั้งนี้เพราะส่ือแตละอยางมีทั้งขอดีและ
ขอจํากัดในตัวเอง  การศึกษาจากส่ือชนิดเดียวอาจจะทําใหผูเรียนไดรับความรูไมสมบรูณเทาท่ีควร จึงตองอาศัยสื่อชนิดอื่นประกอบเพื่อเสริมความรู   
(กิดานันท  มลิทอง, 2548)  ปจจุบันนักการศึกษาไดนําส่ือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน อันเปน
รูปแบบการเรียนที่ตอบสนองการเรียนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เลือกเวลา  เลือกสถานท่ีที่จะ
เรียนบทเรียน แตลักษณะบทเรียนออนไลนสวนใหญมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่ไมตอบสนอง และสอดคลองกับลักษณะของรูปแบบการเรียนของ
ผูเรียน  กิจกรรมในบทเรียนไมหลากหลาย ดังคํากลาวในงานประชุมทางวิชาการ e-learning แหงชาติ คร้ังท่ี 2 ของ ดร.ภาวิศ ทองโรจน ที่วา “ ผมใช
งบประมาณใหอาจารยมหาวิทยาลัยไปสราง content หลายรอยลานบาท สิ่งท่ีไดมีเนื้อหานอยมากและการนําเสนอก็ไมแตกตางจาก Power Point ” 
ความเห็นของ ดร. ภาวิศ สอดคลองกับงานวิจัยในรอบ 20 ปที่ผานมาวา การเรียนรูแบบ Passive Learning โดยการเรียนรูจากบทเรียนที่มีลักษณะ
เหมือน Power Point หรือ e-book หรือ Webpage ซึ่งผูเรียนเพียงแตคลิก Next ไปหนาถัดไป ถึงแมวาบทเรียนจะมีภาพหรือ Animation ก็ตาม เนื้อหา
เชนนี้เปนแบบนําเสนออยางเดียว ไมไดชวยใหเรียนรูไดดีกวาการอานหนังสือ (สุชาย และ ชูเกียรติ, 2549) จากสภาพดังกลาวทําใหบทเรียนออนไลน
ไมสนองตอบตามหลักการความแตกตางระหวางบุคคล จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยตระหนักถึงแนวทางแกไขปญหา โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ นํา
หลักการความแตกตางระหวางบุคคลดานรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของคอลบ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT และการเลือกสรร
เทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ตใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มาพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนให
ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนของตน ในทุก ๆ สถานท่ี และทุก ๆ เวลา ที่ผูเรียนมีความพรอมท่ีจะ
เรียน และชวยใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได
เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากร ซึ่งเปนโครงการใหบริการการศึกษาแกผูที่มีงานทําประจํา
และมีความตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อนําไปใชแกไขปญหาการทํางานหรือเพื่อนําวุฒิบัตรไปปรับเลื่อนขั้นการทํางานและข้ันเงินเดือน โดยเรียนวัน
จันทร ถึง ศุกร หลังเวลาเลิกงาน เนื่องจากผูเรียนเปนผูใหญ มีภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบมากมาย เชน หนาท่ีตอครอบครัว  หนาท่ีตองานประจํา  
หนาท่ีตอสังคม ทําใหผูเรียนประสบปญหาไมสามารถเขาช้ันเรียนรวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดเต็มเวลา ซึ่งลักษณะเน้ือหาบางรายวิชาผูเรียน
สามารถอานและศึกษาดวยตนเองได  แตเน้ือหาในรายวิชาท่ีมีความซับซอน  ยากที่จะทําความเขาใจดวยตนเองได ผูเรียนจําเปนตองไดรับคําแนะนํา
จากผูสอน  และทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  ถาผูเรียนไมเขาชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ก็จะทําใหผลการเรียนตกตํ่าหรือไมผานในรายวิชาท่ี
ลงเรียน สงผลใหผูเรียนบางสวนตองออกจากการเรียนกลางคัน จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยตระหนักถึงแนวทางแกไขปญหา โดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ นําหลักการความแตกตางระหวางบุคคลดานรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของคอลบ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT และการ
เลือกสรรเทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ต ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มาพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต เพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนของตน ในทุก ๆ สถานท่ี และทุก ๆ เวลา ที่ผูเรียนมีความ
พรอมท่ีจะเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในบาน เปนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการศึกษาการทํางาน
ของระบบปรับอากาศภายในบาน ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษา ประกอบธุรกิจขนาดยอมได โดยการใหบริการดานติดต้ัง  ซอมบํารุง 
และจําหนายเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน แกสังคมและชุมชนทองถ่ินที่ตนอาศัยอยู ซึ่งตรงตามปรัชญาของหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษา มี
ความรู ความสามารถ ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีไฟฟา ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหรายละเอียดเน้ือหาวิชา
พบวา  เร่ืองหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ  เปนหัวขอที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนพื้นฐานของการวิเคราะหและสังเคราะหระบบปรับอากาศ
ทุกระบบท่ีมีใชอยูในปจจุบัน และผูเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานไปปฏิบัติการดานการติดต้ัง ซอมบํารุงระบบได 
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จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยจัดการดานการศึกษา เพื่อชวยลดตนทุน  ลดเวลาและทรัพยากรดาน 
ตาง ๆ ใหนอยลง แตผูเรียนไดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู ผูวิจัยจึงคิดท่ีจะสราง รูปแบบการจัดการการเรียนรู เร่ืองหลักการทํางานของระบบปรับ
อากาศโดยใชวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีการเรียนรูตามแนวคิดของคอลบ ในรายวิชาระบบเคร่ืองทําความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศภายในบาน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พุทธศักราช 2549 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
เพื่อสรางรูปแบบการจัดการการเรียนรู เร่ืองหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ต สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้ 
 1)   ผลการวิจัยไดตนแบบเทคโนโลยีการศึกษา ดานการจัดการการเรียนการสอนบนอินเทอรเนต็ ที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2)   ผลการวิจัยไดรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลท่ีสนองความตองการของทองถ่ิน 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ไดใชกรอบแนวคิด ทฤษฏีรูปแบบการเรียนรูของเดวิด คอลบ ซึ่งจําแนกรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนตามประสบการณ
ออกเปน 4 แบบ  การจัดการเรียน 4MAT ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวคิดของรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของคอลบและ
หลักการใชเทคโนโลยีสื่อประสม เพื่อการเรียนการสอนบนอินเทอรเน็ต ตามกระบวนการ 9 ขั้นตอนของกาเย 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เพือ่สรางรูปแบบการจัดการการเรียนรู ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจยัไดศึกษาขอมูลพืน้ฐานดานรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของคอลบ  รูปแบบการเรียนแบบ 
4MAT และการจัดการเรียนการสอนบนอินเทอรเน็ต จากตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อกําหนดขอบเขตเน้ือหาประเด็นที่จะสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2  กําหนดประเด็นสัมภาษณแบบหยั่งลึก    ผูวิจัยไดนําประเด็นเนื้อหาท่ีจะสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบจากน้ัน
นํามาแกไขตามคําแนะนําของอาจารย 

ขั้นตอนที่ 3  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบหยั่งลึก  ผูวิจัยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ประกอบดวยผูเชีย่วชาญดานเน้ือหาวิชา    
ดานรูปแบบการเรียน 4MAT   และดานการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต จํานวนดานละ 2 คน  

ขั้นตอนที่ 4  สรางรูปแบบการจัดการการเรียนรู  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบหยั่งลึก มาดําเนินการสราง
รูปแบบการจัดการการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นดังนี้ 

 

 ขั้นที่ 1   ตีความขอมูล   เปนการถอดเสียงสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 คน  จากเคร่ืองบันทึกเสียง  แปลความหมายของคําสัมภาษณ 
ออกเปนประเด็นทีเ่ก่ียวของกับการจัดการการเรียนรู 

 ขั้นที่ 2   เปรียบเทียบขอมูล   เปนขั้นตอนการนําประเด็นที่ไดจากการตีความขอมูลของผูเชีย่วชาญแตละคนมาเปรียบเทียบ  
จัดรวบรวมประเด็นที่เหมือนกันไวเปนประเด็นเดียว  สวนประเด็นที่มีความเห็นแตกตางยังคงไว 

 ขั้นที่ 3  สังเคราะหขอมูล  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาบูรณาการสรางรูปแบบการจัด 
การการเรียนรู  
  ขั้นที่ 4  สรุป   เปนขั้นตอนนําเสนอผลการสังเคราะหรูปแบบการจัดการการเรียนรู โดยนําองคประกอบที่ไดจากการสังเคราะห
มาสรางเปนรูปแบบการจัดการการเรียนรู  ใสในกรอบความคิดของระบบท่ีมี 5 สวน ไดแก ตัวปอน  กระบวนการ  ผลผลิต  กลไกควบคุม  และขอมูล
ปอนกลับ   
 

3.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการการเรียนรูประกอบดวย ลักษณะผูเรียนตามแนวคิดของคอลบ วัตถุประสงค
บทเรียนออนไลน เนื้อหาบทเรียนออนไลน กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน สื่อบทเรียนออนไลน บทบาทผูสอน การประเมินผล  กิจกรรม
สนับสนุน และการบริหารเวลา  เมื่อนําองคประกอบทั้งหมดมาใสในระบบ จะไดดังภาพที่ 1  
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                 ตัวปอน
-วัตถุประสงคบทเรียนออนไลน
-เนื้อหาบทเรียนออนไลน
-ลักษณะรูปแบบการเรียนของคอลบ
-ส่ือบทเรียนออนไลน
-รูปแบบการเรียน 4MAT
-กิจกรรมสนับสนุน

                 กระบวนการ
-บทบาทผูสอน
-การปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐาน
-การทดสอบกอนเรียน
-การสํารวจรูปแบบการเรียนของคอลบ
-การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ
 การเรียน 4MAT
-การดําเนินกิจกรรมสนับสนุน

                        ผลผลิต
    การประเมินผลดวยแบบทดสอบ
         วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

            กลไกควบคุม
การกําหนดชวงเวลาดําเนิน
           กิจกรรมตางๆ

ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงแกไข
 

 

ภาพท่ี 1   รูปแบบการจัดการการเรียนรูเรื่องหลกัการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษาปริญญาตร ี
 

ผลการวิจัยไดรูปแบบการจัดการการเรียนรูเร่ืองหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ โดยวิธี 4MAT บนอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ที่มีขอดีดังนี้ ประการท่ีหนึ่ง รูปแบบการจัดการการเรียนรู มีกิจกรรมการเรียนที่สงเสริมและพัฒนาลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  
ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ เมื่อไดเรียนดวยกิจกรรมการเรียนที่ตนเองชอบและถนัด  ประการท่ีสอง ผูเรียนจะไดทราบลักษณะการเรียนรูของ
ตนเอง กอนเรียนบทเรียน โดยทําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของคอลบ ประการท่ีสาม ผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาพฤติกรรมหรือลักษณะ
การเรียนรูที่ตนเองไมถนัด เนื่องจากผูเรียนทุกคนตองผานกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม เปนการพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดานของพฤติกรรมการเรียนรู ไมวา
จะเปน การสรางจินตนาการ  การวิเคราะห  การฝกทักษะ และการคนหาความรูดวยตนเอง และประการที่สี่ รูปแบบการจัดการการเรียนรู สนองตอบ
หลักการเรียนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดานความแตกตางระหวางบุคคล โดยจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 
ในแตละกิจกรรมผูเรียนจะไดเรียนดวนตนเองและเรียนเปนกลุม มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเรียนคนอื่น  

สําหรับขอจํากัดของรูปแบบการจัดการการเรียนรู ผูเรียนตองดําเนินการเรียนไปตามขั้นตอนของกิจกรรม 4MAT และตองรอผูเรียนคน
อื่นๆ เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน และบางกิจกรรมตองเรียนเปนกลุมๆ ทําใหรูปแบบดังกลาวไมสามารถ
สนองตอบในแนวคิดที่วา ใครเรียนเกงก็ไปกอนได แตทั้งนี้อาจแกไขขอจํากัดดังกลาวไดดวยการกําหนดชวงเวลาใหผูเรียนคนอื่น ๆ ไดปรับตนเองให
เขาหากลุม 

การวิจัยขั้นตอไป เปนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการการเรียนรูที่สรางขึ้น  นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาผลกระทบของรูปแบบ
การจัดการการเรียนรู ในดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและส่ิงแวดลอม เนื่องจากรูปแบบการจัดการการเรียนรูเปนรูปแบบการเรียนบนอินเทอรเน็ต 
 

4.  เอกสารอางอิง 
กิดานันท  มลิทอง. 2548. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. อรุณการพิมพ, กรุงเทพมหานคร. 356น. 1.  
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545.  

พริกหวานกราฟฟค จํากัด, กรุงเทพมหานคร. 46น.  
2.  

3.  ทิศนา  แขมมณี. 2548.  ศาสตรการสอนองคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. (พิมพคร้ังท่ี 4). สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 512น. 

ประสาท  อิศรปรีดา. 2547. สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. โรงพิมพคลังนานาวิทยา, ขอนแกน. 378น. 4. 
สุชาย  ธนวเสถียร และ ชูเกียรติ  ศักดิ์จิรพาพงษ. 2549. การออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด, 

กรุงเทพมหานคร. 255น. 
5. 

 344 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

ความเที่ยงตรงของแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา 
A Reliability of Multiple Intelligence Questionnaires 

 

ศักดิ์ชาย  ต้ังวรรณวิทย   นิดาพรรณ  สุรีรัตนันท  และ มนตชัย  เทียนทอง 
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

E-mail : sakchaii@hotmail.com, ndp@kmutnb.ac.th, monchai@kmutnb.ac.th  โทรศัพท 084-0001191, 02-454-0313 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 9 ดาน ซึ่งแบงตามกลุมพหุปญญาคือ 1) กลุม
วิเคราะหที่ประกอบดวยความสามารถทางปญญาดานตรรกะ ความสามารถทางปญญาดานดนตรี และความสามารถทางปญญาดานธรรมชาติ             
2) พหุปญญากลุมพินิจพิจารณาท่ีประกอบดวยความสามารถทางปญญาดานภายในตนเอง ความสามารถทางปญญาดานมิติ และความสามารถทาง
ปญญาดานอัตถภวนิยม  3) พหุปญญากลุมปฏิสัมพันธที่ประกอบดวยความสามารถทางปญญาดานภาษา ความสามารถทางปญญาดานปฏิสัมพันธ 
และความสามารถทางปญญาดานรางกายการเคล่ือนไหว โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 40 คนที่
ศึกษาสาขาคอมพิวเตอรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    พระจอมเกลาธนบุรี ใหนักศึกษาตอบแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาจํานวน 2 ชุด ชุดละ 
90 ขอ โดยมีขอคําถามวัดความสามารทางพหุปญญาดานละ 10 ขอ ทําการตอบแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาจํานวน 4 สัปดาห  โดยสัปดาหที่ 1 
และสัปดาหที่ 3 เปนขอคําถามเดียวกัน และ สัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 เปนขอคําถามเดียวกัน สัปดาหที่ 1 ใชแบบสอบถามชุดท่ี 1 โดยการสลับขอ
คําถามความสามารถทางพหุปญญา   สัปดาหที่ 2 ใชแบบสอบถามชุดท่ี 2 โดยการเรียงขอคําถามความสามารถทางพหุปญญา สัปดาหที่ 3 ใช
แบบสอบถามชุดท่ี 1 โดยการเรียงขอคําถามตามความสามารถทางพหุปญญา และสัปดาหที่ 4 ใชแบบสอบถามชุดท่ี 2 โดยการสลับขอคําถาม
ความสามารถทางพหุปญญา พบวา  1) กลุมความสามารถทางพหุปญญาของนักศึกษา ตรงกันทั้ง 4 สัปดาห จํานวน 21 คน   2) กลุมความสามารถทาง
พหุปญญาของนักศึกษาตรงกัน 3 สัปดาห จํานวน 5 คน  3)กลุมความสามารถทางพหุปญญาของนักศึกษาเม่ือใชแบบสอบถามชุดท่ี 1 ที่ไดกลุม
ความสามารถทางพหุปญญาเหมือนกันจํานวน 34 คน และ 4) กลุมความสามารถทางพหุปญญาของนักศึกษาเม่ือใชแบบสอบถามชุดท่ี 2 ที่ไดกลุม
ความสามารถทางพหุปญญาเหมือนกันจํานวน 33 คน 
 

ABSTRACT 
  The objective of this paper was to A Reliability of Multiple Intelligences Questionnaire. MI domains were to 3 groups  1) Analysis 
domain (Logical-mathematical, Musical and Naturalist) is thinking process and analytic. 2) Introspective domain (Intrapersonal, Spatial and 
Existential) is manipulated and imagine.  And 3) Interactive domain (Linguistic, Interpersonal and Kinesthetic) is interactive and communication. 
The sampling group is 40 students from King Mongkut’s University of Technology Thonburi by purposive selection technique and rating-scale.  
Students were to answer 90 questions within 2 issues and each domain was 10 questionnaires. Students were to answer in 4 weeks. First week and 
Third week are same questions, Second week and Fourth week are same questions. The first week was to random questions of the first issue, the 
second week was to arrange questions of the second issue, the third week was to arrange questions of the first issue and the fourth week was to 
random questions of the second issue. The result of paper was to 1) The student of same domain of multiple intelligences in four week is              
21 students. 2) The student of same domain of multiple intelligences in three week is 5 students. 3) The student of same domain of multiple 
intelligences from first issue is 34 students. And 4) The student of same domain of multiple intelligences from second issue is 33 students. 
 

1.  บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู มาใชในการจัดการเรียนรู

ได โดยทฤษฏีการเรียนรูจะกลาวถึงลักษณะ ขั้นตอนและวิธีการเรียนรูของมนุษยโดยตรง (สุรการนต, 2546) ทฤษฏีการเรียนรูเปนพื้นฐานสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนในแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู (วารีรัตน และคณะ, 2546) เชนทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลผลขอมูล 
ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน ทฤษฏีการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฏีพหุปญญา 
โดยทฤษฏีเหลานี้เปนทฤษฏีการเรียนรูที่สําคัญที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง โดยทฤษฎีการเรียนรูที่สอดคลองกับความรูความสามารถของผูเรียน
นั้นทฤษฎีพหุปญญาเปนทฤษฎีหนึ่งที่เปนการจัดการเรียนรูใหตรงกับความสามารถของผูเรียน ซึ่งทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาผูเรียนไดผานการสะสมของประสบการณ การแกสถานการณ การฝกฝน หรือผานการ
เรียนรูที่หลากหลาย ประกอบกับการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา และธรรมชาติของแตละวิชาในระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทําใหการจัดการเรียนรู
ในทฤษฎีพหุปญญาท่ีตองมีการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายและครบทุกดานทางพหุปญญาเปนไปไดยาก (แมคแคนซี, 2008) ดังน้ันตองมีการ
จัดกลุมทางพหุปญญาโดยในการวิจัยนี้เนนไปที่ เปาหมายความสําเร็จทางพหุปญญา (To Target Multiple Intelligences) ตามศาสตราจารยวอลเตอร 
แมคเคนซี ไดทําการวิจัยนํารองไว ซึ่งในการจัดแบงกลุมทางพหุปญญาในปจจุบันมีผูสรางแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาในแตละระดับชวงอายุ 
และการศึกษาไว โดยมีการนําไปใชอยางแพรหลาย ผูวิจัยจึงรวบรวม สังเคราะหแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา และทําการทดลองกับนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา (ศักดิ์ชาย และคณะ, 2551; Tangwannawit  et al.,2008) และนําแบบวัดความสามารถทางพหุปญญามาหาความเท่ียงตรงของแบบ
วัดความสามารถทางพหุปญญา เพื่อนําแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาดังกลาวไปใชในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมของ   
แตละกลุมความสามารถทางพหุปญญา 
 

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ความเท่ียงตรงของแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา มีจุดมุงหมายในการวิจัยคือเพื่อวัด ความเท่ียงตรงและประเมินแบบวัด

ความสามารถทางพหุปญญา 
 

1.2  ความสําคัญประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
ไดแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาท่ีสามารถนําไปจําแนกผูเรียนในงานวิจัยของผูวิจัย 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ทฤษฎีพหุปญญา 

ความหมายของพหุปญญาโฮเวิรด การดเนอร (Gardner. 1983.) ใหความหมาย ปญญา (Intelligence) วา “ ปญญา คือ ความสามารถในการ
แกปญหาหรือการสรางผลผลิตท่ีมีคุณคาตอสังคม ” และ 10 ป ตอมาในป ค.ศ. 1999 ขาไดปรับความหมายของปญญาใหม (Gardner, 1999) เปน 
“ความสามารถทางชีวจิตวิทยา (Biopsychological Potential) ซึ่งเปนกระบวนการใหไดมาซ่ึงขอมูลซึ่งแตละคนจะแสดงออกในแตละบริบทของ
วัฒนธรรมท่ีเขาอยู เพื่อแกปญหา และสรางผลงานท่ีมีคุณคาแกสังคม” โครงสรางทางชีวจิตวิทยา ซึ่งจะเปนตัวสรางแหลงทางความคิดของคนเราซึ่ง
จะสงผลตอเนื้อหาแตละดาน และยังมีผลมาจากองคประกอบสําคัญ 2 ประการคือ พันธุศาสตร และสังคม ซึ่งเปนสิ่งผสมผสานระวางพันธุกรรมกับ
สิ่งแวดลอม นั่นคือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซ่ึงองคแหงปญญาท่ีเขาสามารถและพัฒนาความสามารถน้ันกับบริบทตางๆ ตามสภาพแวดลอมของ
ตน เขามองปญญาในหลายลักษณะ เขาเชื่อวาปญญาแตละดานจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือ ความสามารถที่จะตนหา แกปญหา และสราง
ผลผลิตท่ีมีคุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม (เยาวพา, 2544 : 2-3; อางอิงจากเฉิดศักด์ิ  ชุมนุม, 2540) 
 ความเช่ือของการดเนอร เปนไปตามคํากลาวท่ีเขาไดกลาวไวในการประชุมเก่ียวกับทฤษฏีพหุปญญา เมื่อปพ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) 
(Symposium on the theory of MI: 1987) ไวดังนี้ 
 “ในการพัฒนาทฤษฏีแหงปญญา ขาพเจามิไดต้ังตนจากแบบทดสอบเชาวนปญญาท่ีมีอยู.........ขาพเจาไมสนใจท่ีจะทํานายความสําเร็จและ
ความลมเหลวในการเรียนในโรงเรียน.......แตสิ่งท่ีจุดประกายความคิดของขาพเจาในเร่ืองน้ีคือ ความสามารถดานตางๆ ของจิต ทําใหเร่ิมศึกษาวา
ความสามารถตางๆ เหลานั้นเติบโตพัฒนาไดอยางไร” 
 

ความสําคัญของพหุปญญา 
    หลังจากท่ีโฮเวิรด การดเนอร ไดเสนอแนวคิดทฤษฏีพหุปญา ทฤษฏีของเขาสงผลตอการเปลี่ยนแปลและการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนการ

พัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ โดยการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพความถนัดของผูเรียนตามความถนัดของแตละบุคคล 
ทฤษฏีพหุปญญาเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในวงการศึกษา ทั้งการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดย ทฤษฏีพหุ
ปญญาไดเสนอแนะ หลักสูตรที่มีความสมดุล     ที่ผสมผสาน ศิลปะ ความเขาใจตนเอง การสื่อความหมาย และดานรางกาย ซึ่งครูสามารถใชปญญาท้ัง 
9 ดานน้ีในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อใหแสดงถึงปญญาของเด็กที่แตกตางกัน  การประเมินตามสภาพจริงชวยใหเด็กแสดงส่ิงท่ีเขาเรียนรูใน
บรรยากาศท่ีใกลเคียงกับสภาพแวดลอมซ่ึงเขาจะสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง 

 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา 
เมื่อปพ.ศ. 2447 (ค.ศ.1904) กระทรวงศึกษาธิการในกรุงปารีสไดใหนักจิตวิทยาชาวฝร่ังเศสชื่อ อัลเฟรด บิเนท (Alfred Bainet) และคณะ

ทําการพัฒนาเคร่ืองมือ โดยกําหนดนักเรียนที่มีความเส่ียงตอการสอบตกเพ่ือหาทางแกไข จากการพัฒนาเคร่ืองมือนี้ ทําใหเกิดแบบทดสอบเชาวน
ปญญาขึ้นเปนคร้ังแรกของโลก หลายปตอมาจึงแพรเขาไปในสหรัฐอเมริกา และใชกันอยางแพรหลายจนเปนที่รูจักกันในปจจุบันวา “เชาวนปญญา”  
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และแบบทดสอบไอคิว (IQ) หรือ แบบทดสอบเชาวปญญา เกือบแปดสิบป หลังจากท่ีมีแบบทดสอบเชาวปญญาฉบับแรกนักจิตวิทยาชาวอเมริกาแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด ชื่อ โฮเวิรด การดเนอร ไดประกาศวาโลกของเราตีความของความฉลาดหรือเชาวปญญา หรือ ปญญาแคบไป โฮเวิรด การด
เนอร ไดเสนอไวในหนังสือ “ กรอบแหงจิต ” (Frames of Mind) เมื่อป พ.ศ. 2526โฮเวิรด การดเนอร (ค.ศ.1983) วา ปญญาของมนุษยมีอยางนอย       
7 ดาน โฮเวิรด การดเนอร เรียกทฤษฏีของเขาวา “ทฤษฏีพหุปญญา” (The Theory of Multiple Intelligences หรือ MI) การดเนอรตองการจะรูจัก 
ศักยภาพของความสามารถมนุษยที่นอกเหนือไปจากคะแนนแบบทดสอบเชาวปญญา เขาต้ังขอสงสัยถึงความเช่ือถือไดของแบบทดสอบเชาวนปญญา
แบบตางๆ ที่ดึงคนออกจากส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติและทําใหหรือตอบสนองเร่ืองราวตางๆ ที่ไมเคยทําการดเนอรบอกวาความฉลาดหรือเชาวน
ปญญานาจะเก่ียวกับความสามารถใน  1) การแกปญหา และ 2) การออกแบบผลผลิตที่ทันสมัยในสถานการณธรรมชาติ (อารี สัณหฉวี (แปล), 2542) 
 สรุปไดวา แนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีพหุปญญา เกิดจากความเช่ือในเร่ืองศักยภาพและความสามารถของมนุษยที่มีอยางหลากหลาย อันเกิด
จากสมองท่ีแบงเปนสวนๆ ซึ่งแตละสวนกําหนดความสามารถเปนเร่ืองๆ ไว จึงทําใหมนุษยมีปญญาหลายๆ อยางในคนๆ เดียวกัน 
 

แนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีพหุปญญา 
จากการศึกษาเร่ืองสมอง การดเนอรนําเสนอทฤษฏีทางพหุปญญา (MI Theory) ไว และไดอธิบายลักษณะท่ีสําคัญเอาไวดังนี้ 

