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สารจากอธิการบด ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

การจัดประชุมวิชาการ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนในการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหมๆ เปน

ภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง

นอกจากจะเปนการพัฒนาคนควาองคความรูใหมๆ เกิดประโยชน

ตอการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ ยังเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมคณาจารย นักวิชาการ ในสาขาวิชา

ตางๆ ถือเปนการพัฒนาทางวิชาการท่ีสําคัญของประเทศ 
 

กา ร จั ดป ร ะชุ ม  The 4 th National Conference on Informatics, Agriculture, 

Management, Business Administration, Engineering, and Sciences and Technology 

(IAMBEST ครั้งท่ี 4) ซ่ึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดข้ึนระหวางวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 

Tinidee Hotel @Ranong อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ท่ีมีการนําเสนอผลงานวิจัยในลักษณะ

สหวิชาการ ท้ังดานการเกษตร ดานวิศวกรรมศาสตร และดานการบริหารจัดการธุรกิจ นับวา

เปนการบูรณาการ องคความรู  ในศาสตรตางๆ รวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
 

ในนามของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเครือขายในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้รวมกัน และขอใหการจัด

ประชุมครั้งนี้ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเกิดมรรคผลตอการพัฒนาประเทศของ

เราสืบไป 

 
 
 
                             (ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์) 
             อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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สารจากรองอธิการบด ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

IAMBEST ครั้งท่ี 4 หรือ The 4th National Conference on 

Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, 

Engineering, Sciences and Technology เปนการประชุมวิชาการ

ระดับชาติทางดานสารสนเทศ วิทยาการดานการเกษตร การจัดการ

และการบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

ซ่ึงจัดข้ึนโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร    

เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ระหวางวันท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee 

Hotel @Ranong อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เพ่ือเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ท่ีรวมกันนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยใหมๆ จากหลากหลายสาขาในเชิงบูรณาการองคความรู และ

นวัตกรรมใหมๆ มากกวา 200 โครงการ อันจะนําไปสูการนําผลงานเหลานี้ไปตอยอดในการ

แกไขปญหา และพัฒนาองคความรูในดานตางๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 

ในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ IAMBEST ครั้งท่ี 4 ใครขอขอบคุณ

คณะทํางาน และผูนําเสนอผลงานทุกทาน ท่ีมีสวนสําคัญทําใหการจัดประชุมประสบความสําเร็จ

อยางดียิ่ง ขอบคุณบริษัทหางรานตางๆ ในความอนุเคราะหสนับสนุนการจัดงาน และหวังเปนอยางยิ่ง 

วาการจัดประชุมในครั้งนี ้จะเกิดประโยชนในการพัฒนาทางวชิาการ องคความรู และนวัตกรรมใหมๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตามความมุงหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

ทุกประการ 

 

                  
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนชัย  พงษนาค) 
           รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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คํานํา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร ไดรับเกียรติจากภาคีเครือขายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติดานสารสนเทศ การเกษตร 
การจัดการ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คร้ังที่  4 (The 4th National Conference on 
Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and 
Technology : IAMBEST 2019) ภายใตหัวขอ “บูรณาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน” 
ในระหวางวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความกาวหนาทางวิชาการ
ระหวางคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา อันจะนําไปสูหมุดหมายของสังคมแหงการ
เรียนรู 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จั งหวัดชุมพร และคณะกรรมการดํา เนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  IAMBEST2019 
ขอขอบพระคุณผูนําเสนอผลงานวิจัย คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และหวังเปนอยางยิ่ง
วาการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 2019 จะเปนกาวสําคัญในความรวมมือทางดานวิชาการ
ของภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานแหงการวิจัย 
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101 

AP-09 ความหลากหลายของพรรณปลาที่ไดจากการทําประมงบริเวณชายฝง จังหวัดเพชรบุรี   
ทิพยสุดา ชงัดเวช 

108 

 

กลุม M : Management (ดานการจดัการ) .................................................................................................  
ภาคบรรยาย 

MO-01 ศักยภาพการเปนเมืองไมซของจังหวัดชุมพร   
วิชชุตา มาชู ณัฐยา ยวงใย และ ภัทราพร วรินทรเวช 

116 

MO-03 การลดระยะเวลาการแจงซอมสําหรับศูนยกระจายสินคาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
วราภรณ  บุญพวง ตันติกร พิชญพิบุล และ นภัสพร แสงพายัพ 

123 

MO-04 การลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงหนาตางอลูมิเนียมระบบผนังกระจกสําเร็จรูป 
ธีรนันท สุธาธรรมรัตน และ ศุภรัชชัย วรรัตน 

131 

ภาคโปสเตอร 
MP-01 ระบบการจัดการหวงโซอุปทานของปลาสดและผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาน้ําจืดธรรมชาติ ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย 
ศักรินทร นนทพจน มัลลิกา สมพลกรัง และ กิติยา วังคีรี 

139 

MP-02 ผลกระทบความเส่ียงตอพฤติกรรมการกําหนดราคาสับปะรดในอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย 

สาธิกา อัศวพัฒน และ ศักรินทร นนทพจน 

148 

MP-03 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจกับความสําเร็จของกลุมผูผลิตสินคา OTOP เคร่ืองนุงหม
ผาไหมแพรวา ชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

สุชานันท แชมชื่น และ ศักรินทร นนทพจน 

156 

MP-04 การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของวัดซับอุดมมงคลธรรมและชุมชนในตําบล
ซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 

จุฑาดา ชุหสุวรรณ และ กฤษณ ภูรีพงษ 

168 

MP-05 การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจสงออกยางพาราไปมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรณีศึกษา: อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ฐิตินันท ธรรมวงค 

177 

MP-07 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนปนดาว 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ฟาวริณยา สูงขาว รัตนชนก พราหมณศิริ และ ธนพร กองอน 

186 

MP-08 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร 
มยุรี อินทพงษ 

194 
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MP-09 พฤติกรรมการซ้ือซํ้าครีมบํารุงผิวของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
นพดล ภาคกุหลาบ 

202 

MP-11 วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมไมซประเทศไทยกับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

เพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ อนิรุทธิ์ เจริญสุข และ สรอยสุดา เพชรสงคราม 

209 

MP-16 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
วัลยลดา ทองเย็นบุริศม และ ธุมาวดี หลงผาสุข 

215 

MP-17 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปาของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
กําพล ต้ังเอกชัย และ ชลิดา ดาวคนอง 

228 

MP-20 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
สุทธิชัย ปญญโรจน และ เอมปนีณ  สิริบุญยสิทธิ ์

235 

MP-22 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
รัตนชนก พราหมณศิริ และ ชาญชัย เจยชุม 

247 

 

กลุม B : Business administration (ดานบริหารธุรกิจ) ............................................................................  
ภาคบรรยาย 

BO-01 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ
ไทย 

สายพิณ ปนทอง 

258 

BO-02 พฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระคาสินคาและบริการรานคาปลีกขนาดเล็กดวย
คิวอารโคดในเขตกรุงเทพมหานคร 

วีรวัฒน พุมพยอม อนุชมา ธูปแกว และ ตอยตุลา นาคสกุล 

266 

BO-03 คุณลักษณะขององคกรที่มีอิทธิพลตอการเปดเผยขอมูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: กลุม SET 100 

กมลพร  วรรณชาติ บุษบรรณณ  เหลี่ยวรุงเรื่อง และ ชิดชนก  มากเชื้อ 

276 

BO-04 การศึกษาคุณลักษณะและทักษะการบริการของบุคลากรในธุรกิจที่พักในจังหวัดระนองเพื่อรองรับ
การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

พรนภา  ธนโพธิวิรัตน 

284 

BO-05 ระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ ทีเอส 16949 ที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาค
ตะวันออก 

ปริญญา จารุวัชร และ อภิวรรตน กรมเมือง 

292 

BO-06 ระดับความผูกพันตอองคกรของคนวัยทํางานในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
เยาวลักษณ ผายชํานาญ และ วอนชนก ไชยสุนทร 

302 

BO-07 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาของนักทองเที่ยวในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ภูวดล วิบูลยชูวรนนท และ กตัญู หิรัญญสมบูรณ 

312 

BO-09 ความสัมพันธของอันดับความนาเชื่อถือองคกรกับคุณภาพกําไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วิศวัฒน วิลาวัลย และ ภัทรพร พงศาปรมัตถ 

322 

BO-10 การยอมรับนวัตกรรมทางธุรกิจของผูประกอบการรานคาขึ้นทะเบียนตามโครงการ 
“ราน A-Shop” จังหวัดพิจิตร 

พรรณธิดา จันทะโก และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ 

330 

BO-11 การทําธุรกิจเปนอาชีพเสริมของพนักงานฝายปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  

สกุนตา เสนาะศัพย และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ   

337 
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BO-12 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคารานธงฟาประชารัฐใน
มุมมองของผูบริโภคและผูประกอบการ ในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  

เนตรนภา เพ้ิงจันทร และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ  

347 

BO-13 ปจจัยทางธุรกิจที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุน อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 

สุชาวลี ศิริพิทยาไพศาล และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ 

357 

BO-14 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง ประเภทอีโคคาร 
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

ตฌานนท พุมดี และ ชนิดา ยาระณะ 

364 

BO-15 สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาแปรรูปจากเหล็กน้ําพี้  
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 

ณัฐฐินันท สอนสิงห และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ  

371 

BO-16 การบริหารจัดการธุรกิจรานคาภายในวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร 
เพียงดาว  ภิญโญ และ พนมสิทธิ์  สอนประจักษ 

377 

BO-17 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลแทหรืออะไหลเทียมรถยนตของผูใชในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร  

ศรุตยา ทองแร และ พนมสิทธิ์  สอนประจักษ 

385 

BO-19 การพัฒนาและทดสอบแบบวัดความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในตลาดนัดเขตพื้นท่ีภาค
กลาง 

เบญจพร วิชชุถาวร และ สิงหะ ฉวีสุข 

393 

BO-20 การพัฒนาและทดสอบแบบวัดการยอมรับระบบการเรียนการสอนออนไลน  
ศิริพร พรหมวิหาร และ สิงหะ ฉวีสุข  

401 

BO-21 การพัฒนาและทดสอบแบบวัดความต้ังใจใชอุปกรณสวมใสในรูปแบบสมารทแบนดของกลุม
ผูสูงอายุในพื้นที่ภาคกลาง 

กวิฐานันท ตุลยสุข และ สิงหะ ฉวีสุข  

409 

BO-22 การพัฒนาและทดสอบแบบวัดความสําเร็จของการใชระบบบัตรสวัสดิการแหงรัฐผานรานธงฟา
ประชารัฐ 

ศรีอรุณ จังติยานนท สิงหะ ฉวีสุข และ วอนชนก ไชยสุนทร 

417 

BO-25 ความสัมพันธของการเปดเผยขอมูลรายงานความยั่ งยืนตามกรอบ GRI Standards กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย 

ณิชาภัทร พิสฐศาสน และ สุนทรีย ต้ังศรีวงศ  

425 

BO-26 ความสัมพันธระหวางโครงสรางผูถือหุน กับผลการดําเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กัลยรวี ธัญญเกษมนิธิกูล และ ภัทรพร พงศาปรมัตถ 

434 

BO-27 ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาใหบริการทําบัญชีของสํานักงานบัญชี ในเขตภาคเหนือตอนลาง  
พิมพรภัส  ธนกิจพันธสกุล และ ภัทรพร พงศาปรมัตถ 

442 

BO-28 ความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เสาวลักษณ บุญนวน และ สุนทรีย ต้ังศรีวงศ 

449 

BO-29 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ในรายงานผูสอบบัญชีแบบใหม: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET) กับ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร 
ดุจดาว สอนสาร ีและ สุนทรีย ต้ังศรีวงศ 

459 

ภาคโปสเตอร 
BP-01 ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สุพรรณี  ชีนะเภท นวพร รัตนบุรี และ นนทลี บุญทัด การุณยศิริ 
467 
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BP-02 ปจจัยภายในองคกรที่สงผลใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการเงิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นิติมา สุวรรณโกมล นวพร รัตนบุรี และ รุงกานต แสงไพโรจน 

474 

BP-03 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคประกอบการทองเที่ยวตลาดใตเค่ียม จังหวัดชุมพร 
อุมาพร  รัตนพันธ และ กิตติ แกวเขียว 

479 

BP-10 ภาพลักษณและคุณภาพบริการ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) ที่สงผลตอความ
จงรักภักดีของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ขวัญเรือน สุมิพันธ และ บุญฤทธิ์ ผองเมฆินทร 

485 

BP-14 คุณภาพการใหบริการ ปจจัยจิตวิทยาและความจงรักภักดีของผูรับบริการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในจังหวัดชุมพร 
รัตนกร พลายดวง และ กิตติ แกวเขียว 

493 

BP-15 กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธของโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดชุมพร  
สุพัตรา อินทสุวรรณ และ มัลลิกา สุบงกฎ 

498 

BP-22 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองชุมพร 
ละอองดาว สั้นเตง และ มัลลิกา สุบงกช 

504 

BP-30 การสรางตนแบบการกําหนดราคาการใหบริการของสถาบันบมเพาะวิสาหกิจ โดยใชตนทุนฐาน
กิจกรรม 
จันทรกระจาง ปนตาเชื้อ ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ศฐา วรุณกูล และ อรุณี ยศบุตร 

510 

BP-32 แนวทางการสงออกผลไมอบแหงไปประเทศจีน 
รสิกา ศิริชื่นวิจิตร 

518 

BP-35 กลยุทธการตลาดบริการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ธุรกิจคารแครในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประเสริฐ บัวเกตุ และ กิตติ แกวเขียว 

524 

BP-36 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถี : บานพรร้ัง จังหวัดระนอง 
อรรุจี โพงตุน และ เพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ 

531 

BP-37 ปจจัยดานจิตวิทยาและสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ผูรับเหมากอสราง ในจังหวัดชุมพร 
อิสรีญากรณ เบาทอง และบุญฤทธิ์ ผองเมฆินทร 

539 

BP-38 การวิเคราะหสภาพปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการที่มีตอความภกัดีของลูกคาในตราสินคา 
กาแฟถ้ําสิงห 
ณัฏฐณิชา คงแกว และ เพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ 

547 

 
กลุม E : Engineering (ดานวิศวกรรมศาสตร)  ..........................................................................................  
ภาคบรรยาย 

EO-01 การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถของศูนยซอมบํารุงอากาศ
ยานการบินทั่วไป แบบฟลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy 
อินทุภา ศิริพุทธ ศันสนีย สุภาภา และ พัชราภรณ ญาณภิรัต 

552 

EO-02 การจัดลําดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตสําหรับปญหาระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
ปยพร ผลชีวิน ชัยพร วงศพิศาล และ ชชัพล มงคลิก 

560 

EO-03 การวิเคราะหโอกาสการเกิด Liquefaction เนื่องจากแผนดินไหว สําหรับชั้นทรายบริเวณ  
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
นิติกร ปริยะ ดิษฐพร แกวมุนีโชค และ พัชราวรรณ เกอะเจริญ 

567 

EO-04 การออกแบบระบบแบงปนกําลังไฟฟาดวยเทคนิคไทมดิวิชั่นมัลติเพลกเซอรสําหรับปมน้ําทางการเกษตร 
ธนวัฒน นิลขาว ชวโรจน ใจสิน ธงชัย มณีชูเกตุ ปุณยสิริ บุญเปง และ อัครินทร อินทนิเวศน 

575 

EO-05 การเปรียบเทียบความหนาแนนโฟตอนสังเคราะหแสงและประสิทธิภาพ PAR ระหวาง LED COB กับ 
LED SMD  

583 
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IX 

ธัญวัฒน กลั่นคูวัฒน ชวโรจน ใจสิน  และ ปุณยสิริ บุญเปง 
EO-06 ชุดฝกออกเสียงสําหรับผูบกพรองทางการไดยินประเภทหูตึงโดยใชการประมวลผลทางเสียง  ดวย

คุณลักษณะของคํา 
มีโชค ต้ังตระกูลจารุวรรณ ธาระศัพท และ กิตติ ทูลธรรม 

591 

EO-07 การดึงคุณลักษณะเดนและการจําแนกรูปแบบของรูปภาพสีโดยแผนผังคุณลักษณะการจัดการ
ตัวเองกับฟซซ่ีซีมีนส  
ชมพู ทรัพยปทุมสิน 

600 

EO-09 การศึกษาความเปนไปไดของเวนจูร่ีในระบบเติมกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับระบบเพาะเล้ียง
สาหรายแบบวงปด   
ธัญวัฒน กลั่นคูวัฒน ชวโรจน ใจสิน  จุฑาภรณ ชนะถาวร ปุณยสิริ บุญเปง และ รจพรรณ นิรัญศิลป 

606 

EO-10 การวิเคราะหเชิงตัวเลขของการผสมอนุภาคในเคร่ืองผสมแบบใบกวนโดยใช DEM 
ปรีดา ปรากฎมาก สุภาภรณ กลิ่นเกษร และ ฤทธิพร กลาหาญ 

613 

EO-13 ไมเทาเตือนพื้นตางระดับ 
อาทิตย อิฐานูประธานะ ศิริรักษ สิงหลอ เกษมสุข เสพศิริสุข และ สักกะพันธ คลายดอกจันทร 

621 

EO-14 ผลกระทบของความเปยกชื้นบนผิวเปลือกผลลําไยสดตอการรมแกสซัลเฟอรไดออกไซด 
ชนวัฒน นิทัศนวิจิตร จักรพงษ พิมพพิมล สมเกียรติ จตุรงคล้ําเลิศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ ์

629 

EO-15 การใชเทคนิคการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดรวมกับหลอดฮาโลเจนในการผลิตขาวนึ่ง  
อนุพงศ มีโคตรกอง และ ธัชพล จุงเจริญ 

637 

EO-17 การศึกษาการไหลแบบสองสถานะของแกส-ของเหลวภายในทอขดเกลียวขนาดไมโคร  
กฤษฎา ประตูใหญ ทวี เทศเจริญ และ ศิระ สายศร 

645 

EO-19 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา โรงงานเซรามิค 
ธนภัทร สุวรรณกลาง วรกร เขาวงษ และ สุภาภรณ สุวรรณรังษี 

653 

EO-20 การประมาณตนทุนการรับคืนผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนต  
ณัฐชา สุขจําเริญ พัชราภรณ ญาณภิรัต และ ศันสนีย สุภาภา 

660 

EO-21 การปรับปรุงระบบการผลิตชุดในหองสะอาด กรณีศึกษา โรงงานเย็บชุด 
อัตติพงษ เทพทับทิม และ มณฑลี ศาสนนันทน 

668 

ภาคโปสเตอร 
EP-01 อิทธิพลของอัตราเฉือนและสัดสวนของออรกาโนเจลตอไฮโดรเจลตอคุณสมบัติทางกายภาพของไบ

เจล 
เพชรรัตน สมพรมมา ดุษฎี ชาญวาณิช และ ชุติมณฑน สถิรพิพัฒนกุล 

676 

EP-04 การผลิตและทดสอบสมบัติทางความรอนและทางกลของวัสดุผสมจากน้ํายางธรรมชาติและเสนใย
มะพราว 
สมพงษ พิริยายนต และ กิตติศักด์ิ บัวศร ี

684 

EP-05 วงจรแปลงผัน เอซี-ดีซี-เอซี แบบหนึ่งเฟสควบคุมกระแสสําหรับทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร  
ชนิดา ปอมเสน สุวัฒน  กิจเจริญวัฒน สายชล ชุดเจือจีน ภราดร เตชะสกลรัศม์ิ และ อานนท วรรณะ 

691 

EP-06 การศึกษาการไหลของกําลังไฟฟา 
สุระศักด์ิ ศรีปาน ภราดร เตชะสกลรัศม์ิ และ พินิจ บุญหลา 

698 

EP-07 เตาหลอมทองเหลืองที่มีการควบคุมการปรับความหนาแนนของพัลส 
วิเชียร หทัยรัตนศิริ พินิจ บุญหลา สายชล ชุดเจือจีน และ ภราดร เตชะสกลรัศม์ิ 

703 

 
กลุม S : Sciences (ดานวิทยาศาสตร) ......................................................................................................  
ภาคบรรยาย 

SO-01 การคัดแยก จําแนก และศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกบางประการของเชื้อ Bifidobacterium 
breve จากอุจจาระเด็กแรกเกิดที่ด่ืมน้ํานมแม 
Jackson Alor Meyin Belbak ลักษณา เวฬุวนารักษ จุฑามาศ ชุมเสน และ มารุตพงศ ปญญา 

709 
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X 

SO-03 การระบุและศึกษายีนที่เกี่ยวของกับการตอบสนองตอสภาวะเครียดที่เหนี่ยวนําโดยกรดออนใน 
Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 
ศศิธร บุตรแพง  สาวิตรี ลิ่มทอง  และ นพพล เลิศวัฒนาสกุล 

718 

SO-04 การทํานายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและความเปนพิษของ Alpha - และ Beta – 
mangostin ในมังคุดดวย ADMET PredictorTM 
กิตติศักด์ิ ประทีปไพศาลสกุล ณัฐพงศ ลิ่มพฤกษเกษม  ภัทรวิทย รักษทอง ฉัตรวดี กฤษณพันธุ พรทิพา เอ่ียมสําอาง 
และ กอบธัม สถิรกุล 

726 

SO-05 ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis และ S. aureus ของสมุนไพรสกุลสะคาน 
อาทิตยญา ลายสันทัด ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ ชุรภา ธีรภัทรสกุล 

732 

SO-06 การใชน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียยางพาราเพื่อผลิตสารกระตุนการเจริญของพืชโดยแบคทีเรีย
สังเคราะหแสง 
ภาสกร ฮอสกุล กัญญารัตน สฤษฎพงศทีรฆ ดวงพร คันธโชติ และ สุเมธ ไชยประพัทธ 

740 

SO-07 การพัฒนาชุดสาธิตการทดลองปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกจากตัวรับรูทางแสง 
มยุรี หาญสุภานุสรณ มนตสิทธิ์ ธนสิทธิโกศล และ อิศรา ภูกะฐิน 

748 

SO-09 การเตรียมถานกัมมันตจากกากกาแฟโดยไมโครเวฟรวมกับการกระตุนดวยโซเดียมคลอไรดเพื่อ
การดูดซับสียอมผาบาติก 
กุสุมา เชาวลิต และ เอกพงษ สุวัฒนมาลา 

757 

ภาคโปสเตอร 
SP-01 การพัฒนาครีมจากสารสกัดใบของตนสะเก็ดเงินในรูปแบบผลึกเหลว 

วันดี ขยันพูด และ ประสาน ต้ังยืนยงวัฒนา 
766 

SP-03 การศึกษาระยะการสุกของกลวยที่มีผลตอปริมาณสารสําคัญในแปงกลวย 
สุวนันท ยอดสาร และ ลลิตา ศิริวัฒนานนท 

773 

SP-04 การใชจอกหูหนูยักษทดแทนโปรตีนในอาหารเล้ียงปลานิล 
ฐานะมาศ สิงหคง กมลาภรณ คนองเดช จําลอง อรุณเลิศอารีย และ ศันสนีย ชูแวว 

781 

SP-05 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมน้ําซาวขาวไรซเบอร่ีเสริมสารใหความหวาน 
ไชยภร เก็บเงิน ลลิตา ศิริวัฒนานนท และ อินทิรา ลิจันทรพร 

791 

SP-06 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาชุมชนบานปายาง  
ตําบลทาง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กาญติมา ฉ้ินนอย เมรีนา ศรีสวัสด์ิ เสาวลักษณ ยุทธกาส หทัยรัตน ตัลยารักษ และ นอรีนี ตะหวา 

798 

SP-07 การทํานายอุณหภูมิดินภายในกระถางทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 3 มิติ โดยใชวิธีผลตางอันตะแบบ
ศูนยกลาง 
ฉัตรชัย โตวังจร กันตชาติ บําเพ็ญทาน พงษสัญ ประกฤตศรี วรสิทธิ ศรีบุญ สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ  
วสุ ทิมพิทักษ และ ปรียาวัลย คูหา 

807 

SP-08 การประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมพาวนด:  กรณีศึกษาผลของ
ปริมาณเอ็มบีทีเอสและปริมาณกํามะถัน 
ธีราพร หมุดกะเหล็ม กาญจนา หนูจีน และ วัชรินทร สายน้ําใส 

814 

SP-09 อิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคารบอเนตตอการผอนคลายความเคนของยางธรรมชาติคอมพาวนด 
โดยใชเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ 
ฮัปเสาะห มะเด็ง และ วัชรินทร สายน้ําใส 

822 

SP-11 ความไมชอบน้ําและการยึดเกาะของสปอรราแมลง Beauveria bassiana ที่เจริญบนขาวสาร 
กึ่งสุกที่เติมน้ํามันพืช  
วิลาวัลย วัฒนานุกิจ เจษฎา โพธิรัตน และ อลงกรณ อํานวยกาญจนสิน 

830 

SP-12 การศึกษาแบคทีเรียท่ีสามารถยอยสลายสารฟแนนทรีนที่แยกจากดินที่มีและไมมีการปนเปอน
น้ํามัน  
จิรายุฒ ราชวงศ ชุรภา ธีรภัทรสกุล สุรชัย ธชีพันธ และ เจษฎา โพธิรัตน 

839 
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บทคดัย่อ 
 ธุรกิจการทอ่งเที่ยว เป็นหนึง่ในบรรดาธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กบัประเทศในอนัดบัต้น ๆ  ธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยวมีทัง้ผู้ประกอบการรายเก่าที่มีประสบการณ์
และผู้ประกอบการรายใหม่ ปัจจุบนัธุรกิจท่องเที่ยวมีการแข่งขนักนัสูงมาก งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
พฒันาระบบแนะน ารายการทอ่งเที่ยวแบบรายบคุคล โดยใช้เทคนิคในการให้ค าแนะน าแบบการคดักรอง
ข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ ใช้ร่วม (Collaborative Filtering) เพื่อให้แพ็กเกจการท่องเที่ยวที่แนะน าตรงต่อความ
ต้องการของลกูค้า จากการทดสอบพบวา่รายการท่ีแนะน ามีคา่ความแมน่ย า (Precision) เทา่กบั 91.17% 
ค่าความเที่ยงตรง (Recall) เท่ากับ 86.11% และค่าวัดประสิทธิภาพ (F-measure) เท่ากับ 88.56% 
ตามล าดบั ดงันัน้ระบบนีจ้ึงสามารถน าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
ค าส าคัญ: ระบบค าแนะน า, ระบบค าแนะน าแบบพึ่งพาผู้ ใช้ร่วม, ระบบค าแนะน ารายบุคคล, แพ็กเกจท่องเที่ยว, ธุรกิจ

ทอ่งเที่ยว 
 

Abstract 
 Tourism business is one of the businesses that generate income into the country. 
Tourism business is a potential business. Entrepreneurs that have to old and new experiences 
of business. Now the tourism of business is highly competitive. The objective of this research for 
develop providing travel package and satisfy customer needs by using individual collaborative 
filtering recommendation system. The research that found test result to precision 97.17%, recall 
86.11% and F-measure 88.56%. For future this system can be apply appropriately.  
Keywords: recommender system, collaborative filtering recommendation, individual recommender system, travel 

package, tourism business 
 
บทน า 
 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอนัดบัต้นๆ ในแตล่ะปีมี
มลูค่ามหาศาล ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ และเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆ เข้ามาในธุรกิจวงการท่องเที่ยวตลอด ในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ AEC เข้ามาประกอบธุรกิจได้สะดวกท าให้มีการแข่งขนักันสงูขึน้ไปอีก   
การพฒันาเทคโนโลยีให้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้กับผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เติบโตสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างมีคุณค่าและคุณภาพให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างจุดเด่นให้แตกต่างเพื่อดึงดูด เพราะลกูค้าแต่ละประเภทก็มีพฤติกรรมที่
แตกตา่งกนัไป ดงันัน้ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้เพื่อพฒันาปรับปรุงให้สินค้าและบริการสามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม 
 
วิธีการศึกษา 
 
 ระบบให้ค าแนะน า (Recommender System) เป็นการแนะน าข้อมลูสนิค้า หรือบริการตา่ง ๆ ให้
เหมาะสมกับเฉพาะบุคคล โดยน าข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียงกันของบุคคลนัน้ ๆ กับบุคคลอื่นที่มี
ลกัษณะคล้ายกัน น ามารวมและกลัน่กรองเพื่อความเหมาะสมของสินค้าและบริการ การประยุกต์ใช้
เทคนิคการค้นหาความรู้จากข้อมลูเพื่อน าความรู้ไปประกอบการตดัสินใจเลือกเสนอสินค้าและบ ริการ
ให้กบัผู้ ใช้งาน เพื่อกรองข้อมลูที่มีจ านวนมากหรือที่เรียกว่า Information Overloading การด าเนินการนี ้
ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถรับข้อมลูได้ตรงตามความต้องการ ของแต่ละคนยิ่งขึน้ ซึ่งท าให้ผู้ ใช้สามารถตดัสนิใจ
ได้เร็วขึน้ และประหยดัเวลา สร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึน้ (สภุาวดี ศภุถ้อย, 2551) ระบบส าหรับการ
ให้ค าแนะน านัน้ จะใช้พืน้ฐานของสิง่ที่ผู้ใช้ชอบโดยทัว่ไประบบการให้ค าแนะน าจะประกอบด้วย 4 สว่น คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานที่จาเป็นต้องใช้ประมวลผล เช่น ข้อมูลความช่ืนชอบต่อไอเทมของ
ผู้ใช้งานแตล่ะคน 
 ส่วนที่ 2 ส่วนการป้อนข้อมูล เป็นข้อมูลที่ได้จากการป้อนข้อมลูจากผู้ ใช้งาน เช่น การให้ระดบั
การให้คะแนนของสิ่งที่ผู้ ใช้งานสนใจนัน้มี 2 แบบคือ แบบชดัเจน (Explicit) และแบบไมช่ัดเจน (Implicit) 
ระดบัการให้คะแนนแบบชดัเจนจะแสดงอยู่ในรูปของจ านวนตวัเลขตามระดบัความนิยมตัง้แต ่1 ถึง 5 , 1 
ถึง 10 หรือระดับอื่น ๆ ขึน้อยู่กับการใช้งาน ส่วนระดับการให้คะแนนแบบไม่ชัดเจนนัน้ได้มาจาก 
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เช่น ประวตัิการซือ้สิน้ค้าหรือประวตัิการใช้งานของผู้ใช้ในอดีต 
 สว่นที่ 3 สว่นขัน้ตอนวิธีการเป็นสว่นที่ส าคญัมากที่สดุที่ใช้ในการประมวลผลข้อมลูเพื่อให้การ
แนะน าข้อมลูได้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้มากที่สดุ โดยใช้วิธีการคดักรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ ใช้ร่วม 
(Collaborative Filtering) เทคนิค Collaborative Filtering เป็นกระบวนการที่ส าคญัในการแนะน าแบบ 
“ปากตอ่ปาก” ผู้ใช้ที่อยูใ่นระบบ จะท าการประเมินความชอบหรือไมช่อบตอ่ชิน้ข้อมลู ซึง่การให้ค าแนะน า
นัน้ท าโดยสร้างล าดับแบบ “Top N” อัลกอริทึมที่ถูกน ามาใช้ในเทคนิค Collaborative Filtering นัน้
เรียกว่า อลักอริทึมความใกล้เคียง (Neighbourhood based Algorithm) เป็นหนึ่งในหลายๆ อลักอริทึมที่
ถกูน ามาใช้กบัเทคนิค Collaborative Filtering  
 สว่นท่ี 4 เป็นสว่นของการน าเสนอค าแนะน าให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สดุ 
 

ทฤษฎทีี่ใช้ในการวจิัย 
 การพฒันาระบบใหค้ าแนะน า 
 ในการวิจยันีพ้ฒันาระบบค าแนะน าโดยการใช้ Algorithm แบบ Collaborative filtering เป็นการ
แนะน าแพ็คเกจการท่องเที่ยว โดยค านวณจากความคล้ายคลึงกันของผู้ ใช้งานที่ค านวณได้จากความ
คล้ายกนัของลกัษณะการให้คะแนนแพ็กเกจทอ่งเที่ยว จากการให้คะแนนความช่ืนชอบแพ็กเกจทอ่งเที่ยว 
จะแบ่งตามเกณฑ์การประเมินแพ็กเกจท่องเที่ยวที่ได้ก าหนดไว้โดยวิธีการให้คะแนนแบบประมาณค่า 5 
ระดบั ตามเกณฑ์ของลเิคร์ิท (Likert Scale) ซึง่ก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนดงั Table 1 
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Table 1 Likert rating scales  
Liking assessment rating scale Rating 
Less Likely 0  
Slightly Likely 1  
Neutral 2  
Likely 3  
Extremely Likely 4  
Most Likely 5  