 1) ปญญาท่ีมีลักษณะเฉพาะดาน  
 2) ทุกคนมีปญญาท้ัง 9 ดาน มากบางนอยบางตางกันไป ซึ่งบางคนอาจจะมีปญญาท้ัง 9 ดาน สูงมากทุกดาน แตบางคนก็อาจจะมีเพียงหนึ่ง 
หรือ สองดาน สวนดานอื่นไมสูงนัก 
 3) ทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการได ถามีการใหกําลังใจ ฝกฝนอบรม มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน 
ความรวมมือของผูปกครอง การไดประสบการณ      ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปญญาดานตางๆ ได 
 4) ปญญาตางๆ สามารถทํางานรวมกันได การดเนอรชี้แจงวา การแบงลักษณะของปญญาแตละดาน เปนเพียงการอธิบายลักษณะของ
ปญญาแตละดานเทาน้ัน แทที่จริงแลวปญญาหลายๆ ดานจะทํางาน การกลาวถึงปญญาแตละดาน เปนเพียงการนําลักษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษา     
เพื่อหาทางใชใหเหมาะสม 
 5) ปญญาแตละดานจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง ซึ่งจะเห็นไดวา แมแตในปญญาดานใดดานหนึ่ง ก็จะมีการแสดงออกถึง
ความสามารถหลากหลาย 
 

 พื้นฐานทฤษฏีพหุปญญามาจากศึกษาเอกสารงานวิจัย 8 ดาน ที่เก่ียวของกับสิ่งท่ีบงบอกถึงปญญา 9 ประการ (Gardner,1983 : 62-69) 
ประกอบดวย 
 1) ความสามารถเด่ียวๆ ที่เกิดจากการที่สมองท่ีถูกทําลาย (Potential isolation by brain damage) 
 2) ลักษณะความเปนปญญาออน ผูพิการทางสมองท่ีสามารถเรียนรูได และลักษณะพิเศษของบุคคลตางๆ (The existence of idiot savants, 
prodigies and other exceptional individuals) 
 3) ลักษณะของการกระทํา หรือชุดของการกระทํา (An identifiable core operation or set of operations) 
 4) การแยกแยะประวัติพัฒนาการท่ีเดนชัด และการกระทําท่ีแสดงออกใหเห็นไดชัดเจน   (A distinctive development history, along with a 
definable set of ‘end-state’ performances) 
 5) ประวัติพัฒนาการ และพัฒนาการท่ีนาพึงพอใจ (An evolutionary history and evolutionary plausibility) 
 6) การสนับสนุนจากผลงานการทอลองทางจิตวิทยา (Support from experimental psychological tasks) 
 7) การสนับสนุนจากผลการศึกษาจากแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Support from psychometric findings) 
 8) 
  

การไวตอการแปลระบบสัญลักษณ (Susceptibility to encoding in a symbol system) 

การศึกษาถึงพหุปญญาจะตองเขาใจถึงหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งตองหมายรวมถึงส่ิงท่ีมีอยูเดิม เพื่อที่จะสามารถท่ีจะแกปญหาใหมได และ
เปนการตัดสินใจในเชิงของศิลปมากกวาทางดานวิทยาศาสตร 
 สรุปไดวา แนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีพหุปญญาเกิดจากความเช่ือในเร่ืองศักยภาพและความสามารถของมนุษยที่มีอยางหลากหลายอันเกิด
จากสมองท่ีแบงเปนสวนๆ ซึ่งแตละสวนกําหนดความสามารถเปนเร่ืองๆ ไว จึงทําใหมนุษยมีปญญาหลายๆ อยางในคนๆ เดียวกัน 

จากแนวคิดทฤษฏีพหุปญญา การดเนอร (Gardner) ไดแบงเปน 9 ดาน (Gardner, 1983; Gardner, 1993; Mettetal et al., 1997; สุนทร, 
2548) ดังนี้ 

1)  ความสามารถทางปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-Math Intelligence) หมายถึงความสามารถในการใชเหตุและผล การคิด
เปนตัวเลขและปริมาณ สามารถพิจารณาขอสันนิษฐานและสมมติฐานตางๆ และทําโจทยเลขหรือคณิตศาสตรที่สลับซับซอนไดงายและช่ืนชอบ 
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2)  ความสามารถทางปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึงความสามารถที่แสดงความรูสึกไวเก่ียวกับเสียงสูงตํ่าของเพลง 
ทํานองเพลง จังหวะเพลง และนํ้าเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองดนตรีและเสียงรองเพลง 

3)  ความสามารถทางปญญาดานธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) หมายถึงความสามารถในการสังเกตแบบแผนตางๆ ใน
ธรรมชาติ การบอกและการจัดหมวดหมูวัตถุสิ่งของตางๆ และการเขาใจระบบท้ังที่เปนธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น 

4)  ความสามารถทางปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือแสดงออกและช่ืนชมในการสื่อ
ความหมายท้ังในการพูด การฟง และการเขียน  

5)  ความสามารถทางปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) หมายถึงความสามารถในการแตะตอง 
สัมผัส หรือการจัดการกับวัตถุและทักษะทางกายภาพท่ีละเอียด ออนชอย งดงาม ประณีต 

6)  ความสามารถทางปญญาดานระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึงความสามารถในการเขาใจและการมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นไดดี 

7) ความสามารถทางปญญาทางดานมิติสัมพันธ (Visual-spatial Intelligence) หมายถึงความสามารถในการมองและคิดเปนสามมิติ (กวาง 
ไกล/ยาว และลึก) มองภาพที่เห็นไดทั้งภายในและภายนอก สรางภาพ เปลี่ยนภาพ และปรับภาพได นําตนเองและวัตถุตางๆ ผานไปในระยะทางหรือที่
วางได ผลิต ถอดรหัส หรือแปลความขอมูลขาวสารในรูปของการขีดเขียนหรืองานกราฟกตางๆ ได 

8) ความสามารถทางปญญาดานภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) หมายถึงความสามารถในการรับรูตนเองอยางถูกตองหรือ
การรูจักตนเอง และใชความรูเชนนี้วางแผนและช้ีนําชีวิตของตนเอง 

9) ความสามารถทางปญญาดานอัตถภวนิยมหรือการดํารงอยู (Existential Intelligence) หมายถึงความสามารถในการดํารงคงอยู ความ
เปนไปของโลก เขาใจหลักปรัชญา ศาสนา 

 

การจัดกลุมทางพหุปญญา 
   วอลเตอร แมคเคนซี (Mckenzie, 2002) ไดอธิบายกรอบแนวความคิดการจําแนกกลุมทางพหุปญญาดังนี้ 

  1) กลุมการวิเคราะห (Analytic) เปนกลุมพหุปญญาท่ีเนนกระบวนการคิด การวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย  
  1.1)  ความสามารถทางปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  
  1.2)  ความสามารถทางปญญาดานดนตรีและจังหวะ  
  1.3)  ความสามารถทางปญญาดานธรรมชาติ  
 2) กลุมพินิจพิจารณา (Introspective) เปนกลุมพหุปญญาท่ีเนนจินตนาการ การความเขาใจ ซึ่งประกอบดวย 
  2.1)  ความสามารถทางปญญาดานภายในตนเอง  
  2.2)  ความสามารถทางปญญาดานมิติหรือดานภาพ  
  2.3)  ความสามารถทางปญญาดานอัตถภวนิยมหรือการดํารงอยู  
 3) กลุมปฏิสัมพันธ (Interactive) เปนกลุมพหุปญญาท่ีเนนการสื่อสาร การถายทอดซึ่งประกอบดวย        
  3.1)  ความสามารถทางปญญาดานภาษา   
  3.2)  ความสามารถทางปญญาดานระหวางบุคคล 
  3.3)  ความสามารถทางปญญาดานรางกายและ การเคล่ือนไหว 
 

 เมื่อผูเรียนถูกจัดการเรียนรูแนวทางทฤษฎีพหุปญญาน้ันจะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนดังนี้  
 1)  ชวยใหผูเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและผูอื่น 
 2)  ชวยใหนักเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเองและปรับปรุงจุดออนของตน 
 3)  ชวยสงเสริมความมั่นใจในตนเองของนักเรียนซ่ึงจะชวยใหนักเรียนกลาทํางานท่ียากกวาเดิม 
 4)  ชวยใหนักเรียนเรียนไดดีขึ้นเพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกหลายปญญา 
 5)  ชวยใหปะเมินทักษะพ้ืนฐานและระดับของนักเรียนไดอยางแมนยํา 
 

ในการประยุกตใชทฤษฏีพหุปญญาในการจัดการเรียนรูนั้นพจนา ทรัพยสมาน ไดเสนอแนะวิธีการประยุกตดังนี้ (พจนา, 2549) 
1)  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสงเสริมเชาวนปญญารอบดานไมเนนเพียงดานใดดานหนึ่ง 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมพัฒนาการในแตละดานที่แตกตางตามความเหมาะสม 
3)  ใหผูเรียนใชความสามารถท่ีแตกตางหลากหลายใหเปนประโยชนในการเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
4)  ประเมินความสามารถของผูเรียนดวยสถานการณที่ตองใชความสามารถหลายๆ ดานในการแกปญหา 
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ทฤษฎีพหุปญญา (สุนทร, 2548; พจนา, 2549) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนของผูเรียนตามความสามารถของผูเรียนโดยยึด
ศักยภาพ ความถนัด ลีลาการเรียนรู และสติปญญาท่ีหลากหลายไดรับการพัฒนาทุกๆดานไปพรอมๆกัน ถือวาเปนแนวทางการจัดการเรียนรูรวมสมัย
ที่อยูในความสนใจของนักการศึกษาและผูปกครอง โดยมีการประเมินจากแบบทดสอบในการจําแนกความสามารถทางปญญาซ่ึงความสามารถน้ัน
เปนความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลิตท่ีมีคุณคาเปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่งในปจจุบันการจัดการเรียนรูในรูปแบบพหุปญญาในบาง
รายวิชาอาจจะไมคลอบคลุมปญญาในทุกๆดาน จึงไดมีการจัดกลุมทางพหุปญญาเพ่ือใหเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 

เมื่อผูเรียนถูกจัดการเรียนรูแนวทางทฤษฎีพหุปญญาน้ันจะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนดังนี้ (Greenhawk, 1997) 
 1)  ชวยใหผูเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและผูอื่น 
 2)  ชวยใหนักเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเองและปรับปรุงจุดออนของตน 
 3)  ชวยสงเสริมความมั่นใจในตนเองของนักเรียนซ่ึงจะชวยใหนักเรียนกลาทํางานท่ียากกวาเดิม 
 4)  ชวยใหนักเรียนเรียนไดดีขึ้นเพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกหลายปญญา 
 5)  ชวยใหประเมินทักษะพ้ืนฐานและระดับของนักเรียนไดอยางแมนยํา 
 

ความหลากหลายของสติปญญาชวยใหมนุษยไดแสดงออกและใชประโยชนจากสติปญญาของตนเองไดอยางเต็มท่ีดังเชนจากผลการวิจัย
ของคอรเบท (Corbet, 1997) พบวาทฤษฎีพหุปญญาไดกลายเปนแหลงความคิดใหมๆ ทําใหมีความเขาใจเด็กมากขึ้น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลาย
อยางถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนปรับใหการเรียนรูงายและสนุกสําหรับผูเรียน ฟเชอร (Fisher, 1998) ไดศึกษาการสํารวจเปนรายกรณีโดยอาศัย
ทฤษฎีของการดเนอร พบวาทฤษฎีนี้มีอิทธิพลในทางที่ดีตอการพัฒนาหลักสูตรประสานประโยชนกับการศึกษา และทํางานกับกลุมเด็กที่แตกตางกัน
และการใชทฤษฎีพหุปญญาน้ัน ทําใหผูสอนสามารถสรางสรรคงานและส่ิงแวดลอมในการเรียนรูไดกับเด็กทุกประเภท  

 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชใ นก า รศึกษาคร้ังนี้ คื อ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย ชั้นปที่ 4 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 40 คน คัด เ ลือก เปนกลุมตัวอยา งโดยใช วิ ธีการเลือกแบบเจาะจง  (Pu r p o s i v e  S a m p l i n g )   
   

2.2  ขั้นตอนการวิจัย 
  งานวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนการดําเนินดังนี้ 
  1) ศึกษาและรวบรวมเครื่องมือประเภทแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาซึ่งเปนแบบสอบถามที่สามารถจําแนกในความสามารถทาง
ปญญาในทุกดานโดยใชหลักการพหุปญญาของการดเนอร (Smith, 2008; The Learning Network, 2008; Chapman, 2008; Fleetham, 2008) 
  2) วิเคราะหเคร่ืองมือประเภทแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคัดเลือกเปนแบบวัด
ความสามารถทางพหุปญญา แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 2 ชุด โดยแตละชุดมีจํานวน 90 ขอ จําแนกเปนดานตาง ๆ 9 ดาน            
ดานละ 10 ขอ  
  3) ดําเนินการสอบถามกลุมตัวอยางโดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive selection)  
   สัปดาหที่ 1 ดําเนินการสอบถามโดยใชแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดที่ 1 โดยการสลับขอคําถามในแตละดานทางพหุปญญา       
   สัปดาหที่ 2 ดําเนินการสอบถามโดยใชแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดท่ี 2 โดยการเรียงขอคําถามแตละดานทางพหุปญญาจนครบ
กอนแลวจึงถามคําถามดานตอไป 
   สัปดาหที่ 3 ดําเนินการสอบถามโดยใชแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดท่ี 1 โดยการเรียงขอคําถามแตละดานทางพหุปญญาจนครบ
กอนแลวจึงถามคําถามดานตอไป 
   สัปดาหที่ 4 ดําเนินการสอบถามโดยใชแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดที่ 2 โดยการสลับขอคําถามตามความสามารถทางพหุปญญา  

 

3.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา เมื่อนําแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดท่ี 1 ไปวัดนักศึกษาคนเดิม ในสัปดาหที่ 1 กับ สัปดาหที่ 3 นักศึกษา

ตอบแบบวัดความสามารถไดกลุมพหุปญญาตรงกันจํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 85 และนําแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดท่ี 2 ไปวัด
นักศึกษาคนเดิมในสัปดาหที่ 2 กับ สัปดาหที่ 4 นักศึกษาตอบแบบวัดความสามารถไดกลุมพหุปญญาตรงกันจํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 82.5 ดัง
ตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  ผลลัพธจากการตอบแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา 
 

 สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 
สัปดาหที่ 1 x 25 34 24 
สัปดาหที่ 2 25 x 25 33 
สัปดาหที่ 3 34 25 x 26 
สัปดาหที่ 4 24 33 26 x 

 

* หมายเหตุ  สัปดาหที่ 1 แบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดที่ 1 สลับขอคําถามวัดความสามารถทางพหุปญญา    
     สัปดาหที่ 2 แบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดที่ 2 เรียงขอคําถามวัดความสามารถทางพหุปญญา 
    สัปดาหที่ 3 แบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดที่ 1 เรียงขอคําถามวัดความสามารถทางพหุปญญา 
     สัปดาหที่ 4 แบบวัดความสามารถทางพหุปญญาชุดที่ 2 สลับขอคําถามวัดความสามารถทางพหุปญญา 

  

เมื่อนํามาเปรียบเทียบในการตอบแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 4 สัปดาห ปรากฏวานักศึกษาคนเดิมเม่ือตอบแบบวัด
ความสามารถทางพหุปญญาท้ัง 4 สัปดาห ไดผลลัพธกลุมทางพหุปญญาเหมือนเดิม มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.5 และนักศึกษาตอบแบบวัด
ความสามารถทางพหุปญญาไดผลลัพธกลุมทางพหุปญญาตรงกัน 3 สัปดาห มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.5  

สรุปจากผลการวิจัยนี้พบวาแบบวัดความสามารถทั้ง 2 ชุดนี้สามารถนําไปใชในการจําแนกผูเรียนในแตละกลุมทางพหุปญญาได โดยผูวิจัย
ตองเลือกแบบวัดความสามารถเพียงชุดเดียวโดยจะเปนการสลับขอคําถาม หรือเรียงขอคําถาม อยางหน่ึงอยางใด เพื่อจัดกลุมผูเรียนตามความสามารถ
ในแตละดานไดอยางเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนตรงตามความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียนได 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 

The Development of Computer-Assisted Instruction Program in Thai Traditional Musical Instruments 
Entitled Thai Traditional Music for Mattayomsuksa 1 at Youth Exchange School 2 

 

ทองดี  คณะศรี 1  ปยพันธ  แสนทวีสุข 2 และ ไชยา  ภาวะบุตร 3 
1 สาขาดุริยางคศิลป (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3 มหาวิทยาลัยราชฎชัอุบลราชธานี  

 

บทคัดยอ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม ที่สามารถแสดงผลท้ังภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติแสง

และเสียงได ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลกับผูเรียนไดทันที สะดวกในการแกไขขอบกพรองของ
การเรียนแตละคร้ัง ผูวิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย การวิจัยมีความมุงหมาย คือ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยใหไดตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย 
เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยของนักเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ที่เรียนวิชาดนตรีไทย ในภาคเรียนที่ 2/2550 รวม
ทั้งส้ิน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ือง มือที่ใชในการคนควา ไดแก  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย 
เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  2) แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญ  ดานเน้ือหาวิชา และดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test   

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย  เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  มีประสิทธิภาพ  85.67 / 83.60      
2. ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียน 
    คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียน คิดเปนรอยละ 75.71 
3. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย อยูในระดับมาก  

โดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สามารถ
นําไปใชกับผูเรียนกลุมอื่นในระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ :   การสอนดนตรี  ชวงช้ันที่ 3-4  อุบลราชธานี 
 

ABSTRACT 
The computer-assisted instruction program (CAI) is a new innovation in education. It can present contents in still pictures, motion 

pictures, three-dimension pictures, light and sound. This can help in changing learners’ behavior with immediate effects, and it is convenient to 
correct weak point in each learning. Therefore, the CAI was developed to help in teaching Thai traditional musical instruments Entitled Thai 
traditional music. This research aimed to 1) develop the computer-assisted instruction program in Thai Traditional Musical Instruments Entitled 
Thai Traditional Music with a required criterion of 80/80, 2) find out effective index of the developed computer-assisted instruction program,       
3) compare the students’ achievement before and after learning via this CIA, and 4) study the students’ satisfaction with learning the computer-
assisted instruction program. The sample in this research consisted of 30 Mattayomsuksa 1 students attending Youth Exchange School 2 who 
enrolled in the subject Thai Traditional Music in the second semester of academic year 2007. They were selected by the purposive sampling 
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technique. The tools used in the research were 1) the computer-assisted instruction program in Thai Traditional Musical Instruments entitled Thai 
Traditional Music, 2) the program evaluation form for specialists in the subject contents and computer program, and 3) the satisfaction 
questionnaire for students who learned using the developed program. The statistics used for the data analyses were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The efficiency of the computer-assisted instruction program in Thai Traditional Musical Instruments entitled Thai Traditional Music 
was 85.67/83.60. 
 2. The effectiveness index of the developed CAI was 0.7571, showing the students progressed their leaving at 75.71 percent.   
 3. The students learned using the developed CAI showed gairs in learning achievement from before learning at the .05 level of 
significance. 
 4. The students showed satisfaction with CIA was efficient leaning as a shale at the more level. 
 In conclusion, the developed CAI was efficient according to the required reunion. The learners showed satisfaction with CAI learning at 
a more level.  Therefore, the developed CAI can be applied to use with other groups of students. It is also useful for self-study of anyone who is 
interested in Thai traditional musical instruments.  
Keywords:  Music teaching,  Students in level 3-4,  Ubon Ratchathani 
 
1.  บทนํา  

ชาติไทยเปนชาติหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงามเปนของตนเอง และไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน ดนตรีไทยเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย และเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษไทยไดประดิษฐคิดคน และสรางสรรคผลงานทางดนตรีไทยขึ้นมา เมื่อไดสัมผัสดนตรีไทย
แลวจะเกิดความซาบซ้ึง ใจจะเปนสุข สงบ เกิดสมาธิและปญญา สามารถคิด และปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยความมีสติ และรอบคอบ ดนตรีไทยจึงเปนท้ัง
ศาสตรและศิลปที่ชวยพัฒนาจิตใจมนุษย ซึ่งควรคาแกการศึกษาและสงเสริมใหคนไทยทุกคนไดมีโอกาสสัมผัสเรียนรู เพื่อการอนุรักษและสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  แตการเรียนการสอนดนตรีไทยในปจจุบันยังประสบปญหาหลายประการ ปญหา
ประการแรก ขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานหรือครูที่มีความรูในเร่ืองของดนตรีอยางแทจริง  ประการที่สอง การขาดแคลน
สื่อและอุปกรณที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองของเคร่ืองดนตรีแตละชนิด ทั้งน้ีเนื่องจากเคร่ืองดนตรีแตละชนิดมีราคาคอนขางสูง และบางชนิด
เปนเคร่ืองดนตรีที่หายากหรือสูญหายไปแลวในปจจุบัน  การเรียนเปนแบบการจดบันทึก หรือบรรยายอยางเดียวทําใหนักเรียนขาดความสนใจ และ
กระตือรือรนในการเรียน ดวยเหตุนี้จึงไดนํากระบวนการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มิใชการสอนโดยการถายทอดจากครู
เพียงฝายเดียวแตเปนการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ในสังคมที่มีขอมูลขาวสารและความรูใหมเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรูที่ตองใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ ตางๆ ใหเปนประโยชน สื่อเหลาน้ีสามารถกระตุนให
ผูเรียนสามารถเรียนรูและสามารถแกไขปญหาดวยตัวเองไดอยางอิสระ  

สื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมท่ีคอยสนองการเรียนรูไดดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหมที่สามารถแสดงผลท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติแสงและเสียง
ได นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการสอนที่ไดจากระบบการผลิต และการนําส่ือการสอนท่ีสอดคลองกับวิชาหนวยหัวเร่ืองและ
วัตถุประสงค เพื่อชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีคุณคาในดานชวยให
ผูเรียนและผูสอน มีความมั่นใจในการดําเนินการเรียนการสอน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมอยางแทจริง 
คอมพิวเตอรชวยสอนจะอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (ประณต  พลอาษา. 2543  : 2-3) ผูวิจัย
ไดเล็งเห็นปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยในเร่ืองของเคร่ืองดนตรีไทย  และผูวิจัยมุงหวังท่ีจะใหการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ือง
ดนตรีไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการนําเสนอแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน ตามหลักการและวิธี การสอน ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถคิด
วิเคราะหและทํากิจกรรมเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเองได 
 0ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและผูวิจัยคาดหวังวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย  และเปนการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีใหเหมาะกับยุคขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตองใชคอมพิวเตอร  เปนสื่อสําคัญในการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพื่อใหการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีดนตรีไทยเปนมิติใหมแหงการเรียนรูทางดนตรีตอไป 
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1.1  ความมุงหมายของการวิจัย 
 1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ใหไดตามเกณฑ 80 / 80 
 2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2/2550 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาดนตรีไทย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2550 โรงเรียน

ยุวทูตศึกษา 2 ตําบลไรนอย   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)    
 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 

   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  
3)  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญ  ดานเน้ือหาวิชา และดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   4)  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

2.3  การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดจัดการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ซึ่งวิเคราะห

ดวยหลักการและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปนแตละตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 ตอนที่ 2 เสนอผลการหาคาดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใช One Sample t-test  
 

3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.67/83.60 โดยมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการวัดผลจากคะแนนทดสอบระหวางเรียนเฉล่ียไดเทากับ 85.67 และมีประสิทธิภาพของการทดสอบเม่ือเรียนจบบทเรียนเฉล่ียไดเทากับ 
83.60 สูงกวาเกณฑ 80/80  ที่กําหนด 
 ตอนที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 75.71 
 ตอนที่ 3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย โดยการใช

แบบสอบถามจํานวน 20 ขอ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้มีขอท่ีคะแนนมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก ขอที่ 1 (  = 4.50)  ขอที่ 4 (  = 4.45)  และขอ

ที่ 3 (  = 4.42) 

X X

X
 

4.  สรุปผล 
 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย  เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.67 / 83.60  สูงกวาเกณฑ  80/80  
ที่กําหนด โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผล  จากคะแนนทดสอบระหวางเรียนเฉล่ียไดเทากับ  85.67  และมีประสิทธิภาพของการทดสอบ
เมื่อเรียนจบบทเรียนเฉล่ียไดเทากับ 83.60 
 2)  ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 75.71 
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 3)  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยผานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี 
 4)  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยอยูในระดับ

มาก (  = 4.16) X
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สามารถนําไปใช

กับผูเรียนกลุมอื่นในระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย นําผลมาอภิปรายไดดังนี้ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ดําเนินการตามขั้นตอน กลาวคือ ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
วิเคราะหเปาหมาย วัตถุประสงค และเนื้อหา   ศึกษาเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรมสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Macromedia Flash 8 การวิเคราะหเน้ือหาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย จากคําอธิบายรายวิชา โดยไดรับคําปรึกษา และการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญดานส่ือการสอนและโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร พบวาการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาวิชาอยูในระดับดี และผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูในระดับดี ผลการวิจัยพบวา  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.67 / 83.60 สูงกวาเกณฑ  80/80  ที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประณต  พลอาษา (2545 : 70) วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฏีดนตรีสากล เร่ืองตรัยแอด ในสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพท่ีระดับ 84.06 / 85.25 สูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับ วิรัช เหมโส  (2547  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เร่ืองดนตรีโหวด ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ผล
การศึกษาคนควา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) เร่ืองดนตรีโหวด ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ที่มีประสิทธิภาพ 
84.68/82.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว สอดคลองกับ และสอดคลองกับสมศักดิ์ สนใจ  (2542  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนการอานและ
การรองโนตสากลในรายวิชา ดส.1114 คีตศิลสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นกลางปที่ 1 ที่เลือกปฏิบัติ
วิชาคีตศิลปสากล จากวิทยาลัยนาฏศิลป จํานวน 22 คน ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการทดลอง 25 คาบ เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 
แบบทดสอบ   กอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบระหวางเรียน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานและรองโนตสากลมีประสิทธิภาพ 
80.17/84.32 สูงกวาเกณฑ 80/80ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  สามารถนําไปใชกับผูเรียน
กลุมอื่นในระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 75.71 ซึ่ง
สอดคลองกับ เสรี สามาอาพัฒน  (2546 : 77) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชางานชางพื้นฐาน เร่ืองการคํานวณงานไฟฟา
ในบานระดับมัธยมศึกษาตอนตนผลการวิจัยพบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นรอยละ 71 สอดคลองกับภูมินทร วงศพรหม  (2549 :  บทคัดยอ) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.8894 แสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 88.94  จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสิ่งเราที่ดีในการเรียนรู และสะดวกในการเรียนรู 
 3.  การเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับโยธิน หวังทรัพยทวี  (2543  :  บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการเสริมแรง
ทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงทางการเรียนรู โดยใชบทเรียน คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากล เร่ืองการกระจายตัวโนต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความ
ยุงยากทาง การเรียนรู ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียท่ีมีการ
เสริมแรงทางบวก สูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยผานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี 
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 4.  ความพึงพอใจของนักเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก (  = 4.16) ซึ่งสอดคลองกับภูมินทร วงศพรหม  (2549  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาดนตรี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมากสอดคลองกับ วิรัช เหมโส  (2547  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เร่ืองดนตรีโหวด ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการศึกษา
คนควาพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ืองดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก สรุปไดวาเม่ือผูเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

X

 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชกับผูเรียนกลุมอื่น ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นควรมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑที่กําหนด  
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นจะตองช้ีใหเห็นวา ผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยผานส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ควรเปนสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจ มีความสามารถในการนํามาสอนเนื้อหาท่ียากใหมี
ความงายขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน และนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอบทเรียน 
 4. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และคําอธิบายรายวิชาใหละเอียดโดยเฉพาะเร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทย 
 5. ควรออกแบบและวางแผนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับวิชาดนตรีไทย และเหมาะสมกับกลุมผูเรียนตามวัย 
 6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวากําลังอานหนังสือ  
 7. การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรและผูเรียนควรเปนไปอยางรวดเร็วและมีรูปแบบการโตตอบ ที่หลากหลาย แบบฝกหัดและ
แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรเปนบทเรียนที่ผูเรียนใชไดดวยตนเอง สามารถบันทึกความกาวหนาของผูเรียนไดและปองกันการ
แกไขขอมูลในสวนของคะแนนท่ีเก็บบันทึกไว สามารถส่ังพิมพแบบฝกหัด แบบทดสอบและคะแนนออกทางเคร่ืองพิมพได  
 8. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรอยูในความดูแลของครูผูสอนหรือครูคุมชั้นเรียน เนื่องจากเด็กอาจเกิดปญหา และผูควบคุมช้ัน
เรียนควรมีความรูและทักษะในการแกปญหาโปรแกรมบาง หากเกิดปญหาในระหวางการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถ
แกไขหรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได   
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีตัวอยางของบทเพลง ตัวอยางเสียง ภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว เพื่อความนาสนใจ และเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะทางดนตรีไทยมากขึ้น 
 2. ควรทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย ในเนื้อหาอื่น เชน วงดนตรีไทย คีตกวีไทย องคประกอบของ
ดนตรีไทย  เปนตน 
 3. ควรทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่นๆ เชน ดนตรีพื้นบาน ดนตรีสากล เปนตน 
 

7.  เอกสารอางอิง 
1. ประณต พลอาษา.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เร่ือง ตรัยแอดในสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ 

สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  :  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2545. 
2.  ________ .รายงานการวิจัยของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เร่ืองบันไดเสียง. อุบลราชธานี  :  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543. 
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3. ภูมินทร  วงศพรหม.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธ  กศ.ม. มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549. 

4. โยธิน หวังทรัพยทวี.    ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริมวิชาดนตรีสากล สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงทางการเรียนรู.  วิทยานิพนธ (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

5. วิรัช เหมโส.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธ กศ.ม. 
มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 

6. วุฒิชัย ประสารสอย.    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ  : วี เจพร้ินต้ิง, 2543. 
7. สมศักด์ิ สนใจ.    การพัฒนาชุดการสอนการอานและรองโนตสากลในรายวิชา ดส.1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป.  วิทยานิพนธ ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 
เสรี สามาอาพัฒน.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชางานชางพื้นฐาน เร่ืองการคํานวณงานไฟฟาภายในบาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธ กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546. 
8. 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 

The Development of Computer-Assisted Instruction Program in Thai Traditional Musical Instruments 
Entitled Thai Traditional Music for Mattayomsuksa 1 at Youth Exchange School 2 

 

ทองดี  คณะศรี 1  ปยพันธ  แสนทวีสุข 2 และ ไชยา  ภาวะบุตร 3 
1 สาขาดุริยางคศิลป (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3 มหาวิทยาลัยราชฎชัอุบลราชธานี  

 

บทคัดยอ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม ที่สามารถแสดงผลท้ังภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติแสง

และเสียงได ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลกับผูเรียนไดทันที สะดวกในการแกไขขอบกพรองของ
การเรียนแตละคร้ัง ผูวิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย การวิจัยมีความมุงหมาย คือ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยใหไดตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย 
เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยของนักเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ที่เรียนวิชาดนตรีไทย ในภาคเรียนที่ 2/2550 รวม
ทั้งส้ิน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ือง มือที่ใชในการคนควา ไดแก  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย 
เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  2) แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญ  ดานเน้ือหาวิชา และดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test   

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย  เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  มีประสิทธิภาพ  85.67 / 83.60      
2. ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียน 
    คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียน คิดเปนรอยละ 75.71 
3. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย อยูในระดับมาก  

โดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สามารถ
นําไปใชกับผูเรียนกลุมอื่นในระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ :   การสอนดนตรี  ชวงช้ันที่ 3-4  อุบลราชธานี 
 

ABSTRACT 
The computer-assisted instruction program (CAI) is a new innovation in education. It can present contents in still pictures, motion 

pictures, three-dimension pictures, light and sound. This can help in changing learners’ behavior with immediate effects, and it is convenient to 
correct weak point in each learning. Therefore, the CAI was developed to help in teaching Thai traditional musical instruments Entitled Thai 
traditional music. This research aimed to 1) develop the computer-assisted instruction program in Thai Traditional Musical Instruments Entitled 
Thai Traditional Music with a required criterion of 80/80, 2) find out effective index of the developed computer-assisted instruction program,       
3) compare the students’ achievement before and after learning via this CIA, and 4) study the students’ satisfaction with learning the computer-
assisted instruction program. The sample in this research consisted of 30 Mattayomsuksa 1 students attending Youth Exchange School 2 who 
enrolled in the subject Thai Traditional Music in the second semester of academic year 2007. They were selected by the purposive sampling 
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technique. The tools used in the research were 1) the computer-assisted instruction program in Thai Traditional Musical Instruments entitled Thai 
Traditional Music, 2) the program evaluation form for specialists in the subject contents and computer program, and 3) the satisfaction 
questionnaire for students who learned using the developed program. The statistics used for the data analyses were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The efficiency of the computer-assisted instruction program in Thai Traditional Musical Instruments entitled Thai Traditional Music 
was 85.67/83.60. 
 2. The effectiveness index of the developed CAI was 0.7571, showing the students progressed their leaving at 75.71 percent.   
 3. The students learned using the developed CAI showed gairs in learning achievement from before learning at the .05 level of 
significance. 
 4. The students showed satisfaction with CIA was efficient leaning as a shale at the more level. 
 In conclusion, the developed CAI was efficient according to the required reunion. The learners showed satisfaction with CAI learning at 
a more level.  Therefore, the developed CAI can be applied to use with other groups of students. It is also useful for self-study of anyone who is 
interested in Thai traditional musical instruments.  
Keywords:  Music teaching,  Students in level 3-4,  Ubon Ratchathani 
 
1.  บทนํา  

ชาติไทยเปนชาติหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงามเปนของตนเอง และไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน ดนตรีไทยเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย และเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษไทยไดประดิษฐคิดคน และสรางสรรคผลงานทางดนตรีไทยขึ้นมา เมื่อไดสัมผัสดนตรีไทย
แลวจะเกิดความซาบซ้ึง ใจจะเปนสุข สงบ เกิดสมาธิและปญญา สามารถคิด และปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยความมีสติ และรอบคอบ ดนตรีไทยจึงเปนท้ัง
ศาสตรและศิลปที่ชวยพัฒนาจิตใจมนุษย ซึ่งควรคาแกการศึกษาและสงเสริมใหคนไทยทุกคนไดมีโอกาสสัมผัสเรียนรู เพื่อการอนุรักษและสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  แตการเรียนการสอนดนตรีไทยในปจจุบันยังประสบปญหาหลายประการ ปญหา
ประการแรก ขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานหรือครูที่มีความรูในเร่ืองของดนตรีอยางแทจริง  ประการที่สอง การขาดแคลน
สื่อและอุปกรณที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองของเคร่ืองดนตรีแตละชนิด ทั้งน้ีเนื่องจากเคร่ืองดนตรีแตละชนิดมีราคาคอนขางสูง และบางชนิด
เปนเคร่ืองดนตรีที่หายากหรือสูญหายไปแลวในปจจุบัน  การเรียนเปนแบบการจดบันทึก หรือบรรยายอยางเดียวทําใหนักเรียนขาดความสนใจ และ
กระตือรือรนในการเรียน ดวยเหตุนี้จึงไดนํากระบวนการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มิใชการสอนโดยการถายทอดจากครู
เพียงฝายเดียวแตเปนการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ในสังคมที่มีขอมูลขาวสารและความรูใหมเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรูที่ตองใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ ตางๆ ใหเปนประโยชน สื่อเหลาน้ีสามารถกระตุนให
ผูเรียนสามารถเรียนรูและสามารถแกไขปญหาดวยตัวเองไดอยางอิสระ  

สื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมท่ีคอยสนองการเรียนรูไดดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหมที่สามารถแสดงผลท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติแสงและเสียง
ได นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการสอนที่ไดจากระบบการผลิต และการนําส่ือการสอนท่ีสอดคลองกับวิชาหนวยหัวเร่ืองและ
วัตถุประสงค เพื่อชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีคุณคาในดานชวยให
ผูเรียนและผูสอน มีความมั่นใจในการดําเนินการเรียนการสอน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมอยางแทจริง 
คอมพิวเตอรชวยสอนจะอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (ประณต  พลอาษา. 2543  : 2-3) ผูวิจัย
ไดเล็งเห็นปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยในเร่ืองของเคร่ืองดนตรีไทย  และผูวิจัยมุงหวังท่ีจะใหการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ือง
ดนตรีไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการนําเสนอแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน ตามหลักการและวิธี การสอน ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถคิด
วิเคราะหและทํากิจกรรมเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเองได 
 0ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและผูวิจัยคาดหวังวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย  และเปนการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีใหเหมาะกับยุคขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตองใชคอมพิวเตอร  เปนสื่อสําคัญในการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพื่อใหการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีดนตรีไทยเปนมิติใหมแหงการเรียนรูทางดนตรีตอไป 
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1.1  ความมุงหมายของการวิจัย 
 1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ใหไดตามเกณฑ 80 / 80 
 2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2/2550 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาดนตรีไทย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2550 โรงเรียน

ยุวทูตศึกษา 2 ตําบลไรนอย   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)    
 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 

   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  
3)  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญ  ดานเน้ือหาวิชา และดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   4)  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

2.3  การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดจัดการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ซึ่งวิเคราะห

ดวยหลักการและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปนแตละตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 ตอนที่ 2 เสนอผลการหาคาดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใช One Sample t-test  
 

3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.67/83.60 โดยมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการวัดผลจากคะแนนทดสอบระหวางเรียนเฉล่ียไดเทากับ 85.67 และมีประสิทธิภาพของการทดสอบเม่ือเรียนจบบทเรียนเฉล่ียไดเทากับ 
83.60 สูงกวาเกณฑ 80/80  ที่กําหนด 
 ตอนที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 75.71 
 ตอนที่ 3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย โดยการใช

แบบสอบถามจํานวน 20 ขอ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้มีขอท่ีคะแนนมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก ขอที่ 1 (  = 4.50)  ขอที่ 4 (  = 4.45)  และขอ

ที่ 3 (  = 4.42) 

X X

X
 

4.  สรุปผล 
 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย  เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.67 / 83.60  สูงกวาเกณฑ  80/80  
ที่กําหนด โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผล  จากคะแนนทดสอบระหวางเรียนเฉล่ียไดเทากับ  85.67  และมีประสิทธิภาพของการทดสอบ
เมื่อเรียนจบบทเรียนเฉล่ียไดเทากับ 83.60 
 2)  ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 75.71 
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 3)  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยผานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี 
 4)  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยอยูในระดับ

มาก (  = 4.16) X
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สามารถนําไปใช

กับผูเรียนกลุมอื่นในระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย นําผลมาอภิปรายไดดังนี้ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ดําเนินการตามขั้นตอน กลาวคือ ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
วิเคราะหเปาหมาย วัตถุประสงค และเนื้อหา   ศึกษาเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรมสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Macromedia Flash 8 การวิเคราะหเน้ือหาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย จากคําอธิบายรายวิชา โดยไดรับคําปรึกษา และการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญดานส่ือการสอนและโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร พบวาการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาวิชาอยูในระดับดี และผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูในระดับดี ผลการวิจัยพบวา  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.67 / 83.60 สูงกวาเกณฑ  80/80  ที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประณต  พลอาษา (2545 : 70) วิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฏีดนตรีสากล เร่ืองตรัยแอด ในสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพท่ีระดับ 84.06 / 85.25 สูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับ วิรัช เหมโส  (2547  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เร่ืองดนตรีโหวด ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ผล
การศึกษาคนควา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) เร่ืองดนตรีโหวด ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ที่มีประสิทธิภาพ 
84.68/82.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว สอดคลองกับ และสอดคลองกับสมศักดิ์ สนใจ  (2542  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนการอานและ
การรองโนตสากลในรายวิชา ดส.1114 คีตศิลสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นกลางปที่ 1 ที่เลือกปฏิบัติ
วิชาคีตศิลปสากล จากวิทยาลัยนาฏศิลป จํานวน 22 คน ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการทดลอง 25 คาบ เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 
แบบทดสอบ   กอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบระหวางเรียน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานและรองโนตสากลมีประสิทธิภาพ 
80.17/84.32 สูงกวาเกณฑ 80/80ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  สามารถนําไปใชกับผูเรียน
กลุมอื่นในระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7571 นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 75.71 ซึ่ง
สอดคลองกับ เสรี สามาอาพัฒน  (2546 : 77) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชางานชางพื้นฐาน เร่ืองการคํานวณงานไฟฟา
ในบานระดับมัธยมศึกษาตอนตนผลการวิจัยพบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นรอยละ 71 สอดคลองกับภูมินทร วงศพรหม  (2549 :  บทคัดยอ) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.8894 แสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 88.94  จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสิ่งเราที่ดีในการเรียนรู และสะดวกในการเรียนรู 
 3.  การเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับโยธิน หวังทรัพยทวี  (2543  :  บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการเสริมแรง
ทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงทางการเรียนรู โดยใชบทเรียน คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากล เร่ืองการกระจายตัวโนต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความ
ยุงยากทาง การเรียนรู ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียท่ีมีการ
เสริมแรงทางบวก สูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยผานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี 
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 4.  ความพึงพอใจของนักเรียน ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก (  = 4.16) ซึ่งสอดคลองกับภูมินทร วงศพรหม  (2549  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาดนตรี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังกลาวอยูในระดับพึงพอใจมากสอดคลองกับ วิรัช เหมโส  (2547  :  บทคัดยอ) ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เร่ืองดนตรีโหวด ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการศึกษา
คนควาพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ืองดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก สรุปไดวาเม่ือผูเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

X

 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชกับผูเรียนกลุมอื่น ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาวิชาดนตรีไทยเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นควรมีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑที่กําหนด  
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นจะตองช้ีใหเห็นวา ผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยผานส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น ควรเปนสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจ มีความสามารถในการนํามาสอนเนื้อหาท่ียากใหมี
ความงายขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน และนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอบทเรียน 
 4. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และคําอธิบายรายวิชาใหละเอียดโดยเฉพาะเร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทย 
 5. ควรออกแบบและวางแผนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับวิชาดนตรีไทย และเหมาะสมกับกลุมผูเรียนตามวัย 
 6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวากําลังอานหนังสือ  
 7. การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรและผูเรียนควรเปนไปอยางรวดเร็วและมีรูปแบบการโตตอบ ที่หลากหลาย แบบฝกหัดและ
แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรเปนบทเรียนที่ผูเรียนใชไดดวยตนเอง สามารถบันทึกความกาวหนาของผูเรียนไดและปองกันการ
แกไขขอมูลในสวนของคะแนนท่ีเก็บบันทึกไว สามารถส่ังพิมพแบบฝกหัด แบบทดสอบและคะแนนออกทางเคร่ืองพิมพได  
 8. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรอยูในความดูแลของครูผูสอนหรือครูคุมชั้นเรียน เนื่องจากเด็กอาจเกิดปญหา และผูควบคุมช้ัน
เรียนควรมีความรูและทักษะในการแกปญหาโปรแกรมบาง หากเกิดปญหาในระหวางการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถ
แกไขหรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได   
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีตัวอยางของบทเพลง ตัวอยางเสียง ภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว เพื่อความนาสนใจ และเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะทางดนตรีไทยมากขึ้น 
 2. ควรทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาดนตรีไทย ในเนื้อหาอื่น เชน วงดนตรีไทย คีตกวีไทย องคประกอบของ
ดนตรีไทย  เปนตน 
 3. ควรทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่นๆ เชน ดนตรีพื้นบาน ดนตรีสากล เปนตน 
 

7.  เอกสารอางอิง 
1. ประณต พลอาษา.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เร่ือง ตรัยแอดในสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ 

สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  :  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2545. 
2.  ________ .รายงานการวิจัยของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เร่ืองบันไดเสียง. อุบลราชธานี  :  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543. 
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3. ภูมินทร  วงศพรหม.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธ  กศ.ม. มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549. 

4. โยธิน หวังทรัพยทวี.    ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริมวิชาดนตรีสากล สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงทางการเรียนรู.  วิทยานิพนธ (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

5. วิรัช เหมโส.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ดนตรีโหวด สาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธ กศ.ม. 
มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 

6. วุฒิชัย ประสารสอย.    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ  : วี เจพร้ินต้ิง, 2543. 
7. สมศักด์ิ สนใจ.    การพัฒนาชุดการสอนการอานและรองโนตสากลในรายวิชา ดส.1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป.  วิทยานิพนธ ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 
เสรี สามาอาพัฒน.    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชางานชางพื้นฐาน เร่ืองการคํานวณงานไฟฟาภายในบาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธ กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546. 
8. 

 
 
 

 357 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 

 

 358 

สภาพปญหาและแนวทางพฒันาการเรียนการสอนดนตรี  ชวงชั้นท่ี  3-4  ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
Problem Condition and Suggested Development for Music Teaching for Students in Level 3-4  

in Ubon Ratchathani 
 

ธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์ 1   สุพรรณี  เหลือบุญชู 2  และ อนุศักดิ์  เกตุศิริ 3 
 สาขาดุริยางคศิลป (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2วิทยาลยัดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

3มหาวิทยาลัยราชฎชัอุบลราชธานี  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน  สาระท่ี 2  ดนตรี ชวงช้ันท่ี 3-4  
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  และเพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูดนตรีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตามวิชาเอกดนตรี  วิชาโทดนตรี  และวิชาเอกอื่น  กลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา  คือครูผูสอน  สาระที่  2  ดนตรี  ชวงชั้นที่  3-4  โรงเรียนในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  72  คนที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive  Random  Sampling)  โรงเรียนละ1 คน จากจํานวนครูผูสอน
ดนตรีในชวงช้ันที่  3-4  ทั้งหมด  103  คน  ในจํานวนโรงเรียนทั้งหมด  72  โรงเรียน  ที่จัดการเรียนการสอนดนตรีในชวงช้ันที่  3-4  โรงเรียนในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถามสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีชวงช้ันที่ 3-4 ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองตามหลักของ  Likert  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาคนควา 
 1.  สภาพปญหาการเรียนการสอนดนตรีชวงชั้นที่  3-4  ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย  เรียงจากมากไปหา
นอยดังนี้  ดานสื่อการสอน  ดานหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการวัดและประเมินผล  และดานหลักสูตร  ตามลําดับ 
 2.  แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4  ในจังหวัดอุบลราชธานี  ดานหลักสูตร  มีการเสนอให  จัดอบรมครูเร่ือง
การจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู  สาระท่ี  2  ดนตรี  ดานเน้ือหา  มีการเสนอให  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิเคราะหเนื้อหาทางดนตรีศึกษา  
ดานการจัดการเรียนการสอน  มีการเสนอให  จัดใหมีการนําดนตรีไปใชอยางสรางสรรคในชีวิตประจําวัน  ดานส่ือการสอน  มีการเสนอให  จัดอบรม
การใชสื่อตาง ๆ เชน  การใชคอมพิวเตอรดนตรี  การใชบทเรียนสําเร็จรูป  การใชโปรแกรมดนตรี  ดานการวัดและประเมินผลมีการเสนอให  จัด
อบรมครูใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นความสําคัญของการวัดและประเมินผลทางดนตรี 
 3.  เปรียบเทียบสภาพปญหาการเรียนการสอน  สาระท่ี  2  ดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4  ของโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีกับวิชาเอกของ
ครูผูสอน  ดานหลักสูตรไมแตกตางกัน  ดานเน้ือหาไมแตกตางกัน  ดานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  ดานส่ือการสอนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่  .01  ดานการวัดและประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่  .05 
 4.  เปรียบเทียบการสอนของครูที่มีประสบการณดานการสอนวิชาดนตรีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาดนตรี
แตกตางกัน  ดานหลักสูตรไมแตกตางกัน  ดานเน้ือหาไมแตกตางกัน  ดานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  ดานส่ือการสอนไมแตกตางกัน  
ดานการวัดและประเมินผลไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ :   การสอนดนตรี  ชวงช้ันที่ 3-4  อุบลราชธานี 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study problem condition and suggested development for music teaching for students in level 3-4 in schools in 
Ubon Ratchathani area, and to compare problem condition in teaching management of music teachers in Ubon Ratchathani categorized into music 
major, music minor, and other majors. The sampling in this research was 72 teachers selected by Purposive Random Sampling from 103 teachers 
in 72 schools where there are music teaching for students in level 3-4 in Ubon Ratchathani area. The tool used in the research was questionnaire, 
which was created by the researcher according to Likert principles, asking for problem condition and suggested development for music teaching 
for students in level 3-4 in Ubon Ratchathani area. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 
 The results were as follows: 
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 1. The problem condition in music teaching for students in level 3-4 in Ubon Ratchathani was in rather low level. It can be ordered 
from high to low as follows: teaching medium, curriculum, teaching management, measuring and evaluation, and curriculum. 
 2. For suggested development, it was proposed to arrange training about curriculum management, workshop about music study 
content analysis, creative application usage of music to daily life, medium usage such as music computer, learning package, and music software, 
and seminar about measuring and evaluation for teachers’ understanding. 
 3. After comparing problems in teaching management to the teachers’ majors, the curriculum were not different, the content was not 
different, the teaching management was not different, the teaching mediums were significantly different at the level .01, the measuring and 
evaluation was significantly different at the level .05. 
 4. After comparing the experienced music teachers, the teaching management was different, the opinions towards the teaching 
management was different, the curriculum was not different, the content was not different, the teaching management was not different, the teaching 
medium was not different, the measuring and evaluation was not different. 
Keywords:  Music teaching,  Students in level 3-4,  Ubon Ratchathani 
 

1.  บทนํา 
 สภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนดนตรี  คือ  ประการแรก  หลักสูตรไมไดกําหนดการปฏิบัติดนตรีที่เดนชัด  มุงเนนเฉพาะ
จุดประสงคและเนื้อหาที่แยกระหวางทัศนศิลปและดนตรีเชนเดิม  คําอธิบายรายวิชาท่ีกลาวไวในหลักสูตรมุงเนนเฉพาะจุดประสงคและเนื้อหาท่ี
เทากัน  ไมไดกําหนดเกณฑในการสอนวิชาน้ี  เน้ือหาสัมพันธกันไมเดนชัด  เองจากไมรูวาสวนใดจะนํามาบูรณาการกันไดบาง  ผูสอนจึงยึดแนว
ปฏิบัติเดิม  คือ  ตางคนตางสอนโดยแบงเวลาออกเปนสวน ๆ ประการท่ีสาม  เร่ืองเวลาซ่ึงวิชาดนตรีเนนการปฏิบัติคอนขางมาก จึงทําไดยากที่จะสอน
ในส่ิงตาง ๆ ในเวลาจํากัด  ประการที่สี่  หนังสือประกอการสอนไมไดใหแนวคิดและแนวปฏิบัติถึงความสัมพันธของดนตรี  ประการท่ีหา  เร่ืองการ
ประเมินผล  ไดแกปญหาเก่ียวกับการประเมินตามจุดประสงครายวิชาซ่ึง  เปนการประเมินผลวิธีใหมเชนกัน  (ณรุทธ์ิ  สุทธจิตต.  2539 : 1-2) รวมท้ัง  
(สุดใจ  ทศพร  และโชดก  เกงเขตกิจ.  2540 : 12)   ครูเปนในองคประกอบที่สําคัญที่สุดในองคประกอบของกระบวนการเรียนการสอน  ไดแก 
หลักสูตร  ผูสอน  ผูเรียน  และท่ีเรียน  เนื่องจากครูเปนผูพัฒนาองคประกอบอื่นๆ  และเปนผูมีปฏิสัมพันธกับเด็กโดยตรงอีกดวย  ผูเรียนจะเรียนรูและ
พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตนหรือไมขึ้นอยูกับครูผูสอนมากกวาขึ้นอยูกับหลักสูตร  ซึ่งครูไมใชมีบทบาทหนาท่ีเพียงแตทําการสอนเทาน้ัน  แตครู
ยังคงเปนผูกําหนดเน้ือหา  หลักสูตรวางแผนการสอน  กําหนดแนวการสอน  เขียนแผนการสอน  รวมท้ังเลือกเทคนิควิธีการสอนและเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับบทเรียนและเน้ือหา  ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียนในแตละทองถ่ินอีกดวย 
 ดวยความสําคัญของสภาพปญหา  และการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร  การปฏิรูปทางการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ  
สังคม  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี  การปรับเปลี่ยนปฏิรูปสังคมไปสูความเปนสังคมใหม  ประกอบกับแนวคิดใหมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีสมบูรณมีความสมดุลทั้งดานรางกายจิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  สามารถพัฒนาตนเอง
และรวมมือกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค  จึงทําใหผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู  
สาระท่ี  2  วิชาดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4  ในจังหวัดอุบลราชธานี  วามีปญหาการเรียนการสอนในดานใดบาง  และมีปญหาในแตละดานมากนอยเพียงใด  
เพื่อเปนแนวทาง  ขอเสนอแนะ  แกหนวยงานที่เก่ียวของ  คือ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 – 5  
 

2.  วิธีการวิจัย 
2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  คือครูผูสอน  สาระที่  2  ดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4  ของโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  103  คน จากจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด  72  โรงเรียน  ที่จัดการเรียนการสอนดนตรีในชวงชั้นที่  3-4  ของโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี    
 2)  กลุมตัวอยาง  คือ  คือครูผูสอน  สาระที่  2  ดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4  ของโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   72  คนท่ีไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Random  Sampling)โรงเรียนละ  1  คน  จากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด  72  โรงเรียน  ที่จัดการเรียนการสอนดนตรี
ในชวงชั้นที่  3-4  โรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   
 

2.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3-4 ในจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1)  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากโครงการจัดต้ังวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความรวมมือ
จากสถานศึกษา ใหสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2)  นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือโดยการสงไปรษณีย และใหสงกลับภายในวันที่กําหนด          
 3)  นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล วิเคราะหผล สรุปผล และอภิปรายผล 
 