 
 การสร้างรายการใหค้ าแนะน า (Recommendation) 
 เร่ิมต้นจากการเก็บข้อมลูความช่ืนชอบของผู้ ใช้ที่มีต่อรายการแพ็กเกจทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ในระบบ 
ซึ่งผู้ ใช้งานจะให้คะแนนความช่ืนชอบแพ็กเกจ ได้แก่ 5 คะแนน คือ ผู้ ใช้งานมีความช่ืนชอบต่อแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวนีม้ากที่สุด 1 คะแนน คือ ผู้ ใช้งานมีความช่ืนชอบต่อแพ็กเกจท่องเที่ยวนีน้้อยที่สุด และ 0 
คะแนนคือ ผู้ ใช้งานที่ยงัไม่ได้ท าการให้คะแนนความช่ืนชอบต่อแพ็กเกจท่องเที่ยวนีเ้ลย ตามล าดบั โดย
คะแนนความช่ืนชอบจะถกูเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมลูของผู้ ใช้งานแตล่ะคน โดยยกตวัอย่างการเก็บข้อมลู
ความช่ืนชอบของผู้ใช้งานจ านวน 6 คนท่ีมีตอ่รายการแพ็กเกจทอ่งเที่ยวจ านวน 5 แพ็กเกจดงั Table 2 
 
Table 2 User rating packages (on a 5-star scale) 

 
 ส่วนของการค านวณเพื่อสร้างรายการค าแนะน าให้กบัระบบแนะน าแพ็กเกจท่องเที่ยวนีไ้ด้น า
แนวคิดของ รัฐวรรณ และนิเวศ (2560) ที่ใช้ Collaborative Filtering มาเป็นอัลกอริทึมในการหา
ค าแนะน าเพื่อน าเสนอแพ็กเกจทอ่งเที่ยวที่ผู้ใช้งานขอค าแนะน า อลักอริทมึที่ใช้ในการค านวณหาคา่ความ
คล้ายคลงึระหวา่งผู้ใช้งานและแพ็กเกจทอ่งเที่ยว ด้วยวิธี การค านวณความคล้ายคลงึระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ
ได้ Adjusted-cosine similarity ดงัสมการท่ี 1 
 
 
 
 

 

เมื่อ 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖, 𝑢𝑥)  คือ คา่ความคล้ายคลงึจากความช่ืนชอบระหวา่ง 𝑢𝑖  กบั 𝑢𝑥 

 𝑅𝑢𝑖,𝑝
  คือ คา่ความช่ืนชอบที่ผู้ใช้งาน 𝑢𝑖 มีตอ่แพ็กเกจ p 

 𝑅𝑢𝑥,𝑝
  คือ คา่ความช่ืนชอบที่ผู้ใช้งาน 𝑢𝑥 มีตอ่แพ็กเกจ p 

 �̅�𝑢𝑖
   คือ คา่ความช่ืนชอบเฉลีย่ที่ผู้ใช้งาน 𝑢𝑖  

 �̅�𝑢𝑥
   คือ คา่ความช่ืนชอบเฉลีย่ที่ผู้ใช้ 𝑢𝑥 

 package1 package 2 package 3 package 4 package 5 
user𝑖  4 5 0 3 2 
user1 1 0 5 4 5 
user2 3 4 2 3 4 
user3 4 3 4 0 5 
user4 0 2 3 0 3 
user5 5 0 5 3 4 

(1) 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥) =  
  ∑ (𝑅𝑢𝑖,𝑝

− �̅�𝑢𝑖
)(𝑅𝑢𝑥,𝑝

− �̅�𝑢𝑥
)𝑛

𝑝=1

√∑ (𝑅𝑢𝑖,𝑝
− �̅�𝑢𝑖

)2𝑛
𝑝=1 √∑ (𝑅𝑢𝑥,𝑝

− �̅�𝑢𝑥
)2𝑛

𝑝=1
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 p   คือ แพ็กเกจทอ่งเที่ยว,     n  คือ จ านวนของแพ็กเกจที่ให้ความช่ืนชอบร่วม 
 ขัน้ตอนแรกท าการค านวณค่าความช่ืนชอบเฉลี่ยของผู้ ใช้งานแตล่ะคนที่ ให้คะแนนคา่ความช่ืน
ชอบร่วมกัน จากตวัอย่างการค านวณค่าความช่ืนชอบเฉลี่ยของผู้ ใช้งานแต่ละคนที่ให้คะแนนค่าความ 
ช่ืนชอบร่วมกนั โดยที่ผู้ใช้งาน 𝑢𝑖  ที่ก าลงัใช้งานอยูใ่นขณะนี ้

�̅�𝑢𝑖
 = 

4+5+3+2

4
 = 3.5,     �̅�𝑢1

 = 
1+5+4+5

4
 = 3.75,      �̅�𝑢2

 = 
3+4+2+3+4

5
 = 3.2  

�̅�𝑢3
 = 

4+3+4+5

4
 = 4,       �̅�𝑢4

 = 
2+3+3

3
 = 2.6667,       �̅�𝑢5

 = 
5+5+3+4

4
 = 4.25 

ต่อมาท าการค านวณค่าความคล้ายคลึงระหว่างผู้ ใช้งาน 𝑢𝑖 กับผู้ ใช้งานคนอื่นๆ 𝑢𝑥 โดยแสดงตวัอย่าง
การค านวณคา่ความคล้ายคลงึระหวา่งสามารถผู้ใช้งาน 𝑢𝑖 กบัผู้ใช้งาน 𝑢1  

 

 
เมื่อท าการค านวณคา่ความคล้ายคลงึระหวา่งผู้ใช้งาน 𝑢𝑖 กบัผู้ใช้งานคนอื่นๆ 𝑢𝑥 ดงั Table 3 
 
Table 3 Computing user similarity 

Users Similarity 
𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢1) -0.671 
𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢2) 0 
𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢3) -0.973 
𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢4) -0.948 
𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢5) 0.560 

 
เมื่อท าการค านวณค่าความคล้ายคลึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าความคล้ายคลึงที่ได้จะมีค่าอยู่

ในช่วงระหวา่ง -1 ถึง 1 โดยค่าลบนัน้ไมม่ีค่าใดๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท านาย สามารถเลอืกใช้
ได้โดยไม่ต้องพิจารณาที่เคร่ืองหมายลบ โดยจะใช้ค่าความคล้ายคลงึไปหาเซตของเพื่อนบ้านท่ีใกล้เคียง
ที่สดุ (Nearest neighbors) จากการก าหนดค่าขีดแบ่ง (threshold : δ) หรือการก าหนดจ านวนรายการ
สงูสดุ N รายการ (Top N) นัน้คือ เซตของผู้ใช้ที่คล้ายคลงึกบัผู้ใช้ที่ก าลงัใช้งาน 𝑢𝑖  มากที่สดุ 𝑆(𝑢𝑖) ดงั
สมการท่ี 2 และ 3 

𝑆(𝑢𝑖) = {𝑢𝑥  | 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖, 𝑢𝑥)  ≥ 𝛿}                
หรือ  𝑆(𝑢𝑖) = {𝑢𝑥  | 𝑅𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥)  ≥ 𝑁}              

 
ดงันัน้หากก าหนดคา่ threshold = 0.8 จะได้เซตของผู้ใช้ทีค่ล้ายคลงึกบัผู้ใช้ที่ก าลงัใช้งาน 𝑢𝑖 เทา่กบั 𝑆(𝑢𝑖) = 
{ 𝑢3, 𝑢4} หรือหากก าหนดจ านวนรายการสงูสดุ 2 รายการ (Top 2) จะได้ เทา่กบั 𝑆(𝑢𝑖) 
= { 𝑢3, 𝑢4} เช่นเดียวกนั 
การค านวณคา่พยากรณ์ความช่ืนชอบ (Prediction Computation) 
การค านวณค่าพยากรณ์ความช่ืนชอบนีใ้ช้ในการค านวณหาค่าความช่ืนชอบที่ผู้ ใช้งานที่ใช้งานอยู่ ณ 
ขณะนัน้ 𝑢𝑖  ที่คาดวา่จะมีความช่ืนชอบตอ่รายการ p ที่ยงัไมไ่ด้ให้คะแนนไว้ โดยใช้คา่ความคล้ายคลงึและ

𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥) =  
  [(4 − 3.5)(1 − 3.75) + (3 − 3.5)(4 − 3.75) + (2 − 3.5)(5 − 3.75))]

√(4 − 3.5)2 + (3 − 3.5)2 + (2 − 3.5)2 √(1 − 3.75)2 + (4 − 3.75)2 + (5 − 3.75)2
 

𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥) =  
 −3.375

(1.658)(3.031)
=  −0.671 

(2) 
(3) 
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ค่าความช่ืนชอบร่วมจากกลุม่ของผู้ ใช้งานท่ีคล้ายคลงึกบัผู้ ใช้งานที่ใช้งานอยู่ ณ ขณะนัน้มากที่สดุ 𝑆(𝑢𝑖) 
ดงัสมการท่ี 4 
 
 
 
เมื่อ 𝑃𝐶𝑢𝑖,𝑝

   คือ คา่ความช่ืนชอบที่คาดวา่ผู้ใช้งาน 𝑢𝑖  มีตอ่แพ็กเกจ p 
 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥)  คือ คา่ความคล้ายคลงึจากความช่ืนชอบระหวา่ง 𝑢𝑖  กบั 𝑢𝑥  
 𝑆(𝑢𝑖)   คือ เซตของผู้ใช้งานใดๆที่คล้ายคลงึจากความช่ือชอบกบัผู้ใช้ 𝑢𝑖  มากที่สดุ 
จาก Table 2 การเก็บข้อมูลความช่ืนชอบของผู้ ใช้ที่มีต่อรายการแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆ  ในระบบ จะ
พบว่าผู้ ใช้งานที่ใช้งานอยู ่ณ ขณะนัน้ 𝑢𝑖  ยงัไม่ได้ท าการให้คะแนนความช่ืนชอบตอ่แพ็กเกจท่องเที่ยวที่ 
3 โดยการค านวณค่าพยากรณ์ความช่ืนชอบโดยอาศยักลุม่ผู้ ใช้งานที่มีความชอบคล้ายคลงึกนัที่สดุจาก
จ านวนรายการสงูสดุ 2 รายการ (Top 2) จะได้ 𝑆(𝑢𝑖) คือ { 𝑢3, 𝑢4} ดงัตวัอยา่งการค านวณ 
 
 
 
 
 
  
 ในการจะสร้างรายการแนะน าให้กบัผู้ใช้งาน 𝑢𝑖  ที่ใช้งานอยู ่ณ ขณะนัน้ ต้องท าการค านวณค่า
ค่าพยากรณ์ความช่ืนชอบในลกัษณะเดียวกบัการค านวณค่าความช่ืนชอบของผู้ ใช้งาน  𝑢𝑖  ต่อแพ็กเกจ
ทอ่งเที่ยวที่ 3 โดยค านวณแพ็กเกจทอ่งเที่ยวอื่นๆ แพ็กเกจด้วย ดงั Table 4 
 
Table 4 Computing User Predictions 

  Users Predictions 

𝑃𝐶𝑢𝑖,1
 2.183 

𝑃𝐶𝑢𝑖,2
 2.664 

𝑃𝐶𝑢𝑖,3
 3.664 

𝑃𝐶𝑢𝑖,4
 1.145 

𝑃𝐶𝑢𝑖,5
 1.145 

  
การเสนอรายการใหค้ าแนะน า (Rank Recommendation)   
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าคา่จากการค านวณคา่พยากรณ์ความช่ืนชอบแตล่ะรายการ โดยเลอืกรายการแนะน า
ให้กับ ผู้ ใช้งานที่ใช้งานอยู่ ณ ขณะนัน้ 𝑢𝑖  ที่มีคะแนนสูงสุดมาน าเสนอเป็นรายการแรก  (Top N) มา
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันัน้ รายการแนะน าให้กบัผู้ใช้ 𝑢𝑖จะได้แพ็กเกจทอ่งเที่ยว ดงันี ้ 
แพ็กเกจทอ่งเที่ยวแนะน าล าดบัท่ี 1 คือ package 3 (𝑃𝐶𝑢𝑖,3

= 3.664) 

แพ็กเกจทอ่งเที่ยวแนะน าล าดบัท่ี 2 คือ package 2 (𝑃𝐶𝑢𝑖,2
= 2.664) 

แพ็กเกจทอ่งเที่ยวแนะน าล าดบัท่ี 3 คือ package 1 (𝑃𝐶𝑢𝑖,1
= 2.183) 

𝑃𝐶𝑢𝑖,𝑝
=  �̅�𝑢𝑖

+
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥)𝑢𝑥∈𝑆(𝑢𝑖) (𝑅𝑢𝑥,𝑝

− �̅�𝑢𝑥
) 

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑥)𝑢𝑥∈𝑆𝑖𝑚(𝑢𝑖)

 (4) 

𝑃𝐶𝑢𝑖,3
=  3.5 +

(−0.973)(4 − 4) + (−0.948)(3 − 2.666) 

(−0.973) + (−0.948)
=  3.5 + 0.1645 = 3.664 

𝑃𝐶𝑢𝑖,3
=  �̅�𝑢𝑖

+
𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢3)(𝑅𝑢3,𝑝

− �̅�𝑢3
) + 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖, 𝑢4)(𝑅𝑢4,𝑝

− �̅�𝑢4
) 

𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢3) + 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖, 𝑢4)
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แพ็กเกจทอ่งเที่ยวแนะน าล าดบัท่ี 4 คือ package 4 (𝑃𝐶𝑢𝑖,4
= 1.145) 

แพ็กเกจทอ่งเที่ยวแนะน าล าดบัท่ี 5 คือ package 5 (𝑃𝐶𝑢𝑖,5
= 1.145) 

 
 การพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน 
 หน้าจอแสดงผลของการติดต่อระบบกับผู้ ใช้งาน (User Interface) พัฒนาในรูปแบบเว็บ 
แอปพลเิคชนัโดยใช้ภาษา JavaScript และ MySQL ในการจดัเก็บข้อมลู โดยประกอบด้วย  
 1. สว่นหน้าจอแสดงผลหลกัของระบบ เมื่อผู้ ใช้งานได้ท าการล๊อกอินเข้าสูร่ะบบ ซึ่งเป็นหน้าจอ
แรกส าหรับให้ค าแนะน าแพ็กเกจท่องเที่ยว โดยมี Slider Banner แสดงแพ็กเกจท่องเที่ยวแนะน าให้ตรง
กบัความต้องช่ืนชอบของผู้ ใช้งานอยู ่ณ ขณะนัน้ แสดงรายการแพ็กเกจทวัร์แนะน า รายการแพ็กเกจทวัร์
มาใหม ่และมีเมนแูสดงแพ็กเกจทวัร์ยอดนิยม และเมนแูพ็กเกจทวัร์มาใหม ่ดงั Figure 1 
 

 
 
Figure 1 รายการแพ็กเกจทวัร์แนะน า รายการแพ็กเกจทวัร์มาใหม ่และมีเมนแูสดงแพ็กเกจทวัร์ยอดนิยม 
และเมนแูพ็กเกจทวัร์มาใหม่ 
 
 2. ส่วนหน้าจอแสดงผลการให้คะแนนความช่ืนชอบต่อแพ็กเกจทวัร์ เมื่อผู้ ใช้งานคลิกรายการ
แพ็กเกจทวัร์ ระบบจะแสดงหน้าจอการให้คะแนนความช่ืนชอบต่อแพ็กเกจทวัร์ ค าอธิบายรายละเอียด
ของแพ็กเกจทวัร์ตา่ง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของแพ็กเกจทวัร์ ระยะเวลาในการเดินทาง สถานท่ีทอ่งเที่ยวใน
แพ็กเกจทวัร์ ลกัษณะของการเดินทาง ช่ือโรงแรม/ที่พกั ระดบัช่ือโรงแรม/ที่พกั ราคาแพ็กเกจทวัร์ และ
ระดบัความช่ืนชอบตอ่แพ็กเกจทอ่งเที่ยวนัน้ ดงั Figure 2 
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Figure 2 รายละเอียดของแพ็กเกจทัวร์ ระยะเวลาในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็กเกจทัวร์ 
ลกัษณะของการเดินทาง ช่ือโรงแรม/ที่พกั ระดบัช่ือโรงแรม/ที่พกั ราคาแพ็กเกจทวัร์ และระดบัความช่ืน
ชอบตอ่แพ็กเกจทอ่งเที่ยว 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 
 จากการทดสอบการให้ค าแนะน าความช่ืนชอบตอ่แพ็กเกจท่องเที่ยวแก่ผู้ ใช้งานจากระบบ โดย
ระบบจะปรากฏ Slider Banner แสดงแพ็กเกจท่องเที่ยวแนะน าให้ตรงกบัความต้องช่ืนชอบของผู้ ใช้งาน
อยู่ ณ ขณะนัน้จ านวน 5 แพ็กเกจ โดยเรียงล าดบัแนะน าแพ็กเกจท่องเที่ยวที่ผู้ ใช้งานช่ืนชอบมากที่สดุอยู่
ในล าดบัท่ีหนึง่ โดยเรียงล าดบัความช่ืนชอบน้อยลงมาตามล าดบั พบวา่จากกลุม่ตวัอยา่งผู้ใช้งานจ านวน
ทัง้หมด 50 คน ได้รับค าแนะน าจากระบบว่าผู้ ใช้งานมีความช่ืนชอบแพ็กเกจท่องเที่ยวตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานเป็นอนัดบัหนึง่ ระบบแนะน าถกูต้องเป็นจ านวน 42 คน และแนะน าผิดเป็นจ านวน 8 
คน ส่วนการให้ค าแนะน าแพ็กเกจท่องเที่ยวตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้งานโดยอยู่ในสามอนัดบัแรก 
ระบบแนะน าถกูต้องเป็นจ านวน 46 คน และแนะน าผิดเป็นจ านวน 4 คน และการให้ค าแนะน าแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้งานโดยอยู่ในห้าอนัดบัแรก ระบบแนะน าถกูต้องเป็นจ านวน 47 
คน และแนะน าผิดเป็นจ านวน 3 คน ดงั Figure 3 
 

 
 

Figure 3 ผลทดสอบการให้ค าแนะน าความช่ืนชอบตอ่แพ็กเกจทอ่งเที่ยวแก่ผู้ใช้งานจากระบบ 
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 การประเมินค่าความแม่นย าของระบบ  
 จากผลการทดสอบความถูกต้องเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริงโดย Confusion Matrix (Maria  
and Pankaj, 2016) จากการให้ค าแนะน าแพ็กเกจทอ่งเที่ยวแกผู่้ใช้งานเป็นจ านวน 50 ครัง้ สามารถหาคา่
ความแมน่ย า (Precision) คา่ความเที่ยงตรง (Recall) และคา่วดัประสทิธิภาพ (F-measure) ดงั Table 6 
 

Table 6 Results Confusion Matrix 
 

  Predicted 
  Yes No 

Actual 
Yes 31 3 

No 5 11 

 
 จากผลการทดสอบระบบ พบว่าจ านวนข้อมลูที่แนะน าไม่ถูกต้อง (False Negative) เท่ากับ 3 
อาจเกิดจากคณุลกัษณะของแพ็กเกจท่องเที่ยวยงัไมค่รอบคลมุตอ่ความต้องการของผู้ ใช้งาน และการให้
คะแนนความชอบแพ็กเกจทอ่งเที่ยวของผู้ ใช้งานไม่เพียงพอต่อการค านวณให้ค าแนะน าของระบบ สง่ผล
ใ ห้ เ กิดการค านวณที่ ผิดพลาดขึ น้  ซึ่ งท าการค านวณค่าความแม่นย า  (Precision)  เท่ ากับ 
(31/(31+3)*100)= 91.17% ค่าความเที่ยงตรง (Recall) เท่ากบั (31/(31+5)*100)= 86.11% และค่าวดั
ประสทิธิภาพ (F-measure) เทา่กบั (2*0.9117*0.8611)*100/(0.9117*0.8611) = 88.56% 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 งานวิจัยนีเ้ป็นระบบให้ค าแนะน าแบบผสมผสานรายบุคคลเพื่อยกระดับศักยภาพของ
ผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคในกา รให้การคัดกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ ใ ช้ ร่วม 
(Collaborative Filtering) เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้ค าแนะน าแพ็กเกจการท่องเที่ยวให้ตรงต่อความ
ต้องการของลกูค้าเพื่อลดข้อจ ากดัในการให้ค าแนะน าของผลลพัธ์ที่ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน และความเบาบางของข้อมลู จากการทดสอบระบบพบว่า ค่าความแม่นย า (Precision) เท่ากบั 
91.17% ค่าความเที่ยงตรง (Recall) เท่ากับ 86.11% และค่าวัดประสิทธิภาพ (F-measure) เท่ากับ 
88.56% งานวิจยันีส้ามารถน าไปประยกุต์ในธุรกิจอื่น ๆ ในการให้ค าแนะน ารูปแบบของสนิค้าหรือบริการ
ตา่งๆ ให้ตรงกบัรูปแบบของกิจการของผู้ประกอบการได้ 
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบนันี ้ในประเทศไทยมีความต้องการในการจดัแข่งขนักีฬามินิบริดจ์มากขึน้ แต่ยงัไม่มี
เคร่ืองมือที่จะช่วยในการจัดการแข่งขนักีฬามินิบริดจ์ ท าให้ต้องใช้วิธีการจดผลการแข่งขนัใส่กระดาษ  
จากนัน้จึงน าผลที่ได้ไปเข้าโปรแกรมเพื่อค านวณคะแนน ซึ่งในการแข่งขนัแต่ละครัง้นัน้มีจ านวนรอบของ
การแข่งขนัสงูมาก ท าให้เกิดความลา่ช้า และก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ผู้จดัท าจึงได้พฒันาระบบการ
จัดแข่งขนักีฬามินิบริดจ์ขึน้มา โดยใช้ React และ React Native พฒันาในส่วนของ front–end  และใช้ 
Django พฒันาในสว่นของ back–end ซึง่ระบบสามารถช่วยให้การจดัแขง่ขนักีฬามินิบริดจ์ท าได้งา่ย และ
แมน่ย ามากขึน้ โดยภายในระบบจะประกอบด้วย web application ซึง่ท าหน้าที่สร้าง และประมวลผลการ
แขง่ขนั และ mobile application  ซึง่ท าหน้าที่สง่ผลการแขง่ขนั โดยทัง้ 2 สว่นเช่ือมตอ่กนัผา่นฐานข้อมลู  
ค าส าคัญ: กีฬามินิบริดจ์, react, react native, Django, web application, mobile application, ฐานข้อมลู 
 

Abstract  
 Nowadays,  there is a need for more mini–bridge competition in Thailand. But there are 
no tools that can help manage the competition, causing the need to use paper to record 
competition’s result then bring the results to the computer to calculate score. In which each 
tournament has a very high number of rounds, which can easily cause delays and errors. So, we 
developed the mini–bridge competition supporting management system, by using React and 
React Native to develop the front–end and use Django to develop the back–end, which easily 
and more accurate to manage the competition. The system uses web application to create and 
processing the competition, and mobile application to send the results. Both are connected 
through the database. 
Keywords: mini–bridge competition, react, react native, Django, web application, mobile application, database 
 
บทน า  
 
 ในปัจจุบันกีฬาบริดจ์ และมินิบริดจ์มีความนิยมมากขึน้ในประเทศไทย  ท าให้มีการจัดการ
แข่งขนักันมากขึน้ แต่ในการจัดการแข่งขนันัน้สามารถท าได้ยาก เนื่องจากวิธีในการจัดการแข่งขนันัน้
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งเช่น จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั, จ านวนรอบในการแขง่ขนั และรูปแบบของการเปลีย่น
ที่นัง่ เป็นต้น ถึงแม้ในปัจจุบนัจะมีผู้พฒันาโปรแกรม และเคร่ืองมือที่ช่วยในการจัดและคิดคะแนนการ
แข่งขันมาบ้างแล้ว แต่โปรแกรมเหล่านัน้มีความซับซ้อนในการใช้งานมาก รวมถึงโปรแกรมเป็น
ภาษาองักฤษทัง้หมด อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายที่สงูมากในการซือ้เคร่ืองมือ และเซิร์ฟเวอร์เพื่อน ามาใช้กับ
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โปรแกรม ท าให้ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นคุณครูของโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา และบุคคล
ทัว่ไปไมส่ามารถใช้โปรแกรมเหลา่นัน้ได้ 
 การจดัการแข่งขนักีฬาบริดจ์ในประเทศไทยแบง่เป็น 2 รูปแบบคือ บริดจ์ และมินิบริดจ์ โดยการ
แข่งขนับริดจ์นัน้ผู้มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ และเงินทนุในการจดัการแข่งขนั สามารถใช้โปรแกรมและ
เคร่ืองมือในการช่วยจัดและคิดคะแนนการแข่งขนัได้ แต่ในการแข่งขนัมินิบริดจ์ ยงัไม่มี โปรแกรมและ
เคร่ืองมือส าหรับช่วยในการจัดและคิดคะแนนการแข่งขนั ท าให้ต้องจดข้อมลูการแข่งขนัลงในกระดาษ 
จากนัน้จึงน ากระดาษไปให้กรรมการคิดคะแนนของการแขง่ขนั ท าให้เกิดความผิดพลาดบอ่ยครัง้ ไมว่า่จะ
เป็นความผิดพลาดของผู้ เลน่ท่ีจดคะแนนผิด หรือความผิดพลาดของกรรมการท่ีคิดคะแนนผิดก็ตาม 
ดงันัน้ ผู้จดัท าจึงมีความคิดที่จะพฒันาระบบส าหรับจดัและคิดคะแนนการแขง่ขนักีฬามินิบริดจ์ที่ผู้ใช้งาน
ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเลือกพฒันาโปรแกรมเป็น Web Application และ Mobile Application บน 
Android และ iOS ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากผู้ ใช้งานทุกคน โดย Web Application จะท าหน้าที่ในการ
จดัการแขง่ขนั และติดตามผลคะแนนของการแขง่ขนัตา่งๆ สว่น Mobile Application จะให้ผู้ เข้าแขง่ขนัใช้
ในการสง่คะแนนของแตล่ะรอบการแขง่ขนั 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 กีฬาบริดจ์ และมินิบริดจ์ 
 กีฬาบริดจ์ (Contract bridge) เป็นกีฬาสากลที่มีการรวมกนัทัง้ในด้านเทคนิคด้านกีฬาและด้าน
ศิลปะ ในปัจจุบันการแข่งขันกีฬาบริดจ์มีตัง้แต่ระดบัโรงเรียน ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับประเทศ 
ระดบัเอเชียนเกมส์ และในการแข่งขนัโอลิมปิกได้มีการบรรจุกีฬาบริดจ์เป็นกีฬาทดลองด้วย สว่นกีฬามินิ
บริดจ์ (Mini – Bridge) นัน้ยงัไมม่ีการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ แตเ่ร่ิมมีการแขง่ขนัในระดบัภมูิภาค และ
ระดบัประเทศมากขึน้ อีกทัง้ยงัใช้ในการเรียนการสอนนกัเรียนระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาด้วย 
 React 
 React เ ป็น  JavaScript Library ซึ่ งท าหน้าที่ เ ป็นส่วนของ  View ใน  MVC (Model-View-
Controller) ที่ก าลงัได้รับความนิยมมากในปัจจุบนัส าหรับการพฒันาเว็บไซต์ในสว่นของ Front-End โดย
จากปกติจากเดิมที่เขียนหน้าตาของเวบ็ไซต์ผา่น HTML ตรงๆ แตใ่น React จะสร้างหน้าเว็บไซต์โดยเขียน
โค้ดภาษา JavaScript 
 React สามารถ render หน้าเว็บไซต์ได้เร็วมากๆ เนื่องจาก React มีการเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ View โดยใช้ Virtual DOM ซึ่งเป็นการคัดลอก DOM tree ทัง้หมด โดยเมื่อ View 
ต้องการจะอพัเดตข้อมลูใน DOM จะต้องมาอพัเดตใน Virtual DOM ก่อน เมื่อแก้ไขใน Virtual DOM เสร็จ
เรียบร้อยแล้วแล้วพบว่ามี Node ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงจะไปแก้ไข Node ใน DOM ซึ่งสามารถท าได้
เร็วมากเนื่องจากรู้อยูแ่ล้ววา่ Node ที่เกิดการเปลีย่นแปลงคือ Node ไหน 
  
React Native  
 React Native คือ เคร่ืองมือที่สามารถ Build Mobile Application ได้แบบ Cross Platform คือ
สามารถ Build ได้ทัง้ iOS และ Android โดยใช้ภาษา JavaScript ในการพฒันาเป็น Framework ที่ได้รับ
ความนิยมมากในปัจจบุนั และมี library ช่วยในการพฒันามากมาย โดยเป็นการตอ่ยอดมาจาก React ซึง่
ใช้ในการพฒันาเว็บไซต์ และสามารถเขียนโค้ดแยกเป็น Component เหมือนกันได้ เพื่อให้ง่ายต่อการ
พัฒนา นอกจากนี ้React Native ยังสามารถ Compile หน้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แบบ Real Time 
โดยไมต้่องท าการ Compile ทัง้ Project  
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 โครงส ร้างการท า งานของ  React Native จะเ ป็นการท า งานควบคู่ กันระหว่า ง  JSC       
(JavaScript Core) กบั Native โดยสื่อสารกนัผ่าน Bridge ซึ่ง JSC นัน้มีอยู่แล้วทัง้ใน iOS และ Android 
ทาง React Native จึง Bundle มนัเข้าไปใน Package โดยจะมีการสร้าง JSON รูปแบบเฉพาะที่ท างาน
สือ่สารกนัระหวา่ง 2 สว่นนีเ้ป็นแบบ Serialization Messages 
 Django 
 Django เป็น Framework ที่ใช้ในการพฒันาเว็บแอพพลเิคชัน่ในสว่นของ Back-End ที่ใช้ภาษา 
Python ในการพฒันา โดยภายใน Framework จะประกอบไปด้วยทุกอย่างที่จ าเป็นตัง้แต่การเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล ไปจนถึงการ Render ข้อมูลออกมาเพื่อส่งไปที่ฝ่ัง Front-End โดยถือว่าเป็น Framework ที่
ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากภาษา Python เป็นภาษาประเภท Script ซึ่งไม่ต้องน าไป 
Compile ออกมาเป็น Binary จึงจะน าไปใช้ได้จริง ท าให้การเรียนรู้ และการทดสอบโปรแกรมสามารถท า
ได้ง่ายขึน้ 
 
การออกแบบ และพัฒนาโครงงาน 
 
 Use case diagram 
 จากลกัษณะของการเล่นกีฬามินิบริดจ์ ท าให้สามารถออกแบบ Use Case ต่างๆ แล้วน ามา
เขียนเป็น Use Case Diagram ได้ดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
รูปที่ 1 Use case diagram 
 การพฒันาระบบ 
 ส าหรับการพัฒนาระบบนัน้ ในส่วนของ Front – End ทางผู้ จัดท าได้ใช้ React และ React 
Native ซึ่งเป็น JavaScript Library โดย React นัน้ใช้พฒันาในส่วนของ Web Application และ React 
Native พฒันาสว่นของ Mobile Application โดยทัง้ React และ React Native ใช้โค้ดภาษา JavaScript 
ในการพฒันา และสามารถ Render หน้า UI ได้เร็วมากๆ 
สว่นการพฒันาในสว่นของ Back – End นัน้ได้ใช้ Django ซึ่งเป็น Framework ส าหรับจดัการฐานข้อมลู 
ตัง้แตก่ารเช่ือมตอ่ฐานข้อมลู จนถึงการ Render ข้อมลูเพื่อสง่ไปท่ี Front – End โดยใช้โค้ดภาษา Python 
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ในการพฒันา ซึง่เป็น Framework ที่ได้รับความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย โดยมีภาพรวมของระบบเป็นตาม
รูปท่ี 2 ถึงรูปท่ี 10 
 

 
 
รูปที่ 2 ภาพรวมการท างานของระบบ 
 
ตวัอยา่งหน้าจอสว่น Web Application 
 

 
 
รูปที่ 3 หน้าเข้าสูร่ะบบของ Web Application 
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รูปที่ 4 หน้าสร้างการแขง่ขนัของ Web Application 

 
 
รูปที่ 5 หน้าสร้างการแขง่ขนัยอ่ยของ Web Application 
 

 
 

รูปที่ 6 หน้าหลกัของการแขง่ขนัยอ่ยของ Web Application 
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รูปที่  7 หน้าติดตามผลการแข่งขันแบบเวลาจริงของ Web Application ตัวอย่างหน้าจอส่วน Mobile 
Application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 หน้าใสร่หสัส าหรับเข้าร่วมการแขง่ขนัของ Mobile Application 
 

 
 
รูปที่ 9 หน้ารายละเอียดของโต๊ะแขง่ขนัของ Mobile Application 
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รูปที่ 10 หน้าใสผ่ลการแขง่ขนัของ Mobile Application 

 
ผลการด าเนินการ และการทดลอง 
 ในการทดลองได้ท าการติดตัง้ระบบบนเคร่ือง MacBook Pro (CPU 2.3 GHz Intel Core i5 
Ram 16 GB DDR3) ซึ่งติดตัง้ระบบปฎิบตัิการ MacOS ส่วนของ Client ได้ใช้โทรศพัท์จ านวน 6 เคร่ือง 
(iPhone 6 จ านวน 2 เคร่ือง iPhone 6 Plus จ านวน 1 เคร่ือง iPhone x จ านวน 1 เคร่ือง และ Samsung 
Galaxy s7 จ านวน 2 เคร่ือง) โดยผู้ที่ได้ท าการทดลองได้แก่ ผู้ ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ระดับ 2 ณ ที่ท าการ
สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย จ านวน 12 คน ในวนัที่ 29 เมษายน 2562 และผู้ ใช้อื่น ๆ ทัว่ไปจ านวน 40 
คน ระหว่างวนัที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั หลงัจากท าการทดลองเสร็จสิน้ ได้ให้ผู้ท าการทดลองตอบแบบประเมินระบบที่ได้ท าการ
พฒันาขึน้ ซึง่ได้ผลลพัธ์การประเมินตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้งานระบบ 

ค าถาม ผลการประเมิน 
�̅� S.D. แปลค่า 

1.ด้านขัน้ตอนการใช้งานระบบ    
1.1 ความเร็วในการเข้าถึง Web Application 4.35 0.57 ด ี
1.2 ความเร็วในการเข้าถึง Mobile Application 4.55 0.57 ดีมาก 
1.3 ความเร็วในการใช้งานระบบ 4.29 0.64 ด ี
1.4 ความสะดวก และงา่ยตอ่การใช้งาน 4.19 0.68 ด ี

คา่เฉลี่ย 4.35 0.62 ด ี
2. ด้านความแมน่ย าของระบบ    
2.1 แสดงรายละเอียดของการแข่งขนัได้ถกูต้อง 4.58 0.48 ดีมาก 
2.2 แสดงสถานะของโต๊ะแข่งขนัได้ถกูต้อง 4.35 0.63 ด ี
2.3 แสดงชื่อผู้ เลน่ได้ถกูต้อง 4.61 0.58 ดีมาก 
2.4 แสดงผลการแข่งขนัได้ถกูต้อง 4.45 0.60 ด ี

คา่เฉลี่ย 4.50 0.57 ดีมาก 
3. ด้านการน าไปใช้งานจริง    
3.1 เพ่ิมความสะดวกในการจดัแข่งขนักีฬามินิบริดจ์ 4.45 0.54 ด ี
3.2 แก้ปัญหาความผิดพลาดในการจดัแข่งขนักีฬามินิบริดจ์ 4.32 0.66 ด ี

คา่เฉลี่ย 4.39 0.60 ด ี
คา่เฉลี่ยทัง้หมด 4.41 0.59 ด ี
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สรุป 
 
 ระบบสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬามินิบริดจ์ สามารถลดข้อผิดพลาด และต้นทุนในการจัด
แข่งขนักีฬามินิบริดจ์ได้ เนื่องจากสามารถใช้ในการจดัการแข่งขนัได้จริงๆ อีกทัง้ยงัเป็นการฝึกฝนความรู้ 
และทกัษะในการท าระบบของผู้จดัท า โดยระบบนีส้ามารถน าความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานไปปรับปรุง 
และพฒันาระบบให้ดียิ่งขึน้ไปอีกในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 ระบบเครือข่ายขององค์กรในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์จ านวนมาก ซึ่งการเข้าถึง การ
ตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์มีโปรแกรมหลากหลายมากมาย พร้อมกับ
ความสามารถเชื่อมตอ่ร่วมกบัสงัคมออนไลน์ที่นิยมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ส าหรับงานวิจยันีน้ าโปรแกรม
ไลน์ที่มีความนิยมในประเทศไทย มาพฒันาเช่ือมต่อกบัการตรวจสอบอปุกรณ์เครือข่ายผ่านโปรโตคอล 
SNMP ที่ท าผู้ ดูแลมีความสะดวกในการตรวจสอบอุปกรณ์ในลกัษณะระบุต าแหน่งหรือเจาะจงได้ใน
รูปแบบ Chat Bot พร้อมด้วยส่วนควบคุมบริหารจัดการในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถบริหาร
จัดการอุปกรณ์เครือข่ายด้วยการระบุหมายเลข IP Address โดยการประเมินความสามารถของระบบ
พบว่าอยู่ในระดบัดีที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 จากเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมความ
สะดวกในการใช้งานที่ระดับดีที่คะแนนเฉลี่ย 4.33 และสามารถต่อยอดในการระบุพืน้ที่ของอุปกรณ์
ส าหรับการตรวจสอบพิกดัในอนาคต  
ค าส าคัญ: โปรโตคอล SNMP, Line Bot, อปุกรณ์สวิตช์ฮบั  
 

Abstract  
 Network Infrastructure has a complex and include hug of device. The way to access all 
of device and show all status can support several with more network monitoring software. Social 
network has a popular to investigate with information system. This research uses line application 
investigate with monitoring system to make access network device easy with SNMP protocol. 
Network administrator can direct access to device via chat bot with IP address. For evaluate 
system found good performance is 4.40 by network support and ready to use feature has a same 
good performance is 4.33. Future work can include GPS position with system  
Keywords: SNMP, Line Bot, switching HUB 
 
บทน า  

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ที่เป็นที่ รู้จักและนิยมน ามาใช้ คือ ฮับ (Hub) และสวิตซ์ 
(Switch) ปัจจุบันมักนิยมใช้สวิตซ์มาแทนฮับ เพราะสวิตซ์มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า สวิตซ์ ท าหน้าที่
เช่ือมต่ออปุกรณ์อื่น ๆ เข้าด้วยกนัในระบบ ซึ่งจะรับ ประมวลผล และสง่ ข้อมลูต่อไปยงัปลายทาง  สวิตช์
แบบควบคมุ (Manage Switch) หมายถึง สวิตช์ที่สามารถเข้ามาจดัการข้อมลูตา่ง ๆ ได้ผ่านเครือข่ายแล
สายควบคมุแบบอนกุรม (Serial) ผนวกกบัการพฒันาการสือ่สารในยคุปัจจบุนัด้วยโปรแกรมประยกุต์ไลน์ 
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(Line) ที่พฒันาให้สามารถสร้างส่วนการตอบอตัโนมตัิในรูปแบบบอท (Bot) กับผู้ ใช้ทัว่ไปได้ จึงถือเป็น
จดุเร่ิมต้นของโครงงาน  
 จากในอดีตการควบคมุสวิตช์เหลา่นี ้สามารถท าได้โดยเข้าไปควบคมุสวิตช์แบบควบคมุได้ ผา่น
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) บนอุปกรณ์อื่นๆ หรือผ่านโปรแกรม เช่น Cacti MRTG เป็นต้น เพื่อใช้
ส าหรับการตรวจสอบข้อมลูการจราจร (Network Traffic) ในระบบเครือข่ายภายในองค์กร ส าหรับผู้ดแูล
ระบบเครือข่ายสามารถตรวจสอบปริมาณการไหลเวียนของข้อมลู (Bandwidth) ทางด้านระบบเครือขา่ย 
รวมถึงการรายงานสถานะของอปุกรณ์เครือขา่ยนัน้ ๆ และสามารถน ามาใช้งานด้วยรูปแบบการใช้งานเวบ็
แอปพลเิคชนั ผา่นเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้และยงัสามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมประยกุต์ไลน์
ได้ แตไ่มส่ามารถสัง่ควบคมุการท างานลงในระดบัพอร์ตได้   
 Line Bot ของโปรแกรม Line ใช่ร่วมกับบัญชีไลน์ (Line Account) ที่ใช้ LINE Message API 
เป็นสว่นตอ่ประสานโปรแกรมประยกุต์ (API) ของไลน์ โดยถกูก าหนดค าตอบไว้ลว่งหน้า ซึ่งจะมีการตอบ
โต้ในรูปแบบของบอท (Bot) กับผู้ ใช้ การน า Line Bot มาใช้งานร่วมกับสวิตช์แบบควบคุม (Manage 
Switch) เพื่อเป็นการประสานระหว่างสวิตช์แบบควบคุมได้ร่วมกับ LINE Message API ซึ่งจะสามารถ
ควบคมุและรายงานสถานการณ์ท างานของอปุกรณ์เครือข่ายสวิตช์ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งจะมี
การตอบโต้กับผู้ ใช้ ในรูปแบบบอท (Bot) ท าให้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ในการเข้าไปควบคุมสวิตช์
เหลา่นีด้้วยโปรโตคอล SNMP ต่อยอดจากรูปแบบเพียงแคก่ารแจ้งเตือนที่โปรแกรมตรวจสอบการจราจร
ทั่วไปให้บริการได้ หรือมีส่วนเสริมที่พัฒนาใช้กันในปัจจุบัน การตรวจสอบหัวเคร่ืองโทรศพัท์ VOIP ที่
พฒันาด้วยการสแกนเครือขา่ย (ณฐัธิดา ขนุทวี, 2560)  
 โดยในบทความวิจัยนีก้ล่าวถึงการออกแบบและการพฒันาในหวัข้อวิธีการศึกษาและสรุปผล
การน าไปทดลองใช้จากผู้ดูแลระบบในหวัข้อผลการศึกษาและการวิจารณ์ ซึ่งท าได้สรุปและเสนอแนะ
ระบบท่ีได้รับการพฒันาขึน้มานี ้         
 
วิธีการศึกษา 
  Simple Network Management Protocol (SNMP) เ ป็น  Network Management Protocol 
ส าหรับใช้ตรวจสอบบริการเน็ตเวิร์กได้จากศนูย์กลาง ได้รับการเผยแพร่ในปี 1980 จุดมุ่งหมายแรกเป็น 
band-aid แก้ปัญหาการจดัการระหว่างเครือข่ายที่ยากและได้ถกูออกแบบมาเพื่อใช้งานชัว่คราวในการ
ติดต่อกบัอปุกรณ์เน็ตเวิร์กในขณะที่ข้อก าหนดแบบ OSI ก าลงัอยู่ในช่วงเจริญเติบโตในปลายทศวรรษที่ 
1980 และคาดว่า SNMP จะลดความส าคัญลงเมื่อ OSI แข็งแกร่งพอที่จะเข้ามาแทนที่ได้ จนกระทั่ง 
SNMP ถกูออกแบบดีขึน้ การจดัการเครือขา่ยมีความสมบรูณ์มากขึน้และประยกุต์ใช้กบัผลติภณัฑ์นบัร้อย
ท าให้ SNMP ไม่ได้เป็นเพียงแคข้่อก าหนดชัว่คราวเท่านัน้ แต่ได้เป็นมาตรฐานในการจดัการเน็ตเวิร์กโดย
พฤตินยัไปแล้ว สาเหตทุี่ท าให้ SNMP ได้รับความนิยมมากคงเป็นเพราะลกัษณะของ SNMP ง่ายในการ
น าไปประยุกต์ใช้งานในฮาร์ดแวร์เมื่อเทียบกับ OSI : มันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายรวมทัง้
ข้อความ (Protocol Data Units หรือ PDU's) จากเทคนิคระดบัสงู PDU สามารถถกูมองเห็นที่ Object ซึง่
บรรจตุวัแปรทท่ีมีทัง้ title และ value SNMP  
 ในปัจจุบนัเป็นที่นิยมใช้กนัมากในระบบบริหารเครือข่ายโดยจะท าหน้าที่ในการสื่อสารระหวา่ง
ตัว Management Station (MS) กับ Management Agent (MA) ภายในระบบบริหารเครือข่าย SNMP 
เ ป็นโปรโตคอลที่อยู่ ใน Application Layer ของ Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP) มีจดุมุง่หมายให้ท างานกบั User Data Protocol (UDP) ทัง้นีเ้นื่องจากการท างานของ UDP เป็น
ลกัษณะแบบ Connectionless คือไมต้่องมีการสร้าง Connection ก่อนที่จะสง่ข้อมลู จึงสามารถสง่ข้อมลู
ได้รวดเร็ว เหมาะส าหรับท่ีจะสง่ Message สัน้ ๆ  อยา่ง Message ของ SNMP มากกวา่ TCP สว่นประกอบ
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ทัง้หมดท างานร่วมกนัเพื่อให้ผู้ดแูลระบบเครือขา่ยสามารถตรวจสอบและควบคมุสว่นประกอบตา่ง ๆ ของ
เครือขา่ยได้ 

Object Identifier (OID) (Wikipedia, 2019) การที่จะใช้งาน OID จะต้องทราบก่อนวา่ต้องการ
ดึงค่าอะไรบ้างมาใช้งาน จากการทดลองได้น าโปรแกรม iReasoning MIB Browser มาดึงค่า OID ใน
อปุกรณ์สวิตซ์แล้วน าหมายเลข OID ที่ต้องการมาแสดงผล โดยที่ Protocol SNMP จะสง่คา่ Get Request 
ไปดงึคา่ OID ที่ต้องการมาจากอปุกรณ์สวิตซ์ ซึง่คา่ OID ตา่งๆที่ต้องการแสดงผลจะอยูใ่นตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้งานพืน้ท่ีจดัเก็บไฟล์บนหนว่ยบนัทกึข้อมลู 

OID Name OID Number OID Description 
AP Model .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1 แสดงรุ่นของอปุกรณ์สวิตซ์ 
Firmware .1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.7 แสดง Firmware ของอปุกรณ์สวติซ์ 
Mac address .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.3 แสดง Mac address ของอปุกรณ์สวิตซ์ 
Serial 
Number 

.1.3.6.1.4.1.9.9.92.1.1.1.5.1 แสดง Serial Number ของอปุกรณ์
สวิตซ์  

sysUpTime .1.3.6.1.2.1.1.3.0 แสดงระยะเวลาการใช้งานของอปุกรณ์
สวิตซ์ 

In_traffic .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.9 การจราจรในระบบเครือขา่ย ขาเข้า 
Out_traffic .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9 การจราจรในระบบเครือขา่ย ขาออก 

 
 LINE BOT  คือ Line@ Account ใช้งานร่วมกับ LINE Message API โดยบริการเพิ่มเติมจาก 
LINE ส าหรับนกัพฒันาและมีชุดส าหรับ Line Business Center เพื่อเจ้าของ LINE@ จะท าโปรแกรมไว้
เบือ้งหลงัเพื่อให้ LINE@ Account มีรูปแบบในการตอบโต้และสนทนาอตัโนมตัิ ที่ถกูก าหนดไว้ลว่งหน้า
ทัง้สิน้ เพราะเมื่อใช้ LINE Message API แล้ว LINE@ Account นัน้ จะไมส่ามารถสนทนาโต้ตอบโดยการ
ใช้คนพิมพ์ได้ตามภาพ  
 

 
 

Figure 1 ภาพแสดงการท างานของ LINE BOT (Saixiii, 2017) 
 
 Messaging API ท าการเช่ือมต่อระหว่าง User ผ่านทาง LINE@ Account ซึ่งด้วย Messaging 
API นีจ้ะสามารถ Accept Friend รวมถึงสง่ Message หา User คนอื่นๆ โดยที่ Add Account เป็นเพื่อน
โดยผ่านหน้า LINE@ Manager ที่ตัง้ ไว้  หรือ ส่งออกจากจาก Server ก็สามารถท าได้ในรูปแบบ 
Interactive โต้ตอบ 
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วิธีการวจิัย 
  ในการออกแบบระบบสารสนเทศนี ้เลือกใช้ส่วนของการจัดการข้อมูลหลังบ้านด้วย Web 
Application ที่พฒันาด้วยภาษา PHP HTML5 CSS และ Bootstrap/Jquery โดยมาสว่นการท างานตาม 
User Case ในภาพ Figure 2 
 

           

Login            

                   

                            

      

Line Chat Bot

 

Figure 2 แผนภาพ Use case ของระบบตรวจสอบอปุกรณ์เครือขา่ยประเภทสวติช์ 
 
 ส าหรับ Use case ของระบบมีกิจกรรมส าคญัได้แก่ Login จัดการข้อมูลผู้ดูแล จัดการข้อมูล
อุปกรณ์เครือข่าย รายงานข้อมลูเครือข่าย ส่วนที่ 2 เป็นโปรแกรมที่สนบัสนุน Line Chat Bot ซึ่งระบบมี
ผู้ใช้เฉพาะผู้ดแูลระบบเทา่นัน้ และส าหรับฐานข้อมลูของระบบประกอบด้วยตารางตามภาพ Figure 3 
 

Switch_device
sw_id int
sw_name varchar
sw_ip varchar
sw_port varchar
sw_date varchar

Switch_status
s_id int
sw_id int
s_uptime varchar
s_datetime datetime

Switch_ bandwidth
tf_id int
sw_id int
tf_in double
tf_out double
tf_date datetime  

 
Figure 3 แผนภาพ Entity Relationship ของระบบตรวจสอบอปุกรณ์เครือขา่ยประเภทสวิตช์ 
  
 ฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางที่มีความสมัพันธ์กันคือ Switch_device ที่เป็นคีย์หลกัให้กับ 
ตาราง Switch_status และ Switch_bandwidth ผา่นฟิลด์ sw id  
 ในการพัฒนามีไฟล์ต้นฉบับที่ส าคัญคือส่วนของการตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายผ่าน snmp 
ส าหรับภาษา PHP ด้วยฟังก์ชันส าคญั snmpget (The PHP Group, 2019) เพื่อระบุหมายเลข OID ที่มี
การก าหนดมาตรฐานดงักลา่วไว้ข้างต้น  
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    $table = mysqli_query($conn , 'SELECT * FROM `switch_device`'); 
    while ($row = mysqli_fetch_array($table)) {  
    $get_desc = snmpget($row['sw_ip'], 'public', '.1.3.6.1.2.1.1.3.0'); 
 
    if($get_desc) { 
     $St= "Up"; 
    } else { 
     $St= "Down"; 
    } 
  $sqlstatus = "INSERT INTO switch_status (sw_id, s_uptime, s_datetime)  
        VALUES ('".$row['sw_id']."','".$St."',NOW())"; 
         $run_query = mysqli_query($conn,$sqlstatus); 
 

 

Figure 4 ไฟล์ต้นฉบบัการรับ-สง่คา่ด้วย SNMP 
 
 ส าหรับสว่นของ Chat Bot ต้องสร้างเพิ่มเติมในเวบ็ไซต์ของ Line เพื่อให้ได้หมายเลข token และ
น ามารับค่าตามภาพ  Figure 5  โดยเมื่อผู้ ใช้พิมพ์ข้อความเข้าสู่ระบบสามารถรับเข้ามาผ่านตัวแปร 
$message ที่สง่ผา่น Json  
 

<?php 
$accessToken ="QM7059svW+bMfPYziXWuSdz7MsqXKxbIvfch9HLgrVkYgVyr9TQ4Xa9iRlUpddyQGdKRL7K";  
$content = file_get_contents('php://input'); 
$arrayJson = json_decode($content, true); 
 
$arrayHeader = array(); 
$arrayHeader[] = "Content-Type: application/json"; 
$arrayHeader[] = "Authorization: Bearer {$accessToken}"; 
 
    //รับข้อความจากผู้ ใช้ 
$message = $arrayJson['events'][0]['message']['text']; 
#ตวัอยา่ง Message Type "Text" 
if($message == "ค าสัง่"){ 
    $arrayPostData['replyToken'] = $arrayJson['events'][0]['replyToken']; 
    $arrayPostData['messages'][0]['type'] = "text"; 
    $arrayPostData['messages'][0]['text'] = "  1. Switch คือ เรียกดรูายช่ืออปุกรณ์สวิตซ์ทัง้หมด 
    2. Status คือ เรียกดสูถานการณ์ท างานของอปุกรณ์สวิตซ์ 
    3. Traffic คือ เรียกดกูารจราจรข้อมลูของอุปกรณ์สวิตซ์ 
    4. Bandwidth คือ เรียกดปูริมาณการไหลเวียนข้อมลูของอปุกรณ์สวิตซ์"; 
    replyMsg($arrayHeader,$arrayPostData); 
}  ?> 

 

Figure 5 ไฟล์ต้นฉบบั Line Chat Bot 
  
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 เมื่อได้รับการพัฒนาระบบส่วนของหลังบ้านของระบบในรูปแบบเว็บ ประกอบด้วยการ
ตรวจสอบสทิธ์ิเข้าสูร่ะบบตามภาพ  
Figure 6 และ รายการของระบบตามภาพ  
Figure 7  
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Figure 6 หน้าตา่ง Login เข้าสูร่ะบบ 
 

 
 

Figure 7 หน้าตา่งหลกัของระบบ 
 
 ซึ่งระบบมีการตรวจสอบจากตวัอย่างผ่านโปรโตคอล SNMP และน าไปบนัทึกเข้าสู่ฐานข้อมลู 
MariaDB เพื่อน าเสนอตามภาพ  
Figure 8 ด้วยคา่สถานะ และรายละเอียดของอปุกรณ์ตวันัน้ 

 

 
 

Figure 8 หน้าตา่งแสดงสถานะของอปุกรณ์เครือขา่ยสวิตช์ฮบั 
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 สว่นของ Line Chat Bot ตามภาพ  
Figure 9 เมื่อรับเป็นเพื่อนกบั Bot Switch แล้วสามารถพิมพ์ค าถามตา่งตามรูปแบบท่ีผู้พฒันาก าหนดไว้ 
เมื่อได้รับข้อมลูค าสัง่สามารถดงึข้อมลูจากฐานข้อมลูกลบัมาแสดงผา่นภาษา PHP ตามตวัอยา่งก่อนหน้า 
 

  
 

Figure 9 ภาพแสดงการท างานของ LINE BOT 
 
สรุป  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ วิจัย น าแบบประเมินการใช้งาน ฟังก์ชัน พร้อมกับการผสาน
เทคโนโลยี ให้กับผู้ดแูลระบบเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบระบบเครือข่าย จ านวน 5 ท่าน ให้ผล
ประเมินเป็นไปตาม 
 
Table 2 ผลประเมินโดยผู้ทีม่ีหน้าที่จดัการระบบเครือขา่ย 

ด้านการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
1. ฟังก์ชนัการใช้งานของระบบ 4.32 0.51 ดี 
2. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกบัสงัคม
ออนไลน์ 

4.41 0.42 ดี 

3. ความสะดวกการใช้งาน 4.33 0.21 ดี 
4. การน าไปใช้งานได้จริง 4.56 0.33 ดีมาก 

รวม 4.40 0.36 ด ี
  
 จากผลประเมินตาม Table 2 ให้ผลประเมินส าหรับแนวคิดคือ การประยกุต์ใช้งานร่วมกบัสงัคม
ออนไลน์ ระดบัดี ที่ 4.33 และ การน าไปใช้งานได้จริง ระดบัดีมาก ที่ 4.56 โดยภาพรวมของระบบพบว่า
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อยู่ในระดบัดี ที่ 4.40 ซึ่งถือว่าผู้ดแูลระบบหรือบคุคลที่เก่ียวข้องมีความสนใจและมีโอกาสพฒันาตอ่ยอด
ไปใช้งานจริง  
 ส าหรับการใช้ โปรโตคอลมีใช้งานอย่างแพร่หลายและงานวิจยันีถื้อเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น ามา
เ ช่ือมต่อผ่านการเขียนข้อความในรูปแบบของ Chat Bot ซึ่ งหากมีการประยุกต์ใ ช้กับระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ในอนาคตตอ่ไป   
 
ค าขอบคุณ  
 
 ขอขอบคณุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาที่ให้ทนุสนบัสนนุการ
น าเสนอและการท าวิจยั และหลกัสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 
เอกสารอ้างอิง  
 
ณฐัธิดา ขนุทวี ภควดี ช านาญศิลป์ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และ ญาณพฒัน์ ชูช่ืน. 2560. ระบบรายงาน

การให้บริการหวัเคร่ืองโทรศพัท์ VOIP. ใน: การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยุกต์ 
ครัง้ที่ 9 25-28 กรกฎาคม 2560, เลย. หน้า 497-500.   

Saixiii. 2017. บทที่ 2 เรียนรู้ LINE API คืออะไร ท า LINE Bot ผ่าน LINE Messaging API (Official). 
https://saixiii.com/chapter2-line-api-official/ (30 มีนาคม 2562) 

The PHP Group. 2019. SNMP. https://www.php.net/manual/en/book.snmp.php (30 มี น า ค ม 
2562). 

Wikipedia. 2019. Object identifier https://en.wikipedia.org/wiki/Object_identifier (30 มีนาคม 
2562). 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

26 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพบริการเว็บ HTTP/2 แบบแบ่งภาระงานสมดุล Nginx 
ระหว่างแบบ SSL-passthrough และ SSL-offload  

Performance Comparison of Load Balance HTTP/2 Nginx’s Web Server between  
SSL-passthrough and SSL-offload 
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บทคดัย่อ 
 ด้วยความนิยมบริการเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภยัของข้อมลูด้วย SSL ที่ใช้งานผ่าน
โปรโตคอล HTTPS ร่วมกับ HTTP/2 และโครงสร้างของการแบ่งภาระงานสมดุล (Load Balancing)       
ด้วยโปรแกรม HAproxy ส าหรับกระจายภาระงาน โครงสร้างการให้บริการ SSL ของ HAproxy แบบ    
Pass-Through SSL และ SSL Offloading มีรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงเป็นข้อสมมติฐานเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพบริการเว็บไซต์ โดยการวัดประสิทธิภาพบริการเว็บด้วยโปรแกรม H2load ผลการวัด
ประสทิธิภาพพบวา่ Pass-Through SSL มีประสทิธิภาพท่ีสงูกวา่ในช่วงลกูขา่ยที่ 200-300 เคร่ือง แตท่ี่ลกู
ข่ายจ านวน 100 เคร่ืองมีค่าใกล้เคียงกันทัง้ 2 รูปแบบ กรณี SSL- Passthrough ให้ปริมาณการบริการ
เฉลีย่ที่ 4,149 Request per Second แต ่SSL- Offload ให้คา่ที่แตกตา่งกนัตามคา่ของลกูขา่ย จึงสามารถ
สรุปวา่ SSL- Passthrough ให้ประสทิธิภาพบริการเว็บแบบ SSL ดีที่สดุ   
ค าส าคัญ: บริการเว็บ, HTTP/2, SSL  
 

Abstract  
 SSL website with HTTPS and HTTP/2 become to a standard of web server. Load 
balancing infrastructure with HAproxy can distribute workload between backend web servers. 
Pass-through SSL and SSL offloading are a web SSL load balancing infrastructure that they are 
more different. This paper evaluates web performance with H2load. The results shown SSL-
passthrough has the best performance in 200 – 300 clients. In 100 clients both infrastructures 
are quite similar. SSL-passthrough’s results are stable around 4149 request per second but SSL-
offload’s results are unstable performace. Concluding, SSL-passthrough structure has the best 
SSL web perfromace.       
Keywords: web server, HTTP/2, SSL 
 
บทน า  

การให้บริการเว็บถือเป็นภาระงานท่ีมีผู้ ใช้เข้าถึงได้และสื่อสารผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตสูบ่ริการ
เว็บสูงสุด บนศูนย์ข้อมูลในปัจจุบัน ด้วยเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่มีผู้ ใช้เข้าใช้งานอย่าง 
Facebook.com ที่อตัราวนัละ 2.20 ล้านล้าน (Dan Noyes, 2019) จึงถือว่าการออกแบบโครงสร้างใน
การให้บริการต้องพบความท้าทายที่สงูมาก และในปีที่ผา่นมา IETF (Internet Engineering Task Force) 
ซึง่เป็นผู้พฒันาโปรโตคอลใหมส่ าหรับบริการอินเตอร์เน็ตได้เผยแพร่โปรโตคอลใหม ่HTTP/2 ที่รอบรับด้วย
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มาตรฐาน RFC 7540 จึงถือเป็นจดุเร่ิมต้นในการวิจยัเพื่อศกึษาประสิทธิภาพของโปรโตคอล HTTP/2 ที่มี
คุณลกัษณะโดดเด่นที่หลากหลาย ภายใต้โครงการสร้างของเคร่ืองแม่ข่ายบริการเว็บจ านวนมากด้วย
รูปแบบเว็บแบ่งภาระงานสมดุล (Load Balancing) ที่ถูกน าเสนอโครงสร้างในการให้บริการไว้หลาย
รูปแบบท่ีมีขัน้ตอนในการแบง่ภาระงาน ได้แก่ Round-Robin ด้วยขัน้ตอนการสง่ค าขอใช้บริการวนไปตาม
เคร่ืองแม่ข่ายที่ให้บริการ ขัน้ตอน Sticky ด้วยรูปแบบของ session ของการร้องขอ และ ขัน้ตอน 
Workload ส าหรับการพิจารณาปริมาณภาระงานตามความสามารถของเคร่ืองแม่ข่าย ณ ช่วงเวลานัน้ๆ 
โดยนอกจากขัน้ตอนวีเหลา่นี ้ผู้วิจยัพบวา่ตามโครงสร้างของเคร่ืองแมข่า่ยบริการเว็บแบบแบง่ภาระงานมี
สว่นส าคญัหลกั 2 สว่นได้แก่ เว็บสว่นหน้า (Frontend) และเว็บสว่นหลงั (Backend) ส าหรับบริการเว็บ
ส่วนหน้า มีการน าเสนอโปรแกรมประยุกต์ในการให้บริการแตกต่างกันไปตามผู้พฒันา เช่น HAproxy 
(อ้างอิง) ซึ่งถือว่าพฒันาอย่างต่อเนื่อง และโปรแกรมรุ่นใหม่ Nginx (NGINX Inc, 2019)  ที่พัฒนาทัง้
บริการเว็บ และสว่นแบง่ภาระงานของเว็บสว่นหน้า เช่นเดียวกบั mod_proxy ของ Apache เพื่อให้บริการ
แบบ Reverse proxy  

การแบ่งภาระงานแบบสมดุลแบบ Reverse Proxy ส าหรับเว็บแบบ SSL ที่ให้บริการแบบ 
HTTPS ในสว่นของเคร่ืองเว็บสว่นหน้านัน้ ผู้วิจยัศกึษาการติดตัง้และพบวา่สามารถท าได้ด้วย 2 แบบ คือ 
SSL- Offload ซึ่งท าการสร้างกุญแจเข้ารหสัและการเข้ารหสัหน้าเว็บ ที่จุดของเคร่ืองเว็บส่วนหน้า และ
แบบ SSL- Passthrough ก าหนดให้แม่ข่ายเว็บส่วนหลงัท าการเข้ารหัส SSL ทุกเคร่ือง แต่ต้องใช้ไฟล์
กุญแจเข้ารหสัชุดเดียวกนัเท่านัน้ ด้วยรูปแบบที่มีความต่างจึงถือเป็นสมมตุฐานของงานวิจยัที่ส าคญัใน
การออกแบบการวัดประสิทธิภาพ เพื่อหาความแตกต่างของประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บที่มี
โครงสร้างแบบแบ่งภาระงานสมดุลส าหรับโปรโตคอล HTTP/2 แบบ SSL โดยมีความแตกต่างไปจาก
การศกึษาชดุเข้ารหสั SSL บน HTTP/1.1 (ธีรศกัดิ์ ยนจ ารูญ, 2561) แตใ่ช้โปรแกรม HAproxy เช่นเดียวกนั   
ส าหรับบทความวิจยันีม้ีเนือ้หาของงานวิจยัที่เก่ียวข้องและพืน้ฐานความรู้ส าหรับงานวิจยัในหวัข้อทฤษฎี
และงานวิจัยที่เ ก่ียวข้อง พร้อมการออกแบบเพื่อวัดประสิทธิภาพบริการเว็บในหัวข้อ วิธีการวิจัย 
ผลการวิจยั และ การอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะในสว่นสดุท้าย      
 