3.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีชวงช้ันที่ 3 – 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดดังนี้ 
 1)  สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงชั้นที่ 3- 4 ในจังหวัดอุบลราชธานีรวมท้ัง 5 ดาน โดยรวมพบวา อยูในระดับคอนขาง
นอย และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  1.1)  สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4  ในจังหวัดอุบลราชธานี ดานหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับ 
คอนขางนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอที่มีระดับปญหามาก คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาดนตรีในหลักสูตรกับจํานวนช่ัวโมงเรียน 
รองลงมา คือ   ความเพียงพอของคูมือครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอท่ีมีปญหานอยที่สุดคือ การทําความเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระท่ี 2  ดนตรี    
         แนวทางพัฒนาดานหลักสูตร มีการเสนอใหมีการปรับลดเน้ือหารายวิชาลงเนื่องจากชั่วโมงเรียนมีนอย  จัดหลักสูตรให
เหมาะสมกับเวลาและนักเรียนในแตละทองถ่ิน  ควรมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรใหมเพื่อใหตรงกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก  พิจารณามาตรฐานใน
หลักสูตรใหม  ใหครอบคลุมเน้ือหา  เนื้อหาท่ีกวางเกินไปควรตัดออก  เชน  ความซาบซ้ึง  การบรรเลงดนตรีและการรองโดยใชเทคนิค  จัดหาเอกสาร
เก่ียวกับหลักสูตรมาใหเพียงพอกับความตองการของครู  โดยจัดในรูปงบประมาณการซื้อใหแกครู  จัดอบรมครูดนตรี  เร่ืองการจัดทําหลักสูตรสาระ
การเรียนรู  สาระท่ี 2 ดนตรี 
  1.2)  สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี ดานเนื้อหา โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับ
นอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอที่มีระดับปญหามาก คือ ความเหมาะสมของเน้ือหากับวัยผูเรียน รองลงมา คือ การวิเคราะหเนื้อหาเร่ือง  
องคประกอบของดนตรีไทยและดนตรีสากลและขอที่มีปญหานอยที่สุดคือ มีความเขาใจเร่ืองดนตรีพื้นเมืองหรือเพลงพื้นเมืองของชาวบานในทองถ่ิน
ตาง ๆ 
           แนวทางพัฒนาดานเน้ือหา  มีการนําเสนอใหแยกเนื้อหาตามความถนัดของผูเรียนเรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล  พัฒนา
เนื้อหาใหตรงกับความตองการของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจวิชาดนตรี  ลดสาระการเรียนรูของเน้ือหาลง  เพราะเน้ือหามีมากเกินไปครู
และนักเรียนไมสามารถเรียนและสอนไดทุกเร่ือง  เชิญวิทยากรในทองถ่ินที่มีความรูในดานดนตรีมาชวยในการเรียนการสอนเนื้อหาเร่ืองดนตรี
พื้นเมือง  การขับรองเพลงพื้นเมืองและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิเคราะหเนื้อหาทางดนตรีศึกษา 
  1.3)  สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี  ดานการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู
ในระดับคอนขางนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอที่มีระดับปญหามาก คือ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุมสาระ รองลงมา คือ การ
จัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง  และขอท่ีมีระดับปญหานอยที่สุด คือ การจัดการเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 
          แนวทางพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน  มีการนําเสนอให  จัดใหมีการเรียนรูเสียงสูองคความรูดนตรี  จัดใหมีการเรียนรู
อยางเปนขั้นตอนและตอเนื่อง  จัดการเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี  จัดใหมีการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนตอเนืองสัมพันธกัน  จัดการ
เรียนเนนกระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรคในทุกขั้นตอน  จัดใหมีการนําดนตรีไปใชอยางสรางสรรคในชีวิตประจําวัน  จัดการเรียนโดยใช
กระบวนการกลุม  ปลูกฝงและสรางเจตคติที่ดีตอดนตรี         
   1.4)   สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4ในจังหวัดอุบลราชธานี ดานส่ือการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ
คอนขางนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอที่มีระดับปญหามาก คือ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ รองลงมาคือ คุณภาพของวัสดุอุปกรณตาง 
ๆ ที่มีอยู และขอท่ีมีระดับปญหานอยที่สุด คือ การใช วีดีทัศน แถบบันทึกเสียง วัสดุอุปกรณเพื่อการปฏิบัติกิจกรรม ประกอบการเรียนการสอน 
          แนวทางพัฒนาดานส่ือการเรียนการสอน  มีการนําเสนอให  จัดอบรมการใชสื่อตาง ๆ เชน การใชคอมพิวเตอรดนตรี  การใช
บทเรียนสําเร็จรูป  การใชเคร่ืองโปรเจคเตอร  การใชโปรแกรมดนตรี  จัดหองเรียนเฉพาะสําหรับการเรียนการสอนดนตรี  จัดใหมีแผนภูมิลักษณะตาง 
ๆ เชนแผนภูมิเคร่ืองดนตรี  แผนภูมิการจัดวงดนตรี  จัดส่ือประเภทเคร่ืองดนตรีใหมีความเพียงพอ  นําเสนอผูบริหารใหการสนับสนุนและให
ความสําคัญสําหรับวิชาดนตรี  และจัดงบประมาณเพ่ือใหมีสื่อตาง ๆ สําหรับใชในการเรียนการสอนดนตรี  เพื่อเปนเปนขวัญ  กําลังใจแก ครูผูสอน
ดนตรี 
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  1.5)  สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับคอนขางนอย  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีระดับปญหามาก คือ มีแบบสํารวจความบกพรองของตนเองหรือกลุมของตนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนเปนผูบันทึก รองลงมาคือ  มีแบบตรวจสอบรายการ  การนําวิธีการหรือผลงานทางดานดนตรีไปประยุกตใช และมีระดับ
ปญหานอยท่ีสุด คือ ประเมินจากสถานการณจริง  
               แนวทางพัฒนาดานการวัดและประเมินผล  มีการนําเสนอให  จัดอบรมครูใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นความสําคัญของ
การวัดและประเมินผลทางดนตรี  ครูผูสอนดนตรีควรทําความเขาใจความหมายของการวัดและการประเมินผล  การประเมินผลทางดนตรีศึกษา  
ครูผูสอนควรคํานึงถึงโครงสรางสาระดนตรีเปนหลักในการประเมิน  ครูผูสอนดนตรีควรตั้งเกณฑการประเมินใหชัดเจน  และควรใชเคร่ืองมือในการ
วัดและประเมินผลใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละวัย 
 

4.  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควา เร่ืองสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็น
ควรนํามาอภิปรายดังนี้  
 1. สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชวงช้ันที่ 3- 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับ คอนขางนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานส่ือการสอน การท่ีโรงเรียนที่สอนในชวงชั้นที่ 3 – 4  มีปญหาในดานส่ือการสอนมากที่สุด อาจเปน
เพราะครูผูสอนวิชาดนตรี ไมไดสําเร็จสาขาวิชาดนตรีโดยตรง จึงทําใหไมมีเวลาผลิตส่ือเพื่อใชในการสอนในวิชาน้ีอยางจริงจัง และขาดความชํานาญ
ในการสอนและดัดแปลงส่ือตาง ๆ มาใชในการสอนในวิชาน้ีก็ไมสามารถทําไดดี ประกอบกับครูที่ไมมีวุฒิทางดนตรีไมเคยผานการอบรมหลักสูตร
ดนตรี ซึ่งสอดคลอง กับ จิดาภา วายโสกา (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยปญหาการสอนดนตรี และนาฏศิลป ของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี นอกเขตสุขาภิบาล    ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนดนตรี และนาฏศิลป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี นอกเขตสุขาภิบาล โดยภาพรวมพบวาเปนครูผูมีวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกอื่นที่ไมผานการอบรมหลักสูตรดนตรีหรือ
นาฏศิลป นอกจากน้ีการสอบบรรจุ ตําแหนงครูดนตรีมีนอย จึงทําใหขาดแคลนครูดนตรีที่มี 
 2.  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ดานหลักสูตร มีการเสนอใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับการวิเคราะหหลักสูตร และทําความเขาใจในจุดมุงหมายในหลักสูตรให
มากกวาที่เปนอยู และเน่ืองจากเอกสารประกอบหลักสูตรไมมีความเพียงพอที่จะทําการศึกษาใหเขาใจ จึงควรจะจัดเอกสารใหเพียงพอกวาเกา โดยการ
จัดงบประมาณการจัดซื้อเอกสารเก่ียวกับหลักสูตร ใหแกครู  ปรับลดเน้ือหารายวิชาลงเน่ืองจากชั่วโมงเรียนมีเวลานอย   จัดหลัก  สูตรใหเหมาะสมกับ
เวลาและนักเรียนในแตละทองถ่ินควรมีการศึกษา  วิเคราะหหลักสูตรใหมเพื่อใหตรงกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก พิจารณาปรับมาตรฐานในหลักสูตร
ใหม  ใหครอบคลุมเน้ือหา  เนื้อหาท่ีกวางเกินไปควรปรับออก  เชน  ซาบซึ้ง  การบรรเลง     ดนตรีและการรองโดยใชเทคนิค จัดหาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรมาใหเพียงพอกับความตองการของครู โดยจัดในรูปงบประมาณการจัดซ้ือใหแกครู   ซึ่งสอดคลองกับ   (ณรุทธ์ิ  สุทธจิตต.  2539 : 1-2)   
เร่ืองสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนดนตรี  คือ  ประการแรก  หลักสูตรไมไดกําหนดการปฏิบัติดนตรีที่เดนชัด  มุงเนนเฉพาะจุดประสงค
และเนื้อหาท่ีแยกระหวางทัศนศิลปและดนตรีเชนเดิม  คําอธิบายรายวิชาท่ีกลาวไวในหลักสูตรมุงเนนเฉพาะจุดประสงคและเน้ือหาท่ีเทากัน  ไมได
กําหนดเกณฑในการสอนวิชานี้  เน้ือหาสัมพันธกันไมเดนชัด  ไมรูวาสวนใดจะนํามาบูรณาการกันไดบาง  ผูสอนจึงยึดแนวปฏิบัติเดิม  คือ  ตางคน
ตางสอนโดยแบงเวลาออกเปนสวน ๆ ประการท่ีสาม  เร่ืองเวลาซึ่งวิชาดนตรีเนนการปฏิบัติคอนขางมาก จึงทําไดยากที่จะสอนในส่ิงตาง ๆ ในเวลา
จํากัด  ประการที่สี่  หนังสือประกอบการสอนไมไดใหแนวคิดและแนวปฏิบัติถึงความสัมพันธของดนตรี  ประการท่ีหา  เร่ืองการประเมินผล  ได
แกปญหาเก่ียวกับการประเมินตามจุดประสงครายวิชาซึ่ง  เปนการประเมินผลวิธีใหมเชนกัน   
            2.2  ดานเน้ือหา ครูผูสอนขาดทักษะทางดานดนตรี แผนการสอนท่ีเขียนจากสํานักพิมพ ตาง ๆ หรือจากสวนกลางไมสอดคลองกับ
ทองถ่ิน และเน้ือหาบางเร่ืองครูก็ไมสามารถทําการสอนไดมีการเสนอให   ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ การวิเคราะหเนื้อหาทางดนตรีศึกษา
หรือกิจกรรมท่ีเนนปฏิบัติ และใหมีการรวมกลุมจัดทําแผนการสอนรวมกัน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรใหความสําคัญ และมีนโยบายใน
เร่ืองนี้อยางชัดเจนแยกเน้ือหาตามความถนัดของผูเรียน  เร่ืองดนตรีไทย และ ดนตรีสากล พัฒนาเนื้อหาใหตรงกับความตองการของผูเรียน  เพื่อให
ผูเรียนเกิดความสนใจวิชาดนตรี  ลดสาระการเรียนรูของเน้ือหาลง  เพราะเนื้อหามีมากเกินไปครูและนักเรียนไมสามารถเรียนและสอนไดทุกเร่ือง  
เชิญวิทยากรในทองถิ่นที่มีความรูในดานดนตรีมาชวยในการเรียนการสอนเนื้อหาเร่ืองดนตรีพื้นเมือง  การขับรองเพลงพื้นเมืองสอดคลองกับ      
(ศักด์ิชัย  หิรัญรักษ, 2541.264)  เน้ือหาสาระทางดนตรี  หมายถึงองคความรูทางดนตรี  ในบางคร้ังอาจถูกเรียกวา  ภูมิรูทางดนตรี  (Musicianship)  
หรือความรูทางดนตรี  (Musical  Knowledge)  เน้ือหาสาระทางดนตรีมีความสําคัญยิ่ง  เนื่องจากจะเปนเนื้อดนตรีแลว  สาระทางดนตรีจะถูกใชเปน
เคร่ืองมือสําหรับผูเรียนในการแสวงหาประสบการณทางสุนทรียะ  พฤติกรรมใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  ชื่นชม  ซาบซึ้ง  เห็นคุณคา  ในการท่ีจะให
ผูเรียนไดบรรลุไดตองใชเนื้อหาสาระทางดนตรีเทานั้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาวใหเกิดขึ้น 
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      2.3  ดานการจัดการเรียนการสอน ขอที่มีปญหามากที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนเน้ือหาเพลงไทยเดิม การจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาการรวมวงเลนเคร่ืองเคาะจังหวะ มีขอเสนอแนะดังน้ี เนื่องจากครูไมไดสําเร็จสาขาชาดนตรี จึงควรจัดอบรวมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหา
ดนตรีไทย และดนตรีสากล ใหครูที่สอนวิชานี้เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน ใหแมนยํายิ่งขึ้น ฝกใหนักเรียนปฏิบัติมาก ๆ จัดให
มี การเรียนรูเสียงสูองคความรูดนตรี  จัดใหมีการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่อง  จัดการเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี  จัดใหมีการ 
เรียนรูอยางเปนขั้นตอนตอเนื่องสัมพันธกันจัดการเรียนเนนกระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรคในทุกขั้นตอน  จัดใหมีการนําดนตรีไปใชอยาง
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน    จัดการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม  ปลูกฝงและสรางเจตคติที่ดีตอดนตรี  สอดคลองกับ  (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2544 : 215-230)  การจัดการเรียนการสอน  เปนแนวทางท่ีจะนําไปสูจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยางสมบูรณเต็มท่ี  ซึ่งในการดําเนินการน้ันจะตองใช  แนวการจัดการเรียนรู  เพื่อชวยให
ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวคิดและจุดมุงหมายของหลักสูตรได  ดังนี้ 
     2.3.1 การเรียนรูเสียงสูองคความรูดนตรี  เปนการเรียนรูเพื่อตอบสนองธรรมชาติของสาระการเรียนรูดนตรี  ซึ่งตองใหผูเรียน
ไดรับฟงกอนที่จะไดเห็นหรือรับรูเคร่ืองหมายและสัญลักษณ  รวมถึงองคความรูตางๆ ทางดนตรี  มีกระบวนการรับรู  3  ขั้น  คือ 
     1)  การรับรูการกระทํา  เปนการรับรูผานการกระทํา  ในทางดนตรีการรับรูขั้นนี้  ไดแก  การใหผูเรียนไดฟงเสียงหรือ
ตบมือตามจังหวะ  เปนตน 
     2)  การรับรูจากภาพ  เปนการรับรูที่เก่ียวของกับการใชสัญลักษณแทนส่ิงที่ตองการเรียนรู  อาจเปนภาพหรือสิ่งใด ๆ ที่
ใกลตัวผูเรียนหรือสามารถเช่ือมโยงประสบการณในการรับรูของผูเรียนได  เชน  การใชภาพท่ีสื่อความหมายแทนตัวโนต เปนตน 
     3)  การรับรูที่ใชสัญลักษณ  เปนกระบวนการรับรูที่เก่ียวของกับการใชสัญลักษณทางดานภาษาท่ีมีความเปนสากลท่ี
ทุกคนยอมรับ  เชน  ภาษาเขียน  หรือตัวโนต  ขั้นนี้จะเปล่ียนสัญลักษณจากขั้นที่  2  ซึ่งเปนขั้นที่เขาใจกันเฉพาะผูเรียนกับผูสอนมาเปนสัญลักษณที่
เปนลักษณะสากลคือตัวโนตและเคร่ืองหมายตาง ๆ ทางดนตรี 
   2.3.2  การเสนอสาระดนตรีอยางเปนรูปธรรม  ธรรมชาติของเสียงดนตรี  สวนใหญแลวเปนเร่ืองของเสียงโดยเฉพาะ  มีความ
เปนนามธรรมสูง  ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได  รับรูไดจากการฟงเปนหลัก  จึงทําใหมีขอจํากัดมากมายในการที่จะทําใหผูเรียนเขาใจสาระดนตรี
สงผลใหการเรียนดนตรีไมบรรลุผลโดยสมบูรณ  ดังนั้นในกระบวนการเรียนการสอนจึงจําเปนตองอาศัยสื่อหลาย ๆ รูปแบบท่ีจะใชแทนเสียงหรือทํา
ใหเห็นภาพของเสียงในลักษณะตาง ๆ รวมท้ังสรางความเขาใจตรงกันระหวางผูสอนกับผูเรียน และยังชวยกระตุนความสนใจ  ความอยากรูอยากเห็น
ไดเปนอยางดี 
     2.3.3  การคนพบองคความรูดนตรีดวยตนเอง  การจัดการเรียนการสอนดนตรีนั้น  ในหลาย ๆ ทักษะจําเปนที่จะตองใหผูเรียนมี
ประสบการณตรง  สัมผัส  หรือทดลองทําจริง  เชนการใหผูเรียนไดมีโอกาสรองเพลง  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  ชมการแสดงดนตรี  ฯลฯ  จากนั้นให
ผูเรียนคนหาองคความรูจากประสบการณนั้น ๆ   เชน  ในการรอง  ผูเรียนอาจสามารถคนพบองคความรูเก่ียวกับเร่ืองของทํานอง  จังหวะได  ในการ
ปฏิบัตินั้น  ผูเรียนอาจคนพบองคความรูเร่ืองเสียงประสาน  สีสันของเสียงได  เปนตน  ในประสบการณแตละคร้ังน้ันอาจมีองคความรูแฝงอยูมากมาย
ขึ้นอยูกับความซับซอน  ความยากงายของประสบการณนั้น 
      2.3.4  การพัฒนาความรูและทักษะดนตรีในทุกดาน  วิชาดนตรีมีโครงสรางเน้ือหาเฉพาะ  โดยลักษณะของวิชาดนตรีนั้นเปนโสต
ศิลป  และศิลปะการแสดง  ในโครงสรางสาระของดนตรีประกอบไปดวยความรูและทักษะดานตาง ๆ                  
         2.4  ดานสื่อการสอน  มีการเสนอให  จัดอบรมการใชสื่อตาง ๆ เชน  การใชคอมพิวเตอรดนตรี  การใชบทเรียนสําเร็จรูป  การใชเคร่ือง
โปรเจคเตอร  การใชโปรแกรมดนตรี  จัดหองเรียนเฉพาะสําหรับการเรียนการสอนดนตรี  จัดใหมีแผนภูมิลักษณะตาง ๆที่เก่ียวกับการเรียนการสอน
ดนตรี  เชน  แผนภูมิเคร่ืองดนตรี  แผนภูมิการจัดวงดนตรี  จัดส่ือประเภทเคร่ืองดนตรีใหมีความเพียงพอ   นําเสนอผูบริหารใหการสนับสนุนและให
ความสําคัญสําหรับวิชาดนตรีและจัดงบประมาณเพ่ือใหมีสื่อตาง ๆ สําหรับใชในการเรียนการสอนดนตรี  และเพื่อเปนขวัญกําลังใจแก  ครูผูสอน
ดนตรี สอดคลองกับ  ชม ภูมิภาค (2524 : 11-12) กลาวถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาไววา คือสื่อทางการศึกษาและการใชสื่อเพื่อตองการแกปญหา หรือ
ปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีเอกัตภาพในสวนบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรียนรู  สรางความสนใจแก
ผูเรียน ใชจัดประสบการณใหเหมาะสมกับการเรียนรู เปนเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมทําใหเกิดการเรียนรู เพื่อการสรางสรรค ซึ่งคุณคาของส่ือการ
เรียนจะชวยแบงเบาภาระของครูทั้งดานแรงงานและเวลา ทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น สรางเนื้อหาวิชาไดงายขึ้น ชวยลดปญหาความ
แตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น สงเสริมการคนควาหาความรูดวยตนเอง เปดโอกาสทางการศึกษาและเปนแหลง
วิชาเพื่อชุมชน   
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  2.5  ดานการวัดและประเมินผล มีขอเสนอดังน้ี จัดอบรมครูใหมีความรู  ความเขาใจ  และเห็นความสําคัญของ การวัดและประเมินผล
ทางดนตรี ครูผูสอนดนตรีควรเขาใจความหมายของการวัดและการประเมินผล  การประเมินผลดนตรีศึกษา ครูผูสอนควรคํานึงถึงโครงสรางสาระ
ดนตรีเปนหลักในการประเมิน  ครูผูสอนดนตรีควรตั้งเกณฑการประเมินใหชัดเจน  ใชเคร่ืองมือในการวัดผลและประเมินผลใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน  สอดคลองกับ  อุทุมพร  ทองอุไทย ( 2520: 29)  ไดใหความหมายของการวัดผลวา  การวัดผล  คือ  กระบวนการที่ตัวเลขหรือสัญลักษณที่ถูก
นํามาเก่ียวของกับลักษณะของวัตถุ  คน  หรือสิ่งที่ตองการวัด  การวัดมีคุณสมบัติ  คือ 
  1.  ตองมีกลุมของวัตถุ  หรือคน 
  2.  มีคุณสมบัติของลักษณะท่ีจะวัด 
  3.  มีการกระทําโดยใหตัวเลขหรือสัญลักษณกับวัตถุ 
  4.  ตองพิจารณาถึงธรรมชาติ  ตลอดจนตัวเลขหรือสัญลักษณเหลานี้ไปใช   

5.  ขอเสนอแนะ 
 จากการอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใครขอเสนอประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับลูทางการเรียนการสอนวิชาดนตรีเพื่อเปนขอคิดแก
ผูเก่ียวของ  ดังนี้ 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ควรรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผูสอนวิชาดนตรี 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี  ชวงช้ันที่  3-4 ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ควรรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผูสอนวิชาดนตรี 
เก่ียวกับการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัดทําแผนการเรียนการสอนวิชาดนตรี เพื่อใหมีทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน 
 3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ควรจัดสรรอัตราครูที่จบสาขาวิชาดนตรีโดยเฉพาะมาทําการสอน อยางนอย
โรงเรียนละ1 คน 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ควรจัดสรรงบประมาณ หรือทุนสนับสนุน เพื่อสรรหาส่ือการเรียนการสอน หรือ
อุปกรณการเรียนการสอนวิชาดนตรี เชนคอมพิวเตอรชวยสอน  วีซีดี  แผนภูมิ  แผนภาพเคร่ืองดนตรี  และ  เคร่ืองดนตรีตาง ๆ 
 5. ผูบริหารควรสนใจวิชาการทางดนตรี เพื่อกําหนดนโยบาย หรือแนวทาง และเล็งเห็นความสําคัญของวิชาดนตรีตอการพัฒนาคน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยคร้ังนี้เปนกรณีศึกษาซ่ึงมีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความผิดพลาดทางไวยากรณจากการเขียนจดหมายสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาช้ันปที่ 2 จํานวน 45 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 03010066 English for Communicative Writing ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2551 
เคร่ืองมือที่ใชคือ จดหมายสมัครงาน จากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีขอผิดพลาดทางไวยากรณในการ
เขียนจดหมายสมัครงานท้ังหมด 9 ชนิด และมีขอผิดพลาดโดยรวมทั้งหมด 114 แหง ขอผิดพลาดที่พบมากที่สุด คือเร่ืองการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 
(Punctuation mark) มีจํานวน 64.4% รองลงมาคือเร่ืองกาล (Verb – tense consistency) มีจํานวน 37.8 % ขอผิดพลาดอื่นไดแกๆ การเรียงสวนขยาย 
(Run-on sentence) มีจํานวน 33.3%  การใชรูปประโยคท่ีไมสมบูรณ (Sentence fragment) จํานวน 28.9% การใชคําสรรพนาม (Pronoun) จํานวน 
26.7% การเรียงลําดับคํา (Word order) จํานวน 24.4%  การใชคําบุพบท (Preposition) จํานวน 22.2% การใชชนิดของคํา (Part of speech) จํานวน 
11.1% และขอผิดพลาดที่พบนอยที่สุดคือการใชคํานําหนานาม (Article) 4.4% 

 

ABSTRACT 
 This research was a case study which aimed at analyzing grammatical errors in English job application letters written by 45 students of 
Faculty of Agricultural Technology. The samples were the second year students who took 03010066 English for Communicative Writing course at 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) in the second semester of an academic year 2008.  The English job application 
letters were used as the research instruments.  The data obtained was analyzed by using the percentage.  The research results showed that there 
were 9 types of grammatical errors found in English job application letters.  A total of errors were 114. These errors were classified according to 
the language area where the errors were made.  The highest errors were in punctuation mark.  The lowest errors were in article.  There were 64.4% 
in punctuation mark, 37.8 % in verb tense consistency, 33.3% in run-on sentence, 28.9% in sentence fragment, 26.7% in pronoun, 24.4% in word 
order, 22.2% in preposition, 11.1% in part of speech and 4.4% in article respectively.   
 

1.  Background of the study  
While learning a foreign language, the ability to write well is not a naturally acquired skill; it is usually learned or culturally transmitted 

as a set of practice. In Thailand, many lecturers of English often complain that many Thai undergraduates have quite a low English language level 
especially in writing skill. 
 From the researcher’s experience, students at KMITL also have difficulty with English written work.  Major grammatical errors are 
often done in business letters such as job application letters.  Therefore, it is interesting to study the errors from their job application letters in order 
to find the possible solutions. 
 

1.1  Review of the literature  
 Writing well is something that foreign language learners and even many native speakers find difficult and often lack skills to do well.   
The problem of syntactic error and correction has been addressed since the early years of natural language processing. (Weischedel and 
Sondheimer 1983 ;  Heidorn et al. 1982) 
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 Aree (1983) found some syntactic errors in English written work of Thai undergraduate students such as sentence fragment, verb, 
vocabulary, and punctuation mark.  Suwannee (1988) also found that the students’ written work consisted of errors in tenses, articles, and subject-
verb agreement. 
 Kim (1989) conducted a research with 200 10th grade Korean EFL learners, using their English translations of 30 Korean sentences.  
She identified 1122 errors in which transfer errors resulting from L1 structures were higher (24%) than overgeneralization error (23%).  In the 
essay writings of 200 10th grade Korean EFL learners, she identified 2122 errors and classified them in terms of 6 domains and subdivided them 
into 22 linguistic categories.  Her findings revealed that errors in articles were most common (354) and that there were only 8 errors in word order 
and 2 in voice. 
 He Dan and Lin Hong (2007) conducted a research with English majors’ writing from the perspective of interlanguage theory.  The 
samples were the first year and the third year students.  The findings of the research could be summarized as follows: The first-year students were 
in a transitional stage between “systematic stage” and “emergent stage” while third-year students were undoubtedly in a systematic stage.  Impact 
of native language transfer’s learners’ target language learning should not be neglected.  Intralingual errors are committed most often by English 
majors at Huizhou  University.  On the road to approach target language, the key to learning is to strengthen English grammar basic structure and 
thoroughly comprehend the shades of words.  Implications for English language learning in Huizhou University have also been summarized in this 
research. 
 

1.2  Purpose of the study 
To analyze grammatical errors of the Agricultural Technology students’ English job application letters in English for Communicative 

Writing course. 
 

1.3  Significance of the study 
 The research results will help English lecturer to choose an appropriate method to teach English job application letter. 
 

1.4  Criteria of  the study 
 The criteria of correction was adapted from “Common Errors in Business Writing” in Modern Correspondence (Gartside, 1991: 49-
58), Grammar and Composition (Brown, Nilson, Shaw & Weldon, 1986: 2-35) and “Finding Common Errors” 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource (2007). 
 

2.  Methodology 
 The samples of this study consisted of 45 learners of Faculty of Agricultural Technology who took 03010066 English for 
Communicative Writing course in the second semester of an academic year 2008 at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Bangkok.  
The researcher taught them business letter format.  They learned how to write job application letter.  Then each student wrote a job application 
letter individually by using full-blocked letter style. The letters were corrected and grammatical errors were analyzed by using the criteria of 
correction as mentioned above.  The data obtained was analyzed by using the percentage. 
 