วิธีการศึกษา  
 ด้วยงานวิจยันีม้ีเนือ้หาของเทคโนโลยีที่ใช้งานเฉพาะกลุม่ของผู้ดแูลระบบ จึงขอน าเสนอพืน้ฐาน
ของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พร้อมกับหลักการของโปรโตคอล HTTP/2 ร่วมกับสมมติฐานของงานวิจยัด้วย
หลกัการ SSL- Passhtrough และ SSL- Offload 
โปรโตคอล HTTP/2 โปรโตคอลส าหรับบริการเว็บที่มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องโดยเร่ิมต้นจาก HTTP/1.1 
และสู่ยุคของโปรโตคอล HTTP/2 ที่มีคุณลกัษณะที่แตกต่างและพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบไว้หลายรูปแบบ 
โดยจุดเด่นที่ได้รับความสนใจ เช่น Binary Protocol ที่เพิ่มประสิทธิภาพจากแบบดัง้เดิมที่ใช้ Text 
Protocol ระหว่างเคร่ืองลกูข่ายกบัแม่ข่ายเว็บ พร้อมเสริมความสามารถ Multiplexing ท าให้ลกูข่ายร้อง
ขอพร้อมกนัแบบ Multiple Requests ในการเช่ือมตอ่เดียวกนั โดยไม่ต้องการตอบกลบั และเสริม Server 
Push เป็นขัน้ตอนท่ีเคร่ืองแมข่า่ยขอให้ลกูขา่ยใช้แคชที่มีอยูแ่ทนการสง่ออกไปซ า้ เพื่อประหยดัรอบการสง่
และลดเวลาในการสง่แตล่ะหน้าเว็บ 
ส าหรับในชุดข้อมูลได้รับการออกแบบให้มีการบีบอดัข้อมูลของ Headerr ซึ่งรู้จักกันในช่ือของ HPACK 
เพื่อบีบอดัส่วนหวัของชุดข้อมูลที่บางครัง้มีขนาดใหญ่กว่าชุดข้อมูล จึงถือว่า HTTP/2 มีศกัยภาพตาม
จดุเดน่ท่ีได้รับการน าเสนอไว้ จึงถือเป็นการวดัประสทิธิภาพจริงส าหรับงานวิจยันี ้เพื่อใช้งาน 
ร่วมกบั SSL เพื่อให้บริการ HTTPS 
HAproxy (Oracle, 2009) โปรแกรมเมื่อปริมาณ Traffic ของ web Server เพิ่มมากขึน้ และไม่สามารถ
เพิ่มทรัพยากรหรือไมส่ามารถขยาย Web Server ได้แล้ว เทคนิคที่มกัน ามาใช้กนัคือ การ Scale Out หรือ 
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การเพิ่มจ านวน Web Server ออกตามแนวราบ (Horizontal Scaling) ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มจ านวน Web 
Server ก็ต้องมีดา่นหน้าที่ท าหน้าที่กระจาย Traffic ไปยงั Web Server เคร่ืองตา่งๆ 
เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระงานของ Web Server จึงได้มีการน า haproxy มาใช้เป็น Load Balancer หรือตวั
กระจาย Load ไปยัง Web Server หลายๆ เคร่ือง ซึ่งแน่นอนว่า ทัง้ Load balancer และ Web Server 
ทัง้หมด สามารถติดตัง้บน Cloud ของ HostPacific ได้ ส าหรับบริการ HTTPS ด้วย SSL ก าหนดให้มีการ
ออกแบบการบริการไว้ 2 แบบดงันี ้

SSL- Passthrough การให้บริการเว็บแบ่งภาระงานแบบ SSL- Passthrough มีการสง่ผ่านการ
ร้องขอแบบ HTTPS ไปสูเ่คร่ืองบริการเว็บโดยตรง  
SSL- Offload ถูกก าหนดให้มีการเข้ารหสัเฉพาะที่เคร่ืองส่วนหน้าของ HAproxy เท่านัน้ ซึ่งสื่อสารแบบ
ทัว่ไปยงัเคร่ืองให้บริการเว็บสว่นหลงั 
 Nginx เป็น Web Server ประเภทหนึ่งเหมือนกนักบัตวั Apache หรือว่าตวั IIS โดยจุดเด่นของ 
Nginx จะมีประสิทธิภาพมากกวา่ Apache ด้วยการที่ใช้ทรัพยากรของเคร่ืองที่ที่น้อยกวา่ เช่น RAM และ 
CPU ท าให้ Server นัน้สามารถท างานได้มากยิ่งขึน้ แตเ่นื่องมาจากวา่การก าหนดคา่ที่คอ่นข้างจะยุง่ยาก
รวมไปถึงการใช้งานบางอย่างที่ไม่ได้รองรับเหมือนกันกับตัว Apache ซึ่งมีจ านวนผู้ ใช้มาก ท าให้ตวั 
Nginx ถูกใช้งานเพียงบางอย่าง เช่น การท าเว็บไซต์เก่ียวกับดาวน์โหลด การท าเว็บไซต์เก่ียวกับพวก 
streaming การท าเว็บไซต์อปัโหลด ซึง่จะมีพืน้ท่ีสามารถรองรับจ านวนของผู้ใช้ได้มากกวา่ 
วิธีการวิจยั ผู้วิจยัเลอืกท าการทดสอบและวดัประสทิธิภาพเปรียบเทียบโปรโตคอลของบริการเว็บ HTTP/2 
ระหว่างแบบ SSL-passthrough และ SSL-offload บนโครงสร้างเคร่ืองแมข่่ายที่มีการให้บริการแบบแบง่
ภาระสมดุลที่มีส่วนประกอบที่ส าคัญได้แก่ เคร่ืองแม่ข่ายส่วนหน้า ส าหรับติดตัง้โปรแกรม HAproxy 
(Mitchell Anicas, 2017) และเคร่ืองแม่ข่ายส่วนหลังที่ถูกติดตัง้โปรแกรม Nginx ส าหรับให้บริการ 
HTTP/2 จ านวน 2 เคร่ืองด้วยคณุลกัษณะ Intel i7 หนว่ยความจ า 2 GB ก าหนดให้เคร่ืองสว่นหน้าจ านวน 
1 เคร่ือง และสว่นหลงัจ านวน 2 เคร่ือง ทัง้ใน Figure 1 และ Figure 2  
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Figure 1 โครงสร้างเว็บแบง่ภาระงานแบบ SSL- Offload 

Nginx HTTP/2

Nginx HTTP/2

Nginx HTTP/2

Backend

HAproxy

Frontend
Port 443

H2load 
benchmark

HTTP/2+SSL

SSL-passthrough

 
 

Figure 2 โครงสร้างเว็บแบง่ภาระงานแบบ SSL- Passthrough 
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ภาระงานเว็บ ซึ่งรูปแบบการทดสอบด้วยโปรแกรม H2load  โดยชุดค าสัง่ของ h2load ในการทดสอบใน
โปรแกรม โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์  “h2load -n1000 -c20 --h1 -t10 -i test_url” ซึ่งสามารถอธิบาย
ดงัตอ่ไปนี ้
-n หรือ --requests=<N> คือ จ านวนการร้องขอหน้าเว็บทัง้หมด 
-c หรือ --clients=<N> คือ จ านวนลกูขา่ยที่จ าลองการร้องขอ  
-t หรือ --threads=<N> คือ จ านวน thread ที่ให้ท างานขนานกนั 
-i หรือ --input-file=<PATH> คือ ไฟล์คา่ URL ที่ก าหนดโดยผู้ใช้ ซึง่มตีวัอยา่งไฟล์ตามภาพ 
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Figure 3 รูปแบบการระบรุายการไฟล์ส าหรับทดสอบในภาพ 

  
Figure 3 คือรายละเอียดของไฟล์ที่ก าหนดไว้ร่วมกับค่า –i ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถเลือกจ านวนได้

ตามต้องการเพียงระบช่ืุอไฟล์ การทดสอบออกแบบให้มีการเพิ่มขึน้จ านวนเคร่ืองของลกูขา่ยในการร้องขอ
หน้าเว็บ คือ 100 200 300 400 และ 500 ก าหนดด้วยคา่ –c ในค าสัง่ h2load ท าการทดสอบซ า้กนัทัง้สอง
โครงสร้าง SSL-passthrough และ SSL-offload ที่ทุกจ านวนลกูข่ายจ านวน 10 ครัง้ แล้วน าค่าผลลพัธ์ 
ได้แก่ ค่าการให้บริการ เวลาเฉลี่ยการตอบสนอง และค่าแบนด์วิดธ์ มาสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพตอ่ไป  
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 

จากโครงสร้างส าหรับการวัดประสิทธิภาพตาม  Figure 1 และ  Figure 2 ใ ห้ผลการวัด
ประสิทธิภาพที่ส าคญัคือ ค่าเฉลี่ยเวลาการตอบสนองบริการเว็บ ค่าแบนด์วิดธ์ และค่าประสิทธิภาพใน
การให้บริการ เปรียบเทียบระหว่าง SSL- Passthrough และ SSL- Offload โดยถูกน าเสนอในรูปของ
แผนภมูิเส้นและแผนภมูิแทง่ ในหวัข้อนี ้จากภาระงานหน้าเว็บในรูปแบบ Bootstrap ของตวัอยา่งร้านค้า
ออนไลน์และเว็บบลอ็ก  

ส าหรับผลชุดแรกของค่าเฉลี่ยเวลาการตอบสนอง ซึ่งท าการเพิ่มการร้องขอลกูข่ายตัง้แต่ 100 
เคร่ือง ไปถึง 500 เคร่ือง โดยผลลพัธ์แสดงในหนว่ยมิลลวิินาที 
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Figure 4 การเปรียบเทียบเฉลีย่เวลาการตอบสนองฃระหวา่ง SSL- Passthrough และ SSL- Offload 
 
 จากภาพ Figure 4 เมื่อเพิ่มลกูขา่ย พบวา่คา่เฉลีย่เวลาตอบสนองมีคา่สงูขึน้ ส าหรับท่ีจ านวนลกู
ขา่ย 200 – 500 เคร่ือง SSL- Passthrough  ให้คา่เวลาที่ดีกวา่ คือ 409.81 554.81 715.88 และ 1,019.33 
มิลลิวินาที ซึ่งต ่ากว่า SSL- Offload แต่ที่ลูกข่าย 100 เคร่ือง SSL- Offload มีค่าเวลาที่ดีกว่า SSL-
passthrough ที่ 208.21 มิลลวิินาที โดยผลในสว่นนีส้ าหรับคา่แบนด์วิดธ์ และคา่ประสทิธิภาพ ที่เก่ียวข้อง
กบัคา่เวลานี ้
 

 
Figure 5 การเปรียบเทียบเฉลีย่แบนด์วิดธ์ระหวา่ง SSL- Passthrough และ SSL- Offload 

จากภาพ Figure 5 เมื่อเพิ่มลกูข่าย พบว่า SSL- Passthrough  ให้ค่าแบนด์วิดธ์ที่ใกล้เคียงกัน
จากจ านวนลกูขา่ย 100 – 500 เคร่ือง สว่น SSL- Offload มีคา่แบนด์วิดธ์ที่ท่ีสงูและมีคา่ใกล้คียงกบั SSL- 
Passthrough  ที่จ านวนลกูขา่ย 100 เคร่ือง 
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Figure 6 ผลเปรียบเทียบเฉลีย่ประสทิธิภาพระหวา่ง SSL- Passthrough และ SSL- Offload 
 

จากภาพ Figure 6 เมื่อเพิ่มลกูข่าย พบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพแยกตามจ านวนลกูข่าย SSL-
passthrough มีค่าสูงขึน้ ส าหรับที่จ านวนลูกข่าย 300 – 400 เคร่ือง SSL-Passthrough  ให้ค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพแยกตามจ านวนลูกข่ายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสูงกว่า SSL- Offload แต่ที่ลูกข่าย 100 เคร่ือง 
SSL- Offload มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพแยกตามจ านวนลูกข่ายที่ดีกว่า SSL- Passthrough ที่ 13.46 
Request per Second 

 
สรุป  
 การศึกษาประสิทธิภาพของการให้บริการเว็บ SSL ร่วมกับ HTTP/2 ระหว่างโครงสร้าง SSL-
Passthrough และ SSL- Offload ด้วยการเรียนใช้ไฟล์ผ่านโปรแกรมสร้างภาระงาน H2load พบว่าที่
จ านวนเคร่ืองลกูขา่ยแตกตา่งกนัตัง้แต ่100 – 500 เคร่ืองลกูขา่ย SSL- Passthrough ให้ประสิทธิภาพท่ีดี
ทัง้ 3 ด้านได้แก่ ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนอง แบนด์วิดธ์ และจ านวนการบริการ  โดยเฉพาะปริมาณการ
ให้บริการที่มีคา่ใกล้เคียงกนัอยา่งต่อเนื่องเฉลี่ยที่ 4149 Request per Second เมื่อเข้าสูท่ี่ 500 เคร่ืองลกู
ข่าย มีค่าสงูขึน้ แต่พบว่ามีการเพิ่มขึน้ของเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง เมื่อเพิ่มจ านวนลกูข่าย โดยสิ่งที่
ปรากฎผลเนื่องจาก SSL- Offload มีการท า SSL ที่เคร่ืองสว่นหน้า ซึง่คา่ของหนว่ยประมวลผลกลางมีค่า
สงูขึน้อยา่งชดัเจน แตไ่มไ่ด้น ามาแสดง หรือกลา่วคือ มีภาระงานหลกัเกิด ณ เคร่ืองสว่นหน้า ประสทิธิภาพ
จะขึน้กับคุณสมบัติของเคร่ืองส่วนหน้า และในกรณีของ SSL- Passthrough นัน้มีการกระจายงานไป
ให้กบัเคร่ืองบริการเว็บจริง จึงถือเป็นข้อแนะน าให้กบัผู้ดแูลระบบเครือข่ายไว้พิจารณาในการติดตัง้เพื่อ
ให้บริการเว็บตอ่ไป   
 การน าไปใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส าคญัในการออกแบบและจัดสรรเคร่ืองแม่ข่ายกรณี 
ต้องการใช้เว็บแบบแบง่ภาระงาน ที่ต้องการใช้โปรโตคอล HTTP/2 ส าหรับการน าไปใช้จริง  
 
ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคณุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาที่ให้ทนุสนบัสนนุการ
น าเสนอและการท าวิจยั และหลกัสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 
 

100 Clients 200 Clients 300 Clients 400 Clients 500 Clients

SSL-passthrough 4,109.87 4,066.70 4,268.93 4,213.75 4,089.63

SSL-offload 4,123.33 2,910.55 3,049.30 2,696.08 3,637.77
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL บน Docker Containers กับ ระบบไฟล์  
BtrFS ด้วยภาระงาน TPC-C  

Performance Comparison of MySQL Database on Docker Container and BtrFS with 
TPC-C workload 
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บทคัดย่อ  
 Docker Container น ามาให้บริการร่วมกบัหนว่ยบนัทกึข้อมลูรุ่นใหมช่ื่อวา่ BtrFS ที่มีรูปแบบของ 
Copy-on-Write (COW) บนหน่วยบนัทึกความเร็วสงูแบบ SSD งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของระบบไฟล์ BrtFS ที่ได้รับการบีบอดัด้วยวิธี zlib และ lzo ที่ต้องการลดพืน้ที่จัดเก็บของ
อุปกรณ์บนัทึกความเร็วสงูเทียบกับระบบไฟล์ XFS ด้วยบริการฐานข้อมูล MySQL กับภาระงานร้านค้า
ออนไลน์ (tpcc) จากโปรแกรม oltpbench พบวา่การใช้พืน้ที่จดัเก็บลดลงถึง 29% ด้วย lzo เทา่นัน้ ผลลพัธ์
ค่า Throughput ของฐานข้อมูล (BtrFS) 387.51 Requerts/Sec (BtrFS-lzo) 364.60 Requerts/Sec            
(BtrFS-lzo) 362.41 Requerts/Sec และ (XFS) 494.20 Requerts/Sec พบว่า XFS ให้ประสิทธิภาพสงูสดุ
ส าหรับหนว่ยบนัทกึ SSD ซึง่สามารถสรุปได้วา่ BtrFS สามารถเพียงลดเนือ้ที่จดัเก็บข้อมลูได้เทา่นัน้ส าหรับ
เคร่ืองแมข่า่ยแบบ Container 
ค าส าคัญ: ระบบไฟล์ BtrFS, การบีบอดัข้อมลู, หน่วยบนัทกึข้อมลู SSD  
 

Abstract  
 This research investigated BtrFS file system, which has copy-on-write (COW) and 
compressed before write, with Docker container on SSD fast storage device. We compared a 
MySQL database performance of container between BtrFS-zlibz, BtrFS-lzo and XFS. Both of BtrFS-
zlibz and BtrFS-lzo is challenge to decreasing disk usage and keep performance. Workload of this 
research is shopping online of tpcc which created by using oltpbench software. The results show 
that BtrFS is reducing 30% of SSD storage with lzo algorithm. The throughput results have (BtrFS) 
387.51 Requerts/sec, (BtrFS-lzo) 364.60 Requerts/Sec, (BtrFS-lzo) 362.41 Requerts/Sec and (XFS) 
494.20 Requerts/Sec. XFS has the best performance than others file system. To conclude, the 
compression file systems only can reduce file size but they drop performance of container server. 
Keywords: BtrFS file system, compression algorithm, SSD storage 
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บทน า  
 ในปัจจบุนัความนิยมของฐานข้อมลู และการให้บริการ Docker Container มีความนิยมมากขึน้ 
ส าหรับ Docker ได้รับการพฒันาจาก จากโปรแกรม OpenVZ และ LXC ที่มีความแตกต่างจากเคร่ือง
เสมือนจริง (Virtual machine) ของ VMware และ Virtual Box ด้วยโครงสร้างของการให้บริการในศูนย์
ข้อมูลมีส่วนของหน่วยบันทึกข้อมูลที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดเก็บข้อมูล และส าหรับ
ฐานข้อมูลแบบ MySQL ที่มีความนิยมและใช้งานในปัจจุบัน เมื่อท างานบน Docker ในรูปแบบของ 
Container (James Turnbull, 2019) โดยระบบไฟล์ BtrFS มีประสทิธิภาพใกล้เคียงกบัระบบไฟล์อื่น และ
ได้รับการพฒันาจากระบบปฏิบตัิการ Linux Red Hat และสามารถจดัการไฟล์ทัง้แบบทัว่ไป และมีการบีบ
อัดข้อมูลก่อนในหน่วยบันทึกจริง ด้วยขัน้ตอนการบีบอัดแบบ ZILB และ LZO โดยในอดีตระบบไฟล์ 
ดงักล่าวจะท างานร่วมกับฮาร์ดดิสก์ แบบ SATA  แต่ในปัจจุบนัได้มีหน่วยบนัทึกข้อมูลที่มีความเร็วสงู
อย่าง SSD ซึ่งมีระดบัความเร็วในการบนัทึกทัง้การเขียน และการอ่าน จึงเป็นที่มาของการตัง้สมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบการบนัทึกข้อมูลที่มีการบีบอดับนอุปกรณ์บนัทึกข้อมูลความเร็วสงูอย่าง SSD ที่มี
ราคาสงูแตค่วามจนุ้อย ด้วยระบบไฟล์ BtrFS ซึง่มีคณุสมบตัิเสริมด้วยฟังก์ชนัการบีบอดัข้อมลูแบบ ZLIB 
และ LZO ส าหรับการศึกษาวิจยับน Docker (กิตติวฒัน์ กิติคณุ, 2560) ทดสอบภาระงานบนฐานข้อมูล
ด้วยหน่วยบนัทึกภายนอกของ Docker Container บนหน่วยบนัทึกแบบ SATA ให้ผลลพัธ์ใกล้เคียงกัน
โดยอ้างอิงชนิดของหน่วยบันทึกภายนอกจากเว็บไซต์  docker docs (docker docs, 2019) ร่วมกับ
แนวคิดของน าการบีบอดัข้อมลูมาใช้กบับริการศนูย์ข้อมลู (B. Welton, 2017) ร่วมกบัการใช้งาน Docker 
Container บน SSD (Q.  Xu, 2017)  
 ดงันัน้ในงานวิจยันี ้ได้เลือกท าการเปรียบเทียบกบัระบบไฟล์ XFS ที่มีการเขียนแบบ Copy-on-
Write หรือการเขียนอา่นพร้อมกนัได้ ส าหรับระบบไฟล์ BtrFS นัน้ออกแบบมาให้ท างานด้วยฟังก์ชนัเสริม
พิเศษ ได้แก่ การส ารองไฟล์กระจายแยกโฟลเดอร์ พร้อมความสามารถในการบนัทึกแบบรายการ ดงันัน้
จึงเลือกการบีบอดัข้อมลูก่อนบนัทึกมาวนัประสิทธิภาพ ด้วยภาระงานของฐานข้อมลูร้านค้าออนไลน์ ซึ่ง
ถือเป็นกิจกรรมพืน้ฐานของผู้ให้บริการทัว่ไป โดยผลลพัธ์ในด้านปริมาณพบวา่ BtrFS ร่วมกบับีบอดัข้อมลู
ใช้พืน้ที่น้อยกวา่ระบบไฟล์ XFS แต่ให้ผลประสิทธิภาพการบริการท่ีด้อยกวา่ ซึ่งมีรายละเอียดในสว่นของ
ผลการศึกษาและวิจารณ์ ในส่วนวิธีการศึกษา ได้กล่าวถึงพืน้ฐานของเคร่ืองมือที่น ามาใช้งาน และ
โครงสร้างชดุทดสอบวดัประสทิธิภาพของงานวิจยันี ้และกลา่วสรุปการวิจยัในสว่นท้ายตอ่ไป  
 
วิธีการศึกษา  
 ส่วนของการศึกษาวิจยัผู้ วิจยัน าเสนอหลกัการของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัได้แก่ โปรแกรม 
Docker  ชุดภาระงาน OLTP และขัน้ตอนการบีบอดัข้อมลูส าหรับระบบไฟล์ BtrFS ส าหรับวิธีการท าวิจยั
เพื่อพิสจูน์ข้อสมมติฐานของงานวิจยั เพื่อน าไปสูผ่ลการวิจยัและการสรุปในสว่นถดัไป  
Docker Container โปรแกรม Docker ถือเป็น Software Container ที่ถกูพฒันาขึน้มาให้สามารถจดัการ 
Container ได้ง่าย Image มีขนาดเล็ก แยกเป็นชัน้ ๆ สร้างแนวคิด build, ship, run ที่แต่ละรอบของการ
สร้าง Container เร็วขึน้มาก ท าให้เป็นที่สนใจ และก าลงัแพร่หลายในกลุ่ม Developer และ System 
Admin องค์ประกอบของตา่ง ๆ ของ Docker 
 Docker image คื อ ต้นแบบของ  Container (Smile Interactive Co., Ltd. 2560) ส าห รับ
ระบบปฏิบตัิการลนิกุส์ท่ีมีการติดตัง้ โปรแกรมประยกุต์และมีการก าหนดการท างานตา่งๆ ไว้แล้ว สามารถ
ท าได้โดยการ build ไฟล์ Dockerfile เพื่อน ามาใช้เป็น Docker Container หรือเรียนใช้งานจาก Docker 
Image ส าเร็จรูปจากเว็บไซต์ hub.docker.com ได้ทนัที 
 ระบบไฟล์ BtrFS เป็นโครงสร้างต้นไม้แบบหลายชัน้ และเก็บข้อมลูชนิด ไว้ในรูปแบบรายการ 
และแยกรายการออกเป็นกลอ่ยย่อย อ้างอิงด้วยคีย์ ผ่านโครงสร้างไดเรกเทอรี โดยโครงสร้างต้นไม้  เป็น 
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Abstract Data Type จึงเก็บสมาชิกตัวบนสุดที่อ้างช่ือว่า Root สามรถเก็บข้อมูลเรียง และช่วยค้นหา 
แทรกข้อมูล ลบ เหมาะสมส าหรับระบบที่อ่าน และเขียนบล็อกข้อมูลที่มีจ านวนมาก  ๆ นิยมใช้ใน
ฐานข้อมลู และ ระบบไฟล์ส าหรับหนว่ยบนัทกึข้อมลู 
 ภาระงานร้านค่าออนไลน์ ระบบร้านค้าออนไลน์ TPC-C ได้รับการเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 
2535 โดย TPC Benchmark C ส าหรับการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) TPC-C มีความซบัซ้อน
กว่ามาตรฐาน OLTP TPC-A จากประเภทธุรกรรมหลายประเภทฐานข้อมลูที่ซบัซ้อน และโครงสร้างการ
ท างานโดยรวม TPC-C ประกอบด้วยการท าธุรกรรมที่เกิดขึน้พร้อมกัน ท่ีมีกรณีศึกษาที่ส าคญั ได้แก่ 
ร้านค้าออนไลน์ การจองเที่ยวบิน และ สงัคมออนไลน์ของทวิสเตอร์ ส าหรับงานวิจยันีเ้ลือกใช้ภาระงาน
ร้านค้าออนไลน์ ท่ีมีความสมัพนัธ์ของฐานข้อมลูตาม  
Figure 1 ประกอบด้วยตาราง 9 ตาราง ได้แก่ ข้อมลูลกูค้า คลงัสินค้า จุดพกัสินค้า ต าบล สินค้า ประวตัิ
การสัง่สนิค้า การสัง่สนิค้า และ รายการสนิค้า   
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Figure 1 ER diagram ระบบร้านค้าออนไลน์ 
 

การบีบอดัข้อมูล (Compression Algorithm) การวิจยันี ้เลือกใช้การบีบอดัข้อมลู LZO ถือเป็น
การบีบอดัที่ไม่มีการสญูหาย และสามารถคืนข้อมูลกลบัด้วยเร็ว ได้ความนิยมใกล้เคียงกับ gzip และ 
bzip เน้นท่ีความเร็วของกระบวนการบีบอดั  กรณีขัน้ตอนการบีบอดัของ ZLIB มีการพฒันามาจากการใช้
เก็บรูปภาพแบบ GIF ด้วยหลกัการท่ีลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการบีบอดัเช่นเดียวกบั ZIP การวิจยันี ้
น ามาใช้งานร่วมกบัระบบไฟล์ BtrFS เพื่อบีบอดัข้อมลูก่อนการบนัทกึข้อมลู 
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วิธีการวิจัย  

การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบไฟล์ส าหรับจดัเก็บข้อมลูระหว่าง BtrFS และ 
XFS ด้วยภาระงานฐานข้อมลูร่วมกบักิจกรรมร้านค้าออนไลน์ของ TPC-C โดยมีโครงสร้างตาม  

 
Figure 2 ในส่วนแรกและชุดการทดสอบในส่วนถัดไป และน าเสนอผลการทดสอบพร้อม

วิเคราะห์ผลในสว่นของสรุปผลการวิจยั 
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Figure 2 โครงสร้างเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับการวิจยั 
 

จาก  
 
Figure 2 เคร่ืองแม่ข่ายมีคุณสมบัติ CPU Intel® Xeon® X3360 ความเร็ว 2.83 GHz RAM 4 

GB SSD 128 GB พร้อมติดตัง้ระบบปฎิบัติการ CentOS 7.4 และโปรแกรม Docker CE 17.06 โดย
ภายในซอฟต์แวร์ Docker Container จะมีระบบปฎิบตัิการ CentOS 6.9 โปรแกรม MySQL 5.7 ส าหรับ
เคร่ืองลกูขา่ยมีคณุสมบตัิ Core i7 @3.40 GHz RAM 8 GB ติดตัง้ระบบปฎิบตัิการ CentOS 7.4 โปรแกรม 
Sysbench  
 โครงสร้างในการใช้วดัประสิทธิภาพของหน่วยบนัทึกข้อมลูร่วมกบัคอนเทนเนอร์ เพื่อให้บริการ
ฐานข้อมูลจากโปรแกรม  Docker มีรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ส าคัญของคอนเทนเนอร์คือ 
ระบบปฏิบตัิการ CentOS 6.9 และโปรแกรม MySQL 5.7 โดยท าการเช่ือมตอ่หนว่ยบนัทกึข้อมลูภายนอก 
เมื่อใช้ค าสัง่ “docker run” ที่มีฟังก์ชนั –v เพื่อระบโุฟลเดอร์ภายในเคร่ืองแมข่า่ยกบัโฟลเดอร์ของคอนเทน
เนอร์ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
กรณีให้บริการฐานข้อมลูด้วยโปรแกรม Oltpbench 
“. / oltpbenchmark. –b tpcc –c config / tpcc_mysql57.xml - -execute=true –v –s 10 –o tpcc01” 
ค าสัง่ที่ใช้เรียกรีเควสไทม์ตามจ านวนครัง้ที่รัน 
“ vim results // tpcc01 . 5 . res” 
รูปแบบการให้บริการบนฐานข้อมลูด้วยระบบไฟล์จ านวน 4 ประเภท ดงันี ้ 
ระบบไฟล์ XFS รูปแบบไฟล์ที่มาพร้อมกบั Kernel 4.0 ของระบบปฏิบตัิการลนิกุส์ 
ระบบไฟล์ BtrFS-NO แบบไม่บีบอดั ซึ่งท าการสร้างพาร์ติชัน่ท่ีตัง้ค่าระบบไฟล์แบบ BTRFS และเช่ือมตอ่
ใช้งานกบัคอนเทนเนอร์ 
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ระบบไฟล์ BtrFS-ZLIB บีบอดัด้วยขัน้ตอน zlib ซึ่งท าการสร้างพาร์ติชั่นที่ตัง้ค่าระบบไฟล์แบบ BTRFS 
และเช่ือมตอ่ใช้งานกบัคอนเทนเนอร์ พร้อมระบขุัน้ตอนการบีบอดัด้วยค าสัง่  
“mount -t btrfs -o compress=zlib /home_brtfs /dev/sdc” 
ระบบไฟล์ BtrFS-LZO บีบอดัด้วยขัน้ตอน lzo ซึง่ท าการสร้างพาร์ติชัน่ท่ีตัง้คา่ระบบไฟล์แบบ BTRFS และ
เช่ือมตอ่ใช้งานกบัคอนเทนเนอร์ พร้อมระบขุัน้ตอนการบีบอดัด้วยค าสัง่ 
 “mount -t btrfs -o compress=lzo /home_brtfs /dev/sdc” 
 การทดสอบใช้ฐานข้อมลูที่สร้างโดยค าสัง่ของ OLTP-bench ด้วยภาระงานร้านค้าออนไลน์ บน
หนว่ยบนัทกึข้อมลู 4 ประเภท ได้แก่ XFS BtrFS BtrFS-ZLIB และ BtrFS-LZO ด้วยค าสัง่การทดสอ 
อตัราการเรียก 5,000 ครัง้ จ านวน 100 ลกูขา่ย กิจกรรมการสัง่ซือ้ 45% การช าระเงิน 43% การตรวจสอบ
สภานะการสัง่ซือ้ 4% การจดัสง่ 4% และ สนิค้าคงคลงั 4%  
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการวดัประสิทธิภาพน าข้อมูลมาสรุปและแยกประเด็นได้ 3 ด้าน ส่วนแรกคือพืน้ที่จดัเก็บ 
เวลาเฉลีย่ในการตอบสนอง และประสทิธิภาพของการ  
 พืน้ที่การจดัเก็บข้อมูล จากการจดัเก็บข้อมลูฐานข้อมลูเหมือนกนับนพืน้ที่ระบบไฟล์ของหนว่ย
บนัทกึที่แตกตา่งกนั ตาม Figure 3 เปรียบเทียบระกวา่ง XFS BtrFS BtrFS-ZLIB และ BtrFS-LZO   

  
Figure 3 ปริมาณการใช้งานพืน้ที่จดัเก็บไฟล์บนหนว่ยบนัทกึข้อมลู 
 
 ส าหรับพืน้ท่ีจดัเก็บท่ีบีบอดัได้สงูสดุโดยเทียบกบั XFS พบวา่ BtrFS-LZO ให้พืน้ท่ีจดัเก็บได้น้อย
ที่สดุที่ 29% ที่ 666 Mbytes เนื่องจากขัน้ตอนวิธี LZO เน้นเร่ืองของที่ความเร็วและพืน้ที่ในการจัดเก็บ
แตกต่างจาก BtrFS-ZLIB บีบอดัข้อมูลได้ 25% ที่ 702 Mbytes ซึ่งเน้นหนกัที่การใช้ทรัพยากรระหว่าง
ขัน้ตอนการบีบอดัที่น้อยจึงไม่ค านึงถึงพืน้ที่จดัเก็บ เห็นได้ว่ามีการลดพืน้ที่ได้มากกว่า 1 ใน 4 ของพืน้ที่
ปกติ  

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ แบง่การวดัประสทิธิภาพไว้ 2 สว่นคือ คา่ Throughput และ คา่เฉลีย่
เวลาตอบสนองตาม  

Figure 4  

969

666

702

949

 -  200  400  600  800  1,000  1,200

BTRFS-NO

BTRFS-LZO

BTRFS-ZLIB

XFS

Physical size (MBytes)



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

38 

 
Figure 4 ปริมาณการให้บริการและคา่เฉลีย่เวลาการตอบสนอง 

จาก  
Figure 4 ส าหรับค่า Throughput ให้ค่าสงูสดุบนระบบไฟล์ XFS และในกลุม่ของ BtrFS พบว่า 

BtrFS ที่ไม่บีบอัดข้อมูลมีประสิทธิภาพด้อยกว่า XFS ที่  387.51 request ต่อ วินาที และน้อยกว่า
ตามล าดบั BtrFS-LZO ที่ 364.60 request ตอ่ วินาที ตามข้อเสนอของหลกัการ LZO ที่มีความเร็วในการ
บีบอดัและคืนคา่ แตใ่ห้ประสทิธิภาพท่ีใกล้เคียงกนั BtrFS-ZLIB ที่ 362.41 request ตอ่ วินาที ไมเ่กิน 1%   
 ค่าเฉลี่ยเวลาการตอบสนอง ในสว่นของคา่เวลาเฉลี่ยในการตอบสนองโดยวดัตามช่วงเวลาของ
ภาระงานขณะร้องขอบริการตาม Figure 5 ซึง่ระบบไฟล์ที่มีประสทิธิภาพดี ต้องให้เวลาน้อยที่สดุ 
 

 
Figure 5 เวลาการตอบสนองตลอดช่วงเวลาการใดประสทิธิภาพ 
 
 จาก Figure 5 ระบบไฟล์ XFS ให้คา่เวลาตอบสนองน้อยกวา่กลุม่ของ BtrFS ที่ 182.69 225.88 
273.75 327.19 365.51 452.98 ตามล าดบั โดยในกลุ่มของ BtrFS ให้ค่าเวลาที่ดีที่สดุใน BtrFS-NO ที่ 
202.30 271.55 352.21 444.03 507.68 645.16 ตามล าดบั พบว่าขัน้ตอน ZLIB มีประสิทธิภาพท่ีดอ่ยก
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วา่ LZO ตามหลกัการของ LZO ที่มีความรวดเร็วในการบีบอดัและคืนคา่ข้อมลู เมื่อพิจารณาดภูาระงานท่ี
ละขึน้ตามภาพ และเมื่อไมม่ีการบีบอดัสามารถให้ประสทิธิภาพท่ีสงูกวา่อยา่งชดัเจน  
 
สรุป  
 การศึกษาเปรียบเทียบ โดยปัจจยัหลกัในการศึกษา คือระบบไฟล์ BtrFS ที่มีการบีบอดัข้อมลู ที่
มีค่าพืน้ฐานของระบบไฟล์ XFS ที่ได้รับความนิยมและใช้งานดัง้เดิม ส าหรับหน่วยบันทึกข้อมูลที่มี
ความเร็วสงูประเภท SSD  โดยน ามาวดัประสทิธิภาพด้วยภาระงานฐานข้อมลู MySQL บนสมมติฐานของ
การลดพืน้ท่ี เนื่องจากหนว่ยบนัทกึดงักลา่วมีขนาดที่เลก็เมื่อเทียบกบัหนว่ยบนัทกึพืน้ฐานจานแมเ่หล็กใน
ปัจจบุนั และสามารถจดัเก็บให้ปริมาณที่ลดลงด้วยการบีบอดัแบบ LZO ที่ 29% และ ZLIB ที่ 25% แตใ่น
เชิงการให้บริการหรือคุณภาพของการเขียนอ่านข้อมูล พบว่าผลลพัธ์ค่า Throughput ของฐานข้อมูล 
(BtrFS) 387.51 requerts/sec (BtrFS-lzo) 364.60 requerts/sec (BtrFS-lzo) 362.41 requerts/sec 
และ (XFS) 494.20 requerts/sec มีความสามารถด้อยลงอยา่งชดัเจนทัง้ปริมาณคา่ Throughput และคา่
เวลาเฉลีย่ในการตอบสนอง ซึง่ให้คา่ดีที่สดุบนระบบไฟล์ XFS และบน BtrFS ที่ไมม่ีการบีบอดั จึงสามารถ
สรุปข้อสมมติฐานได้วา่ การบีบอดัข้อมลูท าให้เกิดการสญูเสยี และลดประสทิธิภาพการให้บริการ 
ของฐานข้อมลูด้วยภาระงานฐานข้อมลูร้านค้าออนไลน์  
 ข้อแนะน าของการใช้งานพฒันาวิจัย ด้วยระบบไฟล์ที่น าเสนอกับ Docker อย่าง OverlayFS 
และ AUFS ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจและ ฟังก์ชันการใช้งานที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในหลาย
ประเด็น  
 
ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคณุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาที่ให้ทนุสนบัสนนุการ
น าเสนอและการท าวิจยั และหลกัสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์   
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MariaDB ด้วย Disk I/O Scheduler  
บน Docker Container 

Comparison of MariaDB Performance with Disk I/O Scheduler on Docker Container 
 

เสาวลักษณ์ ยีละงู1 กุลจิรา เทพวารินทร์1 กฤษณ์วรา รัตนโอภาส1* สุภาวดี มากอ้น1 และ พิกุล สมจิตต์1 
Saowalak Yeelangu1 Kunjira Tapwarin1 Kritwara Rattanaopas1* Supawadee Mak-on1 and Pikul Somjit1 

 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลา 
1Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 

    * Corresponding author: kritwara.ra@skru.ac.th  
 

บทคดัย่อ 
การท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ถือเป็นบริการท่ีส าคญัของศนูย์ข้อมลู ซึง่ที่ต้องมีความพร้อมใน

การให้บริการและสามารถผสานเทคโนโลยีใหม ่โดยรูปแบบของเคร่ืองแมข่่ายเสมือนจริงแบบ Container     
ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเคร่ืองแม่ขา่ยโดยตรง และผู้วิจยัเลือกโปรแกรม Docker เพื่อวตัถปุระสงค์หลกั
ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยบนัทึกข้อมลูที่มี Disk I/O Scheduler แตกต่างกนัคือ CFQ Noop และ 
Deadline ด้วยภาระงานธุรกรรมออนไลน์ (oltp) ของฐานข้อมลู MySQL ผ่านโปรแกรม sysbench ด้วย
ชุดค าสั่ง  SQL ไ ด้แก่  Select Insert Update และ  Delete พบว่า ในกรณี  SQL-Select ไ ด้ผลลัพธ์  
(Deadline) 604,332 รายการ (CFQ) 603,495 รายการ และ (Noop) 609,542 รายการ และผลลพัธ์เวลา
เฉลี่ยในการตอบสนอง (Deadline) 50.84 มิลลิวินาที (CFQ) 50.91 มิลลิวินาที และ (Noop) 50.41 
มิลลวิินาที สรุปได้วา่การจดัการ Scheduler แบบ Noop ให้ประสทิธิภาพของการให้บริการฐานข้อมลูด้วย
เคร่ืองแมข่า่ยแบบ Container 
ค าส าคัญ: ฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์, Docker Container, หน่วยบนัทกึข้อมลู  
 

Abstract  
 Data Center has online transaction processing (oltp) which is the popular service. It 
must ready to use and investigate with new technology. Container is the new virtualization 
instance that it can access native driver. This paper used Docker container which is the most 
popular at the moment. We evaluated Disk I/O scheduler including CFQ, Noop and Deadline. 
Workload using MariaDB transections of Oltp including Select, Insert, Update and Delete create 
by sysbench. The performance result of SQL-Select case has (Deadline) 604,332 transections, 
(CFQ) 603,495 transactions and (Noop) 609,542 transections.  The response time result of SQL-
Select case has (Deadline) 50.84 millisecond, (CFQ) 50.91 millisecond and (Noop) 50.41 
millisecond. The best performance shown Noop scheduler has more the best database 
performance with container server. 
Keywords: RDBMS, Docker Container, storage 
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บทน า  
 Container เป็นแนวคิดของการสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะให้ซอฟต์แวร์ท างานได้โดยไม่ยุ่งกับ
ซอฟต์แวร์ตวัอื่นบนระบบปฏิบตัิการเดียวกนัและยงัคงท างานบน Container หรือ Server ตวัอื่นได้ปกติ 
กลุ่มของ Software Container มีการใช้งานมานาน ยงัไม่แพร่หลาย เนื่องจากมีการใช้งานค่อนข้างยาก 
ซึ่งมีส่วนติดต่อกับผู้ ใช้ในรูปแบบค าสั่งแบบ Command Line และในปัจจุบันได้มี Engine ที่มีช่ือว่า 
Docker เป็นตวัจัดการ Container ที่ใช้งานได้ง่าย และเป็นที่นิยมในวงกว้าง container เป็นการจ าลอง
และควบคมุสภาพแวดล้อมส าหรับการสัง่งานเฉพาะบาง Service สว่นรูปแบบท่ีนิยมดัง้เดิมอยา่ง Virtual 
Machine จะเป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมทัง้เคร่ืองเสมือนจริงและระบบปฏิบตัิการ ขึน้มาเป็นเพื่อให้มี
การบริการหลายรูปแบบในเคร่ืองเดียวกัน แตกต่างกนัโดยสิน้เชิงกับ Container ของโปรแกรม Docker 
ให้บริการในลกัษณะหนึง่เคร่ือง Container หนึง่บริการ  
 งานวิจยันีเ้ลือกเจาะจงบริการหลกัของศนูย์ข้อมลูด้วย ฐานข้อมลู MariaDB ซึ่งพฒันาแยกออก
จาก MySQL ส าหรับการออกแบบให้บริการฐานข้อมูลอย่าง MariaDB ร่วมกับ Container ของ Docker 
จ าเป็นต้องแยกสว่นการบนัทกึข้อมลูหรือพืน้ท่ีเก็บข้อมลูออกจาก Container ในรูปแบบโฟลเดอร์ภายนอก 
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการท างานบน Virtual Machine จึงถือเป็นความท้าทายในการออกแบบ
ให้บริการที่กล่าวไว้ว่าซบัซ้อนในข้างต้น เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยหลกัการจดัล าดบัข้อมลูของ Linux 
Disk Scheduler ได้แก่ Completely Fair Queuing (CFQ), Noop  และ Deadline ซึง่มีรูปแบบการท างาน
ที่แตกต่างต่างกับนัน้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริการฐานข้อมูลบน Container โดย CFQ ถูก
พฒันาใช้กบั Linux kernel ด้วยเวอร์ชนั 2.6.23 เป็นต้นมา ซึ่งได้น ามาใช้งานบนหน่วยบนัทึกตา่ง ๆ สว่น 
Noop จะมีการท างานในรูปแบบ first-in first-out (FIFO) และเหมาะส าหรับใช้ร่วมกับหน่วยบันทึก
ความเร็วสงู ส่วน Deadline จะมีการท างานในรูปแบบการรับประกนัเวลาของ Process ที่ใช้งานหน่วย
บนัทึกในขณะนัน้ จึงกล่าวได้ว่าขัน้ตอนวิธีของการจดัล าดบัข้อมลูแต่ละแบบมีความแตกต่างกันสิน้เชิง 
พร้อมกบัฐานข้อมลูถือเป็นกิจกรรมที่ใช้งานหนว่ยบนัทกึข้อมลูตลอดเวลา ด้วยภาระงานท่ีจ าลองจากการ
ใช้งานจริงของ OLTP จากโปรแกรม Sysbench ซึง่ให้รูปแบบค าสัง่ SQL ที่เจาะจงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
เพื่อน าเสนอและสรุปค่าของจ านวน Transaction ของ SQL ที่สร้างจ าลองกิจกรรมย่อย ได้แก่ การซือ้
สินค้า การช าระเงิน สถานะของการสัง่ซือ้ ตรวจสอบการจัดส่งและการตรวจสอบคลังสินค้า พร้อม
น าเสนอและสรุปผล     
 เนือ้หางานวิจยันี ้มีสว่นของวิธีการศึกษา เพื่อบรรยายถึงเคร่ืองมือ และวิธีการออกแบบการวดั
ประสทิธิภาพตามปัจจยัที่ระบใุนเปา้หมายของงานวิจยั ในหวัข้อผลการศกึษาและการวิจารณ์กลา่วถึงผล
การวดัประสทิธิภาพ และข้อสรุปในสว่นท้าย 
 
วิธีการศึกษา  
 Linux Disk Scheduler เ ป็นการก าหนดเวลาโดยการสนับสนุนกระบวนการหลาย ๆ 
กระบวนการ ซึ่งรวมเข้าใน Linux kernel เวอร์ชนั 2.6.23 และเลือกการเร่ิมต้นของการจัดก าหนดการของ 
I/O บน Linux6 ซึง่มีด้วยกนั 3 แบบ คือ CFQ, Noop และ Deadline โดย CFQ เป็นการรักษาความสมดลุ
ของแต่ละค าสัง่การใช้งานโดยกระจายข้อมลูที่สง่ไปเท่า ๆ กนัสว่น Noop เป็นการก าหนด I/O ที่ง่ายที่สดุ
โดยใช้การก าหนดการในรูปแบบของ First-in, First-out (FIFO) และสว่นของ Deadline จะเป็นการท างาน
ที่ช่วยลดช่วงเวลาดีเลย์ของการท างานที่ใช้อยู่ หรือออกค าสัง่ให้มากที่สุด ซึ่งจะท างานที่ละอย่างโดย
พยายามท าแตล่ะอยา่งให้เร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้ 
 CFQ ท าหน้าที่รักษาความสมดลุของแต่ละค าสัง่การใช้งานของเคร่ืองตามแต่ละการใช้งานที่
ท างานอยูโ่ดยกระจายข้อมลูที่สง่ไปเทา่ๆ กนั  
 Noop จะเป็นการใช้ CPU ให้น้อยที่สดุ  หากมีการท างานใน Noop 
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 Deadline จะเป็นการลดช่วงเวลาดีเลย์ของการท างานที่ใช้อยู่หรือออกค าสัง่ให้มากที่สดุ ซึ่งจะ
ท างานทีละอยา่งโดยพยายามท าแตล่ะอยา่งให้เร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้ 
 Docker คือ เคร่ืองมือตวัหนึ่งที่มีการท างานในลกัษณะจ าลองสภาพแวดล้อมขึน้มาบนเคร่ือง 
server เพื่อใช้ในการ run service ที่ต้องการ มีการท างานคล้ายคลงึกบั Virtual Machine เช่น VMWare, 
VirtualBox, XEN, KVM แต่ข้อแตกต่างที่ชดัเจนคือ Virtual Machine เป็นการจ าลอง ทัง้ระบบปฏิบตัิการ 
เพื่อใช้งานและหากต้องการใช้งาน service อื่น ๆ ต้องท าการติดตัง้เพิ่มเตมิบนระบบปฏิบตัิการ แตส่ าหรับ 
Docker แล้วจะใช้ Container ในการจ าลองสภาพแวดล้อมขึน้มา เพื่อใช้งานส าหรับ 1 Service ที่ต้องการ
ใช้งานเทา่นัน้ โดยไมต้่องมีสว่นของระบบปฏิบตัิการเข้าไปเก่ียวข้องเหมือน Virtual Machines ตามภาพ  
Figure 1 
 

 
Figure 1 ความแตกตา่งระหวา่ง Virtual Machine กบั Container (Doug Chamberlain, 2018) 
 

MariaDB เป็นระบบจดัการฐานข้อมลูที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย ให้บริการฟรี และมีการพฒันา
อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่สามารถท างานบนระบบปฏิบตัิการ Linux, UNIN และ Windows ด้วยความหลากหลาย
ของการท างานของ MySQL แล้ว ก็ยงัคงใช้แต่กบังาน web-based เป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้จึงมีการ
ออกแบบตวั MySQL ให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Open source enterprise stack หรือที่เรียกว่า “LAMP” 
ส่วน MariaDB แทน MySQL ที่ถูกน ามา Fork ออกจากต้นสาย MySQL มีโครงสร้างการท างานที่ไม่
แตกตา่งกนั การใช้ MariaDB แทน MySQL จึงหน้าจะเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ส าหรับผู้ใช้ระบบ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  มีการวิจยัของกิตติวฒัน์ กิติคณุ (กิตติวฒัน์ กิติคณุ, 2560) ท าการศึกษา
โปรแกรม Docker ที่สร้างเคร่ืองเสมือนจริงในรูปแบบ Container และรูปแบบการเช่ือมต่อหน่วยบนัทึก
ข้อมลูภายนอกทัง้ 3 แบบคือ “Host Directory” “Data Volume” และ “Data Container” ซึง่น ามาทดสอบ
ด้วยภาระงานธุรกรรมออนไลน์ของฐานข้อมลูจากโปรแกรม Sysbench และ OLTP Bench โดยพบวา่การ
ทดสอบแบบ Sysbench มีประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลได้ตามประสิทธิภาพของหน่วย
ประมวลผลที่ เพิ่มขึน้อย่างชัดเจน ส่วนการทดสอบแบบ OLTP Bench ให้ผลบริการของรายการ 
Transaction ในฐานข้อมูล MySQL ได้ไม่แตกต่างกัน แต่ส าหรับการเช่ือมต่อข้อมูลด้วยรูปแบบ Data 
Container ให้ผลประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิจยัถือเป็นแนวคิดเดียวกบังานวิจยันี ้แต่ใน
งานวิจยันีจ้ะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Disk I/O Scheduler ได้แก่ CFQ, Noop และ Deadline ด้วย
ฐานข้อมลู MariaDB บน Container ของโปรแกรม Docker กบัภาระงานธุรกรรมออนไลน์ 
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 วิ ธีการ วิจัย  ผู้ วิจัยได้ท าการอธิบายโครงสร้างเค ร่ืองแม่ข่ายและคุณลักษณะพร้อม
ระบบปฏิบตัิการ และโปรแกรมที่ส าคญัจากการออกแบบ Container ส าหรับ Docker โดยให้รายละเอียด
ของภาระงานในสว่นเคร่ืองมือ ส าหรับการทดสอบที่มีสมมติฐานหลกัของการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบหนว่ย
บนัทกึข้อมลูของโปรแกรม Docker ทัง้ 3 แบบ คือ CFQ, Noop และ Deadline 
 โครงสร้างเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับงานวิจัย โครงสร้างในการทดสอบประกอบด้วยเคร่ืองแม่ข่าย 
Dell PowerEdge R200 ที่มีคุณสมบัติ Intel® Xeon® X3360 @ 2.83 GHz หน่วยความจ าหลัก RAM 
4GB และหน่วยบันทึก Harddisk 1 TB พร้อมด้วยโปรแกรมบริหารเคร่ืองคอนเทนเนอร์ Docker CE 
เวอร์ชัน 17.06 และเคร่ืองลูกข่ายคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะคุณสมบัติ Intel® Core™ i7 600 @ 3.40 GHz 
RAM 8 GB ซึง่ติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ CentOS 7.4 64 bits และติดตัง้โปรแกรม Sysbench 0.4 ตามภาพ 
Figure 2 
Figure 2  โครงสร้างใช้วดัประสทิธิภาพของงานวจิยั 
 
 จาก Figure 2 การก าหนดและปรับเปลี่ยน Linux Disk Schedule ท าได้โดยใช้ค าสัง่“#echo 
noop> /sys/block/sdb/queue/scheduler” เพื่อตัง้คา่ I/O Scheduler ส าหรับฮาร์ดดิสก์ สามารถเปลีย่น
ได้ทัง้หมด 3 แบบได้แก่ Noop CQF และ Deadline เมื่อท าการก าหนดแล้วสามารถน าไปใช้ติดตัง้พร้อม
กับเ ร่ิมต้นใช้งาน Docker Container ด้วยค าสั่ง  #docker run-it –rm –privileged –name=mysql –
net=host-v=”/home_xfs/maradb/ : /var/lib/mysql/” –net=mac01 –ip=172.17.68.173 centos : 
mariadb01”/bin/bash”  
 เมื่อเร่ิมต้นท างานแล้วสามารถใช้งานฐานข้อมลูได้ และเข้าถึงจากด้วยการท ารีโมท โดยท าการ
ปรับชดุ I/O Scheduler ไปตามล าดบั noop CQF และ Deadline 
ชุดข้อมูล/ภาระงานวัดประสิทธิภาพ เป็นค าสัง่ที่ใช้ในการก าหนดขนาด และการเปลี่ยน mode เมื่อ
ต้องการทดสอบแต่ละmode ให้ท าการเปลี่ยนค่าที่ --oltp-nontrx-mode= update_key โดยการก าหนด
ขนาดทดสอบท่ี 50,000,000 ครัง้ตอ่เวลาสงูสดุ 60 วินาทีและในแตล่ะการทดสอบจะทดสอบ mode ละ 5 
ครัง้ โดยมี modeในการทดสอบได้แก่ select, update_key, insert, delete ด้วยชดุค าสัง่ดงันี ้
#sysbench –test=oltp –oltp-table-size=50000000 –mysql-host=172.17.68.173 –db-
driver=mysql –mysql-db=sysbench –oltp-mode=nontrx-mode=update_key –mysql-
user=project –mysql-password=Abcd@1234 –max-time=60 –oltp-read-only=on –max-
requests=0 –num-threads=512 run 
 ค าสัง่ข้างต้นมีส่วนส าคัญ คือ oltp-table-size ขนาดตาราง 50,000,000 ระเบียน max-time 
ก าหนดเวลาทดสอบ 60 วินาที และ num-threads ที ่512 thread แบบขนาน 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการวดัประสิทธิภาพน าข้อมลูมาสรุปและแยกประเด็นได้ของจ านวนค่า Transaction และ 
ค่าเวลาตอบสนองของการให้บริการ โดยแยกเป็นค าสั่ง  Select Insert UpdateKey และ Delete 
ตามล าดบั 
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 ประสิทธิภาพบริการ Transaction จากการจดัเก็บข้อมลูฐานข้อมลูเหมือนกนับนพืน้ท่ีระบบไฟล์
ของหน่วยบันทึกที่แตกต่างกันตาม Error! Reference source not found. เปรียบเทียบระหว่าง I/O 
Scheduler ได้แก่ noop CQF และ Deadline  

 
Figure 3 ปริมาณการใช้งานพืน้ที่จดัเก็บไฟล์บนหนว่ยบนัทกึข้อมลู 
 
 แสดงค่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Transaction ที่ท างานได้บน Disk I/O Scheduler ทัง้ 3 
แบบ โดยผลจากการเปรียบเทียบประสทิธิภาพของภาระงานทัง้ 4 แบบ พบวา่ SQL-Select ของ Noop ให้
ประสิทธิภาพสูงสุด 609,542.20 SQL-Insert ของ CFQ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 778,823.80 SQL-
UpdateKey ของ Noop ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และ SQL-Delete ของ Noop ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 
2,099,484.20 จากกราฟจึงสรุปได้วา่ Noop ให้ประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
Figure 4 ปริมาณการให้บริการและคา่เฉลีย่เวลาการตอบสนอง 
 
 แสดงค่าเวลาในการตอบสนองของ Disk I/O Scheduler ทัง้ 3 แบบ โดยเวลาที่ได้ในหน่วย
มิลลิวินาทีในแต่ละ Transection บนตารางที่มีระเบียนข้อมลูจ านวน 50 ล้านแถว ให้ผลลพัธ์เวลาในการ
ตอบสนองของ SQL-Select ใกล้เคียงกันทัง้ 3 แบบ ในด้านการตอบสนองของ SQL-Insert ให้ผลที่
ใกล้เคียงกนัทัง้ 3 แบบ สว่นในด้านของ SQL-Updatekey ให้ผลที่ใกล้เคียงกนัทัง้ 3 แบบ และในด้านของ 

SQL-Select SQL-Insert SQL-UpdateKey SQL_Delete

Deadline 604,332.20 774,647.40 1,903,805.80 1,979,889.20

CFQ 603,495.80 778,823.80 1,950,291.60 2,003,281.00

Noop 609,542.20 763,213.60 1,966,414.00 2,099,484.20
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SQL-Delete ให้ผลที่ใกล้เคียงกันทัง้ 3 แบบ จะเห็นได้ว่า Disk I/O Scheduler ทัง้ 3 แบบ ให้ค่าเวลาใน
การตอบสนองที่ใกล้เคียงกนั 
 
สรุป  

จากการตัง้สมมุติฐานของงานวิจยัในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MaraiDB
ด้ วย  Disk I/O Scheduler บน  Docker Container ด้ วย โปรแกรม  OLTP Bench ซึ่ ง เป รียบเทียบ
ประสิทธิภาพทัง้ 3 แบบได้แก่ CFQ Noop และ Deadline ด้วยภาระงานธุรกรรมออนไลน์ของร้านค้า
ออนไลน์ด้วยผลของค่าเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองของทุกกิจกรรมตามประเภทของ SQL ด้วย
ตารางข้อมูลที่มีจ านวนระเบียน 50 ล้านแถว ท่ีสามารถให้บริการภายในช่วงเวลา 60 วินาทีโดย SQL 
ผู้วิจยัก าหนดไว้ให้ผลของการให้บริการที่ไม่แตกตา่งกนั จึงสรุปได้วา่การให้บริการหนว่ยบนัทกึข้อมูลด้วย 
CFQ Noop และ Deadline ในการให้บริการด้านฐานข้อมลู ถึงแม้ว่าโครงสร้างและขัน้ตอนการเขียนและ
อา่นข้อมลูมีความแตกตา่งกนั 
ส าหรับ Disk I/O Scheduler มีรูปแบบขัน้ตอนการเขียน-อ่านข้อมลูที่แตกต่างกนั ซึ่งสามารถปรับแตง่คา่
คุณสมบัติได้เพิ่มเติม โดยงานวิจัยนีใ้ช้เพียงค่าตัง้ต้นเท่านัน้ จึงอาจท าให้ไม่สามารถแสดงถึงความ
แตกต่างได้อย่างชดัเจน และส าหรับระบบไฟล์ที่ใช้กับหน่วยบนัทึกอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ซึ่ง
ต้องศกึษาและทดสอบเพิ่มเติมส าหรับการพฒันาให้เกิดการใช้หนว่ยบนัทกึข้อมลูที่มีคณุภาพตอ่ไป   
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ระบบการส่ังอาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีศึกษา : ร้านอาหารบ้านริมผา 
System of ordering food and drinks Case Study : Baan Rim Pa Restaurant 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อจัดท าเว็บไซต์การสั่งอาหารและเคร่ืองดื่มของ

ร้านอาหารบ้านริมผา 2) เพื่อลดระยะเวลาความผิดพลาดจากพนกังาน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์การสัง่อาหารและเคร่ืองดื่ม ของร้านอาหารบ้านริมผา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานเสิร์ฟใน
ร้านอาหารบ้านริมผา จ านวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานที่ใช้
เว็บไซต์การสัง่อาหารและเคร่ืองดืม่ สถิติที่ใช้ในการวิจยัคือ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือ
ในการพฒันาประกอบด้วยโปรแกรม Corona SDK และ โปรแกรม Sublime ผลการวิจยัพบว่า 1) ระบบ
การสัง่อาหารและเคร่ืองดื่มกรณีศึกษา : ร้านอาหารบ้านริมผา สามารถสัง่อาหารและเคร่ืองดื่มผ่าน
เว็บไซต์ได้ โดยพนกังานสามารถสัง่อาหารและเคร่ืองดื่มผา่นเว็บไซต์แทนท่ีจะใช้กระดาษในการสัง่อาหาร 
2) ผลจากการศึกษาความพึงพอใจตอ่การใช้ระบบการสัง่อาหารและเคร่ืองดื่ม ในภาพรวม x̅ = 3.97 อยู่
ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: เว็บไซต์, โดเมนเนม, ฐานข้อมลู 
 

Abstract 
The purpose of this research was to: 1) to create a website for ordering food and drinks 

at Baan Rim Pa restaurant 2) to reduce the time of error from employees 3) to evaluate website 
satisfaction, ordering food and beverage of Baan Rim Pa restaurant. Sample groups include the 
waitress in the restaurant, Baan Rim Pa, number 40. The tool used is satisfaction questionnaire 
for employees using websites, ordering food and drinks the statistics used in the research are 
average and standard deviation development tools include Corona SDK and Sublime programs. 
1) Food and beverage ordering system case study: Baan Rim Pa restaurant can order food and 
drinks through the website the staff can order food and drinks through the website instead of 
using paper to order food 2) the results of the study of satisfaction with the use of food and 
beverage ordering systems in the overall picture x̅ = 3.97 were at a high level. 
Keywords: website, domain name, database  
 
บทน า 

ธุรกิจร้านอาหาร (Torpenguin,2017) จึงเป็นธุรกิจดาวรุ่งตลอดไม่ว่าช่วงเศรษฐกิจจะอยู่ในขา
ขึน้หรือขาลง เพราะอาหารเป็นปัยจยั ส าคญัในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้สงัคมเมืองในปัจจุบนั ที่ผู้คนเร่งรีบ
ออกไปท างานตัง้แตเ่ช้าจนถึงค ่า ไมม่ีเวลาปรุงอาหารเอง และอยูก่นัในลกัษณะครอบครัวเดี่ยว จึงมีความ

mailto:s5810886129@pkru.ac.th
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จ าเป็นต้องพึ่งพาร้านอาหาร (Krungsri GURU,2017) แต่ร้านอาหารสว่นใหญ่ยงัขาดระบบที่จะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กบัธุรกิจร้านอาหาร  
 ผู้จดัท าวิจยัได้จดัท าเว็บไซต์ (Thai Webmaster Association, 2018) ในการรับรายการอาหาร
และเคร่ืองดื่มส าหรับใช้ภายในร้านอาหารบ้านริมผา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัทางร้านอาหาร ท า
ให้ธุรกิจ ร้านอาหารมีประสทิธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ วตัถปุระสงค์ได้แก่ 

1.1 เพื่อจดัทาเว็บไซต์ระบบการรับรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีศกึษา : ร้านอาหารบ้านริม
ผา อนัเนื่องจากทางร้านยงัไมม่ีระบบในการรับรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 1.2 เพื่อลดระยะเวลาและความผิดพลาดอันเนื่องมาจากทางร้านยงัคงใช้พนักงานเป็นผู้ รับ
รายการโดยการจดลงในกระดาษแล้วจึงสง่รายการดงักลา่วไปยงัห้องครัว  

1.3 เพื่อประเมินความพงึพอใจเว็บไซต์ระบบการสัง่อาหารและเคร่ืองดื่ม ของร้านอาหารบ้านริม
ผา 
 
วิธีการศึกษา 
 
วิธีการออกแบบฐานข้อมูล 
 ใช้ My SQL ในการสร้างหรือออกแบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ ในการสร้างฐานข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 

1.Table foodtb เป็นเทเบิลที่ใช้จดัเก็บข้อมลูของอาหาร ประกอบด้วย fid เป็นรหสัของอาหาร, 
fname เป็นช่ือของอาหาร และ fprice เป็นราคาของอาหาร 

2.Table watertb เป็นเทเบิลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของเคร่ืองดื่ม ประกอบด้วย wid เป็นรหัสของ
เคร่ืองดื่ม wname เป็นช่ือของเคร่ืองดื่ม และ wprice เป็นราคาของเคร่ืองดื่ม 

3.Table employee เป็นเทเบิลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของพนกังาน ประกอบด้วย eid เป็นรหสัของ
พนกังาน, ename เป็นช่ือของพนกังาน, elastname เป็นนามสกลุของพนกังาน และ epass เป็นรหสัผ่าน
ของพนกังานท่ีใช้ในการ login เข้าสูร่ะบบ 

4.Table ordertb เป็นเทเบิลท่ีใช้จดัเก็บการสัง่ซือ้ของลกูค้า ประกอบด้วย orid เป็นรหสัของการ
สัง่ซือ้ของลกูค้า, fid เป็นรหสัของอาหาร, wid เป็นรหสัของเคร่ืองดื่ม, notable เป็นหมายเลขโต๊ะ, nofood 
เป็นจ านวนของอาหาร, nowater เป็นจ านวนของเคร่ืองดื่ม และ eid เป็นรหสัของพนกังาน 

 
2.2 การสร้างแบบประเมินคณุภาพระบบการสัง่อาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีศกึษา : ร้านอาหาร

บ้านริมผา 
ขัน้ตอนการประเมินความพงึพอใจของแอพพลเิคชัน่ ซึง่ได้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ 

พนกังานภายในร้านอาหารบ้านริมผา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับเกณฑ์การวดัผลประเมินความพงึพอใจแบง่ออกเป็น 5 ระดบัได้แก่ 
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ระดบัคะแนน 4.01- 5.00 คือ ความพงึพอใจระดบัมากที่สดุ 
ระดบัคะแนน 3.01- 4.00 คือ ความพงึพอใจระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 2.01- 3.00 คือ ความพงึพอใจระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.01- 2.00 คือ ความพงึพอใจระดบัน้อย  
ระดบัคะแนน 0.00- 1.00 คือ ความพงึพอใจระดบัน้อยที่สดุ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการพฒันาระบบการสัง่อาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีศึกษา  : ร้านอาหารบ้านริมผาพนกังาน
สามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ผกูโดเมนเนมในการเข้าถึงภายในร้านได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Login screen, use 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Screen showing the table of the customers 
 

 
Figure 3 Food display screen 
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Figure 4 Drink list screen 
 

 
Figure 5 Bill display screen for food and beverage items 

 

 
Figure 6  This screen is a screen for restaurant managers to add and edit food and drink 
information. 
 