3.  Results  
 The research results showed that there were 9 types of grammatical errors found in English job application letters.  The research results 
showed that there were 9 types of grammatical errors found in English job application letters.  A total of errors were 114.  The highest errors were 
classified according to the language area where the errors were made.  The highest errors were in punctuation mark.  The lowest errors were in 
article.  There were 64.4% in punctuation, 37.8 % in verb tense consistency, 33.3% in run-on sentence, 28.9% in sentence fragment, 26.7% in 
pronoun, 24.4% in word order, 22.2% in preposition, 11.1% in part of speech and 4.4% in article respectively as shown in the following tables and 
figure.   
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Table -1 Classification of grammatical errors from students’ job application letters 
 

Students 
number 

Punctuation Run-on 
sentence 

Verb 
tense… 

Word 
order 

Preposition Pronoun Sentence 
fragment 

Part of 
speech 

Article 

1 1 - 1 - - - - - - 
2 2 - 1 - - - - - - 
3 1 - 2 - 1 - - - - 
4 1 - 2 - - - 1 - - 
5 1 - 1 - - - 1 1 - 
6 1 - 2 - - - - - - 
7 3 - - 2 - - - - - 
8 1 - - 1 - 1 1 1 1 
9 1 - - 1 1 1 - - - 

10 - 1 1 - - - 1 - - 
11 - 2 - - - - - - - 
12 - 1 1 - - - - - - 
13 - 2 - - - - - 1 - 
14 - 1 1 - - - - - - 
15 - 1 - - - - - - - 
16 - 1 1 - 1 1 1 - 1 
17 - 1 - - - 1 1 - - 
18 - 1 - - - - 1 - - 
19 - 2 - - - 1 - - - 
20 - - 1 - 1 - - - - 
21 - - - - 2 - - - - 
22 - - 1 - - - - - - 
23 - 1 - - - - - - - 
24 - 1 1 - - - - - - 
25 - - - - - 1 - - - 
26 - - 1 - - - 1 - - 
27 - - - - 1 1 - 1 - 
28 - - - - - 1 - - - 
29 - - - - - 1 - - - 
30 - - - - 1 1 - - - 
31 - - - - - 1 - - - 
32 - - - 1 - - - - - 
33 - - - - - - 1 - - 
34 4 - - - - 1 - - - 
35 1 - - - - - 1 - - 
36 1 - - - 1 - - - - 
37 1 - - 1 - - - - - 
38 1 - - - - - 1 - - 
39 1 - - - - - 1 - - 
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40 2 - - - 1 - - - - 
41 2 - - 1 - - - - - 
42 1 - - 2 - - - - - 
43 1 - - - - - - 1 - 
44 1 - - 1 - - - - - 
45 1 - - 1 - - 1 - - 

Total 29 15 17 11 10 12 13 5 2 

 
Table - 2 Number of errors and percentage 

 

Type of errors Number of errors Percentage 

1. Punctuation 29 64.4 % 
2. Verb tense consistency  17 37.8% 
3. Run-on sentence 15 33.3% 
4. Sentence fragment 13 28.9% 
5. Pronoun 12 26.7% 
6. Word order 11 24.4% 
7. Preposition 10 22.2% 
8. Part of speech 5 11.1% 
9. Article 2 4.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.40% 26.70%
28.90%

punctuation                     64.4%  word order        24.4% 
verb tense consistency    37.8% preposition        22.2% 
run-on sentence               33.3% part of speech    11.1% 
sentence fragment                 28.9% article                 4.4% 
pronoun                                 26.7%  

Figure 1 Type of grammatical errors 
 

4.  Discussion 
 This study identified a number of grammatical errors that could be attributable to the interference of writing in English.  A lecturer 
should minimize the chances of occurrence of these errors by giving supplementary handouts to the students.  Remedial English course should be 
offered to poor students. 
 

22.20%11.10%

4.40%33.30%24.40%
37.80%
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5.  Recommendation 
 The students should pay as much attention to their grammatical errors.  The English teachers should review basic English structure and 
focus on English letter writing such as job application letters. 
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บทคัดยอ 
ในปจจุบันบทบาทของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ไดรับการยอมรับทั่วไปวามีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ในสภาวะ

เศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในการสรางรายไดใหแกประเทศ ตางก็มี
ตนทุนรวมของระบบโลจิสติกสที่สูงขึ้น ไมวาจะเปน ตนทุนในสถานท่ีจัดเก็บ ตนทุนดานการขนสง ฯลฯ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมุงท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการจัดการระบบโลจิสติกส ของผูบริหารในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการจัดการระบบ         
โลจิสติกสอยางแทจริง เพื่อใชเปนแนวทางในการชวยลดตนทุน และสามารถเตรียมพรอม ปรับตัวไดอยางยืดหยุน ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพของ
ผูผลิตช้ินสวนยานยนตของไทยใหสามารถยืนหยัดและเติบโต กาวหนาตอไปในอนาคต โดยการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ
และอิทธิพลรวมกันระหวางประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของอุตสาหกรรม กับระดับความคิดเห็นของผูบริหารที่ใหความสําคัญ
ตอปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสตอปจจัยทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนและควบคุมการผลิต 2) ดานการจัดการและควบคุมตนทุน
ระบบการขนสง 3) ดานการจัดการและควบคุมระบบคลังสินคา 4) ดานการจัดการและควบคุมระบบคุณภาพในการผลิต และ 5) ดานการจัดการและ
ควบคุมกระบวนการสั่งซ้ือโดยการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือผูบริหารในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต เขต
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยสถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Windows 

ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางผูบริหารไดใหความสําคัญตอปจจัยตาง ๆ ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน
พบวาผูบริหารที่มีประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดองคกรที่แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดการและควบคุมตนทุน
ระบบการขนสงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมพบความแตกตางกันในดานการวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการและ
ควบคุมระบบคลังสินคา การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพในการผลิต และการจัดการและควบคุมกระบวนการสั่งซ้ือโดยการนําระบบสารสนเทศ
มาประยุกตใช นอกจากนั้นยังพบวาประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดองคกรที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลรวมกันตอความคิดเห็นของ
ผูบริหารในการใหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ทั้ง 5 ดาน ทั้งน้ี ความคิดเห็นของผูบริหารที่อยูในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันมีความเห็นเก่ียวกับปจจัย
ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลตอความไดเปรียบในการแขงขันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ : ปจจัย, การจัดการ, ผูบริหาร, อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 
 

ABSTRACT 
Currently, the role of logistics system management and supply chain was undertaken what is very importance to all business in 

uncertain economy especially in auto-part industry that is importance business to make a revenue to our country. Logistic system cost was 
increased from stock keeping cost and transportation cost, etc. So researcher would like to study factors affecting logistics system management in 
auto-part industry. To study factors affecting to logistic system management decision in practical for cost saving and flexibility preparation and 
able to increase potentiality Thai auto-part business to stability and growth in the future. The objectives of this research are as follows to study the 
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relation and affect between type of product and industrial size with manager’s opinion level to 5 affecting logistic system management factors 
classified by  1) Planning and production control 2) Transportation cost control and management 3) Warehouse management and control 4) Quality 
system management and 5) Purchasing system management base on Information Technology using. The uses of sampling group of companies in 
auto-part business in Eastern industrial area are collected by simple sampling method. The data used in this research are from questionnaires. The 
research instruments were constructed by the researcher to collect data. The research’s statistic includes the percentage, the means, the standard 
deviation and the two-way ANOVA at the 0.05 level  and  0.01 level of significance. The SPSS for windows is used to analyze and process data.  

Research results can be summarized as follows; the degree of concentration of automaker manager in different type of side of industry 
organization and automaker manager is different in Transportation cost control and management at the 0.01 level but not different in Planning and 
production control, Transportation cost control and management, Warehouse management and control, Quality system management and 
Purchasing system management base on Information Technology used. Moreover, by testing the interaction between the type of auto part and side 
of organization that affects the ideal of automaker manager in 5 factors does not have any impacts on the concentration of automaker manager. 
Keywords: factor, management, administer, Auto part industry 
 

1. บทนํา 
        ปจจุบัน ประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  นโยบายและเทคโนโลยี  สงผลใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  ตองมีการปรับตัวพัฒนาระบบและรูปแบบในการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจ  เพื่อใหสามารถแขงขันกับภาค
ธุรกิจที่สําคัญไดในระดับโลก  ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันกันในระดับที่สูง  ทุกหนวยงานจะตองมีการต่ืนตัวตลอดและคิดคนหาแนวทางในการท่ีจะปรับ
กิจกรรมตางๆท่ีมีอยูใหเปนระบบเพิ่มมากขึ้น เชน การจัดซ้ือ  การผลิต  การตลาด  การวิจัยและพัฒนา  การนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มศักยภาพ
เพื่อใหทันตอการแขงขันในตลาดโลกและการแขงขันในอนาคต  สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวาคูแขงขัน  
         โลจิสติกส (Logistics) เปนกระบวนการวางแผนการดําเนินงานและการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเคล่ือนยาย  
คน  สินคาท่ีนํากลับมาใชใหม  วัตถุดิบ  หรือสินคาก่ึงสําเร็จรูป  ผานกระบวนการผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป  การจัดการสินคาคงคลัง  การจัดการ
คลังสินคา  กระบวนการสั่งซื้อ  การบรรจุภัณฑและการขนสงสินคาไปยังลูกคา  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของเพื่อใหการกระจายสินคา
ทั้งระบบเปนระบบเดียวกัน  เพื่อใหสามารถลดตนทุนการกระจายสินคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินคาไปยังลูกคา  โดยสินคาไปถึงสถานท่ี
ที่กําหนดไดทันตามเวลาท่ีตองการ  อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานในปริมาณท่ีครบถวนถูกตอง  ดวยตนทุนที่ตํ่าสุด   เพิ่มระดับการบริการที่สรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคา  และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (โกศล  ดีศีลธรรม. 2551) 
         

1.1  จุดมุงหมายในการวิจัย 
        เพื่อศึกษาระดับความสําคัญในความคิดเห็นของผูบริหารท่ีใหตอปจจัยที่มีผลตอการจัดการโลจิสติกส ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในแตละดาน โดยเปรียบเทียบประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลรวมกัน
ตอความคิดเห็นของผูบริหาร 
 

1.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
        1)  เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอ ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส ในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต ใหสามารถ
มองเห็นภาพรวม อันจะนํามาซึ่งการลดตนทุนรวมของระบบโลจิสติกส ซึ่งไดรับผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
       2)  เพื่อสามารถขยายผลการศึกษาไปสูการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอื่น ที่สามารถนําระบบนี้ไปปรับประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อชวยลดตนทุนรวมของระบบโลจิสติกส 
 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
ทําการศึกษาระดับปจจัยที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส ของผูบริหารในบริษัทตางๆ ที่แตกตางกัน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ

แนวความคิดในการวิจัย โดยครอบคลุมถึงปจจัยในงานดานตางๆ  5 ดาน ไดแก ดานวางแผนและควบคุมตนทุนการผลิต การควบคุมตนทุนของระบบ
การขนสง การจัดการระบบคลังสินคา การจัดระบบคุณภาพในการผลิต และการควบคุมกระบวนการสั่งซ้ือและการจัดการระบบสารสนเทศ ดังแสดง
ในภาพท่ี 1   
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม           
 

 
 

                           
                                        

ลักษณะของสถานประกอบการ าหกรรม
ยนต 

อุตส

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1  ประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตที่แตกตางกัน ทําใหมีความแตกตางกันในระดับความสําคัญที่ผูบริหารใหกับปจจัย

ที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส 
สมมติฐานที่ 2  ขนาดของอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตที่แตกตางกัน ทําใหมีความแตกตางกันในระดับความสําคัญที่ผูบริหารใหกับปจจัย

ที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส 
สมมติฐานที่ 3  ประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของอุตสาหกรรมมีอิทธิพลรวมกันตอระดับความสําคัญที่ผูบริหารใหกับ

ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย   
        เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
2.1 ลักษณะเครื่องมือ 
                    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป และความคิดเห็นของผูบริหาร
รวมท้ังขอเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส  
        

2.2  การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
              ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังนี้ 
    1)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา ขอความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ และ วิธีการสราง
แบบสอบถามจากหนังสือเทคนิคการสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544)  
  2)  สรางแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสมโดยขอความ
อนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใช และปรับปรุงแกไขและเก็บรวบรวมขอมูลตอไป โดยนําไปตรวจสอบ
เพื่อหาคาความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงบรรยายในรูปรอยละและนําเสนอในรูปตาราง

พรอมคําอธิบาย และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ โดยการหาคาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และและการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบสองทาง  

X

 
 
 
 
 

ชิ้นสวนยาน
1.ประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนต 
ขนาดของอุตสาหกรรม 

ความคิดเห็นของผูบริหารตอปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบ 
โลจิสติกสใน 5 ดาน 
   1. การวางแผนและควบคุมการผลิต  
   2. การจัดการและควบคุมตนทุนของระบบการขนสง 
   3. การจัดการและควบคุมระบบคลังสินคา 
   4. การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพในการผลิต 
   5. การจัดการและควบคุมกระบวนการสั่งซื้อและโดยการนํา 

2.

ประเภทของผลิตภณัฑชิ้นสวนยานยนต x ขนาดของอุตสาหกรรม 

      ระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 
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3. สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมลู ดังตอไปน้ี        

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของลักษณะขอมูลท่ัวไปของโรงงาน  

ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน จํานวน รอยละ 
1. เพศ      ชาย 51 

24 
68 
32                    หญิง  

รวม 75 100 

2. ระดับการศึกษา     ตํ่ากวาปริญญาตรี 4 
47 
24 

5.3 
62.7 
32 

                          ปริญญาตรี 
                                  สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 75 100 

3. ประสบการณของผูบริหารในการดูแลรับผิดชอบดานโลจิสติกส  
4 

16 
55 

 
5.3 

21.3 
73.4 

                         ตํ่ากวา 1 ป 
                         1-3 ป 
                         มากกวา 3 ป 

รวม 75 100 
4. ประเภทของชิ้นสวนยานยนต        ชิ้นสวนพลาสติก 23 

32 
20 

30.67 
42.66 
26.67 

                                                 ชิ้นสวนอลูมิเนียม 
                                                         ชิ้นสวนประเภทอื่นๆ  

รวม 75 100 

5. ขนาดของอุตสาหกรรม      ขนาดเล็ก 3 
37 
35 

4 
49.33 
46.67 

                                      ขนาดกลาง 
                                      ขนาดใหญ           

รวม 75 100 

6. ระยะเวลาดําเนินกิจการ     ตํ่ากวา 5 ป 2 
17 
26 
19 
11 

2.7 
22.7 
34.7 
25.3 
14.6 

                                      5-10 ป 
                                      มากกวา 10-15 ป 
                                      มากกวา 15-20 ป 
                                      มากกวา 20 ป 

รวม 75 100 
7. จํานวนพนักงานในองคกร    นอยกวา 100 คน 4 

29 
27 
15 

5.3 
38.7 
36 
20 

                                                100-499 คน 
                                        500-1,000 คน 
                                        ต้ังแต 1,001 คนขึ้นไป 

รวม 75 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา  
เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ เปนเพศชาย มีจํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 68          

          ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ อยูระดับปริญญาตรี มีจํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 62.7 
        ประสบการณของผูบริหารในการดูแลรับผิดชอบดานโลจิสติกส ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ มีประสบการณมากกวา 3 ป มีจํานวน 
55 ราย คิดเปนรอยละ 73.4 
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          ประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตของบริษัทพบวา โดยสวนใหญเปนชิ้นสวนอลูมิเนียม โดยมีจํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ42.66 
รองลงมาคือ ชิ้นสวนพลาสติก โดยมีจํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 30.67  
          ขนาดของอุตสาหกรรม พบวา โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยมีจํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 49.33 รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยมีจํานวน 35 รายคิดเปนรอยละ 46.67 
        ระยะเวลาดําเนินกิจการ พบวา โดยสวนใหญมีระยะเวลา มากกวา 10-15 ป มีจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 34.7 
        จํานวนพนักงานในองคกร พบวา โดยสวนใหญ อยูระหวาง 100-499 คน มีจํานวน  29 ราย คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมา อยูระหวาง     
500-1000 คน มีจํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 36.0 

 

ตารางท่ี 2 ระดับและระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ใน

แตละดานโดยรวม โดยแสดงคาเฉลี่ย ( )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห ดังนี้ X
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับท่ี 

 
 

1.   การวางแผนและควบคุมการผลิต มาก 4.102 0.468 3 
2.   การจัดการและควบคุมตนทุนระบบการขนสง มาก 4.160 0.485 1 
3.   การจัดการและควบคุมระบบคลังสินคา มาก 4.136 0.506 2 
4.   การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพในการผลิต มาก 4.067 0.481 4 

5.   การจัดการและควบคุมกระบวนการสั่งซ้ือโดยการนํา
ระบบ สารสนเทศมาประยุกตใช 

มาก 5 3.890 0.564 

คาเฉล่ียรวม 4.071 0.501 มาก  
 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นตอปจจัยในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวมซ่ึงมีคาเทากับ 4.071 และ
ผูบริหารแตละคนมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาเทากับ 0.501 
 
 

ตารางท่ี 3  คา P-value ของผลการทดสอบอิทธิพลรวมกันระหวางประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของอุตสาหกรรมท่ีสงผลตอ
ความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยในภาพรวมโดยใช Two-Way ANOVA 

 

p - value 

การควบคุม
กระบวนการสั่งซื้อ
และการจัดการระบบ

สารสนเทศ 

ลักษณะของผูผลติชิ้นสวน
ยานยนต 

การวางแผน
และควบคุม
การผลิต 

การควบคุม
ตนทุนของ

ระบบการขนสง 

การจัดการ
ระบบ

คลังสินคา 

การจัดระบบ
คุณภาพในการ

ผลิต 
ภาพรวม 

1. ประเภทของผลิตภัณฑ  
    ชิ้นสวนยานยนต 

0.439 0.394 0.432 0.697 0.365 0.465 

2. ขนาดของอุตสาหกรรม 0.076 0.004** 0.388 0.203 0.294 0.193 
3. ประเภทของผลิตภัณฑ 

0.178 0.011** 0.490 0.234 0.366 0.256     ชิ้นสวนยานยนต X   
    ขนาดของอุตสาหกรรม 

 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 3 แสดงคา p-value ของผลการทดสอบอิทธิพลรวมกันระหวางประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของ
อุตสาหกรรมท่ีสงผลตอความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส โดยพิจารณาในภาพรวม
ทั้งหมด 5 ดานพบวาคา p- value มากกวา 0.05 นั่นคือประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของอุตสาหกรรมท่ีตางกัน ไมมีอิทธิพล
รวมกันตอความคิดเห็นของผูบริหารตอปจจัยในการคัดเลือกผูผลิตช้ินสวนชิ้นสวนยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4  ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส โดย
จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนต โดยใช Two-Way ANOVA 

 

ประเภทของผลิตภณัฑชิ้นสวนยานยนต 
ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสในภาวะ
เศรษฐกิจผันผวนของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

อลูมิเนียม อื่นๆ พลาสตกิ 
 n =32 

Χ  

n = 23 

Χ  

n = 20 

Χ  

p- value 

1. การวางแผนและควบคุมการผลิต 4.043 4.216 3.983 0.439 
2. การจัดการและควบคุมตนทุนระบบการขนสง 4.145 4.315 4.008 0.394 
3. การจัดการและควบคุมระบบคลังสินคา 4.087 4.329 3.958 0.432 
4.  การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพในการผลิต 3.975 4.209 3.832 0.697 

5. การจัดการและควบคุมกระบวนการสั่งซื้อโดยการนํา  
3.766 3.990 3.838 0.365 

   ระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.003 4.212 3.924 0.465 
        

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยโดย
จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตไดแก พลาสติก อลูมิเนียมและอ่ืนๆ โดยใช Two-Way ANOVA เมื่อพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด  
5 ดาน พบวาคา p-value > 0.05 นั่นคือภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการจัดการระบบ             
โลจิสติกส ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
ตารางท่ี 5 ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสในภาวะ

เศรษฐกิจผันผวนของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจําแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม 
 

ขนาดของอุตสาหกรรม 
ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการระบบ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ โลจิสติกสในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ของอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนต  n = 3 

Χ  

 n = 37 

Χ  

n = 35 

Χ  

p- value 

1. การวางแผนและควบคุมการผลิต 3.556 4.074 4.176 0.076 
2. การจัดการและควบคุมตนทุนระบบการขนสง 3.556 4.046 4.324 0.004** 
3. การจัดการและควบคุมระบบคลังสินคา 4.333 4.056 4.199 0.388 

4. การควบคุมระบบคุณภาพการผลิต 3.788 3.995 4.162 0.203 

5. การจัดการและควบคุมกระบวนการสั่งซื้อโดยการนํา 
3.417 3.875 3.944 0.294 

   ระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 3.730 4.009 4.161 0.193 
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมี
ผลตอการจัดการระบบโลจิสติกส โดยจําแนกตามขนาดของอุตสาหกรรมไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยใช Two-Way ANOVA 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด 5 ดาน พบวาคา p- value > 0.05 นั่นคือ ภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยท่ี
มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงคาเฉลี่ยระหวางประเภทของผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตและขนาดของอตุสาหกรรมท่ีแตกตางกัน 
 

p- value 

กลุมท่ี 
ประเภทของผลิตภณัฑ

ชิ้นสวนยานยนต  
ขนาดของ

อุตสาหกรรม 
กลุมท่ี 

1 2 3 ภาพรวม (p- value) 
เล็ก 1 0.577 - - 

 
 

กลาง 2 - 0.487 - พลาสตกิ 

3 - - 0.525 

0.898 

ใหญ 
เล็ก 1 0.577 - - 
กลาง 2 - 0.467 - อลูมิเนียม 

3 - - 0.624 

0.996 

ใหญ 
เล็ก 1 0.577 - - 
กลาง 2 - 0.494 - อื่นๆ 

3 - - 0.741 

0.073 

ใหญ 
 

จากตารางท่ี 6  เมื่อพิจารณาตามประเภทช้ินสวนยานยนตเปนรายดาน พบวาประเภทพลาสติก อุตสาหกรรมขนาดกลาง มีคา p-value 
เทากับ 0.487 อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ มีคา  p-value เทากับ 0.577 และ 0.525 ตามลําดับ สําหรับช้ินสวนยานยนตประเภทอลูมิเนียม 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคา p-value เทากับ 0.577 อุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดเล็ก มีคา p-value เทากับ 0.624 และ 0.467 ตามลําดับ และ
ประเภทชิ้นสวนยานยนต ประเภทอื่นๆ อุตสาหกรรมขนาดใหญ มีคา p-value เทากับ 0.741 อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง มีคา p-value 
เทากับ 0.577 และ 0.494 ตามลําดับ 
 

4.  ขอเสนอแนะ  
       จากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารในการใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการจัดการระบบโลจิสติกสในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ของ

อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตพบวาผูบริหาร ไดใหความสําคัญตอปจจัยทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก โดยพบวาผูบริหารท่ีมีประเภทของผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนยานยนตและขนาดองคกรที่แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดการและควบคุมตนทุนระบบการขนสง แตกตางกัน นอกจากน้ัน
ยังพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารที่อยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกันมีความเห็นเก่ียวกับปจจัยท้ังภายในและภายนอกที่มีผลตอความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูผลิตช้ินสวนยานยนตตองใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ เหลานี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาท้ัง 5 ดานในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส ซึ่งควรวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแตละขนาดอุตสาหกรรม รวมท้ังการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการตลาดท่ีสอดคลองและเหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว โดยองคกรควรมีการ
ปรับตัวไดอยางยืดหยุนและรวดเร็ว เพื่อใหสามารถยืนหยัดไดอยางมั่นคง ทั้งนี้ไดเสนอแนะใหมีการพัฒนาและปรับปรุงตางๆ สรุปไดดังนี้คือ 
        1.  ดานการวางแผนและควบคุมการผลิต 
                     1.1  ควรมีการวางแผนโดยใชระบบ ERP เขามาชวยในการจัดการ เพื่อใหเกิดความแมนยํา  
                     1.2  ควรมีระบบการจัดการท่ีเปนสากล  เชน ISO/TS 16949 , JIT , SCM , Kamban , Bar codeและ Lean Manufacturing และนําระบบ
สารสนเทศเขามาใช เพื่อชวยในการจัดการและลดตนทุน 
        2.  ดานการจัดการและควบคุมตนทุนระบบการขนสง 
                     2.1  ควรมีการจัดหาชองทางตางๆ ที่ชวยลดตนทุน ในการจัดสง เชน Milk Run,จางรถรับสง ฯลฯ  
                     2.2  ควรมีการควบคุมการจัดเสนทางรถและเวลาในการขนสง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
                     2.3  ควรมีการประเมินผล เปรียบเทียบคาใชจายแตละเดือน เพื่อหาปรับปรุงวิธีการลดตนทุน 
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        3.  ดานการจัดการและควบคุมระบบคลังสินคา 
                     3.1  จัดเก็บสินคาโดยใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยควบคุมระบบการไหลแบบ FIFO, JIT  
                     3.2  มีแผนตรวจนับสินคาสม่ําเสมอ หากสินคาเกิน Safety stock ตองแจงใหผูเก่ียวของทราบ 
                     3.3  ควรมีการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช เพื่อลดจํานวนคนและเพิ่มความแมนยํา 
                4.  ดานการจัดการและควบคุมระบบคุณภาพในการผลิต 
  4.1.  ควรมีการตรวจสอบเคร่ืองมือตรวจวัดอยางสม่ําเสมอ 

  4.2.  ควรมีระบบปองกันสินคาทีไมมีคุณภาพสงไปถึงมือลูกคาอยางจริงจัง 
 4.3.  ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูเบื้องตน ในการตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

                5.  ดานการจัดการและควบคุมกระบวนการสั่งซื้อโดยการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 
                    5.1.  ควรมีทักษะในการเจรจาตอรองและมีระบบการคัดเลือก Supplier ที่มีประสิทธิภาพ  
                    5.2.  ควรลดการส่ังซื้อสินคาที่ไมจําเปน คัดเลือกวัตถุดิบที่ราคาถูกและมีคุณภาพ 

    5.3.  สงเสริมและจัดทําระบบ ERP และมีการติดตามขาวสารเก่ียวกับราคา อยางสมํ่าเสมอ โดยการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 
เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
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คร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส. 
2. ชูศรี วงศรัตนะ.  2544.  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย.  พิมพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพฯ :  เทพเนรมิตการพิมพ. 
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Accuracy Assessment for Dgps Ntrip by Using Gprs Internet Connection in Bangkok Area 
 

Kritsada Anantakarn  
Division of Civil Engineering and Construction Management, Uthenthawai campus. 