 การวิจัยพฒันาระบบการสัง่อาหารและเคร่ืองดื่ม กรณีศึกษา : ร้านอาหารบ้านริมผา เพื่อรับ
รายการอาหารและเคร่ืองดื่มของผู้ ใช้ที่มาใช้บริการภายในร้านอาหาร จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้งานเว็บไซต์ ใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) ด้านการใช้งานเว็บไซต์ 2) ด้านเก่ียวกับเนือ้หา 3) ด้านการ
ออกแบบและการจดัรูปแบบของเว็บไซต์ (ตาราง ท่ี 1–3) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ความคิดเห็นของพนกังานภายในร้าน เก่ียวกบัความพึงพอใจด้าน
การใช้งานเว็บไซต์พบวา่มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 3.88 ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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Table 1 The level of satisfaction of respondents Website usage  
ข้อที่ รายการ ค่าเฉลี่ย  

(�̅�) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจ 

3.67 0.93 มาก 

2 ความสะดวกสบายใน
การใช้งานของเว็บ 

4.07 0.65 มากที่สดุ 

3 ความถกูต้องในการ
แสดงผลลพัธ์ของเว็บ 

3.91 0.63 มาก 

4 ความยากงา่ยในการ
ใช้งานเว็บ 

3.84 0.77 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 3.88 0.14 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ความคิดเห็นของพนกังานภายในร้าน เก่ียวกบัความพงึพอใจด้าน
เก่ียวกบัเนือ้หา พบวา่มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.18 ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 
Table 2 The level of satisfaction of respondents about content 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ความคิดเห็นของพนกังานภายในร้าน เก่ียวกบัความพึงพอใจด้าน

การออกแบบและการจดัรูปแบบของเว็บไซต์พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก 
 
ตารางที่ 3 Level of satisfaction of respondents Website design and formatting 

ข้อที่ รายการ ค่าเฉลี่ย  
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 เนือ้หาของรายการอาหารและ
เคร่ืองดื่มมีความถกูต้อง 

4.27 0.59 มากที่สดุ 

2 แสดงราคาของอาหารและ
เคร่ืองดื่มได้ถกูต้องชดัเจน 

4.33 0.56 มากที่สดุ 

3 เนือ้หาสว่นอ่ืนแสดงได้ครบ
อยา่งเชน่ ช่ือพนกังานที่รับออ
เดอร์ โต๊ะอาหารที่ลกูค้านัง่ 

3.93 0.72 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.18 0.09 มากที่สดุ 

ข้อที่ รายการ ค่าเฉลี่ย  
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 การจดัรูปแบบของ
เว็บงา่ยตอ่การใช้
งาน 

3.98 0.66 มาก 

2 เนือ้หาจดัวางได้
เหมาะสม อา่นได้
สะดวก 

3.80 0.59 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 3.88 0.05 มาก 
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Drinking Water Bottle Counter on Production Line Using Internet of Things Technology 
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บทคดัย่อ 
 ในธุรกิจขนาดกลางและเล็กของโรงผลิตน า้ดื่มใช้ระบบการนบัขวดแบบเก่าหรือไม่มีระบบการ
นบัท าให้เกิดปัญหาในการวางแผนและควบคมุการผลิต บทความนีน้ าเสนอการพฒันาเคร่ืองนบัขวดน า้
ในสายการผลติด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ที่สามารถน าไปติดตัง้เพิ่มเติมบนสายการผลติเดิม
ได้ สามารถปรับระดบัความสงูให้เหมาะสมกับสายการผลิตได้ เคร่ืองนบัขวดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล NodeMCU (ESP8266) เป็นตวัประมวลผล, จอแสดงผล และใช้เซนเซอร์อินฟาเรดจ านวน 3 ตวั
จดัวางในแนวดิ่งส าหรับนบัขวดน า้ได้ 3 ขนาดคือขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ข้อมลูจ านวนและ
เวลาของขวดน า้ที่ผลิตแล้วจะนบัและถกูบนัทึกลงบนฐานข้อมลูผ่านทางช่องสญัญาณ Wi-Fi บทความนี ้
ได้น าเสนออลักอริธึมการตรวจจบัขวดแบบใหมโ่ดยการสุม่ตวัอยา่งสงู (Super-Sampling) ที่ท าให้มีความ
ถกูต้องแมน่ย าในการแยกขนาดถึงร้อยละ 100 ที่ระยะการวดัไมเ่กิน 5 เซนติเมตร 
ค าส าคัญ: เคร่ืองนบั, สายการผลิต, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, เซนเซอร์  
 

Abstract 
 In small and medium scale drinking water factories have a non-digitized counter or no 
counter in their production line. These conditions lead to many problems of production planning 
and controlling. This paper proposes a development of drinking water bottle counter for 
production line using the Internet of things technology, which can be implemented with the 
existing production line. The counter consists of the NodeMCU (ESP8266) microcontroller, 
monitoring display, and three infrared sensors in vertical alignment for counting three sizes of 
drinking water bottles e.g. small, medium and large sizes. A count and timestamp of an 
assembled bottle is recorded on a database via Wi-Fi channel. This paper proposes a novel 
bottle sensing algorithm using super-sampling  which provides more accuracy at 100% with a 
distance up to 5 centimeters. 
Keywords: counter, production line, internet of things, sensor 
 
บทน า 
 เนื่องจากที่โรงผลติน า้ดื่มขนาดกลางและเลก็ในปัจจบุนั ยงัใช้ระบบการนบัขวดน า้แบบเก่าที่เป็น
เชิงกล หรือบางโรงผลิตเก่าไม่มีระบบนบัในสายการผลิตหรือช ารุดเสียหายและยากต่อการซ่อมแซม ซึ่ง
อาจท าให้เป็นปัญหาในการวางแผนและการควบคุมการผลิต และยังอาจก่อให้เกิดปัญหาในระบบ
คลงัสินค้าหรือความเช่ือตรงของพนกังานผลิต ทีมวิจัยจึงได้น าเสนอการพฒันาเคร่ืองนบัขวดน า้ดื่มที่
สามารถน าไปติดตัง้เพิ่มเติมหรือทดแทนเคร่ืองนบัในสายการผลติเดิมได้ โดยได้น าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
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ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) (กอบเกียรติ สระอบุล, 2560) มาพฒันาปรับปรุงระบบการผลิตน า้ดื่ม
บรรจขุวดเดิมให้ทนัสมยัสอดรับกบัยคุอตุสาหกรรม 4.0 
 ในปัจจบุนัระบบนบัขวดบนสายพานล าเลยีงจะออกแบบมาส าหรับการตรวจนบัขวดในลกัษณะ
เดียวเช่นขวดเปล่า หรือขวดบรรจุของเหลว ขวดแก้วหรือขวดพลาสติก นอกจากนีย้งัก าหนดขนาดของ
ขวดได้ขนาดเดียว (บริษัท คอมโพแม็ก จ ากดั, 2558) ท าให้เป็นต้นทนุท่ีสงูเกินกวา่ที่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มจะลงทนุได้  
 
วิธีการศึกษา 
 การออกแบบการท างานของเคร่ืองนบัขวดน า้ในสายการผลิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ ด้าน
ฮาร์ดแวร์และด้านซอร์ฟแวร์ซึง่จะแบง่การท างานออกเป็นสว่นตา่งๆ คือ สว่นเซ็นเซอร์ สว่นการประมวลผล
และสว่นการแสดงผล โดยมีผงัโครงสร้างดงั Figure 1 โดยในเคร่ืองนบัมีเซนเซอร์อินฟราเรดและปุ่ มรับค า
สัง่เป็นอินพทุมี NodeMCU เป็นตวัประมวลผล มีการแสดงผลผา่นจอแสดงผลแบบ LCD และสามารถสง่
ข้อมลูไปยงัระบบคลาวด์โดยผา่นช่องสญัญาณ  WiFi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Diagram of the proposed counter. 
 
โครงสร้างลกัษณะของเคร่ืองนบัขวดน า้ในสายการผลิตได้ออกแบบให้มีลกัษณะดงั  Figure 2 โดยเป็นขา
ตัง้ล้อเลื่อนท่ีสามารถติดตัง้ประกอบกบัระบบสายพานล าเลียงที่มีอยูไ่ด้ ต าแหน่งของเซนเซอร์อินฟราเรด
สามารถปรับขึน้ลงได้ตามระดบัความสงูของสายพานล าเลยีง 
 อลักอริธึมในการคดัแยกขนาดของขวดน า้ดื่มในสายการผลิตมีโฟลวชาร์ตและรูปแบบการเก็บ
ข้อมลูไบนารีดงัรูปที่ 3 (วศิน เพิ่มพรัพย์และคณะ, 2560) โดยทางด้านขวามือจะเห็นได้วา่ใช้ข้อมลูไบนารี
จ านวน 3 บิตแทนค่าเซนเซอร์ที่ตรวจจับการสะท้อนของแสงอินฟราเรดได้ ยกตวัอย่างค่าที่ตรวจจบัได้
ขณะไม่มีขวดน า้ ขณะมีขวดน า้ขนาดเล็ก ขณะมีขวดน า้ขนาดกลาง และขณะมีขวดน า้ขนาดใหญ่จะ
เท่ากบั 0, 1, 3 และ 7 ตามล าดบั ในการตรวจจบัพบว่าอปุสรรคของขวดน า้ใส ขนาดคอขวด และความ
แตกต่างของความสงูของขวดแตล่ะขนาดนัน้ตา่งกนัไมม่ากท าให้อาจเกิดข้อผิดพลาดของการตรวจจบัได้ 
โดยทีมงานได้เสนออลักอริธึมในการเพิ่มความแมน่ย าโดยการตรวจวดัซ า้ ในระหว่างที่เซนเซอร์เร่ิมตรวจ
พบขวดจนกระทัง่ขวดเคลื่อนที่พ้นผ่านเซนเซอร์ไปแล้ว ดงัแสดงในโฟล์วชาร์ต  Figure 3 โดยอลักอริธึมที่
น าเสนอนีจ้ะใช้ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างสูง (Super-sampling) (Dietrich, 2004) ซึ่งมีการวัดซ า้หลายๆ 
ในขณะท่ีขวดน า้เคลือ่นท่ีผา่น โดยหาคา่สงูสดุที่อา่นได้ในรอบการวดัดงักลา่วเป็นตวัแทนของคา่ที่วดัได้ 
 ส าหรับขวดน า้ดื่มที่ใช้ทดลองในงานวิจยันีป้ระกอบด้วยขวดน า้คละขนาด 3 ขนาด ดงัแสดงใน 
Figure 4 และในการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองนบัขวดน า้นัน้ท าโดยน าขวดน า้ที่บรรจนุ า้แล้ววางบน
รางเลื่อนให้มีระห่างระหว่างขวดเท่ากนั จ านวน 50 ขวด จากนัน้เลื่อนสานพานล าเลียงขวดน า้ผ่านกลอ่ง
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switches 
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display 
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Cloud 
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เซ็นเซอร์ แล้วสงัเกตจอแสดงผล LCD และข้อมลูบนฐานข้อมลูเพื่อค านวณคา่ความผิดพลาด เปรียบเทียบ
ผลลพัธ์ที่ระยะหา่งของขวดกบัเซนเซอร์ที่ระยะตา่ง ๆ กนั 
 

 
   Side view         Front view 
 
Figure 2 Designed structure of the proposed counter and a prototype. 
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Figure 3 Flowchart of detecting algorithm and binary output representing bottle sizes. 
 

 
Figure 4 Example of testing bottles. 
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Figure 5 Bottle counting report showing on a web browser. 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 
 ผลการทดลองจากการทดลองขวดน า้แต่ละขนาด ๆ ละ 50 ขวดทดลองท าซ า้ 3 รอบเพื่อหา
ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดแสดงดงัใน Table 1 จะเห็นได้ว่าเคร่ืองวดัที่ได้ออกแบบมีความแม่นย าสงูสดุ
โดยไมม่ีข้อผิดพลาดเมื่อใช้วดัในระยะไมเ่กิน 5 เซนติเมตร 
และส าหรับหน้าแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ของเคร่ืองนบัขวดจะแสดงดงั Table 5 โดยข้อมลูจ านวนขวดที่
นบัได้ลา่สดุจะแสดงอยูแ่ถวบนสดุ 
 
Table 1 Performance of the proposed counter at different distance of sensor. 

Bottle size Average Error (%) on Different Distance 
2 cm. 3 cm. 5 cm. 7.5 cm 10 cm. 

Large (1 Liter) 0 0 0 2 4 
Medium (600 ml.) 0 0 0 4 6 
Small (350 ml.) 0 0 0 0 0 

 
สรุป  
 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเคร่ืองนับขวดน า้ที่ได้ออกแบบนัน้สามารถท างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการใช้การชักตัวอย่างโดยท างานได้แม่นย าที่ระยะการตรวจจับไม่เกิน                
5 เซนติเมตร และสามารถบนัทึกและเรียกดขู้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ทัง้นีอ้าจพบปัญหาการหนว่ง
เวลาในการบนัทกึข้อมลูที่เกิดจากความเร็วของช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของระยะเวลาการวางถาดอนบุาลต่อน า้หนกัและอตัราการเจริญเติบโตของไก่กระทง      

สายพนัธุ์ Cobb คละเพศ ทัง้หมด 66,240 ตวั แบ่งไก่กระทงออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 33,120 ตวั ไก่กระทง
กลุม่ที่ 1 วางถาดอนบุาลเป็นเวลา 3 วนั และกลุม่ที่ 2 วางถาดอนบุาลเป็นเวลา 7 วนั บนัทึกข้อมลูน า้หนกั
ไก่อายุ 1 วัน 7 วัน และ 52 วัน และอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average daily gain: ADG) 
เปรียบเทียบด้วยวิธี t-test พบว่า น า้หนกัไก่อาย ุ1 วนั ทัง้ 2 กลุม่ ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p>0.05) 
แต่พบว่าการวางถาดอนุบาลเป็นเวลา 7 วัน น า้หนักไก่ที่อายุ 7 วัน และ 52 วัน (192.36±2.15, 
3,681.38±70.33 กรัม) มากกว่าวางถาดอนุบาลเป็นเวลา 3 วัน (152.11±4.80, 3,478.23±48.61 กรัม) 
อย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกับอตัราการเจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัของไก่ ที่วางถาด
อนบุาลเป็นเวลา 7 วนั มีค่าอตัราการเจริญเติบโตของไก่ในช่วงอาย ุ1-7, 1-52 และ 7-52 วนั (20.89±0.28, 
69.98±1.28 และ 67.09±1.36 กรัม/ตัว/วัน) มากกว่าการวางถาดอนุบาลเป็นเวลา 3 วัน (14.93±0.65, 
65.80±1.05 และ 63.95±0.89 กรัม/ตัว/วัน) อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ดังนัน้การวางถาด
อนบุาลที่มีระยะเวลานานกวา่มีแนวโน้มที่จะท าให้น า้หนกัและอตัราการเจริญเติบโตของไก่ที่ดีกวา่ 
ค าส าคัญ: การวางถาดอนบุาล, ไก่กระทง, อตัราการเจริญเติบโต 
 

Abstract 
 A study on effect of feeding tray placement period on the body weight and growth rate of 
66,240 Cobb broilers, divided into 2 groups of 33,120 each. The first group of broilers placed the feeding 
tray for 3 days and the second group placed the feeding tray for 7 days, data records 1 day, 7 days 
and 52 days of body weight and average daily gain (ADG) were compared using the t-test method. The 
results showed that body weight at 1 day not significant differences (p>0.05) but found that placed the 
feeding tray for 7 days, body weight at 7 days and 52 days (192.36±2.15, 3,681.38±70.33 g) more than 
placed the feeding tray for 3 days (152.11±4.80, 3,478.23±48.61 g) were significance (p<0.01), as well 
as the average daily gain (ADG) of placed the feeding tray for 7 days, average daily gain of 1-7, 1-52, 
and 7-52 days (20.89±0.28, 69.98±1.28 and  67.09±1.36 g/d) rather than placed the feeding tray for 3 
days (14.93±0.65, 65.80±1.05 and 63.95±0.89 g/d) were significantly (p<0.01). Therefore, the longer 
period of placing the feeding tray tendency to make body weight and growth rate of broilers better. 
Keywords: placement period of feeding tray, broiler, growth rate 
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บทน า 
การเลีย้งไก่ในช่วงระยะแรกมีความส าคญัมากที่สดุ หากมีการจดัการที่เหมาะสมจะท าให้มีการ

เจริญเติบโตที่ดีตัง้แตช่่วงแรกจนถึงช่วงท้ายของการเลีย้ง ซึง่สง่ผลให้ไก่กระทงสามารถแสดงลกัษณะทาง
พนัธุกรรมออกมาได้อย่างเต็มที่ตามศกัยภาพสายพนัธุ์ของไก่ โดยทางบริษัท ฟาร์มสงูเนิน จ ากดั (ฟาร์ม
หินซ้อน) ได้ก าหนดเปา้หมายน า้หนกัไก่ในช่วงสปัดาห์แรกต้องมีน า้หนกั 200 กรัม แตใ่นการเลีย้งไก่แตล่ะ
รุ่นที่ผ่านมาพบว่า ในช่วงสปัดาห์แรกไก่มีน า้หนกัตวัต ่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหต ุเช่น 
น า้หนักลูกไก่หลงัฟัก สภาพอากาศ อุณหภูมิ รวมถึงการดูแลและการจัดการต่างๆ ภายในโรงเรือน 
โดยเฉพาะการให้อาหารจะต้องใช้ภาชนะที่มีรูปร่างเหมาะสม มีปริมาณที่เพียงพอและวางไว้ในต าแหนง่ที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปือ้นและการแย่งกนักิน (กรมปศุสตัว์ , 2545) ตามปกติแล้วการวางถาด
อนุบาล ฟาร์มได้ก าหนดให้ใช้ระยะเวลา 3 วนั ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบตัิทัว่ไปในอุตสาหกรรมการเลีย้งไก่
กระทง ดังนัน้จึงได้มีการศึกษาการวางถาดอนุบาลเป็นระยะเวลา 3 วัน และ 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบ
น า้หนกัของไก่และอตัราการเจริญเติบโตของไก่ในช่วงอาย ุ7 วนั และ 52 วนั ซึง่สามารถใช้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจดัการลกูไก่ในฟาร์มได้อยา่งเหมาะสม 
 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 
สตัว์ทดลอง 
 ไก่กระทงพันธุ์  Cobb คละเพศ ช่วงอายุ 1-52 วัน จ านวน 66,240 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกเป็น 2 กลุม่ ใช้ไก่กระทงกลุม่ละ 33,120 ตวั 
 
วิธีการทดลอง 
 วางถาดอนบุาลตัง้แตอ่าย ุ1 วนั โดยแบง่เป็น 
กลุม่ที่ 1 วางถาดอนบุาลเป็นระยะเวลา 3 วนั จ านวนไก่กระทง 33,120 ตวั 
กลุม่ที่ 2 วางถาดอนบุาลเป็นระยะเวลา 7 วนั จ านวนไก่กระทง 33,120 ตวั 
 โดยแตล่ะกลุม่ใช้ถาดอนบุาลจ านวน 100 ใบ ให้อาหารวนัละ 2 ครัง้ ในช่วงเช้า (08.00-11.00น.) 
และช่วงบา่ย (13.00-16.00 น.) มีการเพิ่มพืน้ท่ีการกินอาหาร โดยปกูระดาษไว้ 2 วนั และให้อาหารใน ราง
อาหารอตัโนมตัิร่วมด้วย 
 
การเก็บบนัทึกข้อมูล 
      1. ไก่กระทงอาย ุ1 วนั สุม่ชัง่น า้หนกัจ านวน 8 ครัง้ๆ ละ 79-82 ตวั รวมทัง้สิน้ 645 ตวั 
      2. ไก่กระทงอาย ุ7 วนั สุม่ชัง่น า้หนกัจ านวน 12 ครัง้ๆ ละ 50 ตวั รวมทัง้สิน้ 600 ตวั 
      3. ไก่กระทงอาย ุ52 วนั สุม่ชัง่น า้หนกัจ านวน 12 ครัง้ๆ ละ 50 ตวั รวมทัง้สิน้ 600 ตวั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. ค านวณอตัราการเจริญเติบโตตอ่ตวัตอ่วนั  
     วิธีการค านวณ          ADG  =  น า้หนกัสดุท้าย − น า้หนกัเร่ิมต้น 
                                                               จ านวนวนัท่ีเลีย้ง 
 2. น าข้อมลูที่ได้จากการทดลอง คือ น า้หนกัและอตัราการเจริญเติบโตตอ่ตวัตอ่วนั มาวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติเปรียบเทียบความแตกตา่งของประชากรสองกลุม่ที่อิสระตอ่กนัแบบ t-test โดยใช้โปรแกรม 
SAS, 1982 (SAS user’s Guide: Statistics. SAS Inst. Inc, Cary, North Carolina.) 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 การทดลองเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาการวางถาดอนบุาลต่อน า้หนกัและอตัรา
การเจริญเติบโตของไก่กระทงที่อาย ุ7 วนั และ 52 วนั โดยแบ่งไก่กระทงออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ที่วาง
ถาดอนบุาลเป็นระยะเวลา 3 วนั และ กลุม่ที่วางถาดอนบุาลเป็นระยะเวลา 7 วนั ผลการทดลองพบวา่ 
น ้าหนกัไก่กระทงเฉลีย่ต่อตวั (กรมั) ทีอ่าย ุ7 และ 52 วนั  
 น า้หนักไก่กระทงที่อายุ 1 วัน ของทัง้ 2 กลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยน า้หนกัไก่กระทงเฉลี่ยต่อตวัของทัง้ 2 กลุม่การทดลอง มีน า้หนกัเฉลี่ยเท่ากบั 46.22±0.75 
กรัม/ตวั และ 46.35±0.85 กรัม/ตวั ตามล าดบั (ตารางที่ 1) ซึ่งน า้หนกัตวัที่ไม่แตกต่างกนัของแตล่ะกลุม่
ก่อนท าการทดลอง ท าให้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนน้อยลงประกอบกับมีความ
นา่เช่ือถือมากขึน้ 
 การทดลองวางถาดอนบุาลที่ระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่า การวางถาดอนบุาลเป็นระยะเวลา   
7 วัน มีผลท าให้ไก่อายุ 7 วัน และ 52 วัน มีน า้หนักเฉลี่ยต่อตัว เท่ากับ 192.36±2.15 กรัม/ตัว และ 
3,681.38±70.33 กรัม/ตวั ตามล าดบั ซึ่งมีน า้หนกัมากกว่ากลุ่มที่วางถาดอนุบาลเป็นระยะเวลา 3 วนั 
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 1) น า้หนกัตวัที่เพิ่มขึน้อาจเกิดจากการท่ีไก่มีพืน้ท่ีในการ
กินอาหารเพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อความต้องการ ปรางทิพย์ (2556) ได้กลา่วไว้ว่า หากมีการ
จดัเตรียมอปุกรณ์ให้น า้และให้อาหารที่ไมเ่พียงพอจะท าให้ไก่เกิดการแยง่กนักินมากขึน้ สง่ผลให้น า้หนกั
ตวัไม่ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนีย้งัมีรายงานว่า การจัดการพืน้ที่ให้อาหารที่เพียงพอของไก่กระทงใน
ระยะแรกช่วยเพิ่มน า้หนกัตวัและมีสว่นช่วยให้การใช้ถงุไข่แดงของไก่มีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโต
มากขึน้ (Diehl, 2015) 
 
ตารางที่  1 น า้หนกั (กรัม) ของไก่กระทงในแต่ละช่วงอายจุากการวางถาดอนุบาลเป็นระยะเวลา 3 วนั     
    และ 7 วนั 

ระยะเวลาวางถาดอนบุาล  
(วนั)  

คา่เฉลีย่ของน า้หนกัไกก่ระทง (mean+SE) 

อาย ุ1 วนั อาย ุ7 วนั อาย ุ52 วนั 
3  46.22±0.75a 152.11±4.80a 3,478.23±48.61a 
7  46.35±0.85a 192.36±2.15b 3,681.38±70.33b 

หมายเหตุ a,b,c อกัษรแตกตา่งกนัในแนวตัง้มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
อตัราการเจริญเติบโต (กรมั/ตวั/วนั) ทีอ่าย ุ1-7, 1-52 และ 7-52 วนั  
 พบว่าการวางถาดอนุบาลเป็นระยะเวลา 7 วนั มีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตของไก่กระทง
ในช่วงอายุ 1-7, 1-52 และ 7-52 วัน  เท่ากับ 20.89±0.28, 69.98±1.28 และ 67.09±1.36 กรัม/ตัว/วนั 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าการวางถาดอนุบาลเป็นระยะเวลา 3 วัน อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(p<0.01) (ตารางที่ 2) อตัราการเจริญเติบโตที่ดีอาจเกิดจากการที่ไก่กระทงมีน า้หนกัมากในช่วงแรก จึง
สง่ผลให้น า้หนกัตวัในช่วงอายตุอ่ไปมีแนวโน้มที่สงูขึน้ สอดคล้องกบั Diehl (2015) รายงาน หากท าให้ไก่
ในช่วงสปัดาห์แรกมีน า้หนกัสงูขึน้แล้วจะช่วยลดอตัราการสญูเสีย อีกทัง้ยงัสามารถส่งผลให้น า้หนกัตวั
สงูขึน้อยา่งสม ่าเสมอในช่วงท้ายของการเลีย้ง 
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ตารางที่  2 อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/ตวั/วนั) ของไก่กระทงในแต่ละช่วงอายจุากการวางถาดอนบุาล
เป็นระยะเวลา 3 วนั และ 7 วนั   

ระยะเวลาวางถาดอนบุาล 
(วนั) 

อตัราการเจริญของไก่กระทง (mean+SE) 
อาย ุ1-7 วนั        อาย ุ1-52 วนั       อาย ุ7-52 วนั 

3  14.93±0.65a 65.80±1.05a 63.95±0.89a 

7  20.89±0.28b 69.98±1.28b 67.09±1.36b 

หมายเหตุ a,b,c อกัษรแตกตา่งกนัในแนวตัง้มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
สรุป  
 การศกึษาระยะเวลาในการวางถาดอนบุาลต่ออตัราการเจริญเติบโตในไก่กระทงอาย ุ7 วนั และ 
52 วนั สรุปได้ว่าการวางถาดอนุบาลไว้เป็นระยะเวลา 7 วนั ท าให้ไก่กระทงที่อายุ 7 วนั และ 52 วนั มี
น า้หนักตวัมากขึน้ และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าการวางถาดอนุบาลไว้เป็นระยะเวลาเพียง 3 วนั 
ดงันัน้การวางถาดอนบุาลที่มีระยะเวลานานกวา่ มีแนวโน้มที่จะท าให้อตัราการเจริญเติบโตของไก่กระทง
ที่ดีกวา่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวางถาดอนบุาลให้มีระยะเวลานานขึน้จะสง่ผลให้ไก่กระทงมีอตัราการเจริญเติบโตดีขึน้ แต่
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและแรงงานที่มากขึน้ตามมา ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อสถานประกอบการในด้าน
การจัดการแรงงาน ดงันัน้การเลือกใช้ระยะเวลาในการวางถาดอนุบาลจึงควรพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ผลตอบแทนที่ได้จากการเจริญเติบโตของไก่กระทง กบัคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาที่เพิ่มขึน้ เพื่อความสะดวก 
เหมาะสม และความคุ้มคา่ส าหรับการจดัการในการด าเนินงานของสถานประกอบการ 
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บทคดัย่อ 

การใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่เช่ือมโยงกับการก าหนดเพศอินทผลัมด้วยเทคนิค Random 
Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ร่ วมกับ Bulked Segregant Analysis (BSA) เพื่ อจ าแนกต้น     
เพศผู้ และต้นเพศเมียอินทผลมัพันธุ์แม่โจ้ 36 กลุ่มดีเอ็นเอเพศผู้ และกลุ่มดีเอ็นเอเพศเมียถูกน ามาใช้
ส ารวจ ความแตกต่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากการคัดกรองไพรเมอร์ทัง้หมด 520 หมายเลข พบว่ามี 7 
หมายเลขที่แสดงความความแตกต่างของลายพิมพ์ดีเอ็นเอระหว่างกลุ่ม มีเพียงไพรเมอร์หมายเลข 
OPP03 แสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่คงเดิม และสามารถท าซ า้ได้ ดงันัน้จึงน าไพรเมอร์ OPP03 มาใช้จ าแนก
รายต้นเพศผู้และเพศเมียอินทผลมัพนัธุ์แมโ่จ้ 36 สามารถแสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนกนักบัลายพิมพ์ดีเอ็น
เอกลุม่เพศผู้และกลุม่เพศเมีย เคร่ืองหมายดีเอ็นเอนีส้ามารถน ามาใช้จ าแนกต้นเพศผู้และเพศเมียได้และ
ท าให้สะดวกรวดเร็วตอ่การระบเุพศในระยะต้นกล้าอินทผลมัพนัธุ์แมโ่จ้ 36  
ค าส าคัญ : อินทผลมั, พนัธุ์แม่โจ้ 36, การระบเุพศ, อาร์เอพีดี, ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

 
Abstract 

DNA marker linked to sex determination in date palm ( Phoenix dactylifera) using 
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) technique combined with Bulked Segregant 
Analysis (BSA) were used to identify male and female plant of cv.‘Maejo 36’. Bulked DNA sample 
from male and female groups were subjected to survey polymorphic markers.  
A total of 520  primers were screened and found that 7  primers showed polymorphic between 
the groups. Only one primer, OPP03 showed the same DNA pattern and reproducible. 
Consequently, OPP03  was applied to identify individual male and female plants and showed 
same DNA pattern as bulked groups.  This DNA marker can be used for identification of male 
and female plants,  as well as to facilitate sex determination in date palm at seedling stage of 
cv.‘Maejo 36’. 
Keywords: date palm, cv.‘Maejo 36’, sex determination, RAPD, DNA pattern 
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บทน า 