Rajamangala University of Technology Tawan-ok 
 

ABSTRACT 
The Internet as a basic for Real-Time Kinematic (RTK) and Real-Time Differential Global Positioning Systems (RTD) service provides 

many advantages for worldwide GPS users. Reducing the cost of single user investment for pair of GPS receivers, a GPS base-station is operated 
as a network of permanent reference stations, where Internet-distribution of GPS-data to users is a new solution. Real-Time correction services 
have been in use for several years and proved to be a practical solution for GPS positioning. For accuracy assessment and comparison, the Post-
Processing technique has been conducted with the referenced positions from Department of Town Planning and the Department of Land. 
Developed by the Federal Agency for Cartography and Geodesy of Germany, Networked Transport of RTCM via Internet Protocol or NTRIP 
enables the streaming of RTD and RTK correction data via the Internet using GPRS or other future technologies. This paper demonstrates system 
test for NTRIP that monitors the quality of DGPS-data during June – October 2008. DGPS-data collections were implemented and tested in short, 
medium and long distances from GPS base-station (baseline) in Bangkok. The field tests show good results with high reliability and simple 
installation procedures for low-cost equipment. Various GPS instruments, such as dual frequency (L1/L2), single frequency (L1) and low-cost 
hand-held GPS receivers, are employed and tested in NTRIP prototype. The accuracy meets the requirement for GIS and Surveying as                 
0.5 - 2 meters for RTD and 1 - 5 centimeters for RTK, respectively, in comparison with DGPS Post-Processing technique. This paper also 
discusses the system integration and development for improving GPS accuracy by using currently available DTAC and AIS GPRS services in 
Thailand. 
Keywords : Real-Time GNSS, NTRIP Protocol, RTCM, DGPS, RTK 
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การอนุบาลลูกปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ Zoea IV ถึง First Crab 
ในกระชังแขวนลอยในบอดนิ 

Nursing Zoea IV to First Crab stage of Blue Swimming Crab 

(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) in nylon hapas suspended in earthen pond 
 

เทพบุตร   เวชกามา และ วุฒิชัย   ออนเอ่ียม * 
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  ฝายสนับสนุนวิชาการ  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

* E mail : toey.oniam@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
  การศึกษาอัตรารอดตายของลูกปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ชุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง พบวา อัตราการรอดตายของลูกปูระยะ  Zoea IV ถึง First Crab ในชุดการทดลองที่ 1 เทากับ 0.78  1.14 และ 1.02% มีอัตรารอดตายเฉล่ีย
เทากับ 0.98+0.18 % ชุดการทดลองท่ี 2 เทากับ 0.41  0.68 และ 0.34% มีอัตรารอดตายเฉล่ียเทากับ 0.47+0.17 % และชุดการทดลองท่ี 3 เทากับ 0.24   
0.52 และ 0.59% มีอัตรารอดตายเฉล่ียเทากับ 0.45+0.18 % เม่ือนํามาวิเคราะหผลทางสถิติพบวา อัตรารอดตายเฉล่ียของลูกปูชุดการทดลองท่ี 1 สูงกวา
ชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตอัตรารอดตายเฉล่ียของชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  
คําสําคัญ: ปูมา   การอนุบาล   บอดิน 
 

ABSTRACT 
  Studying on the survival rate of blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) larvae was done. The experiments were divided 
into three groups. Both experiments were carried out into 3 replications. The results showed that the survival rate of crab from zoea IV to first crab 
stages in first group were 0.78, 1.14 and 1.02%, second group were 0.41, 0.68 and 0.34% and three group were 0.24, 0.52 and 0.59%. The averages 
of survival rate were 0.98+0.18%, 0.47+0.17% and 0.45+0.18%, respectively. Comparison on statistical analysis between 3 treatment, results 
showed that The average survival rate of first group were significant higher than second and three group (P<0.05), but the average survival rate of 
second and three group were not significant different (P>0.05). 
Keywords: Portunus  pelagicus, Nursing, Earthen pond 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
Development of Computer Assisted Instruction on Physics 1 for Engineers 

 

จันทนี  อุทธิสินธุ    จรัส  บุณยธรรมา    ยุรีย   วรวิชัยยันต และ ชนกนันท   บางเล้ียง 
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 

E-mail:  janthaneeau@hotmail.com  โทรศัพท 02-549-4186 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80: 80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร ในภาคการศึกษาท่ี 1/2551 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมาโดยการสุมแบบกลุม จํานวน 30 คน จากจํานวน 77 คน   

ผลการวิจัยสรุปวา  1)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ80.50:80.25 เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดคือ 80:80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว             
3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส1 สําหรับวิศวกร ในระดับดีและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นคอนขาง
เหมือนกัน 
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การปรับปรุงคณุภาพดินทรายปนดินเหนียวโดยการผสมดินขาวและปนูขาว 
เพื่อใชเปนชัน้กันซึมในบอกลบขยะสุขาภบิาล 

Improvement of Clayey Sand Quality by Mixing with Kaolin and Lime for 
Using as Sanitary Landfill Liner 

 

ประภาส  วันทอง  และ สุรชัย  โกเมนธรรมโสภณ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  ปทุมธานี 12110 

E-mail : criticaldepth@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพดินทรายปนดินเหนียวเพื่อใชเปนชั้นกันซึมในบอกลบขยะสุขาภิบาล โดยการผสม

ดินขาวและปูนขาวในอัตราสวนดินขาวตอปูนขาว  1:1  1:2  1:5   และ 1:10 ผสมกับดินทรายปนดินเหนียว (SC)  ในปริมาณรอยละ 0  10  15  20 และ 
25 โดยดินดังกลาวมีอัตราสวนของทรายตอดินเหนียวเทากับ 80:20 ทําการบดอัดดินแบบมาตรฐาน (Standard compaction) จากนั้นทําการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์การซึมผานของนํ้าและคากําลังรับแรงเฉือนแบบไมถูกจํากัดของตัวอยางดินบดอัดท่ีอายุ 7  14  21 และ 28วัน จากผลการทดสอบคา
สัมประสิทธิ์การซึมผานของนํ้าพบวาปริมาณวัสดุผสมเพิ่มท่ีรอยละ 25 และอัตราสวนของวัสดุผสมเพิ่ม (ปูนขาว: ดินขาว) ที่ 1:5  ระยะเวลาบม 7 วัน  
มีคาสัมประสิทธิ์การซึมนํ้าตํ่าท่ีสุดคือ 1.42 x 10-8 ซม.ตอวินาที  ผลการทดสอบพบวาเม่ือปริมาณดินขาวเพิ่มมากขึ้น คาสัมประสิทธ์ิการซึมผานของ
น้ํามีคาลดลง เนื่องจากดินขาวมีอนุภาคขนาดเล็กที่ใกลเคียงกับดินเหนียว จะไปแทรกชองวางระหวางเม็ดดินไดดีหลังจากท่ีบดอัดทําใหคาความ
หนาแนนของดินสูงขึ้น ชองวางในดินลดลง น้ําจึงไหลซึมผานไดยาก ในดานกําลังรับแรงเฉือนแบบไมถูกจํากัด อัตราสวนผสมที่มีวัสดุผสมเพิ่มรอย
ละ 25 ซึ่งมีอัตราสวนของปูนขาว : ดินขาว ในอัตราสวน 1:5 จะมีคากําลังตานทานแรงอัดแกนเดียว 27.08 ตันตอตารางเมตร  เม่ือพิจารณาคุณสมบัติ
ในดานความตานทานการซึมผานของนํ้าและคากําลังรับแรงเฉือนแบบไมถูกจํากัดของดินตัวอยางพบวาอัตรา สวนวัสดุผสมเพิ่มปูนขาวตอดินขาวที่ 
1:2 ผสมปริมาณรอยละ 25 ในดินทรายปนดินเหนียวจะเปนอัตราสวนผสมท่ีดีที่สุดเน่ืองจากอัตราสวนดังกลาวมีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานของน้ํา
และมีคาคากําลังรับแรงเฉือนแบบไมถูกจํากัดอยูในเกณฑมาตรฐานของชั้นดินบดอัด 
คําสําคัญ :  ดินขาว   การปรับปรุงคุณภาพดิน   ชั้นกันซึม  บอขยะสุขาภิบาล 
 

ABSTRACT 
This research studied about clayey sand improvement using as landfill liner in sanitary landfill by mixed kaolin and lime as admixture  

in the ratio of 1:1, 1:2, 1:5 and 1:10. These ratios were mixed in clayeysand (sand::clay = 80:20)  in the proportion of 0%, 10%, 15%, 20% and 
25%, then compacted the ingredient using standard compaction method and cured the samples for 7, 14, 21 and 28 days. Unconfined compressive 
strength test and permeability test were conducted on the samples to investigat undrained shear strength and permeability of the samples.  The 
results shown that  the amount of admixture at 25% with the ratio of admixture at 1:2 gaiven the lowest  permeability value and undrained shear 
strength was  27.08 T/m2 which meet the standard of clay liner.  The results clearly showed that permeability decreased as increasing of amount of 
admixture due to small particle of kaolin was filled between void of samples which lead to increasing of density and reduction of permeability of 
soil.  
Keywords :  kaolin  soil improvement landfill liner  sanitary landfill 
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การผลิตเยื่อตนกระถินยักษฟอกขาวดวยกระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน 

Production of bleached Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit plant pulp  
by totally chlorine-free bleaching process 

 

เกียรติสุดา   ปูอุตรี 
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

E-mail : kieatsuda@yahoo.com  โทรศัพท: 089-6720398 
 

บทคัดยอ 
รายงานการศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากตนกระถินยักษโดยใชกระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรีน ซึ่ง

ประกอบดวยการฟอกตามลําดับขั้นตางๆ ไดแก ขั้นออกซิเจน ขั้นการสกัดดวยดางโดยมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมดวยและขั้นเปอรออกไซด ได
เตรียมแผนทดสอบมาตรฐานของเยื่อตนกระถินยักษกอนฟอกและหลังฟอก และทําการศึกษาสมบัติตางๆ ของเยื่อ ไดแก ความขาวสวาง ดัชนีความ
ตานแรงฉีกขาด ดัชนีความตานแรงดึงขาด และดัชนีความตานแรงดันทะลุ โดยพบวาเยื่อกอนฟอกและเยื่อหลังฟอกใหคาดัชนีความตานแรงฉีกขาด 
ดัชนีความตานแรงดึงขาด และดัชนีความตานแรงดันทะลุที่ใกลเคียงกัน ในขณะท่ีเยื่อหลังการฟอกมีความขาวสวางเพิ่มขึ้น 
 

ABSTRACT 
This study reported a production of bleached Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit plant pulp by totally chlorine-free bleaching 

process including sequential steps of oxygen, alkali extraction and peroxide bleaching stages. Handsheets of both unbleached and bleached           
L. leucocephala pulp were prepared and their pulp properties such as brightness, tear index, tensile index and burst index were also determined. 
Excellent agreement was found between the tear index, tensile index and burst index of unbleached and bleached pulp, while higher brightness 
level was achieved in the bleached pulp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

 382 

การใชประโยชนโทะของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดสงขลาและพัทลุง 
The Utilization of Downy Myrtle in the Local Community of Songkla and Phatthalung Province 

 

อานุช   คีรีรัฐนิคม 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
E-mail : anut59@yahoo.com  โทรศัพท 074-693992 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาการใชประโยชนโทะของชุมชนในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 210 ชุด พบวา สวนใหญ

จะรูจักตนโทะ (88.6%) และมักจะพบตนโทะบริเวณที่รกรางวางเปลา (68.8%) ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีรูจักโทะสวนใหญไดเคยนําโทะมาใชประโยชนใน
ดานตางๆ (98.9%)  และพบวาทุกคนไดนําผลโทะมารับประทาน สําหรับสวนอื่นๆ นิยมนําสวนของลําตนมาใชประโยชนในดานการทําอุปกรณ
เคร่ืองใชตางๆ ไดแก การทําดามกระบวยตักน้ํา พรา ขวาน ฆอน รวมไปถึงดามหนังสต๊ิก และพบวามีบางคนไดนําสวนใบและรากมาใชเปนยารักษา
โรค โดยนํารากมาตมทํายาแกเลือดลม และนําใบมาบดรักษาแผลเปอย และแกทองเสีย แตปจจุบันพบวามีการนําโทะมาใชประโยชนลดลงกวาอดีต
เปนอยางมาก สําหรับขอคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคาของโทะ  โดยการนําลูกโทะมาผลิตไวน  แยม  และการนําตนโทะมาปลูกเปนไมประดับ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของโทะทุกรูปแบบ คิดเปน 92.5  89.8 และ 85.5% ของจํานวนคนท่ีรูจักโทะ ตามลําดับ 
ดังน้ันควรมีการจัดฝกอบรมใหแกชุมชนเก่ียวกับวิธีการแปรรูปโทะ และควรมีการสงเสริมการปลูกโทะเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน ซึ่งถือวาเปน
การอนุรักษพันธุโทะอีกดวย 

 

ABSTRACT 
The study on the utilization of Downy myrtle in the local community of Songkla and Phatthalung province. By the 210 questionnaires 

which were obtained from the villagers in Songkla and Phatthalung province, 88.6 % of the sample groups known the Downy myrtle. Normally, 
Downy myrtle was found in the abandoned area in the village (68.8%). Most of the people who known the Downy myrtle using these plant as food. 
98.9% take the stem or wooden part of the plant were used as grips, handle or butt of the agricultural tools or household equipments i.e. dipper, big 
knife, axe, hammer and sling shot. Some people using leafs and roots as medicinal herb, the boiled leafs were used as anti-vomiting symptom, 
crushed leafs were used as anti-inflammation and anti-diarrhea. In the recent day, the data shown that the utilization of Downy myrtle was 
decreased. The comments from the sampling groups on the suggestion for value added products from Downy myrtle was 92.5% agree with the 
producing of wine, 89.8% agree with the producing of Downy myrtle jam and 85.5% agree with the using of Downy myrtle as ornamental plant. In 
conclusion, the extension program on the utilization and transmulation i.e. wine and jam are needed to the villager. Furthermore, the extension on 
the cultivation of Downy myrtle is necessary, either on the household utilization and reservation of this plant.  
Keywords : Downy myrtle (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.), Utilization 
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การศึกษาสมรรถนะความสามารถกับประสิทธิผลการทํางานของผูปฏบิัติงาน สายงานโรงไฟฟาภาคใต จังหวัด
กระบี่ และสายงานระบบสงฝายปฏิบตัิการภาคใต จังหวัดกระบี่ 

A Study of Competencies and Work Effectiveness of Employees of Electricity Generating Authority  
of Thailand in Krabi 

 

วิไลพร   เฉิดโฉม 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ. ชลบุรี  20130 

E-mail : aa_air01@hotmail.com  โทรศัพท     081-0774736 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสมรรถนะความสามารถและประสิทธิผลการทํางานของผูปฏิบัติงานสายงานโรงไฟฟาภาคใต 

จังหวัดกระบ่ี และสายงานระบบสง ฝายปฏิบัติการภาคใต จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
องคการ ระดับตําแหนงงาน และสังกัดกอง เพื่อศึกษาสมรรถนะความสามารถตามท่ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กําหนดไว 6 ดาน คือ ดาน
การคิดวิเคราะห ดานบริหารจัดการ ดานสังคมและมนุษยศาสตร ดานการเปล่ียนแปลงและการเปนเจาของธุรกิจ ดานคุณลักษณะสวนตัวที่มุง
ประสิทธิผล และดานความเปนมืออาชีพ หรือความเช่ียวชาญในงาน สวนประสิทธิผลการทํางานไดศึกษา 3 ดาน คือ คุณภาพของงาน ปริมาณงาน 
ความทันเวลา  
 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1. จากการศึกษาสมรรถนะความสามารถของผูปฏิบัติงานสายงานโรงไฟฟาภาคใต จังหวัดกระบ่ี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา  
วุฒิการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และสังกัดกอง แตกตางกัน สวนระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการพบวาสมรรถนะความสามารถไมแตกตางกัน 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการทํางานของผูปฏิบัติงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนงงาน 
และสังกัดกอง แตกตางกัน สวนวุฒิการศึกษามีประสิทธิผลไมแตกตางกัน ผลการศึกษาความสัมพันธ พบวาสมรรถนะความสามารถมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับประสิทธิผลการทํางาน 
 2. จากการศึกษาสมรรถนะความสามารถของผูปฏิบัติงานสายงานระบบสง ฝายปฏิบัติการภาคใต จังหวัดกระบ่ี พบวา เมื่อจําแนกตาม
ระดับตําแหนงงานและสังกัดกอง มีสมรรถนะความสามารถแตกตางกันในบางดาน สวนจําแนกตามวุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
องคการ ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการทํางาน พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแนงงาน 
และสังกัดกอง มีประสิทธิผลการทํางานไมแตกตางกัน ผลการศึกษาความสัมพันธพบวา สมรรถนะความสามารถสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิผล
การทํางาน ยกเวนสมรรถนะความสามารถดานบริหารจัดการท่ีไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานดานคุณภาพของงานและปริมาณงาน 
 3. เมื่อเปรียบเทียบตามสายงานพบวา สายงานโรงไฟฟาภาคใต กับสายงานระบบสง มีสมรรถนะความสามารถแตกตางกันในบางดาน 
สวนประสิทธิผลการทํางานน้ันแตกตางกันทุกดาน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study and compare Competencies and Work Effectiveness of Employees of Electricity of 
Generating Authority of Thailand in Krabi.This research are divided depending on their personal factors; educational qualification, working years 
with organize, position and department, to study the six competencies; Cognitive Competency, Managerial Competency, Interpersonal and Social 
Competency, Change Enable and Entrepreneur Competency, Personal Effectiveness Competency, Professional and Declarative Procedural 
Competency,  that  were settled by Electricity of Generating Authority of  Thailand. This research also studied about three aspects of Work 
Efficiency: Work Quality, Work Quantity and Just In Time. 
 The results of the study are as follow: 
 1. Study of Competencies of Employees of Southern Region Operation Division in Krabi, depending on their personal factors; 
educational qualification, position and department, found that their competencies are difference. About depending on working years with organize 
found that their competencies are not difference. Comparing the Work Effectiveness of Employees depending on their personal factors that are 
working years with organize, position and department, found that their competencies are difference. The study of factor of educational 
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qualification found that the effectiveness is not difference. The study about correlation found that the relation of Competencies and Work 
Effectiveness had positive correlation. 

 2. Study of Competencies of Employees of Southern Power plant Division in Krabi, found that depending on their position and 
department their competencies are difference in some aspects. Depending on educational qualification and working years with organize found that 
the Competencies are not difference. Comparing the Work Effectiveness depending on educational qualification, working years with organize, 
position and department found that they are not difference. The study about correlation found that the relation of Competencies and Work 
Effectiveness had positive correlation but Managerial Competency does not correlate with Work Effectiveness in the aspect of work quality and 
work quantity. 
 3. Comparing with Division found that the Competencies of Employees of Electricity of Generating Authority of Thailand in Krabi , 
Southern Region Operation Division and Southern Power plant Division are difference in some aspects. The Work Effectiveness of Employees is 
different in all aspects. 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในบริการรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร 
Factor Effecting to Customer Satisfaction on Convenience Store Services 

in Surin  Municiple,  Surin  Provinee 
 

วรลักษณ   จรัสดํารงนิตย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

E-mail : oneyou999@Gmail.com โทรศัพท  044-041561 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในบริการรานคาปลีก และระดับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในบริการ
รานคาปลีก  2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริการกับความพึงพอใจในบริการรานคาปลีก 3) ศึกษาการรวมกันสงผลของปจจัยการบริการ
ตอความพึงพอใจในบริการรานคาปลีก  4) คนหาตัวพยากรณที่ดีของความพึงพอใจในบริการรานคาปลีก 5) สรางสมการพยากรณความพึงพอใจใน
บริการรานคาปลีก  กลุมตัวอยาง  คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร จํานวน 377 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม  มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9496  สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  คาความถี่  คารอยละ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณและแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น  รวมท้ังการสรางสมการพยากรณ 
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 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ีการศึกษาปจจัยการบริการของรานคาปลีกทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ( =3.14) กลาวคือ  ดานการ

บริการ( =3.39) ดานผลิตภัณฑ ( =3.26) ดานราคา ( =3.20)  ดานการสงเสริมการตลาด  ( =2.73)  ปจจัยการบริการของรานคาปลีกทั้ง  
4  ดาน  มีความสัมพันธในทางบวก  และสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในการบริการรานคาปลีก  ทั้งนี้ปจจัยการบริการของรานคาปลีกดังกลาว  
เปนตัวพยากรณที่ดีทั้ง 3 ตัว  คือ  การบริการ  ราคา  การสงเสริมการตลาด  ซึ่งตัวพยากรณที่ดีสงผลคิดเปนรอยละ  86.50  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  สามารถเขียนสมการจากตัวพยากรณที่ดีได  ดังนี้ 

X
X X X X

 สมการคะแนนมาตรฐาน 

  
∧

Z 2   =   0.479Zดานราคา+0.462Zดานการบริการ+0.142Zดานสงเสริมการตลาด 
 สมการคะแนนดิบ  

  
∧

Y 2  =   0.351+0.450Xดานราคา+0.476Xดานการบริการ+0.165Xดานสงเสริมการตลาด  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research  were  to  study 1) Study the  satisfaction on convenience store services and factor effecting satisfaction 

on convenience store service  2)  Study  the relationship between factor  service  and satisfaction on convenience store service.  3)  Study the 
cooperation effecting of factor service to satisfaction on convenience store service 4) To find good forecast of satisfaction on convenience store  5)  
Make function forecast of  satisfaction on convenience store service. Sampling are people who live in Surin municipal Surin province. The sample 
group were 377 persons. The instrument  used  for  gathering  data  was  5  level  rating  scale  questionnaire with confidence  as  a whole at 
0.9496.The data were analyzed by frequency, mean  standard deviations, correlation coefficient, multiple  regression analysis  and  stepwise  
multiple  regression  analysis  and  predicted  equation 

Results were found that to study satisfaction on convenience store service 4 side average ( 14.3=X ) Service ( 39.3=X )  

Production  ( 26.3=X ) cost ( 20.3=X ) market promotion ( 73.2=X ). Factor of convenience store service 4 side relationship  good 
side effecting satisfaction to customer on convenience store service so factor of service convenience store good forecast 3 type as service, cost 
market promotion which good forecast 86.50% with  statistical   significance at the level of  0.05 can write to be function from forecast follows:  

Standardized  Estimation  Equation: 

  
∧

Z 2 =  0.479Z cost+0 .462Z Service  +0.142Z marketing Promotion 

Unstandardized  Estimation  Equation: 

  
∧

Y 2 = 0.351 +0.450Xcost+0.476X Service+ 0.165X marketing Promotion 
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Suggestion show that investor should study behaviour about service to customer including welfare work  problem from working 
through asking close-friend and relation employee and fair administration equality product total contains : Type, size , cost quantity period and 
time for prepare enough goods for buyer and to take the data to decision price list and quantity purchasing goods in stock and expired of goods. 
Marketing promotion can decision strategy competition and such as to make member card to buy goods lower than other buyer for understand 
worthier than other store effective decide service more and more. 
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การผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมในเขตพื้นท่ีปาตนน้ําของชุมชนบานหนาถํ้า 
ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

Forest Utilization and Agricultural Production of Watershed in Bannathum Community 
Tambon Thautae, Kanchanadit District, Surat Thani Province 

 

พงษเทพ   ประกอบศุขราษฎร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

Email : pongthep1632@hotmail.com.com  โทร 081-7679321 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใชประโยชนทรัพยากรปาไม 2) การผลิตทางการเกษตร          
3) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถํ้า ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี  โดยศึกษาครัวเรือน
เกษตรกรตัวอยาง จํานวน 40 ครัวเรือน การรวบรวมขอมูลใชการสํารวจ การสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละสําหรับ
ขอมูลเชิงปริมาณ และใชการวิเคราะหเน้ือหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษา พบวาครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถํ้ามีการผลิตทางการเกษตร     
2 รูปแบบ คือ 1) ปลูกพืชลักษณะสวนสมรม รอยละ 73.68 พื้นที่การเกษตรเฉล่ีย 26.82 ไร/ครัวเรือน 2) ปลูกพืชลักษณะเชิงเด่ียว รอยละ 26.32 มีพื้นท่ี
การเกษตรเฉล่ีย 19.30 ไรตอครัวเรือน พื้นที่ตอหนวยแรงงานเฉล่ีย 9.15 ไร  จากการวิเคราะหเสนแหงการยังชีพ พบวาพื้นที่ปลูกพืชที่ทําใหครัวเรือน
เกษตรกรสรางรายไดที่เพียงพอตอการยังชีพ เทากับ 47,160 บาทตอครัวเรือนตอป  ไดแก สะตอ  ขาวโพด  กาแฟ  ทุเรียน  ยางกอน  ยางแผน  แตงราน 
และพริก เทากับ 17.96  7.91  6.07  6.06  4.50  2.60 และ 2.26 ไร ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายไดจากภาคการเกษตรและการพ่ึงพาปา พบวา 
ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 72 ของครัวเรือนทั้งหมด มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ สามารถลดรายจายคาอาหารในครัวเรือน จากการบริโภค
ผลผลิตจากปา คิดเปนมูลคา 8,025 บาทตอป และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายผลผลิตจากปา คิดเปนมูลคา 48,400 บาทตอป มีการใชที่ดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยการปลูกพืชผสมผสาน สรางความสมดุลของระบบนิเวศและลดความเสี่ยงดานการตลาด ตลอดจนมีการรวมตัวเปนกลุมอนุรักษ
ปาตนน้ํารวมกันบริหารจัดการการใชประโยชนจากปาและการอนุรักษตนน้ํา ขยายเปนกลุมออมทรัพยเพื่อพัฒนาอาชีพและสวัสดิการชุมชน ชวยให
เกิดการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1) socio-economic conditions and forest utilization of watershed in Bannathum Community 
Tambon Thautae, Kanchanadit District, Surat Thani Province.  2) agricultural production system. 3) extent of self-reliance of farmers. Data were 
collected from the sample of 40 households using a mixed approach of survey, interview, and farm observation. Quantitative data were analyzed 
using frequencies and percentage. Quantitative data were analyzed with content analysis. The research found that there were 2 patterns of 
agricultural production 1) Suan Som Rom system, which was 73.68 percentage, at the used average area of 19.30 rais per household                      
2) Monocultural system, which was 26.32 percentage at the used average area of 19.30 rais per household while the average area per worker was 
9.15 rais. The survival threshold analysis found agricultural area in which farmers could earn sufficient income, which was 47,160 bath per 
household per year for growing agricultural production, such as stinkbean, corn, coffee, durian, cuplump, sheet, cucumber, and Chilli were 17.96, 
7.91, 6.07, 6.06, 4.50, 2.60 และ2.26 rais, respectively. In regard to income from agricultural production and utilization of forest, it was found that 
most of the household, 72 percentage generated sufficient income for survival and was able to decrease consumption expenses by consumption of 
forest products, which was equivalent to 8,025 baht per year. The farmers also had increasing income from selling forest product, which was 
equivalent to 48,400 baths per year. A maximize profit of land use were found by doing mixed orchard.  This has made a balance of ecology and 
decreased market risk. In addition to develop group for conservation and management forest watershed. A Watershed Conservation group was set 
up to manage forest utilization and conserve the watershed.  This group, were later expanded and becomes a saving group, with an aim to improve 
occupation and community welfare.  It leaded to farmer self- reliance in term of economy, society and environment. 
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การเจริญเติบโตและซากของไกพื้นเมืองท่ีใหอาหารเลือกกิน 
Growth performances and carcass characteristics of native chickens fed choice feeding  

 

จรรยา  คงฤทธ์ิ  และ กานต  สุขสุแพทย  
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520 

 E mail : kssuchee@kmitl.ac.th 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการเจริญเติบโตและซากของไกลูกผสมพื้นเมืองดวยอาหารเลือกกิน เร่ิมจากอายุ 3 สัปดาห ถึง 15 สัปดาห โดยใชไกลูกผสม

พื้นเมืองคละเพศแรกเกิด จํานวน 360 ตัว จัดแบงไกเปน 3 กลุมๆละ 4 ซ้ํา ๆละ 30 ตัว กลุมท่ี 1 ใชอาหารผสมเปนสูตรควบคุม ชวงอายุ 6 สัปดาหแรก 
ใหอาหารมีโปรตีน 16% ชวงอายุ 7-12 สัปดาหใหอาหารมีโปรตีน 15 % และชวงอายุ 13-15 สัปดาหใหอาหารมีโปรตีน 12% กลุมท่ี 2 และ 3 ในชวง
อายุ 3 สัปดาหแรก ใหอาหารมีโปรตีน 16% แตในชวงอายุ 4-15 สัปดาหใหอาหารเลือกกินแยกแหลงพลังงานและโปรตีน มีโปรตีน 22 และ 28% 
ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบวาไกที่ไดรับอาหารผสมมีน้ําหนักตัวดีกวาไกที่ไดอาหารแบบเลือกกินในชวงอายุ 13 สัปดาห และจะตํ่ากวาไกที่ให
อาหารเลือกกิน ในชวงอายุ 13-15 สัปดาห โดยท่ีไกไดอาหารเลือกกินกลุมท่ี 2 จะสูงกวากลุมท่ี 3 ตลอดการศึกษา 15 สัปดาห การใหอาหารเลือกกิน
ไกใชปริมาณอาหารมากกวาไกที่กินอาหารผสม ทําใหคาใชจายคาอาหารสูงกวาและผลตอบแทนที่ตํ่ากวาอีกดวย และผลการประเมินคุณภาพซากท่ี
อายุไก 15 สัปดาห ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)ในทุกคาท่ีวัดของไกแตละกลุมอาหาร แตพบวาไกที่ไดรับอาหารเลือกกินมี
แนวโนมมีไขมันในชองทองตํ่ากวาไกที่ไดรับอาหารผสม จากผลการศึกษาสรุปไดวาการใหอาหารเลือกกินที่ระดับโปรตีน  22-28% ไกปรับตัวเลือก
กินอาหารทําใหไกเติบโตไดตามปกติ คุณภาพซากไมตางกัน แตถาเลือกใชวัตถุดิบที่มีในทองถ่ินและมีราคาต่ํากวาอาจจะเหมาะสมกับการเล้ียงไก
ลูกผสมพื้นเมืองได  
คําสําคัญ : ใหอาหารเลือกกิน  ไกลูกผสมพื้นเมือง  การเจริญเติบโตและคุณภาพซาก 

 

ABSTRACT 
This study was conducted to examine the use of choice feeding technique on growth performance and carcass composition of  crossed 

breeds native chickens during 3 to 15 weeks old. Three hundred sixty of one day old chickens were assigned in this study and they were divided 
into 3 groups with 4 replications and 30 birds for each replication. Birds in each group were fed each set of diets including; group 1 : during the 
first 6 weeks old they were fed a complete diet with 16% CP, during 7-12 weeks old they were fed a complete diet with 15% CP and during  13-15 
weeks old they were fed a complete diet with 12% CP ; groups 2 and 3 : during the first 3 weeks old they were fed a complete diet with 16% CP 
and during 4-15 weeks old they were fed choice feeding trial with two levels of protein in protein source, 22 and 28%, respectively. The result 
showed that the growth performance of birds in group 1 during 13 weeks old better than group 2 and 3. However, birds in groups 2 and 3 which 
assigned choice feeding were showed better growth performance than birds in group 1 but they consumed more feed and lower return. There was 
no significance different on carcass characteristic of birds from the three kinds of feeding. Moreover, abdominal fat of bird fed choice feeding tend 
to decrease. In conclusion, the using choice feeding technique with 22 – 28% protein hence to maintain growth performance and carcass 
characteristics of native chicken but if using local feedstuffs it may reduce feed cost.  
Keywords: choice feeding, native chicken, growth and carcass performance  
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การศึกษาการสรางแหลงจายไฟฟาสวิตชิง่แรงดันสูง เพื่อผลิตกาซโอโซน 
The Study of Construction of High Voltage Switching Power Supply for Ozone Gas Generating 

 

ศิศีโรตม   เกตุแกว  และ เสรีย   ตูประกาย 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

E-mail : siseerot@hotmail.com, siseerot@eng.ru.ac.th  โทรศัพท  02-3108578 ตอ 209 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการออกแบบและการสรางแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถ่ีสูงไปประยุกตใชกับแทงอิเล็กโตรดเพื่อผลิตกาซโอโซน 

โดยการออกแบบสามารถแบงออกเปนสวนๆ ไดดังนี้   
สวนที่ 1 กําหนดขนาดพิกัดกําลังของแหลงจายไฟฟาไวที่ 150 VA โดยมี อินพุทเปนไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท ผานวาริแอคเพื่อปรับ

แรงดันไฟฟาใหเหลือ 150 โวลท นําไปผานวงจรเร็กติไฟเออรเพื่อแปลงเปนไฟฟากระแสตรงขนาด 255 โวลท แลวจึงนําไปจายใหกับวงจรฮาลฟ
บริดจคอนเวอรเตอร  

สวนที่ 2  วงจรฮาลฟบริดจคอนเวอรเตอรไดนําเพาเวอรมอสเฟทเบอร IRFP460 มาเปนอุปกรณสวิตช 
สวนที่ 3  วงจรควบคุมไดนําไอซีเบอร TL494  มาสรางสัญญาณพัลสวิดมอดดูเลชั่นและสงสัญญาณไปท่ีไอซีเบอร TLP250 เพื่อทําการ

ขยายสัญญาณ และนําไปขับเพาเวอรมอสเฟท โดยกําหนดความถ่ีสวิตช่ิงไวที่ 10 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ 
สวนที่ 4  หมอแปลงสวิตช่ิงแรงดันสูงความถ่ีสูงขนาด 3 kV ความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ  โดยนําแกนเฟอรไรซ EE80 มาใชใน

การออกแบบเพื่อกําหนดจํานวนรอบของขดลวด  
สวนที่ 5  วงจรสนับเบอรเปนสวนที่เพิ่มเขามาในวงจรฮาลฟบริดจอินเวอรเตอร เพื่อลดกําลังสูญเสียในวงจร และปองกันการพังเสียของ

เพาเวอรมอสเฟท  
สวนที่ 6  การออกแบบแผนระบายความรอน ใหมีความเหมาะสมกับเพาเวอรมอสเฟทในขณะทํางาน  
สวนที่ 7  โหลดทางดานเอาทพุทไดใชแทงอิเล็กโตรดท่ีออกแบบไว มาทดสอบกับแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง  
เมื่อทําการออกแบบเรียบรอยแลวก็มาจัดสรางแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง โดยนํามาทดสอบกับแทงอิเล็กโตรดท่ีออกแบบไว และ

ทําการทดลองโดยเก็บผลดังน้ี วัดสัญญาณพัลสของไอซีเบอร TL494  สัญญาณแรงดันอินพุท และสัญญาณแรงดันเอาทพุทของหมอแปลงสวิตช่ิง
แรงดันสูงความถี่สูง คํานวณหาประสิทธิภาพชุดคอนเวอรเตอร  คํานวณหาประสิทธิภาพของแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงความถี่สูง และการตรวจวัด
ปริมาณกาซโอโซนไดใชวิธีการทางเคมีในการตรวจวัด ซึ่งผลการทดสอบท่ีได คือ แหลงจายไฟฟากระแสตรงท่ีออกแบบสรางขึ้นสามารถจายแรงดัน
ไฟฟาแรงสูงไดเทากับ 2.72 kV ที่ความถี่สวิตช่ิง 15 kHz โดยท่ีแทงอิเล็กโตรดสามารถผลิตกาซโอโซนไดสูงสุดที่ 345.6 mgO3/hr 
 

ABSTRACT 
This research studies the design and construction of high frequency high voltage power supply to apply in electrode tube to generate 

ozone gas. The design process consists of the following steps 
Part 1. Setting is the limitation of power source at 150 VA . The input of AC voltage at 220 volt from variac is step-down to voltage of 

150 volt, and drive through the rectifier circuit to convert to DC voltage at 255 volt. Then, the current flows to half-bridge converter.  
Part II. Using half-bridge converter by Power MOSFET#IRFP460 to use for switching device.  
Part III. Using the control circuit IC#TL494 to generate PWM signal to IC#TLP250 through Power MOSFETs by switching frequency 

setting at 10 kHz to 30 kHz. 
Part IV. Designing the high frequency, high voltage switching transformer 3 kVP at 10 kHz to 30  

kHz, by using EE80 core of setting wire turn.   
Part V. Adding the snubber circuit to decrease power loss of circuit and Power MOSFETs protection. 
Part VI. The designing of heat sink in Power MOSFETs. 
Part VII. The output load, the designing of electrode tube for the test of high frequency high voltage power supply.   
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After the designing of circuit, all components were assembled to be power source for high frequency power supply. Then, the circuit 
was tested with electrode tube. The test result were recorded for various parameters : pulse signal of IC#TL494, input signal and output signal from 
switching transformer at high frequency, the calculation of converter efficiency, high frequency, high voltage power supply and ozone gas volume. 
Designed circuit results can be summaried that the power supply in this study can produce high voltage at 2.72 kVP and switching frequency at    
15 kHz and electrode tube can generate ozone gas at the rate of 345.6 mgO3/hr. 

 390 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

ระบบมือถือ โดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
Mobile System Using Solar Cell Energy 

 

วรานนท   คงสง และ ศิศีโรตม   เกตุแกว 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

E-mail : siseerot@hotmail.com, siseerot@eng.ru.ac.th  โทรศัพท  02-3108578 ตอ 209 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้นําเสนอระบบมือถือ โดยการประยุกตใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยมาแปลงรูปพลังงานแสงจากดวงอาทิตยใหเปนพลังงาน

ไฟฟา เพื่อนํามาชารจลงแบตเตอร่ีที่ไดเตรียมไวใหเต็มกอน แลวจึงนําไปเขาวงจรแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับและนําไปใชจาย
พลังงานไฟฟาใหกับวงจรชารจแบตเตอร่ีมือถือ 

โครงสรางงานวิจัยไดออกแบบและสรางระบบการชารจแบตเตอร่ีมือถือ ซึ่งสามารถแบงสวนของระบบหลักได 3 ระบบดวยกัน คือ  
ระบบที่ 1 คือ ระบบจายพลังงานไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย   
ระบบที่ 2 คือ ระบบชารจพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยลงแบตเตอร่ี 2 ตัว ซึ่งมีวงจรตรวจเช็คระดับพลังงานไฟฟาของ

แบตเตอร่ีทั้ง 2 ลูกวามีพลังงานเพียงพอตอการนําไปชารจแบตเตอร่ีมือถือหรือไม โดยระบบไดนําไมโครคอนโทรเลอรมาประมวลผลการ
เปรียบเทียบระดับพลังงานของแบตเตอร่ีทั้ง 2 ลูก วาแบตเตอร่ีตัวไหนระดับพลังงานเร่ิมลดลงจากระดับพลังงานมาตรฐานท่ีไดต้ังคาไว  
ไมโครคอนโทรเลอรก็จะส่ังใหวงจรรีเลยทํางาน พรอมกับวงจรชารจแบตเตอร่ี  

ระบบที่ 3 คือ ระบบแปลงไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอร่ีใหเปนไฟฟากระแสสลับ เพื่อนําไปใชกับวงจรชารจแบตเตอร่ีมือถือ 
สวนของผลการทดลองน้ันไดแบงการเก็บผลเปน 3 สวนหลักดวยกัน คือ สวนแรกเปนการทดลองเพ่ือดูผลของกําลังไฟฟาของเซลล

แสงอาทิตยที่ระดับมุมท่ีแตกตางกัน และชวงเวลาท่ีแตกตางกัน สวนที่สองไดทดลองวงจรชารจ ขณะทําการชารจแบตเตอร่ี รวมท้ังผลของการ
ทํางานของวงจรตรวจระดับแรงดันไฟฟา และดูผลของการทํางานของไมโครคอนโทรเลอร สวนที่สามเปนผลของวงจรแปลงไฟฟากระแสตรง
ของแบตเตอร่ีเปนไฟฟากระแสสลับ เพื่อนําไปเขาวงจรชารจแบตเตอร่ีมือถือ และสวนของระบบมือถือตนแบบน้ี ควรพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง
กวาเดิม เพื่อความสะดวกสบายตอการนําไปใชงานในทุกสถานท่ี   

 

ABSTRACT 
This research describes the mobile battery charging system using solar  energy, the circuit transfers solar energy to electrical 

energy for charging battery by DC to AC inverter and electrical energy for the mobile battery charging circuit. 
The research developed and designed the mobile phone battery charger. The design consists of three stages. 
1. The collecting of electrical energy source from solar energy. 
2. The charging system from solar energy to two battery. 
3. The DC to AC inverter for charging battery.  
The circuit are determine if the battery have enough power to charge mobile battery. The controller is used to monitor the level of 

each battery to see the one which require charging. The result of study was presented by three part.  The first, the experiment to measure the 
power of solar cell at different angles level and different time. The second part, the charging circuit was charged during battery charging and 
the result of overall circuit at the different level of voltage. Also the study was aimed at the microcontroller. The third part is transform DC 
from battery to AC for mobile battery charging circuit. The further study is needed of smaller size of the battery charger to be more 
convenient to users. 
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 การพัฒนาและจัดทําแผนท่ีโบราณสถานท่ีตั้งอยูบนตาํบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
Development and Map Surveying of Ancient Remain, Koyor,  

Muang District, Songkhla Province 
 

พันธเทพ   มารังกูร 
สาขาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

E- mail : pantathep@hotmail.com  โทร. 0-7432-4246  ตอ  1816 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการพัฒนาและจัดทําแผนท่ีโบราณสถานท่ีต้ังอยูบนตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ

และศึกษาแหลงทองเท่ียวทางโบราณสถานบนพ้ืนที่เกาะยอ สงเสริมและอนุรักษเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาวเกาะยอ และจัดทําแผนที่แสดง
ขอบเขตตําแหนงท่ีต้ังของโบราณสถานบนเกาะยอ โดยการนําขอมูลที่ไดไปใชในการเชื่อมโยงกับเสนทางการทองเท่ียวสถาปตยกรรมเชิง
ประวัติศาสตร เพื่ออํานวยความสะดวกตอการเดินทางของนักทองเท่ียว 

วิธีการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ และจัดทําแผนท่ี  โดยการสํารวจภาคสนาม 
นําขอมูลจากงานสํารวจมาจัดทําแผนท่ีโดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล  2) ขั้นตอนการจัดทําแผนท่ีแสดงท่ีต้ังและ
แสดงขอบเขต และ 3) ขั้นตอนนําการเสนอแผนท่ีกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ผลจากการวิจัยพบวา แหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถานที่สําคัญบนเกาะยอ 6 แหงประกอบดวย  วัดทายยอ วัดแหลมพอ วัดโคกเปยว    
วัดเขาบอ สํานักสงฆเขากุฎ และศาลเจาไทกง  ไดดําเนินการระบุตําแหนงโบราณสถานท้ัง 6 แหง แสดงในแผนท่ีเสนทางคมนาคมภายในเกาะยอ และ
สํารวจเพื่อทําแผนที่แสดงตําแหนงท่ีต้ังและรายละเอียดสําคัญภายในบริเวณโบราณสถานแตละแหง โดยการนําขอมูลภาคสนามมาขึ้นรูป (Plot) ทํา
เปน แผนท่ีแสดงขอบเขตและรายละเอียด พิมพลงบนกระดาษตามมาตราสวน และจัดเก็บในรูปแบบไฟลขอมูลลงบนแผน CD รวมถึงการเผยแพร
แผนท่ีฉบับสมบูรณ   
คําสําคัญ : แผนท่ี  โบราณสถาน  เกาะยอ 

 

ABSTRACT 
This study develops, provides to boundary and performs the position of archaeological mappings. In order to the study’s finding 

concerns for reconstruction and related to Architectural Routes of Historical tourism. The information will help the local organization to plan and 
develop in Koyor area. The study collects from the secondary data about ancient remains and ancient ruins and field surveys. The exploration data 
for the map can classify in three stages are  1) collecting the information  2) the procedure of perform the position on map  3) present the map to 
the organization. The result reveals that Koyor area and all routes are created various the position of archaeological site with 6 places. There are 
composed of Wat Tai-Yo, Wat Lampoh, Wat Khok-Peay, Wat Khow-Bo, Khowkut priest dwelling place, and Tai-kong Chinese Joss-house. The 
positions of map display important detail and print of proportion, and also put on CD form. There is include of promote to the organizations which 
related to, and develop the important point in archaeological areas. 
Keywords : Map, Ancient Remain, Koyor 
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การศึกษาการกล่ันเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบซ่ึงเปนผลิตภัณฑรวมจากกระบวนการผลิตน้าํมันไบโอดีเซล 
Study of Distillation Methanol from Crude Glycerine by-product of Biodiesel Product 

 

เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ*  และ วรรณภรณ  บรรจง 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพ 10900 
∗E-mail: fengkka@ku.ac.th โทรศัพท: (662) 942-8555 ตอ 503, โทรสาร: (662) 579-4576 

 

บทคัดยอ 
  ปจจุบันการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในกระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลมีกลีเซอรีนดิบซึ่งเปนผลิตภัณฑรวม
ออกมาดวย ซึ่งกลีเซอรีนดิบมีสิ่งเจือปนอยู เชน เมทานอล กรดไขมัน สารอินทรีย เปนตน ดังน้ันงานวิจัยนี้ตองการนําเมทานอลออกจากกลีเซอรีนดิบ
เพื่อนําเมทานอลมาใชอยางคุมคา โดยจากการศึกษาการกล่ันเมทานอล ณ อุณหภูมิ 85  90  95 องศาเซลเซียส พบวา ที่อุณหภูมิ 95 เซลเซียส ใชเวลาใน
การกลั่นนอยที่สุดคือ 9 ชั่วโมง โดยไดเมทานอล 685.7 มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 2.29 จากปริมาณกลีเซอรีนดิบ หลังจากน้ันนํามาวิเคราะหเพื่อหา
ความบริสุทธิ์โดยเทียบกับเมทานอลมาตรฐาน พบวา ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส มีความบริสุทธิ์ใกลเคียงกับเมทานอลมาตรฐานท่ีสุดและมี
สิ่งเจือปนอื่นๆนอยที่สุด  
 

ABSTRACT 
  Nowaday the production biodiesel increased continuously which make crude glycerine increased. Crude Glycerine used as fuel purpose 
only. Crude Glycerine include Methanol, Fatty Acid, organic substance. This research is aimed to experimental study to crude glycerine was 
distilled to remove methanol by heat. Found that temperature at 95 oC, 9 hours. Methanol volume have 685.7 ml or 2.29% by Crude Glycerine 
volume. After analysis the purity of final methanol and compare with methanol standard. Found that temperature 95 oC have the purity of methanol 
close with methanol standard and Substance contamination minimal. 
Keywords : Crude glycerine  methanol  distillation   
 
 
 
 

 

 393 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

การศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผนดวยกรรมวิธี Spinning 
The Technique Study of Aluminum Sheet by using the Spinning Method 

 

สุทัศน    ยอดเพ็ชร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

E-mail : suthad@rmuti.ac.th โทรศัพท 044-272098, 081-2512020  โทรสาร 044-272098 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผนดวยกรรมวิธี Spinning มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี ศึกษาวิธีการขึ้น

รูปดวยกรรมวิธี Spinning ออกแบบและสรางชุดเคร่ืองมือสําหรับการขึ้นรูป โลหะท่ีใชทดลองขึ้นรูปคือ อลูมิเนียมแผน เบอร 1100 ขนาดความหนา   
1 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลาง 275.34 มิลลิเมตร แมพิมพที่ใชเปนรูปถังน้ําแข็ง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 x 125 มิลลิเมตร หลักการในการทํางานคือ 
ใชชุดเคร่ืองมือ Spinning กดใหแผนอลูมิเนียมไหลตัวไปตามแบบแมพิมพ โดยใชความเร็วรอบ 435  570 และ 880 รอบตอนาที ในการทดลองคร้ังน้ี 
ใชเทคนิคการขึ้นรูป 2 วิธีคือ เทคนิคการรีดแบบทิศทางเดียว และเทคนิคการรีดแบบไป-กลับ โดยใชน้ํามัน Hydro-Gear ISO 68 เปนสารหลอลื่น 

ผลการทดลองการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผน ประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดดวยความเร็วที่แตกตางกัน มีคาเทากับ 73.33 เปอรเซ็นต โดยเทียบ
จากชิ้นงานท่ีสามารถข้ึนรูปได และมีขนาดอยูในพิกัดกับจํานวนชิ้นงานท่ีใชทดลอง เทคนิคการรีดแบบทิศทางเดียว ใชเวลาสูงสุดในการขึ้นรูป 
เทากับ 19.04 นาที โดยมีความหนาเฉล่ีย 0.60 มิลลิเมตร และการรีดแบบไป – กลับ ใชเวลาสูงสุดในการขึ้นรูป เทากับ 17.86 นาที โดยมีความหนา
เฉลี่ย 0.65 มิลลิเมตร  
คําสําคัญ : เทคนิคการขึ้นรูปแบบ Spinning, ชุดเคร่ืองมือขึ้นรูป 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the aluminum sheet forming technique by using the spinning method. The steps of this study 

were studying forming aluminum sheet by using the spinning method, designing and making one ice bucket formed spinning mold with the 
diameter of 150 x 125 millimeters and six tools for forming, two for pressing, one for cutting the edges of the aluminum sheet, one for forming the 
edges and two for smoothing the formed sheet on the mold. The Aluminum sheets No. 1100, 1 millimeter thick, with the diameter of 275.34 
millimeter were used in this experiment. The aluminum sheets were pressed around the spinning mold by the pressing tools by using the speed of 
435, 570 and 880 rounds per minute. Two technique of forming – one direction pressing and round-trip pressing – Hydro-Gear ISO 68 lubricate oil 
were used in the study. 

 The result of the study showed that the overall efficiency, with different round speeds, accounted 73.33 %, when compared the 
formable and standard size work pieces with all of the formed work pieces. It was found that using high round speed produced a few complete 
work pieces. In the one direction pressing method, the maximum experimental time accounted 19.04 minutes. The thickness of the work pieces 
was 0.60 millimeter. And in the round-trip direction pressing method with the maximum experimental time accounted 17.68 minutes. The 
thickness of the work pieces was 0.65 millimeter.  
Keywords: Spinning technique forming, Forming tool set. 
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โครงการ เคร่ืองเรือนทําจากไมมะมวง 
Furniture  made from mango wood 

 

พรชัย   หอสุวรรณศักดิ์ และ ทิวาวรรณ  ประทีป ณ ถลาง 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและออกแบบสรางเคร่ืองเรือนตนแบบภายในบานพักอาศัยทําจากไมมะมวงโดย

คํานึงถึงประโยชนใชสอย  รูปทรงสีสัน ความสวยงาม  ความแข็งแรงทนทานและความสะดวกสบายในการใชงาน  สามารถผลิตไดงายใชแรงงานใน
ทองถ่ินและชวยเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุไมมะมวง   ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑตนแบบโดยกลุมตัวอยางคือ ผูผลิตเคร่ืองเรือนไมและผูซื้อสินคาเคร่ือง
เรือนจํานวน  50 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจตนแบบเคร่ืองเรือนทําจากไมมะมวง  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สถิติที่ใชไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอชุดรับแขกตนแบบมีคาเฉล่ียรวมทุกดานอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 และมีคาเฉลี่ยเฉพาะดาน
อยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังน้ี โครงสรางความแข็งแรงทนทานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.48 ประโยชนใชสอยที่ไดจากชุดรับแขกมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.08 ความสะดวกสบายในการใชงานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96  ความปลอดภัยของชุดรับแขกมีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 รูปทรงของชุดรับแขกมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.89  สีสันของชุดรับแขกมีคาเฉล่ียเทากับ  3.86 
คําสําคัญ : เคร่ืองเรือน  ไมมะมวง  การออกแบบและพัฒนา 
 

ABSTRACT 
              This research was aimed to study basic structure of mango wood, design and made prototype of  guest chairs made  from mango woods, 
under the concepts of functional aesthetic ergonomic and construction. The designed could be manufactured in communities. The target groups 
were furniture manufacturers and consumers of wood furniture products 50 persons. The research instruments were a satisfaction of guest chairs 
made from mango wood questionnaire. Data were analyzed by using computer program for percentage means and standard deviation. 

The result revealed that the means of over all guest set is  4.01. The means by items is, construction 4.48 function 4.08 ergonomic 3.96 
safety 3.92 aesthetic 3.89 color 3.86 from the highest 5.          
Keywords: Furniture, Mango wood, Design and Development 
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การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้าํแมปงตอนบน สวนท่ี 1  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

Participation in Forest Resources Conservation of People in Upper Ping Watershed Area 1  
Chiang Dao District Chiang Mai Province 

 

ณัฐกานต  ประกอบเท่ียง 1*  นุชนาถ  ม่ังคั่ง 2   และ นภวรรณ  ฐานะกาญจน  พงษเขียว 3 

1   สาขาการจัดการทรัพยากร  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 ภาควิชาอนุรักษวิทยา  คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*E-mail : nuttakan_68@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
ปญหาปาไมในประเทศไทยเปนปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน แนวทางในการจัดการเพื่อดํารงรักษาไวซึ่ง

ทรัพยากรปาไมอันเปนแหลงรวมของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ก็คือ การใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง ลุมน้ําแมปงตอนบนสวนที่ 1 เปนพื้นที่ปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน งานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษาถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของกลุมชาติพันธุตางๆ โดยใชการวิเคราะห
สมการถดถอยโลจิสติคแบบสองทางเลือก (Binary Logistic Regression Analysis) 

จากการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุตางๆ ไดแก คนเมือง กระเหร่ียง ลีซู ลาหู มง และไทใหญ มีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยูในระดับปานกลาง และตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศของ
หัวหนาครัวเรือนตัวอยาง อายุของหัวหนาครัวเรือนตัวอยาง หัวหนาครัวเรือนตัวอยางท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท ครัวเรือนตัวอยางท่ีมีรายไดตํ่ากวา 
10000 บาทตอป หัวหนาครัวเรือนที่มีความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมในระดับนอยและปานกลาง และการเขาไปใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไม  

สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะตอหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนใหดําเนินการสงเสริมและยกระดับการมี
สวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยควรมีการสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจใน
ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหกับประชาชนในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ การฝกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รวมท้ังมีการจัดต้ังศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการกระจายขาวสารไปสูคนในพ้ืนที่อยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนในดาน
งบประมาณ เพื่อนําไปสูการดําเนินการในการจัดกิจกรรม และการประสานงานทั้งจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาไปสู
ความยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ABSTRACT 
Deforestation is long term natural problem in Thailand. A solution to preserve forest areas as source of ecology and biodiversity is local 

participation in natural management. Upper-ping watershed is the important water source area of Thailand that need efficient and sustainable 
development. This thesis aimed to study on participation in natural management of ethnic groups living in upper-ping watershed area 1, Chiang 
Dao district, Chiang Mai. The study focus on level of participation and factors of participation is forest protection activities analyzed by Binary 
Logistic Regression Analysis.     

The result of the study has shown that the ethnic groups, for example, Northern Thai, Karen, Lisu, Lahu, Mhong and Shan, have 
moderate level of participation in forest protection and factors that affected to participation statistical significantly are sex of household head, age 
of household head, occupation of selected households as company officers, selected households whose income lower than 10,000 baht per year, 
household heads who have little and moderate knowledge and forest utilization.    

 

This study would like to provide some suggestions to related government offices and private sectors that they should implement and 
promote for participation in forest protection and natural resources management, provide more information in forest protection in the area 
including educating through medias, training, study trip and establishing local information center in order to disseminate the information widely in 
local community, also, distribute more budget for implementing activities and coordination with government offices and private sectors in 
sustainable way.    
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ความคาดหวงัของเกษตรกรตอบทบาทการพัฒนาท่ีดนิเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจําหมูบาน  
ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

Farmers’ Expectation toward the Roles of Village’s Soil Doctor Volunteers for Agricultural Land 
Development in Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province 

 

บังอร  ทองทวม 
สาขาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

E-mail : Fat_arare@hotmail.com  โทรศัพท 0897884672, 029428932 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเชิงสํารวจ ในป พ.ศ.2549 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของเกษตรกร ตอบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของหมอดินอาสา

ประจําหมูบาน และความสัมพันธกันหรือการสนองตอบระหวางบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีตามความเปนจริงของหมอดินอาสาฯ กับระดับความ
คาดหวังของเกษตรกร เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกร และหมอดินอาสาประจําหมูบาน ในอําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญมีความคาดหวังตอบทบาทการปฏิบัติหนาที่ของหมอดินอาสาฯ วาถาหมอดินอาสา
ปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินอยางจริงจังจะมีประโยชนตอการทําอาชีพเกษตรของตนมาก แตกตางจากการปฏิบัติหนาท่ีตามความ
เปนจริงของหมอดินอาสาฯ ซึ่งสวนใหญมีความถ่ีในการออกปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากกรมพัฒนาท่ีดินในระดับตํ่า ทําใหเกษตรกรไดรับ
ประโยชนจากบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของหมอดินอาสาฯ นอย เกษตรกรสวนใหญจึงมีความพอใจตอบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของหมอดินอาสาฯ 
ในระดับตํ่า 
คําสําคัญ: ความคาดหวัง เกษตรกร การพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสาประจําหมูบาน อําเภอวังน้ําเขยีว 
 

ABSTRACT 
A field survey research, in 2007, had been carried out to study the famers’ expectation toward the roles of village’s soil doctor 

volunteers and the relation with/or the response between the actual roles of village’s soil doctor volunteers and the famers’ expectation. Data were 
collected by using structural interview. The research samples were farmers and village’s soil doctor volunteers in Wang Nam Khiao District, 
Nakhon Ratchasima Province. Results revealed that most farmers perceived that it will be very useful for them if village’s soil doctor volunteers 
have actively performed their duties as entrusted by Land Development Department. Despite that expectations, however, most village’s soil doctor 
volunteers had infrequently doing their responsible tasks which was consequently resulted in low farmers benefits and satisfaction on such unduly 
roles of village’s soil doctor volunteers. 
Keywords: Expectation, Famers, Land Development, Village’s soil doctor, Wang Nam Khiao District 

 
 

 

 397 



Proceeding of RMUTTO Research Conference  2009 
 

การลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศรถยนตโดยการซับคูล 
Energy Use Reduction in Automobile Air Conditioning System by Subcooling 

 

ทวีผล  แปงณีวงค *  และ ชัชวาลย    ชัยชนะ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  50200 
*E- mail : pangneewong@gmail.com  โทร 081-7834959 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ สรางและทดสอบอุปกรณสําหรับลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศรถยนตโดยวิธีซับคูล 

โดยไดออกแบบใหเปนเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองช้ันแลวนําไปติดต้ังกับชุดทดสอบระบบปรับอากาศรถยนตที่ใชกับเคร่ืองยนตแกส
โซลีนที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 1600 ซีซี  โดยใชมอเตอรไฟฟาปรับรอบดวย  Inverter  ทําการขับ Compressor แทนเคร่ืองยนตและควบคุม
สภาวะอากาศท่ีไหลผาน  Evaporator  และ  Condenser  ตามมาตรฐานการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ทดสอบที่ความเร็วรอบ  Compressor ที่ 750  1000  1200  1500  1700  2000  2500 และ 3000 รอบตอนาที นําผล
การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผลทดสอบของชุดทดสอบระบบปรับอากาศรถยนตเมื่อไมไดติดต้ังอุปกรณตนแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยน
ความรอน 

เมื่อติดต้ังอุปกรณเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนที่ไดออกแบบเขากับชุดทดสอบระบบปรับอากาศรถยนตที่ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร    
750 - 1500 รอบตอนาที อัตราการถายเทความรอนที่  Evaporator  มีคานอยกวาและใชเวลาในการถายเทความรอนมากกวาแบบไมไดติดต้ังเคร่ือง
แลกเปล่ียนความรอนและงานท่ี Compressor  ตองการเพิ่มขึ้น  จากการคํานวณพบวา ถาใชระบบปรับอากาศเปนเวลา 4 ชั่วโมงตอวันทําใหมีการใช
น้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 0.03  0.03  0.01 และ 0.02  ลิตรตามลําดับของความเร็วรอบตาง ๆ  แตที่ความเร็วรอบของ Compressor  ที่ 1700 - 3000 รอบ
ตอนาที  ความสามารถในการถายเทความรอนของ Evaporator  จะเพิ่มขึ้น และจะใชเวลาในการถายเทความรอนนอยกวาแบบท่ีไมไดติดต้ังเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความรอนแตเน่ืองจากงานท่ีใหกับ Compressor เพิ่มขึ้น  ดังน้ันถาใชระบบปรับอากาศเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมงตอวัน จะทําใหมีการใช
น้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 0.07  0.10  0.11 และ 0.09  ลิตรตามลําดับ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research are to design, construct, and evaluate thermal performance of an energy saving device for automobile 

air-conditioning system. This device can theoretically reduce the energy used in air-conditioning system using sub-cooling technique. After 
designing the device was constructed and fitted to an automobile air-condition system. The system was droved by electric motor. The speed of 
the motor was regulated using inverter. The tests were conformed to Thailand Standard for air-condition system testing. There were 8 speeds for 
the tests 750, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500 and 3000 RPM.  Thermal performance of with and without the sub-cooling device were 
compared. 

It was found from the experiment that at low compressor speed tested, i.e. less than 1500 RPM, cooling capacity of the system with 
the device was lower than that of the system without the device. The calculated fuel consumption for 4 hour used per day increase 0.03, 0.03, 
0.01 and 0.02 litre at each compressor speed. On the other hand, at higher compressor speeds, i.e. higher than 1700 RPM, it was found that the 
cooling capacity increased. However, the work required by the compressor also increased, resulting in increasing in fuel consumption by 0.07, 
0.10, 0.11 and 0.09 litre at each compressor speed. 
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การประเมินคุณภาพชีวิตและการใชทรัพยากร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการสายใยรัก
แหงครอบครัวฯ : กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Evaluation in Quality of Life and Resource Use under the Sufficiency Economy Philosophy of the 
Saiyairak Haeng Krobkrua Project Members : A Case Study of Nakhon Si Thammarat Province 

 

อภัย  จันทชูโต 1*  ธันวา  จิตตสงวน 2   และ ปติ  กันตังกุล 2   
1 สาขาการจัดการทรัพยากร  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*E-mail : naughtygirl_pooy@hotmail.com โทรศัพท 080-5230483 

 

บทคัดยอ 

จากการศึกษามูลคาของผลประโยชนที่เกิดจากการสรางรายได (income generating) และการประหยัดคาใชจาย (cost saving) อันเกิดจาก
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการใชทรัพยากรภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของสมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 54 ครัว เรือน ในมิติดานการเกษตรกรรม เพื่อความม่ันคงทางดานอาหาร อาชีพ และรายได มิติดานสาธารณสุขเพื่อความเขมแข็งดาน
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม และมิติดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อความอบอุนในครอบครัว ในคร้ังน้ี พบวา ในป   พ.ศ.2550 
ครัวเรือนสมาชิกมีมูลคาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรและพืชผักสวนครัวเฉล่ียเทากับ 10,604.21 บาท/ครัวเรือน/ป และมูลคาจากการบริโภค
ผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือน รวมถึงการแจกจาย ใชสําหรับทําพันธุ และสูญเสียเฉล่ีย 25,764.30 บาท/ครัวเรือน/ป การเล้ียงดูบุตรดวยนมแมของ
สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ที่ไดรับการสงเสริมใหเลี้ยงดูบุตรมากกวา 6 เดือน สามารถหลีกเลี่ยงคาใชจายจากการเลี้ยงดูบุตรดวยนม
ผสมเฉล่ียตอป เทากับ 2,572.00 บาท/ครัวเรือน/ป และการสงเสริมอาชีพเสริมท่ีสามารถทํางานอยูที่บานจะชวยใหสมาชิกโครงการสามารถมีรายได
และอยูดูแลบุตรที่บานไดเพื่อใหเกิดความรักความอบอุนในครอบครัว ซึ่งในครัวเรือนที่แมบานหรือพอบานทํางานนอกบานน้ันมีมูลคาท่ียอมสูญเสีย
ไปเพื่อใหมีเวลาไดอยูกับครอบครัวมากขึ้นเฉล่ียเทากับ 1,358.46 บาท/ครัวเรือน/ป โดยการมีอาชีพหลักที่มีรายไดที่แนนอนในทองถ่ิน และสงเสริม
การมีอาชีพเสริมในครัวเรือนโดยเนนการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน จะชวยใหสมาชิกสามารถใหนมบุตรไดนานขึ้น และมีเวลาในการทําการเกษตรเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนสามารถชวยประหยัดคาใชจายในครัวเรือน ตลอดจนสามารถสรางความม่ันคง เขมแข็ง และอบอุนในระดับครัวเรือนและชุมชน
ไดมากขึ้น ซึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจยังคงเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติตางๆ เหลานี้ 

ABSTRACT 

Evaluation in quality of life and resource use under the sufficiency economy philosophy of the Saiyairak Haeng Krobkrua Project 
members a case study of Nakhon Si Thammarat province study on value from income generating and cost saving that provide life quality and 
resource management in accordance with sufficient economy philosophy to 54 households in Nakhon Si Thammarat.  The study focused on 
aspects of agriculture as source of food security, occupation and income, aspect of public health as sanitation and environment and aspect of social 
development and human security as of happy family.  The study found that in 2007, the average income from agricultural products and home 
gardens was 10,604.21 baht/household/year and average cost from consuming, distributing, keeping for cultivating and losing of agricultural 
products was 25,764.30 baht/household/year. Members who had six months exclusive breast feeding supported by Saiyairak Haeng Krobkrua 
Project were able to save cost in average of 2,572.00 baht/household/year and supporting of extra income generation at home helped members to 
be able to generate income and take care their baby, in which the households that wife or husband working outside lost voluntarily in order to have 
more time with their family in average of 1,358.46 baht/household/year. To support main source of income in local community and extra income 
generating in households by using local materials could help members to be able to give long term breast feeding and have more time to do 
farming for consumption. Also, it caused more security, strengths and happier family both in household level and community level in which 
economics is the main factors on life quality development in these aspects. 
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การใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธ์ิของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทน   
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Land Use of Farmers in Acquired Land Certificate in Peri – UrbanXaisettha District, Vientiane Capital City,  
Lao People’s Democratic Republic 

 

รจนา  พวงมณีวงศ และ โสภิณ  ทองปาน 
องคกรคุมครองที่ดนินครหลวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

E-mail : rotchana34@hotmail.com  โทรศัพท  856 - 21 414334, 856 - 20 2098535, 0850621261 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใตโครงการออกโฉนดที่ดินซึ่งไดดําเนินการพิสูจนหลักฐานและออกโฉนดท่ีดินมาแตป ค.ศ.1997-2003 ซึ่งได ศึกษา
ใน 165 ครัวเรือนเกษตรตัวอยางในหมูบานของเมืองไชยเสดถา โดยการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางในปการเพาะปลูก ค.ศ. 2007 

ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาหลังมีเอกสารสิทธ์ิ เกษตรกรมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย 7.6  ไร เห็นวามีการถือครองนอยเพราะแตกอนมีการ
ถือครองที่ดิน เฉล่ีย 9.0 ไร  การใชประโยชนที่ดินมีความหลากหลาย เชนเปนที่อยูอาศัย เปนที่ปลูกไมยืนตน เปนที่วาง และอ่ืนๆ ซึ่ง มีพื้นท่ีใช
ประโยชนที่ดินเฉล่ีย 8.1 ไร  โดยเปรียบเทียบกับการใชประโยชนที่ดินกอนมีโฉนดเห็นวามีการใชประโยชนที่ดินเฉล่ีย 9.4 ไร  การใชประโยชนที่ดิน
โดยการปลูกขาวของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางไดเพิ่มขึ้น จาก 6.2 ไร ถึง 6.4 ไร และการปลูกพืชผักไดเพิ่มขึ้น 0.7 ไร การใชประโยชนที่ดินของ
เกษตรกรตัวอยางเห็นวาไมมีการเปล่ียนแปลงมาก สาเหตุเกิดจากเกษตรกรไมไดมีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มที่เน่ืองจาก แหลงนํ้าใชในการเกษตร
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแลง เกษตรกรยังขาดแคลนเงินทุนใชจายในการเพาะปลูก  ขาดแคลนแรงงาน พื้นที่ทํากินอยูหางไกลจากตลาด และ       
27 เปอรเซ็นต ของเกษตรกรตัวอยางมีสมาชิกในครอบครัวไปทํางานรับจาง อยางไรก็ดี การท่ีมีโอกาสทํางานรับจาง ก็มีสวนทําใหการใชประโยชน
ที่ดินของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  

จากผลการศึกษาน้ีไดมีความคิดเห็นตอรัฐบาลถาหากตองการจะใหผูที่ไดรับโฉนดท่ีดินภายใตโครงการเรงรัดออกโฉนดท่ีดินไดมีการใช
ประโยชนที่ดินมากขึ้นรัฐบาลจะตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเชน ปรับปรุงการชลประทาน การจัดหาสินเชื่อระยะส้ัน และ 
สนับสนุนใหเกษตรกรไดเขาถึงตลาดไดอยางสะดวก 
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การงอกของสปอร และผลของน้ําตาลซูโครสตอการเจริญของตนแกมโีทไฟตและสปอรโรไฟต  

ของเฟนชายผาสีดา (Platycerium coronarium) 
Spore Germination and Effect of Sucrose on Growth of Gametophyte  

and Sporophyte of Platycerium coronarium 
 

ปฐมาภรณ  ทิลารักษ   สาโรจน ประเสริฐศิริวัฒน   พิริยาภรณ อันอาตมงาม และ วรรณา เฉลิมพรพงษ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โทรศัพท 039-307261-4 ตอ 136 

E-mail : mommannu@yahoo.com, saraprasert1985@hotmail.com, pirin6152@yahoo.com w_pornpong@yahoo.com 
 

บทคัดยอ 
   การศึกษาการงอกของสปอรและผลของนํ้าตาลซูโครสตอการเจริญของตนแกมีโทไฟตและสปอรโรไฟตของเฟนชายผาสีดา 
(Platycerium coronarium) โดยเพาะสปอรบนวุนผสมอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อสูตร MS (Murashige and skoog) ที่ความเขมขนตางๆ ดังน้ี วุน         
รอยละ 0.8 ที่ผสม 1/2  MS 2/3 MS และ MS และไมผสม MS หลังจากน้ันนับสปอรที่งอกหลังจากเพาะสปอรในวันที่ 10 20 และ 30 วัน พบวา
เปอรเซ็นตการงอกของสปอรทั้ง 3 ชวงในอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อทั้ง 4 สูตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สปอรสามารถงอกไดเมื่อไดรับ
ความชื้นจากอาหาร หลังจากสปอรงอกจะมีการเจริญพัฒนาเขาสูระยะตางๆ จนเปนตนแกมีโทไฟต  ที่มีลักษณะคลายชอน ตอมาอวัยวะเพศถูกสราง
ขึ้นแลวเขาผสมกันเจริญเปนตนสปอโรไฟต เมื่อนําตนแกมีโทไฟตและตนสปอรโรไฟตมาทดลองเล้ียงในอาหาร MS ที่เติมนํ้าตาลซูโครสความ
เขมขนตางๆ ดังนี้ 0 15 30 45 และ 60 กรัมตอลิตร บันทึกผลผลการเจริญโดยการช่ังน้ําหนักสดเดือนละ 1 คร้ัง เปนเวลา 4 เดือน พบวานํ้าหนักของตน
แกมีโทไฟตและสปอรโรไฟต ที่เพิ่มขึ้นในแตละความเขมขนของซูโครส มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยความเขมขนที่เหมาะสม
ที่สุดตอการเจริญของตนแกมีโทไฟตและสปอรโรไฟต คือ MS ที่เติมซูโครส 15 กรัมตอลิตร 
 

ABSTRACT 
   Spore germination and effect of sucrose on growth of gametophyte and sporophyte of Platycerium coronarium was studied by 
culturing the spores on 0.8 % agar with MS (Murashige and skoog) medium at the concentration of 1/2 MS, 2/3 MS, MS and without MS.             
A percentage of spore germination were record after 10, 20 and 30 days. We found that, the spore germination rates at the 3 duration times and on 
the 4 concentrations of MS media were not significant. The spores were able to germinate by absorption moist from the medium and developed to 
gametophyte stage, which look like spoon – shape, and developed to the sporophytes after the sex organs of the gametophytes had been formed.  
When culturing the gametophytes and sporophytes on MS medium with the concentration of sucrose at 0, 12, 30, 45 and 60 g/L. The fresh weight 
was record every month for 4 months. We found that the increasing weight of gametophytes and sporophytes on different concentration of sucrose 
were significant, and the MS with 15 g/L of sucrose was the most optimum for growth of gametophytes and sporophytes.  
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การผลิตวุนสวรรคจากน้ํามะพราวผสมน้าํมังคุด 
Nata Production from Mixed Coconut Water and Mangosteen Juice 

 

สุปราณี   เลาหกิติกูล 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

E-mail : Supd40@gmail.com  โทรศัพท  0-3930-7279 
 

บทคัดยอ 
จากการศึกษาอัตราสวนของนํ้ามะพราวตอน้ํามังคุดท่ีเหมาะสมในการสรางแผนวุน โดยใชเชื้อ Acetobacter xylinum โดยวางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized) แบงส่ิงทดลองเปน 7 สิ่งทดลอง คือ 100 : 0  80:20  60:40  50:50  40:60  20:80 และ 0:100 
ตามลําดับ เมื่อหมักครบ 7 วัน พบวาอัตราสวนที่เหมาะสมในการสรางแผนวุนคือ 80:20  จากการศึกษาปจจัยที่เหมาะสมในการสรางแผนวุนจากน้ํา
มะพราวผสมน้ํามังคุดไดผลดังน้ี คาความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสมเทากับ 4 ปริมาณน้ําตาลท่ีเหมาะสมเทากับ 10 องศาบริกซ ปริมาณแอมโมเนียม
ซัลเฟตที่เหมาะสมเทากับรอยละ 0.05 จากการศึกษาปริมาณผิวเปลือกมังคุดท่ีเหมาะสมคือรอยละ 0  1  2  3 และ 4 เมื่อนําวุนที่ใสผิวเปลือกมังคุดใน
ปริมาณท่ีแตกตางกัน มาทดสอบการยอมรับทางดานประสาทสัมผัส พบวาตัวอยางที่ใสผิวเปลือกมังคุดรอยละ 3 ไดรับการยอมรับดานเน้ือสัมผัส และ 
ความชอบรวมสูงสุด  โดยไดคะแนนทางดานประสาทสัมผัสเทากับ 7.1 ซึ่งอยูในชวงชอบปานกลางถึงชอบมาก และ ความชอบรวม 6.9 ซึ่งอยูในชวง
ชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง เมื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพบวามีปริมาณ ความชื้น โปรตีนไขมัน  เยื่อใย เถา และคารโบไฮเดรต รอยละ 
92.46  0.11  0.17  2.36  0.42 และ4.48  ตามลําดับ   
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ผลของการเสริมจุลินทรียอีเอ็มตอจํานวนแลคติกแอซิดแบคทีเรียในลําไสใหญของไกเนื้อ 
Influence of Effective Microorganisms on Lactic Acid Bacteria in Large Intestine of Broiler 

 

สุจิตรา   อาจริยะวัฒนกุล และ ปฐมาภรณ   ทิลารักษ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

E-mail : sujiopor@hotmail.com, mommannu@yahoo.com โทรศัพท 039-307270 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปริมาณ ลักษณะโคโลนีและเซลลของแลคติคแอซิดแบคทีเรียที่แยกไดจากลําไสใหญของไก
เนื้อ ใชไกเนื้ออายุ 1 วัน จํานวน 100 ตัว แบงออกเปน 2 กลุมๆละ 50 ตัว โดยกลุมท่ี 1 ใหน้ําด่ืมปกติเปนกลุมควบคุม กลุมท่ี 2 เปนกลุมท่ีเสริม            
จุลินทรียอีเอ็มในนํ้าด่ืม เล้ียงเปนเวลา 42 วัน เมื่อสิ้นสุดการเล้ียง สุมไกกลุมละ 10 ตัว รวมตัวอยางลําไสใหญของไกเนื้อ 20 ตัวอยาง คัดแยกโคโลนี
ของแลคติคแอซิดแบคทีเรียดวยวิธีเพาะเชื้อบนอาหารแข็ง MRS ที่เติมแคลเซียมคารบอเนต 8 % (น้ําหนัก/ปริมาตร) ยอมสีแกรมและสองตรวจดวย
กลองจุลทรรศน จากการศึกษาพบลักษณะ clear zone รอบ ๆ โคโลนี ของแลคติคแอซิดแบคทีเรียที่เจริญบนอาหารน้ี ปริมาณเช้ือในกลุมควบคุมเฉล่ีย                
6.3 x 108 CFU/g และกลุมทดลองเฉล่ีย 6.9 x 108 CFU/g ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ พบลักษณะโคโลนีและเซลล 3 และ 4 แบบ ตามลําดับ ทุกโคโลนี
ที่แยกไดพบวาติดสีแกรมบวกและไมผลิต catalase พบเซลลของแบคทีเรียมีรูปรางแบบแทงและกลม  สรุปผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวาการเสริม       
จุลินทรียอีเอ็มไมมีผลตอการเพ่ิมจํานวนแลคติคแอซิดแบคทีเรียในลําไสใหญของไกเนื้อ 

 

ABSTRACT 

   The concentration, colony and cell morphologies of Lactic acid bacteria (LAB) isolated from large intestine of broiler were conducted 
in this study. One hundred 1-day-old broilers were divided into  2 groups, 50 birds of each. In group 1, received normal water was control group. 
In group 2, received Effective Microorganisms (EM) supplemented in drink water. The both groups were raised for 42 days. Twenty large intestine 
samples were collected from 42 day-old broilers which random from 2 groups,    10 birds of each. Colony morphologies were isolated by using 
MRS agar with modified 8 % (w/v) CaCO3 added. Cell morphologies were detected by using Gram stain and light microscope. The colonies of 
isolates surrounding with clear zone grew on this medium. The average concentration of LAB in control group was 6.3 x 108 CFU/g and group 2 
was 6.9 x 108 CFU/g. The results showed that there was no statistically significant difference in concentration of LAB. The colony and cell type 
were 3 and 4 types, respectively. The isolated colonies were Gram-positive and catalase negative. The shapes of cell were rod and cocci shape. 
Thus, it can be concluded that EM supplementing in drinking water has no effect in increasing LAB in large intestine of broiler. 
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การสํารวจความตองการฝกอบรม ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Investigation for Short Courses Training Needs of Sub district Administration Organization  
in Phranakorn Si Ayutthaya Province 

 

อภิชาติ พานสุวรรณ 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

E-mail : nuufonz@hotmail.com  โทรศัพท  0-3532-2076-9 ตอ 1418 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและศึกษาความตองการตอหัวขอของหลักสูตรการฝกอบรมขององคการบริหาร
สวนตําบล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ขาราชการประจํา
ขาราชการการเมืองและลูกจาง จํานวน 1,834  ตําแหนงงานโดยเปดตารางของ Krejcie Morgan ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 323 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
16.71 ใชการสุมตัวอยางแบบหลายช้ัน (Multistage Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี    
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี วุฒิการศึกษาท่ีจบ
บริหารธุรกิจ ประสบการณทํางาน 6 – 10 ป ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป ตําแหนงงานเปนขาราชการประจํา และตําแหนง

ปจจุบันคืองานคลัง ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการทํางานโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ( = 3.56, S.D. = 1.40) โดยหัวขอที่เปนปญหา
และอุปสรรคมากท่ีสุด คือ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานทักษะคอมพิวเตอร  

X

 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการในการฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง เห็นวาการฝกอบรมมีความสําคัญตอการนําไปใชกับงานใน
หนาที่ในระดับมาก ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝกอบรมคือ 1 วัน โดยมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ในสวนของคาใชจาย
ตอคนในการฝกอบรมในแตละคร้ัง คือ 1,001 – 2,000 บาท ซึ่งผูออกคาใชจาย คือ องคกรที่สังกัดออกใหทั้งหมด วิทยากรในการฝกอบรมในแตละ
คร้ังควรมีจํานวน 3 คน และควรเปนผูเชี่ยวชาญจากท้ังภายในและภายนอกองคกรรวมกัน ในสวนของความสนใจท่ีจะเขารวมการฝกอบรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จัดขึ้นอยูในระดับมาก หลักสูตรการฝกอบรมที่สนใจ คือ คอมพิวเตอรเพื่อการใชงาน รองลงมาคือ การบริหารความขัดแยง 
ศิลปะในการบังคับบัญชา ภาวะผูนํา และบัญชีการเงิน  
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ความตองการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
Needs for Tutoring of High School Students in Phranakhon Si Ayutthaya District 

 

พรรษวรรณ   สุขสมวัฒน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

E-mail : nuufonz@hotmail.com  โทรศัพท 0-3532-2076-9 ตอ 1418 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 4 ขอไดแก 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อ
ศึกษาถึงความตองการเรียนกวดวิชาของนักเรียนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของนักเรียนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ตอ
สถานท่ีเรียนกวดวิชาที่เปดสอนภายในอําเภอพระนครศรีอยุธยา  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาจํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 3,772 คน โดยเปดตารางของ Taro Yamane ที่คาความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุม
ตัวอยาง 444 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 11.77 ใชการสุมตัวอยางแบบหลายช้ัน (Multistage Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.5 ศึกษาท่ีโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ คิดเปนรอยละ 
41.1 ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 คิดเปนรอยละ 42.8 มีผลการเรียน 2.51 – 3.00 คิดเปนรอยละ 32.1 เรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร 
คิดเปนรอยละ 52.2 เลือกสอบเอ็นทรานซคณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 12.3 ผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 34.5 ผูปกครองมี
อาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 29.7 ครอบครัวมีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.1 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังเรียนกวดวิชาเพื่อตองการเทคนิควิธีการใหมๆ นอกเหนือจากในหองเรียน และยังตองการใหสอบ
เอ็นทรานซใหไดในคณะที่ต้ังใจไว และยังพบวาชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจเรียนกวดวิชาคือวันเสารหรือวันอาทิตย ใช
เวลาเรียนคร่ึงวันตอสัปดาห ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเรียนกวดวิชาเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนแลวไมเขาใจในช้ันเรียน และรายวิชาท่ีตองการ
ความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากในช้ันเรียน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสถานท่ีเรียนกวดวิชาท่ีต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเดินทาง
ไดสะดวก สามารถเดินทางไปเรียนกวดวิชาไดดวยตนเองโดยรถโดยสารประจําทาง สวนคาใชจายท่ีเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนกวดวิชาตอ
รายวิชา ควรอยูระหวาง 1,000 – 1,500 บาท 
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