อินทผลมัเป็นพืชเศรษฐกิจดัง้เดิมในแถบตะวนัออกกลาง ตอนเหนือของแอฟริกา เป็นพืชที่มีอายุ
ยาว ชนิดแยกเพศแยกดอก (dioecious) มีจ านวนโครโมโซม 2n = 36 (Salem et al., 2007)  อยู่ในวงศ์ 
Arecaceae มีช่ือภาษาองักฤษว่า Date Palm และมีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix dactylifera 
เป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง มีหลากหลายพนัธุ์มีทัง้พนัธุ์ที่ใช้รับประทานผลสดและผลแห้ง (อภิชาติ 
และคณะ, 2556) อินทผลมัเป็นไม้ผลที่มีคณุคา่ทางโภชนาการสงู ต้นตวัเมียใช้ผลิตผลที่มีคณุภาพแตต้่น
ตวัผู้ ใช้ในการผสมเกสรเท่านัน้ ซึ่งในการปลกูอินทผลมัเพื่อการค้า อตัราสว่นของเพศผู้ประมาณร้อยละ  
8-10 เพื่อใช้ในการผสมเกสร อินทผลมัเป็นผลไม้ที่มีปลกูในประเทศไทยเป็นจ านวนน้อย เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชืน้ ท าให้ต้องน าเข้าอินทผลมั ควบคู่ไปด้วย ซึ่งอินทผลมัสว่นใหญ่ที่น าเข้ามกั
อยู่ในรูปทัง้ผลสดและแปรรูปแล้ว ทกุวนันีป้ระเทศไทยสง่ออกเป็นอนัดบัต้นๆ ขณะที่ภายในประเทศก็ยงั
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค อินทผลมัสายพันธุ์ไทยมีช่ือว่าพันธุ์  KL1 หรือพันธุ์แม่โจ้ 36 เป็นผลงานการ
พฒันาพนัธ์ุของนายศกัดิ์ ล าจวน หรือท่ีรู้จกักนัในนามสวนโกหลกั ซึง่สวนนีถื้อได้วา่เป็นสวนอินทผลมัแหง่
แรกในประเทศไทย ที่ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนได้อินทผลัม รับประทานผลสด คุณภาพดีส่งออก
ตา่งประเทศ ซึง่กวา่จะได้พนัธุ์ไทยนีต้้องใช้เวลานานกว่าจะผสมพนัธุ์ได้ให้สายพนัธุ์ที่แนน่อนและคงที่ โดย
สายพนัธุ์นีใ้ห้ผลผลิตในระยะเวลาเพียง 3 ปี และบางพืน้ที่ 1-2 ปีก็เร่ิมให้ผล แต่พนัธุ์ต่างประเทศจะต้อง
ใช้เวลานานถึง 7 ปี (วีรพนัธ์, 2556) จึงสามารถให้ผลผลติได้  

การระบเุพศของต้นกล้าอินทผลมัได้มีการศึกษา โดยใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพื่อประหยดัเวลา 
และคา่ใช้จ่ายในการปลกูเพื่อจ าหนา่ยผลสด และแปรรูป การทราบเพศของอินทผลมัเกษตรกรจะต้องรอด ู
ในแปลงที่ปลกูอินทผลมัเป็นเวลา 2 -3 ปี ได้มีการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอในการศึกษาความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมและระบเุพศของต้นกล้าอินทผลมั เพื่อจดัการเพาะปลกูในระบบการผลติให้มีประสิทธิภาพ
โดยมีอตัราส่วนต้นเพศผู้และต้นเพศเมียที่เหมาะสม Sedra et al. (1998) และ Al-Khalifah and Askari 
(2003) ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบ RAPD จ าแนกและศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมอินทผลมั
พนัธุ์การค้าหลายสายพนัธุ์  อีกทัง้ยงัมีการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่สามารถระบเุพศได้ในพืชที่เป็นพืชแยก
เพศแยกดอก ได้แก่ มะละกอ กีวี่ฟรุต ดีปล ีเป็นต้น ในอินทผลมัได้มีรายงาน การใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอใน
การระบเุพศของอินทผลมัโดยนพรัตน์ และคณะ (2558) พฒันาเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการระบุเพศ
อินทผลมัพันธุ์แม่โจ้ 36 ในระยะต้นกล้า ใช้ไพร์เมอร์ PH02F และ PH03R ซึ่งให้ผลผลิตพีซีอาร์ (PCR 
product ) ขนาดประมาณ 320 คู่เบส ที่มีความจ าเพาะกบัอินทผลมัเพศผู้ เท่านัน้ และได้พฒันาให้เ ป็น
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบข่มที่สามารถจ าแนกอินทผลมัได้ทัง้เพศผู้และเพศเมีย สว่นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
แบบ Microsatellite หรือ SSR จากรายงานของ Elmeer and Mattat (2012)แยกความแตกต่างของเพศ
อินทผลมัและสามารถแยกความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะที่เป็นโฮโมไซกสั และเฮทเทอโรไซกสัได้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงพนัธุ์พืช Dhawan et al. (2013) รายงานการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
แบบ RAPD ระบุเพศอินทผลมัและต่อมาได้มีการพัฒนาเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบสการ์ (Sequence 
Characterize Amplified Region, SCAR) ร่วมกับการใช้เทคนิคการรวมดีเอ็นเอของประชากรที่มีการ
กระจายตัว (Bulked Segregant Analysis, BSA) เพื่อระบุเคร่ืองหมายดีเอ็นเอในการก าหนดเพศ
อินทผลมัในพนัธุ์การค้าหลายสายพนัธุ์  

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อจ าแนกต้นเพศผู้  และต้นเพศเมียโดยใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบ 
RAPD ของอินทผลมัพนัธุ์แมโ่จ้ 36 ซึง่เป็นพนัธุ์ใหมท่ี่ปรับปรุงให้เป็นพนัธุ์รับประทานผลสด ให้ผลผลติเร็ว
และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของประเทศไทย  
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วิธีการศึกษา 
 

ตวัอย่างดีเอ็นเออินทผลมัพนัธุ์แม่โจ้ 36 ทีใ่ช้ศึกษา 
เก็บตวัอยา่งใบออ่นรายต้นอินทผลมัพนัธุ์แม่โจ้ 36 เพศผู้  และเพศเมียจากต้นท่ีทราบเพศเพื่อใช้

เป็นตัวอย่างแม่พิมพ์ในการท าปฏิกิริยาพีซีอาร์จากบ้านสวนอินทผลมัโกหลกั ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอ  
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ (genomic DNA) รายต้นจากใบอ่อน ด้วยวิธีการที่
ดัดแปลงมาจาก Doyle and Doyle (1987) และหทัย รัตน์  (2552) โดยบดตัวอย่างใบอ่อนด้วย
ไนโตรเจนเหลว และรวมดีเอ็นเอกลุ่มเพศผู้  และกลุ่มดีเอ็นเอเพศเมียตามวิธีการของ Dhawan et al. 
(2013) โดยใช้ดีเอ็นเอรายต้น แตล่ะต้น 2500 นาโนกรัม กลุม่ละ 10 ต้น  
 

การส ารวจความแตกต่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
การส ารวจความแตกตา่งลายพิมพ์ดีเอ็นเอใช้ไพร์เมอร์ของ Operon Technologies Inc ( USA ) 

ทัง้หมด 520 หมายเลข ได้แก่ ชุดไพรเมอร์ OPA OPC, OPD, OPE, OPF, OPG, OPH, OPI, OPJ, OPK, 
OPL, OPM, OPN, OPO, OPP, OPR, OPS, OPT, OPU, OPV, OPW, OPX, OPY, OPZ, OPAH และ
OPBH ส ารวจความแตกต่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกลุ่มเพศผู้ และกลุ่มเพศเมียอินทผลัม  โดยใช้
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบ RAPD ท าปฏิกิริยาพีซีอาร์ปริมาตร 20 ไมโครลติร ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ 
20 นา โนก รัม  1 x PCR buffer 0 .4uM primer 200uM dNTPs 3mM MgCl2 0 . 8  unit Taq DNA 
polymerase และเติมน า้กลั่นที่นึ่งฆ่าเชื อ้แล้วเพื่อปรับปริมาตร ใช้อุณหภูมิในปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
(temperature profile) ดงันี ้ระยะ pre-denaturation อณุหภมูิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 2 นาที จ านวน 1 
รอบ ในระยะ denaturation ใช้อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที ระยะ annealing ใช้
อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที จ านวน 45 รอบ ระยะ extension ใช้อณุหภมูิ 72 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที และระยะสิน้สดุใช้อณุหภมูิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จ านวน 1 รอบ 
ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอในอะกาโรสเจล ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ในสารละลาย 1 X TAE buffer 
ใช้ความตา่งศกัย์ไฟฟา้ 60 โวลล์ เวลา 80 นาที ย้อมอะกาโรสเจลด้วย ethidium bromide บนัทกึภาพลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอภายใต้แสงอลุตร้าไวโอเลต 
 

การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอกลุม่เพศผู้และกลุม่เพศเมียของเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่สามารถแสดง
ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่โดยพิจารณาจากภาพถ่ายลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากการปรากฏและไมป่รากฏของ
แถบดีเอ็นเอ ในต าแหน่งเดียวกนั น ามาเปรียบเทียบกบัลายพิมพ์ดีเอ็นเอรายต้นเพศผู้  และเพศเมีย เพื่อ
ยืนยนัผล เปรียบเทียบขนาดของชิน้สว่นดีเอ็นเอจากผลผลติพีซีอาร์โดยใช้ดีเอ็นเอมาร์กเกอร์ 100 bp Plus 
และ 1 Kb Plus DNA ladder (Thermo Scientific) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 
การส ารวจความแตกตา่งลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 จากการส ารวจเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่เช่ือมโยงกับการระบุเพศอินทผลมัพันธุ์แม่โจ้ 36 ด้วย 
ไพรเมอร์ทัง้หมด 520 หมายเลข พบวา่มีไพรเมอร์จ านวน 7 หมายเลขที่แสดงความแตกตา่งของลายพิมพ์
ดีเอ็นเอระหว่างกลุ่ม ดังแสดงใน Table 1 เมื่อน ามาท าปฏิกิริยาพีซีอาร์ซ า้อีก พบว่าไพรเมอร์ OPP03 
แสดงรูปแบบลายพิมพ์ที่คงที่ และสามารถท าซ า้ได้ ดงัแสดงใน Figure 1 ในขณะท่ี Dhawan et al.(2012) 
ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบ RAPD ร่วมกับการรวมดีเอ็นเออินทผลมักลุ่มเพศผู้ และกลุ่มเพศเมีย ใช้ 
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ไพรเมอร์ จ านวน 100 หมายเลข เพื่อจ าแนกความแตกต่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอระหว่างกลุม่ พบว่ามีเพียง
ไพรเมอร์ OPA02 ที่แสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่แตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ 
 
Table 1 Polymorphic DNA markers obtained from bulked DNA of female group and male group 
 

  Primer Sequences 
OPD15 5’ CATCCGTGCT 3’ 
OPF04  5’ ACCCCCGAAG 3’ 
OPG05  5’ CTGAGACGGA 3’ 
OPG08 5’ ACCTCAGCTC 3’ 
OPK10 5’ GTGCAACGTG 3’ 
OPP03 5’ CTGATACGCC 3’ 
OPU02 5’ CTGAGGTCTC 3’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Reproducible of DNA pattern of bulked DNA group from male and female groups of 
date palm cv ‘Maejo 36’ using primer OPP03. (Lane F1 and F2 bulked DNA from female group, 
Lane M1 and M2 bulked DNA from male group, Lane M represents 100 bp Plus DNA ladder) 
Arrow indicated polymorphic band of male and female groups.  
 
 
 
 
 
 
 

  M     F1     F2    M1  M2 

1200bp 
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Figure 2 Confirmation of DNA pattern of individual male and female plant in date palm c.v. 
‘Maejo 36’ using primer OPP03. (Lane BF bulked DNA from female group, Lane BM bulked 
DNA sample from male group, Lane 1-10 individual DNA sample from female plant, Lane 11-
20 individual DNA sample from male plant, Lane M represents 1 Kb Plus DNA ladder) 
Fragment size at 1200 bps indicated of individual male plants.  
 

 
Figure 3 DNA pattern of individual DNA sample collected from Kolak orchard  in date palm 
‘c.v.Maejo 36’ using primer  OPP03. (Lane BF bulked DNA from female group, Lane BM bulked 
DNA from male group, Lane 1-5 individual DNA sample from female plant, Lane 6-10 individual 
DNA sample from male plant,Lane M represents 100 bp Plus DNA ladder). Fragment size at 
1200 bps indicated individual male plants.  
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การยืนยนัลายพิมพ์ดีเอ็นเอรายตน้ 
จากการคดักรองไพรเมอร์ทัง้หมด 520 หมายเลข พบว่ามีไพรเมอร์ที่สามารถระบคุวามแตกตา่ง

ของลายพิมพ์ดีเอ็นเออินทผลมักลุ่มเพศผู้ และกลุ่มเพศเมีย มีทัง้หมด 7 ไพร์เมอร์ เมื่อน าเคร่ืองหมาย 
ดีเอ็นเอเหลา่นีม้าท าซ า้ พบว่ามีเพียง 1 หมายเลข คือหมายเลข OPP03 ที่สามารถจ าแนกความแตกตา่ง
ของลายพิมพ์ดีเอ็นเออินทผลมัเพศผู้  และเพศเมียอินทผลมัพนัธุ์แม่โจ้ 36 และลายพิมพ์ดีเอ็นเอคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีขนาดของแถบดีเอ็นเอขนาด 1200 bps ที่สามารถบ่งชีใ้นเพศผู้  แต่ในเพศ
เมียจะไม่มีการปรากฏของแถบดีเอ็นเอในเพศเมีย เพราะเป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบข่ม จากรายงาน
ของ Dhawan et al. (2013) ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอหมายเลข OPA02 ระบคุวามแตกต่างของลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเออินทผลมัพนัธุ์การค้ากลุม่เพศผู้และกลุม่เพศเมีย มีชิน้สว่นดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1 kb ที่ปรากฏ
เฉพาะในเพศผู้ เท่านัน้ แต่เมื่อน ามาใช้ทดสอบกบัพนัธุ์แม่โจ้ 36 กลุม่เพศผู้และกลุม่เพศเมียไม่พบความ
แตกตา่งของลายพิมพ์ดีเอ็นเอ แสดงให้เห็นวา่ไมส่ามารถน ามาใช้จ าแนกเพศพนัธุ์แมโ่จ้ 36 ได้ 

ได้มีการยืนยนัการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอหมายเลข OPP03 จ าแนกเพศโดยได้น าดีเอ็นเอรายต้น
เพศผู้  จ านวน 10 ต้น  และเพศเมียจ านวน 10 ต้น ที่น ามารวมดีเอ็นเอ ท าการยืนยนัการระบเุพศ พบว่า
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ แสดงความแตกตา่งระหวา่งเพศผู้  และเพศเมียมีลายพิมพ์ดีเอ็นเอคงเดิม และสามารถ
ท าซ า้ได้ดงัแสดงใน Figure 2 และเมื่อสุม่ตวัอยา่งดีเอ็นเอจากสวนโกหลกัรายต้นเพศผู้จ านวน 5 ต้น และ
เพศเมียจ านวน 5 ต้น มายืนยนัอีกครัง้ ก็พบวา่ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสามารถระบคุวามแตกตา่งของเพศผู้  และ
เพศเมียได้อย่างชดัเจน ดงัแสดงใน Figure 3 ชีใ้ห้เห็นว่าเคร่ืองหมายดีเอ็นเอหมายเลข OPP03 สามารถ
น ามาใช้จ าแนกเพศต้นกล้าอินทผลมัพนัธุ์แม่โจ้ 36 ได้ และแสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอในรูปแบบเดียวกนัซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลกูอินทผลมั เพื่อใช้จ าแนกอินทผลมัในระยะต้นกล้าเพื่อวางแผนการ
ปลกูเพื่อผลติผลสดอินทผลมัพนัธุ์แมโ่จ้ 36 ตอ่ไป  
 
สรุป  

การจ าแนกเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่เช่ือมโยงกับต้นเพศผู้  และต้นเพศเมียโดยใช้เทคนิค RAPD 
ร่วมกับการรวมดีเอ็นเอกลุ่มเพศผู้และกลุ่มเพศเมีย เพื่อจ าแนกลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่สามารถใช้ระบุเพศ
อินทผลมัพนัธุ์แม่โจ้ 36 จากไพร์เมอร์ทัง้หมด 520 หมายเลข พบว่ามีไพร์เมอร์ 7 หมายเลข ที่แสดงลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างกันระหว่างดีเอ็นเอกลุ่มเพศผู้และกลุ่มเพศเมีย แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงไพรเมอร์ 
OPP03 ที่แสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ ที่ขนาดชิน้สว่นดีเอ็นเอ 1200 bps มีการปรากฎ
เฉพาะในกลุ่มกลุ่มเพศผู้ เท่านัน้ และสามารถท าซ า้ได้ อีกทัง้มีขนาดของชิน้ส่วนดีเอ็นเอเท่าเดิม เมื่อท า
การยืนยนัลายพิมพ์ดีเอ็นเอรายต้นเพศผู้และเพศเมีย  
พบวา่ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ใช้ระบเุพศอยูใ่นต าแหนง่เดิมเช่นเดียวกนั 
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บทคดัย่อ 
จงัหวดัลพบรีุเป็นจงัหวดัหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหลง่ผลิตข้าวโพดเลีย้ง

สตัว์และที่ตัง้โรงงานอาหารสตัว์ที่ส าคญัของประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์ในจงัหวดัลพบรีุยงัประสบปัญหามากมาย สว่นหนึ่งอาจมาจากยงัขาดการศึกษาโซ่อปุทานข้าวโพด
เลีย้งสตัว์ ดงันัน้ การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ผู้ เก่ียวข้อง 2) เส้นทางการไหลของผลผลติ และ 3) 
การด าเนินงานตลอดโซอ่ปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึจากเกษตรกร ผู้ รวบรวมผลผลิต โรงงานอาหารสตัว์ นกัวิชาการ
สง่เสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า  ธ.ก.ส. (สกต.) วิเคราะห์ข้อมลู
โดยการจ าแนกข้อมลู ผลการวิจยั พบว่า 1) โซ่อปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบุรีตัง้แต่ต้นน า้ถึง
ปลายน า้  มีผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้จ าหน่ายปัจจยัการผลิต เกษตรกร ผู้ รวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. ผู้ รับจ้างเก็บเก่ียว ผู้ รับจ้างขนส่ง โรงงานอาหารสตัว์ และฟาร์มปศุสตัว์ 2) 
เส้นทางการไหลของผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากต้นน า้ไปปลายน า้มี 3 เส้นทาง และ 3) การด าเนินงาน
ตลอดโซอ่ปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้ เก่ียวข้อง 
ค าส าคัญ: ข้าวโพดเลีย้งสตัว์, โซอ่ปุทาน  
 

Abstract 
 Lopburi province is a province in the central region of Thailand. Lopburi province is the 
major maize producing area and feed mill location of the country. However, there are many 
problems of maize production and marketing in Lopburi province. Maize problems may be 
caused partly by lacking of supply chain studies. Thus, this research aimed to study 1) 
stakeholders 2) product flows and 3) maize supply chain operations in Lopburi province. This 
was qualitative research. Data were collected from in-depth interviews with farmers, 
intermediaries, feed mills, agricultural extensionist and Agricultural Marketing Co-operative 
Limited Officer. Data were analyzed by using typological analysis. The results informed that 1) 
the whole maize supply chain in Lopburi province from upstream and midstream to downstream 
were involved with numerous stakeholders including suppliers, farmers, intermediaries, 
Agricultural Marketing Co-operative Limited, millers, transportation agents, large-scaled buyers 
owing silos, feed mills and livestock farms. 2) There were 3 product flows from upstream to 
downstream. 3) The operations of maize supply chain in Lopburi province were conformed to 
stakeholders’ role. 
Keywords: maize, supply chain 
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บทน า 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศ ประเทศไทยเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์

ในหลายพืน้ที่ รวมทัง้พืน้ที่ในจังหวัดลพบุรี ลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลาง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 
3,874,846 ไร่ ลกัษณะภมูิประเทศเป็นพืน้ที่ราบสลบัเนินเขาและภเูขา และพืน้ที่ราบลุม่ ซึ่งเหมาะตอ่การ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่ว่าการเพาะปลกูพืชและการเลีย้งสตัว์ (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 
และ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2560) จากรายงานของ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) พบวา่ ในปี 2561/2562 ประเทศไทยมีเนือ้
ที่เพาะปลกู 6.71 ล้านไร่ และปริมาณผลผลข้าวโพดเลีย้งสตัว์รวม 5.00 ล้านตนั โดยจงัหวดัลพบรีุมีเนือ้ที่
เพาะปลกูและผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์มากที่สดุในเขตภาคกลาง (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2562) 
ผลผลติจากการเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ สว่นใหญ่น ามาใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
เช่นเดียวกับผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจังหวัดอื่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอตุสาหกรรมภาค
การเกษตรที่เก่ียวข้องกับการผลิต การจ าหน่าย การน าเข้า และการส่งออกอาหารสตัว์  อุตสาหกรรม
อาหารสตัว์สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มแก่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยการแปรรูปผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ให้เป็น
อาหารส าหรับปศุสตัว์ตามกระบวนการผลิต ณ โรงงานอาหารสตัว์ ซึ่งมีท าเลที่ตัง้ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยใน ปี  2562 โรงงานอาหารสตัว์ที่ขึน้ทะเบียนกบัสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย จ านวน 52 
โรง และร้อยละ 70 ของจ านวนโรงงานอาหารสตัว์ทัง้หมด ตัง้อยู่ในเขตภาคกลาง เช่น ลพบรีุ สระบรีุ 
นครปฐม ราชบรีุ เป็นต้น และจากข้อมลูปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพื่อเป็นวตัถดุิบใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เฉพาะภายในประเทศ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก 6.40 ล้านตัน ในปี  
2556/2557 เป็น 8.10 ล้านตนั ในปี 2560/2561 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.95 ตอ่ปี คาดวา่ปริมาณความต้องการ
ใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยังคงเพิ่มขึน้เป็น 8.25 ล้านตัน ในปี 2561/2562 (สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย 
2562) อย่างไรก็ตาม การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในประเทศไทยยังคงประสบปัญหา
มากมาย เช่น ปริมาณผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ยงัไมเ่พียงพอตอ่ปริมาณความต้องการใช้ในอตุสาหกรรม
อาหารสตัว์ คณุภาพของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ต ่ากวา่มาตรฐาน และความผนัผวนของราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว์
ที่เกษตรกรขาย (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2561) จากปัญหาข้างต้น 
นกัวิชาการให้ความส าคญัต่อแนวคิดโซ่อปุทาน เนื่องจากโซ่อปุทานเป็นการเช่ือมต่อของหน่วยต่างๆ ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ ท่ีจุดเร่ิมต้นจากวตัถุดิบไปยังจุดสุดท้ายคือลูกค้า โดยทั่วไปแล้วโซ่อุปทาน
ประกอบด้วยผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายมีกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ตัง้แต่การวางแผน การ
ด าเนินงาน และการควบคมุ เพื่อการประสานเครือข่ายของกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ให้
สามารถน าปัจจยัการผลิตเข้าสูก่ระบวนการผลิตของกิจการ ตลอดจนการสง่มอบสินค้าและบริการที่ตรง
ตามความต้องการของลกูค้า โดยการด าเนินงานทัง้หมดค านึงถึงประสทิธิภาพของการใช้ต้นทนุและเวลา 
(ภวตั เจียมจิณณวตัร 2557) Porter, M.E. (1996) กลา่ววา่ หากผู้ เก่ียวข้องตา่งให้ความร่วมมือกนัในการ
ด าเนินกิจกรรมระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้เกิดการไหลผลผลิต ข้อมูล และเงินเป็นไปอย่าง
สมบรูณ์ นัน่หมายความวา่ การจดัการโซอ่ปุทานยอ่มมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า และมี
ความได้เปรียบในการแขง่ขนัทางการค้า  

ส าหรับโซอ่ปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของประเทศไทย จากรายงานของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (2553) พบว่า กิจกรรมการด าเนินงานตลอดโซ่อุปทานเพื่อป้อนผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์
จากเกษตรกรสูล่กูค้า มีผู้ เก่ียวข้องจากหลายอาชีพต่างท าหน้าที่เช่ือมโยงกันด้วยสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
ตัง้แต่ต้นน า้ (upstream) ถึงปลายน า้ (downstream) ทัง้นี ้โซ่อปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของประเทศไทย
จากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงตามยคุสมยัเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
ผลการศึกษาเก่ียวกบัโซ่อปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุยงัมีน้อยมาก ทัง้ที่จงัหวดัลพบุรีเป็น
แหลง่ผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ที่ส าคญัในเขตภาคกลาง และเป็นที่ตัง้โรงงานอาหารสตัว์หลายโรงในฐานะ
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ผู้ใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์รายใหญ่ของประเทศ การวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผู้ เก่ียวข้อง เส้นทางการ
ไหลของผลผลติ และการด าเนินงานตลอดโซอ่ปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ  
 
วิธีการศึกษา 
 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด าเนินการวิจยัระหว่างเดือนพฤศจิการยน 2560 ถึง เดือน
มีนาคม 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราห์ข้อมลู ดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยัมีทัง้ข้อมลูปฐมภมูิและข้อมลูทตุิยภมูิ ข้อมลูปฐม
ภมูิได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ สว่นข้อมลูทตุิยภมูิได้จากการเก็บรวบรวมสารสนเทศ  
การสมัภาษณ์เชิงลึก สมัภาษณ์ตวัแทนผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 18 ราย ก าหนดวิธีการเลอืก 
ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่  
เกษตรกร ตวัแทนเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ จาก 9 อ าเภอๆ ละ 1 ราย  
ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบรีุ อ าเภอพฒันานิคม อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอชยับาดาล อ าเภอบ้านหมี่ อ าเภอท่า
หลวง อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอล าสนธิ และอ าเภอหนองมว่ง  
ผู้รวบรวม ตวัแทนผู้รวบรวมผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ จาก 5 อ าเภอๆ ละ 1 ราย 
ได้แก่ อ าเภอเมืองลพบรีุ อ าเภอพฒันานิคม อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอชยับาดาล และอ าเภอโคกเจริญ  
โรงงานอาหารสตัว์ ตวัแทนโรงงานอาหารสตัว์ในอ าเภอพฒันานิคม จ านวน 2 โรง 
นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัลพบรีุ จ านวน 1 ราย และ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ในจงัหวดัลพบรีุ จ านวน 1 ราย  
 เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด ประเด็นการสมัภาษณ์ ได้แก่ ผู้ เก่ียวข้องในโซ่
อุปทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เส้นทางการไหลของผลผลิต และการด าเนินงานของผู้ เก่ียวข้องในโซ่อปุทาน
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  
การรวบรวมข้อมูลทติุยภูมิ รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร วารสาร บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยั เอกสารทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัลพบรีุ ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัลพบรีุ และส านกังานเศรษฐกิจการเษตร  

2. การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยการจดัหมวดหมู่ข้อมลูและการ
จ าแนกประเภทข้อมูล ประเด็นเนือ้หาที่วิเคราะห์ คือ ผู้ เก่ียวข้อง เส้นทางการไหลของผลผลิต และการ
ด าเนินงานของผู้ เก่ียวข้องในโซอ่ปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 
1. ผูเ้กี่ยวข้องในโซ่อปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ ได้แก ่กลุม่ต้นน า้ กลุม่กลางน า้ กลุม่ปลาย
น า้ ดงันี ้
 1.1 กลุ่มตน้น ้า ประกอบด้วยผู้จ าหนา่ยปัจจยัการผลติ และเกษตรกร  
  1.1.1 ผูจ้ าหน่ายปัจจยัการผลิต เช่น ผู้จ าหนา่ยเมลด็พนัธุ์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และผู้จ าหนา่ย
ปุ๋ ยและยาปราบศัตรูพืช กลุ่มผู้จ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มี 2 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐ และ
บริษัทเอกชน แหลง่ที่มาของเมลด็พนัธุ์มาจากการผลติภายในประเทศ และสว่นใหญ่เป็นสายพนัธุ์ลกูผสม 
ได้แก่ ซีพี 888 แปซิฟิก 999 แปซิฟิค 983 ดีคาล์บ ดีเค 9901 ไพโอเนียร์ 3013 นครสวรรค์ 3 และสวุรรณ 
3851 โดยซือ้เมลด็พนัธุ์จากร้านค้าชมุชน สหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอกชน สว่นกลุม่ผู้จ าหนา่ยปุ๋ ยและ
ยาปราบศตัรูพืช เป็นร้านค้าชมุชนและตวัแทนจ าหน่าย ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืชในรูป
สารเคมี  
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  1.1.2 เกษตรกร ในปี 2559/2560 มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดั
ลพบุรี 9,240 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.79 ของจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทัง้ประเทศ 
331,365 ครัวเรือน และเมื่อคิดค านวณเนือ้ที่เพาะปลกูต่อครัวเรือน พบว่า เกษตรกรผู้ปลกู ข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์ในจงัหวดัลพบรีุมีเนือ้ที่เพาะปลกูตอ่ครัวเรือน 23.74 ไร่ ซึง่ที่ดินเพื่อท าการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลกู
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุอาจเป็นเนือ้ที่ของครัวเรือน เช่า และอื่นๆ เนือ้ที่ของครัวเรือนเป็นท่ีดินที่มี
เอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง เช่น โฉนด นส.  4 นส. 3 เป็นต้น เนือ้ที่เช่า
เป็นที่ดินที่เช่าจากผู้อื่นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต ตามแต่จะตกลงหรือท าสญัญากบัเจ้าของ
ท่ีดิน และเนือ้ท่ีอ่ืนๆ เป็นท่ีดินท่ีผู้ ถือครองเข้าไปท าการเกษตร โดยไมม่ีกรรมสทิธ์ิหรือไมไ่ด้จ่ายคา่เช่า ในปี 
2559/2560 เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในเขตภาคกลางมีที่ดินเพื่อท าการเกษตรซึ่งเป็นเนือ้ที่ของ
ครัวเรือน จ านวนมากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ เนือ้ที่เช่า และอื่นๆ (ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรม
สง่เสริมการเกษตร 2560) 
  เกษตรกรในจงัหวดัลพบุรีนิยมปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ตามวิธีการปลกูพืชเชิงเดี่ยว และ
อาศยัน า้ฝนตามธรรมขาติมากกว่าน า้จากคลองชลประทาน ดงันัน้ การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์จึงขึน้อยู่กับ
ปริมาณน า้ฝนที่ตกลงมา โดยแตล่ะปีเกษตรกรในจงัหวดัลพบรีุปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ได้สองรุ่น คือ รุ่น 1 และ 
รุ่น 2 ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 1 เร่ิมปลกูช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และเร่ิมเก็บเก่ียวช่วงเดือนสิงหาคม-
กนัยายน สว่นข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 2 เร่ิมปลกูหลงัจากเก็บเก่ียวข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน 
ปี 2560/2561 เนือ้ที่เพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ รุ่น 1 และ รุ่น 2 คิดเป็นร้อยละ 99 และ 0.09 ของเนือ้ที่
เพาะปลกูทัง้หมด ตามล าดบั สว่นผลผลติรวมของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 1 และ รุ่น 2 คิดเป็นร้อยละ 99.04 และ 
0.08 ของปริมาณผลผลิตทัง้หมด ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2562) อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
มกัพบจากการเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 1 คือ (1) การเก็บเก่ียวข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 1 ก่อนก าหนด (120 
วนั) เพื่อปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุ่น 2 ต่อทนัที (2) คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับซือ้ เช่น 
เมล็ดข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีความชืน้สงู เมล็ดข้าวโพดเลีย้งสตัว์เสียหายอนัเนื่องจากเชือ้ราและการแตกหกั (3) 
ปริมาณผลผลติออกสูต่ลาดคอ่นข้างมาก และ (4) ราคาผลผลติตกต ่า 
 1.2 กลุ่มกลางน ้า ได้แก่ ผู้รวบรวมผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เมื่อเกษตรกรเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์จนอายุได้ 120 วนั จะท าการเก็บเก่ียวผลผลิตเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้ รวบรวม ซึ่งอาจเป็นพ่อค้าคนกลาง 
นายหน้า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. (สกต.) และผู้ประกอบการไซโล 
  1.2.1 พ่อคา้คนกลาง จ าแนกได้หลายประเภท ดงันี ้
  การจ าแนกพ่อค้าคนกลางตามภูมิล าเนา ได้แก่ พ่อค้าท้องถ่ิน และพ่อค้าจร พ่อค้า
ท้องถ่ินด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตภายในหมู่บ้านหรือต าบลใกล้เคียง พ่อค้าท้องถ่ินมีความสมัพนัธ์
ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อเกษตรกร สอดคล้องกบัรายงานของ นชุฤดี บนุนาค (2560) สว่นพ่อค้าจรมาจาก
ต่างอ าเภอหรือจงัหวดัอื่น พ่อค้าจรด าเนินธุรกิจสองลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก การด าเนินธุรกิจโดยอาศยั
รถติดตัง้อปุกรณ์ส าคญัเพื่อตระเวนรวบรวมผลผลิต เมื่อได้ปริมาณเพียงพอก็น าไปจ าหน่ายให้พ่อค้าราย
อื่น สอดคล้องกบัผลการศกึษาในอ าเภอชาติตระกาล จงัหวดัพิษณโุลก (นริศรา มว่งทิม 2555) ลกัษณะที่ 
2 การด าเนินธุรกิจโดยเปิดสถานที่ท าการสาขาย่อยแบบชัว่คราวตามหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรในฤดูกาลเก็บเก่ียว เมื่อหมดฤดกูาลเก็บเก่ียวก็ปิดสถานที่ท าการสาขาย่อย และ /หรือรวบรวม
ผลผลติพืชไร่ชนิดอื่นแทน  
  การจ าแนกพ่อคา้คนกลางตามพนัธสญัญา ได้แก่ พอ่ค้าทัว่ไป และพอ่ค้าปลอ่ยสนิเช่ือ 
พ่อค้าทัว่ไปด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรตามภาวะตลาดและไม่มีพนัธสัญญา ส่วนพ่อค้า
ปล่อยสินเช่ือเป็นผู้ ให้สินเช่ือแก่เกษตรกร สินเช่ืออาจอยู่ในรูปเงินสด เมล็ดพนัธุ์  ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และ
ปัจจยัการผลิตอื่นๆ ตลอดจนแรงงานและเคร่ืองจกัรกลในการเพาะปลกูตัง้แตแ่รก และเมื่อถึงฤดกูาลเก็บ
เก่ียว เกษตรกรต้องน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้พ่อค้าที่ปล่อยสินเช่ือโดยตรง พ่อค้าจะหกัสว่นที่เป็นต้นทนุ
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ทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ ส่วนที่เหลือคือรายได้ที่เกษตรกรได้รับ สอดคล้องกับผลการศึกษาในอ าเภอชาติ
ตระกาล จงัหวดัพิษณโุลก (นริศรา มว่งทิม 2555) และอ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่(สมเกียรติ มีธรรม 
2557)  
  การจ าแนกพ่อคา้คนกลางตามลกัษณะการใหบ้ริการ ได้แก่ พอ่ค้าที่ให้บริการเก็บเก่ียว 
และพ่อค้าที่ไม่ให้บริการเก็บเก่ียว พ่อค้าที่ให้บริการเก็บเก่ียวจะรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรโดย
ให้บริการอปุกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองเก่ียวนวดข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เคร่ืองกะเทาะเมล็ด เคร่ืองชัง่ และรถ
ขนสง่ผลผลิตเพื่อน าไปจ าหน่ายยงัตลาดปลายทาง รวมทัง้โกดงัในการเก็บรักษาผลผลิต สว่นพ่อค้าที่ไม่
ให้บริการเก็บเก่ียวโดยมากเป็นพ่อค้าที่เปิดร้านรับซือ้พืชไร่ ซึ่งมีสถานที่ตัง้ตามตลาดสดเนื่องจากการ
คมนาคมสะดวก พอ่ค้ากลุม่นีไ้มเ่น้นการให้บริการลกูค้า แตรั่บซือ้ผลผลติเฉพาะที่ร้าน 
  การจ าแนกพ่อคา้คนกลางตามขนาดกิจการ ได้แก่ พอ่ค้ารายยอ่ย และพอ่ค้ารายใหญ่ 
พ่อค้ารายย่อยเป็นผู้รวบรวมในพืน้ที่ระดบัหมู่บ้าน ซึ่งด าเนินกิจการขนาดเล็ก มีเงินทนุหมนุเวียนไม่มาก
นกั บางรายอาจมีหรือไม่มีลานตากและ/หรือโกดงัเก็บรักษาผลผลิตก็ได้ สว่นพ่อค้ารายใหญ่เป็นผู้ รับซือ้
ระดบัจังหวดั มีเงินทุนจ านวนมากและอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจการ เช่น เคร่ืองเก่ียวนวด เคร่ือง
กะเทาะเมลด็ เคร่ืองชัง่ เคร่ืองอบแห้ง รถขนสง่ รวมทัง้โกดงัและไซโลในการเก็บรักษาผลผลติ  
  1.2.2 นายหน้า  เป็นประเภทหนึ่งของคนกลางการตลาด (agent middlemen) ที่
เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และอ านวยความสะดวกต่างๆ ทางการตลาดในการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกษตรจากผู้ ผลิตไปสู่ตลาดเป้าหมาย (เสาวภา มีถาวรกุล 2552) นายหน้าในโซ่
อปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวัดลพบรีุมกัเป็นคนในท้องถ่ินที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรด้วยกนั และเป็นที่
รู้จักกันดีในหมู่บ้าน นายหน้าบางรายอาจเป็นอดีตก านันหรืออดีตผู้ ใหญ่บ้าน นายหน้าท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าในการรวบรวมผลผลิต โดยให้ได้รับความพึงพอใจทัง้สองฝ่าย 
กลา่วคือ จดัหาและรวบรวมผลผลติตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นครัง้ๆ ไป แตไ่มม่ีกรรมสทิธ์ิในผลผลติ สว่น
ราคาผลผลิต นายหน้าตกลงกับเกษตรกรให้แล้วส่งต่อให้พ่อค้าทนัที ราคารับซือ้ส่วนใหญ่มีผลภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ เนื่องจากมีการแข่งขนักนัมากจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อยครัง้ อาจ 2-3 วนัเท่านัน้ 
ซึ่งการซือ้-ขายในแต่ละครัง้ นายหน้าได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออตัราเงินต่อปริมาณสินค้าที่
ก าหนด สอดคล้องกบัผลการศกึษาในอ าเภอชาติตระกาล จงัหวดัพิษณโุลก (นริศรา มว่งทิม 2555) 
  1.2.3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด (สกต.) (Agricultural 
Marketing Co-operative Limited: AMC) เป็นสหกรณ์การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2511 จดัตัง้ขึน้ภายใต้ความร่วมมือระหวา่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรม
สง่เสริมสหกรณ์ (กสส.) และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (กตส.) เพื่อให้การสนบัสนนุและช่วยเหลือเกษตรกร
ที่เป็นลกูค้าของ ธ.ก.ส. ในจงัหวดัที่มีส านกังาน ธ.ก.ส. ระดบัจงัหวดัตัง้อยู ่การด าเนินธุรกิจของ สกต. มี 3 
ประเภท ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร การด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวและพืชไร่ สกต. ท าหน้าที่รับซือ้ผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิต การรับซือ้ผลผลิตมี 2 วิธี คือ (1) วิธีซือ้ขาด และ (2) วิธีฝากขาย (1) วิธีซือ้ขาดเป็นวิธีที่ สกต. รับ
ซือ้ผลผลติจากสมาชิกและเกษตรกรทัว่ไป และจ่ายเงินคา่ผลผลติให้สมาชิกทนัทีโดยเงินสด หรือหกับญัชี
เงินฝากธนาคาร และ (2) วิธีฝากขายเป็นวิธีที่สมาชิกหรือเกษตรกรน าผลผลติมาสง่ให้ สกต. สกต. จ่ายคา่
ผลผลิต เมื่อ สกต. สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้แล้ว หรือ สกต. จ่ายบางสว่นให้ก่อน สว่นที่เหลือจ่ายให้
ภายหลงั แล้วแต่ข้อตกลงของการรวบรวมผลผลิตในครัง้นัน้ๆ สว่นการจ าหน่ายผลผลติ สกต. ด าเนินการ 
2 วิธีเช่นกนั คือ (1) วิธีจ าหนา่ยโดยตรง และ (2) วิธีจ าน ากบั ธ.ก.ส. (1) วิธีจ าหนา่ยโดยตรง  สกต. ติดตอ่
กบัผู้ รับซือ้ผลผลติหรือบริษัทธุรกิจเกษตร จ ากดั โดยตรง และตกลงเง่ือนไขราคาที่ดีและเหมาะสม แล้วสง่
มอบผลผลิตตลอดจนการรับเงินผลผลิตนัน้ๆ และ (2) วิธีจ าน ากบั ธ.ก.ส. สกต.รวรวมผลผลิตโดยการรับ
ซือ้จากสมาชิกหรือเกษตรกร แล้วน ามาจ าน ากบั ธ.ก.ส. เมื่อผลผลติได้ราคาดี สกต. ไถ่ถอนคืนจาก ธ.ก.ส. 
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เพื่อจ าหน่ายตอ่ไป (มนญู บญุประเสริฐ 2548) กรณีการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากเกษตรกร
ในจังหวดัลพบุรี โดยมากเป็นลกูค้า ธ.ก.ส. และ/หรือได้รับปัจจัยการผลิตจาก สกต. ส่วนการจ าหน่าย
ผลผลติให้กบัผู้ รับซือ้ผลผลติหรือบริษัทธุรกิจเกษตร จ ากดั มีทัง้โรงงานอาหารสตัว์และผู้ประกอบการไซโล 
  1.2.4 ผู้ประกอบการไซโล เป็นผู้ รวบรวมผลผลิตทัง้จากเกษตรกร ผู้ รวบรวมรายย่อย 
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. จ ากดั (สกต.) ผู้ประกอบการไซโลด าเนินงานด้วยเงินทนุ
จ านวนมาก มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองอบแห้ง ไซโล และโกดังส าหรับเก็บรักษาผลผลิตเป็นระยะ
เวลานาน เพื่อรอจ าหนา่ยให้ลกูค้าในประเทศและตา่งประเทศ 
 1.3 กลุ่มปลายน ้า ได้แก่ โรงงานอาหารสตัว์ และฟาร์มปศสุตัว์  
  1.3.1 โรงงานอาหารสตัว์ โรงงานอาหารสตัว์ท าหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว์ให้
ฟาร์มปศสุตัว์ โรงงานอาหารสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุมีหลายโรงทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
บริษัท ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (2561) รายงานว่า โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่เน้น
การผลิตอาหารสกุร อาหารไก่เนือ้ อาหารไก่ไข่ และอาหารสตัว์น า้ สว่นโรงงานขนาดเล็กผลิตอาหาร
สตัว์เฉพาะอย่าง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก การแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง มีการตดัราคา โดยเฉพาะ
จากคู่แข่งขนัที่มีการผลิตแบบครบวงจรจะได้เปรียบด้านการประหยดัจากขนาด (Economics of scale) 
เนื่องจากสามารถปอ้นผลติภณัฑ์ให้ฟาร์มของตนเอง รวมถึงฟาร์มของบริษัทซึ่งเป็นลกูค้า การผลิต
อาหารสตัว์ของโรงงานจ าเป็นต้องอาศยัพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสตัว์  
มากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณผลผลิตทัง้หมดที่ผลิตในประเทศน ามาใช้ในโรงงานอาหารสตัว์  แต่
ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในประเทศยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการ โรงงานอาหารสตัว์ยงัต้อง
พึ่งพาการน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากตา่งประเทศ และเลือกใช้วตัถดุิบชนิดอื่นทดแทน จึงท าให้โรงงาน
อาหารสตัว์เป็นผู้ รวบรวมที่มีอ านาจต่อรองสงู และมีบทบาทในการก าหนดราคารับซือ้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์
ในประเทศ (ณฐัพล พจนาประเสริฐ อจัฉรา ปทมุนากลุ และ รวิสสาข์ สขุาโต 2558) 
  1.3.2 ฟาร์มปศุสตัว์ เป็นจุดสดุท้ายของโซ่อุปทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ 
ประเภทของปศสุตัว์ที่เลีย้งในจงัหวดัลพบรีุมีหลายชนิด เช่น ไก่เนือ้ ไก่ไข ่ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ สกุร โคนม โคเนือ้ 
และปศสุตัว์อื่นๆ จากการส ารวจโดย กรมปศสุตัว์ (2561) พบว่า จงัหวดัลพบรีุมีจ านวนเกษตรกรผู้ เลีย้ง
สตัว์ 35,067 ราย และจ านวนปศสุตัว์ 59,237,718 ตวั ร้อยละ 95.61 ของจ านวนปศสุตัว์ทัง้หมด เป็นไก่
เนือ้ รองลงมา ได้แก่ สกุร เป็ด โคนม โคเนือ้ แพะ กระบือ แกะ และปศสุตัว์อื่นๆ ตามล าดบั ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์เป็นวตัถดุิบหลกัที่ใช้เป็นสว่นผสมในอาหารสตัว์ โดยเฉพาะอาหารสัตว์ปีก จากการประมาณ
ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ตามจ านวนประชากรปศสุตัว์ในประเทศ โดย สมาคมผู้ผลิต
อาหารสตัว์ไทย (2562) พบว่า ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพื่อแปรรูปเป็นอาหารสตัว์มี
แนวน้มเพิ่มขึน้ทกุปี โดยใน ปี 2562 ประมาณการปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์สงูถึง 8.44 
ล้านตนั ร้อยละ 62 ของปริมาณทัง้หมด เพื่อแปรรูปเป็นอาหารไก่เนือ้ รองลงมา คือ อาหารไก่พ่อแมพ่นัธุ์ 
อาหารไก่ไขร่ะยะรุ่น อาหารไก่ไขร่ะยะให้ไข ่และอาหารอื่นๆ ตามล าดบั  
นอกจากผู้ เก่ียวข้องทัง้สามกลุม่แล้ว ยงัมีผู้ รับจ้างเก็บเก่ียวผลผลิตและผู้ รับจ้างขนสง่ผลผลิต สอดคล้องกบั
ผลการศึกษาโครงสร้างการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน (เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช 
พงศ์กิจวรสนิ 2555) ผู้ รับจ้างเก็บเก่ียวผลผลิตท าหน้าที่บริการด้านการเก็บเก่ียวผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ใน
ไร่ของเกษตรกรโดยคิดค่าใช้จ่ายตามขนาดพืน้ที่หรือน า้หนกัผลผลิต สว่นผู้ รับจ้างขนสง่ผลผลิตท าหน้าที่
บริการด้านการเคลื่อนย้ายผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากไร่ของเกษตรกรไปยงัผู้รวบรวมผลผลิต และจากผู้
รวบรวมไปโรงงานอาหารสตัว์และฟาร์มปศุสตัว์ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามน า้หนกัผลผลิต ผู้ รับจ้างเก็บเก่ียว
ผลผลติและผู้ รับจ้างขนสง่ผลผลิตในบางท้องที่อาจเป็นคนเดียวกนั  
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2. เสน้ทางการไหลของผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ 
 2.1 เสน้ทางที ่1 ผลผลติจากเกษตรกรสูโ่รงงานอาหารสตัว์ผา่นพอ่ค้าคนกลาง มี 4 กรณี คือ  
  1) พ่อค้าปลอ่ยสินเช่ือ เกษตรกรที่ได้รับสินเช่ือด้านปัจจยัการผลิตจากพ่อค้า เมื่อถึง
ฤดูกาลเก็บเก่ียว เกษตรกรต้องจ าหน่ายผลผลิตให้พ่อค้าที่ปล่อยสินเช่ือโดยตรง พ่อค้าหักค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ สว่นท่ีเหลอืคือรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจ าหนา่ยผลผลติ 
  2) พอ่ค้าที่ให้บริการเก็บเก่ียว เกษตรกรติดตอ่พอ่ค้าและ/หรือน าตวัอยา่งผลผลติไปให้
พอ่ค้าเพื่อตรวจสอบคณุภาพและตกลงราคา หลงัจากตกลงราคาซือ้ขายเป็นท่ีเรียบร้อย พอ่ค้าท าการเก็บ
เก่ียวผลผลิตในไร่และขนสง่ผลผลิตออกจากไร่ รายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจ าหนา่ยผลผลิตถกูหกัคา่
เก็บเก่ียวและคา่ขนสง่ตามระยะทางจากไร่ถึงโกดงัหรือไซโล  
   3) พ่อค้าทั่วไป เกษตรกรรายอิสระสามารถจ าหน่ายผลผลิตให้พ่อค้าทั่วไป โดย
เกษตรกรติดต่อพ่อค้าและ/หรือน าตวัอย่างผลผลิตไปให้พ่อค้าตรวจสอบคุณภาพและตกลงราคา หาก
เกษตรกรพอใจในราคาก็จะท าการเก็บเก่ียวด้วยการวา่จ้างแรงงานหรือเคร่ืองจกัรกลในการเก็บเก่ียว และ
จัดหารถเช่าเพื่อขนส่งผลผลิตไปยงัโกดงัของพ่อค้า ซึ่งเกษตรกรต้องเสียค่าเก็บเก่ียวและค่าขนส่งเอง 
อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรบางรายอาจเก็บเก่ียวและขนสง่ผลผลติไปจ าหนา่ยพอ่ค้า โดยไมม่ีการน าตวัอยา่ง
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ไปให้พอ่ค้าตรวจสอบคณุภาพและตกลงราคาลว่งหน้า 
  4) นายหน้า เกษตรกรติดต่อนายหน้าเพื่อประเมินคุณภาพและราคาผลผลิตที่ไร่ 
หลงัจากตกลงราคาซือ้ขายเบือ้งต้นเป็นที่เรียบร้อย นายหน้าแจ้งพ่อค้าเพื่อด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิต
และขนสง่ไปยงัโกดงัของพ่อค้า พ่อค้าบางรายอาจตรวจสอบคณุภาพผลผลิตและตกลงราคาซื อ้ขายอีก
ครัง้ก่อนช าระเงิน รายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจ าหน่ายผลผลิตถกูหกัค่าเก็บเก่ียวและค่าขนสง่ สว่น
นายหน้าจะได้รับคา่ตอบแทนจากพอค้่าในฐานะผู้ท าหน้าที่ประสานงาน 
  2.2 เสน้ทางที่ 2 ผลผลิตจากเกษตรกรสูโ่รงงานอาหารสตัว์ผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลกูค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สว่นใหญ่เป็นลกูค้า ธ.ก.ส. และ/หรือได้รับปัจจยัการผลิตจาก สกต. โดยเกษตรกร
เก็บเก่ียวและขนสง่ผลผลติเอง เมื่อผลผลติเดินทางไปถึงโกดงัของ สกต. สกต. ตรวจสอบคณุภาพผลผลิต
และตกลงราคาซือ้ขาย เงินคา่ผลผลติที่เกษตรกรได้รับอาจเป็นเงินสดหรือหกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 2.3 เสน้ทางที่ 3 เกษตรกรรวมกลุม่จ าหน่ายผลผลิตให้โรงงานอาหารสตัว์ เกษตรกรบางท้องที่
รวมกลุม่ภายใต้โครงการพลงัประชารัฐ เพื่อจ าหน่ายข้าวโพดเลีย้งสตัว์ให้โรงงานอาหารสตัว์โดยตรง โดย
ประธานกลุม่เกษตรกรท าหน้าที่ประสานงานผู้ เก่ียวข้อง เช่น ผู้มีเคร่ืองจกัรกลในการเก็บเก่ียว ลานตาก 
รถเช่า และโรงงานอาหารสตัว์ เป็นต้น การจ าหน่ายผลผลิตในกรณีนีใ้ห้ความส าคญัต่อคุณภาพของ
ผลผลิต ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงงานอาหารสตัว์ก าหนดเท่านัน้ มิฉะนัน้โรงงานอาหารสตัว์ใหรัาคา
ผลผลติต ่าและ/หรือไมรั่บซือ้ผลผลติ 
 
3. การด าเนินงานตลอดโซ่อปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ 
 เกษตรกร การด าเนินงานของเกษตรกรเร่ิมต้นจากการจดัเตรียมพืน้ท่ีโดยการไถดินเพื่อให้สภาพ
ดินเหมาะต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดเลีย้งสตัว์ อีกทัง้มีการจดัหาเมล็ดพนัธุ์ลกูผสม
คณุภาพดี เมื่อถึงวนัปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เกษตรกรอาจด าเนินการเองและ/หรือวา่จ้างแรงงานในท้องถ่ิน
ด าเนินการปลกู วิธีการปลกู เกษตรกรสว่นใหญ่ใช้รถแทรกเตอร์ลากจงูเคร่ืองจกัรกลส าหรับปลกูข้าวโพด
เลีย้งสตัว์และใสปุ่๋ ยรองพืน้ มีเพียงสว่นน้อยที่ยงัคงใช้แรงงานคน การดแูลระหวา่งการปลกู เช่น การให้น า้ 
เกษตรกรอาศยัน า้ฝนตามธรรมชาติมากกวา่น า้ชลประทานและแหลง่น า้อื่นๆ การให้ปุ๋ ย เกษตรกรนิยมใส่
ปุ๋ ยเคมี แต่บางรายอาจใสร่่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์ การก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชด้วยสารเคมี เมื่อข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์อาย ุ110-120 วนั เกษตรกรด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิต ซึ่งอาจใช้แรงงานคนหรือเคร่ืองจกัรกล กรณี
ใช้แรงงานคน มกัเก็บเก่ียวในลกัษณะฝักข้าวโพดแกะเปลือก จากนัน้จ าหน่ายฝักข้าวโพดแก่พ่อค้าและ /
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หรือน าฝักข้าวโพดไปกระเทาะเมล็ดก่อนแล้วจึงจ าหน่ายในรูปเมล็ดข้าวโพด กรณีเก็บเก่ียวด้วย
เคร่ืองจกัรกล วิธีการนีไ้ด้รับความนิยมมากขึน้ในปัจจุบนั เนื่องด้วยสะดวกสบายและง่ายต่อการจดัการ 
โดยว่าจ้างพ่อค้าและ/หรือผู้ รับจ้างเข้ามาด าเนินการเก็บเก่ียวข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในแปลง ด้วยเคร่ืองเก่ียว
นวดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (combine harvester) เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จเรียบร้อย เกษตรกร
จ าหนา่ยเมลด็ข้าวโพดเลีย้งสตัว์แก่พอ่ค้าและ/หรือผู้รวบรวมรายอื่นตอ่ทนัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Stakeholders and product flows of maize supply chain in Lopburi province 
 
 ผูร้วบรวมผลผลิต การด าเนินงานของผู้รวบรวมผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์เร่ิมต้นเมื่อผลผลิตข้าว
โพอเลีย้งสตัว์ถูกขนย้ายมายังลานหรือโกดังของผู้ รวบรวม ผู้ รวบรวมชั่งน า้หนักผลผลิต วัดความชืน้
ผลผลิต และตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เช่น ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพด และจ านวนเมล็ดเสีย
เนื่องจากเชือ้รา เป็นต้น หากผลผลิตมีความชืน้ไม่เกินร้อยละ 14.5 เมล็ดข้าวโพดสมบรูณ์ จ านวนเมล็ด
เสยีน้อย ราคาขายผลผลติที่เกษตรกรได้รับเป็นราคาเต็มตามประกาศรับซือ้ แตห่ากมีความชืน้เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 1 ราคาลดลงไป หลงัจากตกลงราคาซือ้-ขายเป็นที่เรียบร้อย ผู้ รวบรวมรับมอบผลผลิต ตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และคัดแยกกองผลผลิตตามคุณภาพ เพื่อยกระดับราคา
ผลผลติให้สงูขึน้ก่อนน าสง่โรงงานอาหารสตัว์ ผลผลติบางสว่นท่ีรวบรวมได้ในแตล่ะวนัจ าหนา่ยให้โรงงาน
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อาหารสตัว์และฟาร์มปศุสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุและบริเวณใกล้เคียง และผลผลิตบางสว่นจดัเก็บในโกดงั
และ/หรือไซโล เมื่อรอเวลาจ าหนา่ยหลงัฤดเูก็บเก่ียวซึง่เป็นช่วงที่ผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีราคาแพง  
 โรงงานอาหารสตัว์ การด าเนินงานของโรงงานอาหารสตัว์เร่ิมจากการวางแผนการรับซือ้เมล็ด
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พร้อมกบัก าหนดคณุสมบตัิทางกายภาพและเคมีของเมล็ดข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โรงงาน
สว่นใหญ่รับซือ้เมล็ดข้าวโพดเลีย้งสตัว์ช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียว โดยประกาศราคาซือ้ -ขายรายวนัผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น หน้าโรงงาน สื่อสารทางไลน์ และสง่ข้อความ SMS ผ่านโทรศพัท์มือถือ เมื่อผู้ขายน าเมล็ด
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มาสง่ที่โรงงานอาหารสตัว์ โรงงานท าการสุ่มตวัอย่างเพื่อตรวจสอบคณุภาพก่อนรับเข้า
โรงงาน หากผลการตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นก่อนรับเข้าโรงงานวา่ได้มาตรฐาน โรงงานจึงรับเข้าโรงงาน 
ซึ่งระหวา่งการรับ โรงงานต้องเก็บตวัอย่างเพิ่มเติมและตรวจสอบคณุภาพอีกครัง้ เพื่อเป็นข้อมลูใช้ในการ
ค านวณสตูรอาหาร และอ้างอิงคณุภาพในการซือ้ขาย เมลด็ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ที่โรงงานรับซือ้สว่นใหญ่ถกู
เก็บรักษาในโกดงัและ/หรือไซโล วิธีการเก็บรักษาและการใช้นัน้ โรงงานยึดตามระบบเข้าก่อน-ใช้ก่อน 
(First in. First out) ซึ่งต้องบริหารพืน้ที่ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการน าไปใช้ อีกทัง้มีการป้องกัน
ความชืน้ ความร้อน แมลงและหน ูเพื่อมิให้สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพผลผลติ 
 
สรุป 
จากการศกึษาโซอ่ปุทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุ พบวา่  
 1. ผู้ เก่ียวข้องในโซ่อุปทานข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจังหวดัลพบุรี ได้แก่ กลุ่มต้นน า้ กลุ่มกลางน า้ 
กลุม่ปลายน า้ กลุม่ต้นน า้ประกอบด้วยผู้จ าหนา่ยปัจจยัการผลติและเกษตรกร กลุม่กลางน า้ประกอบด้วย
ผู้ รวบรวมผลผลิต กลุ่มปลายน า้ประกอบด้วยโรงงานอาหารสตัว์และฟาร์มปศสุตัว์ นอกจากนี ้ยงัมีผู้ รับ
จ้างเก็บเก่ียวผลผลติและผู้ รับจ้างขนสง่ผลผลติ 
 2. เส้นทางการไหลของผลผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัลพบรีุมี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 
ผลผลิตจากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสตัว์ผ่านพ่อค้าคนกลาง เส้นทางที่ 2 ผลผลิตจากเกษตรกรสู่โรงงาน
อาหารสตัว์ผา่นสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. (สกต.) และเส้นทางที่ 3 เกษตรกรรวมกลุม่
จ าหนา่ยผลผลติให้โรงงานอาหารสตัว์ 
 3. ด าเนินงานของเกษตรกรเร่ิมจากการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์จนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต  
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อทิธิพลของแหล่งอาศัย เพศ และขนาดที่มีต่อการกนิอาหารปูแสม Episesarma mederi  
ในป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี 
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บทคดัย่อ  
งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของแหลง่อาศยั  เพศและขนาดที่มีตอ่การกินอาหาร

ของปูแสม Episesarma mederi บริเวณพืน้ที่ป่าชายเลนของจงัหวดัปัตตานี โดยเก็บตวัอย่างปแูสมทกุ
เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562 น าตวัอย่างมาผ่ากระเพาะอาหาร จ าแนก
ชนิดอาหารและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ จากการศึกษาพบว่า ปแูสม ที่เก็บได้จากแหลง่อาศยัต่าง ๆ กิน
อาหารท่ีเหมือนกนัมาก โดยประกอบด้วย plant, crustacean, fish, algae และ shell เป็นอาหาร ในขณะ
ที่แหล่งอาศยั และเพศของปูแสม มีอิทธิพลต่อค่าอาหารเต็มกระเพาะ (P<0.05) และแหล่งอาศยั เพศ 
และขนาดของปูแสมมีอิทธิพลต่อจ านวนชนิดของอาหารในกระเพาะ (P<0.05) ผลจากการวิเคราะห์ 
multivariate analysis พบว่า แหลง่อาศยัมีผลต่อองค์ประกอบชนิดของอาหารที่ปูแสมบริโภค ในขณะที่
เพศ และขนาด   ไมม่ีผลที่ชดัเจนตอ่องค์ประกอบชนิดของอาหารปแูสม 
ค าส าคัญ: Episesarma mederi, การกินอาหาร, แหลง่อาศยั, เพศ, ขนาด     
 

Abstract  
This research is aimed to investigate the influence of habitat, sex and size on feeding 

habits of mangrove crabs Episesarma mederi in mangrove habitat. Samples were collected 
monthly between July 2018 and January 2019. Stomach analysis of samples were done, food 
contents were identified, estimated and analyzed statistically. It was found that plant, 
crustacean, fish, algae and shell were food of this crab. Habitat and sex had significant impacts 
on fullness index of food (P<0.05) and habitat, sex and size of crab significantly affected number 
of food item in the stomach (P<0.05). Results from multivariate analysis indicated that habitat 
had an impact on diet composition of crab. Sex and crab size did not show trend of influence 
on diet composition.  
Keywords: Episesarma mederi, feeding ecology, habitat, sex, size 
 
บทน า  
 การกินอาหาร นบัวา่ เป็นศาสตร์ที่ส าคญัสาขาหนึง่ในการศกึษาทางด้านนิเวศวิทยาของสตัว์น า้ 
เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหาร การเลือกกินอาหาร และการมีอยู่ของอาหารในระบบนิเวศเป็นปัจจัย
ส าคญัที่จะก าหนดลกัษณะโครงสร้างประชากรของของสตัว์น า้ชนิดนัน้ ๆ ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง (ซุกรี , 
2551) อนัจะส่งผลต่อระบบนิเวศอื่น ๆที่ สมัพนัธ์โดยตรงกบัระบบนิเวศนัน้อีกด้วย ปูเป็นสตัว์น า้กลุม่ที่
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ส าคญักลุม่หนึง่ที่สามารถพบได้บริเวณพืน้ท่ีป่าชายเลน (Smith et al., 1991; Lee, 1998) โดยเฉพาะกลุม่
ปูแสม (Grapsidae) ซึ่งเป็นกลุ่มปูที่มีการแพร่กระจายทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก (Macnae, 1968) 
แอฟริกา (Emmerson and McGwynne, 1992) และอเมริกาตะวนัออก (Abele, 1973) โดยเฉพาะบริเวณ
เขตน า้ขึน้น า้ลง ไปจนถึงบริเวณที่ติดกบัป่าบก ในประเทศไทยสามารถพบปูแสมบริเวณชายฝ่ังทะเลทัง้
ทางฝ่ังอนัดามนัและอ่าวไทย ปัจจุบนัปูแสมได้รับความนิยมน ามาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปูแสมจึง
กลายเป็นสตัว์น า้ที่มีมลูคา่ทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ที่มคีวามต้องการของตลาดเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะการ
น ามาท าปเูค็ม ในพืน้ที่จงัหวดัปัตตานี จากการศึกษาเบือ้งต้น พบว่า มีกลุม่ชาวบ้านที่จบัปแูสมในพืน้ที่
จังหวดัปัตตานีจ านวนประมาณ 50 ราย ที่ประกอบอาชีพจับปูแสมเป็นหลกั โดยเฉพาะในพืน้ที่อ าเภอ
หนองจิก อ าเภอเมือง และอ าเภอยะหร่ิง ที่มีป่าชายเลนอยู่อย่างหนาแน่น โดยสามารถขายปูแสมได้ใน
ราคาเฉลีย่ประมาณ 40-80 บาท ตอ่กิโลกรัม โดยปกติแล้ว ปแูสมจะใช้เวลาสว่นใหญ่ในการหาอาหารกิน 
ในช่วงน า้ลง (Steinke et al., 1993) และสามารถกินอาหารที่หลากหลายแตกตา่งกนัในแตล่ะชนิดของปู
แสม เช่น บางชนิด กินฝักของต้นโกงกาง และใบไม้สดเป็นอาหาร (Longgonje and Raffaelli, 2014) บาง
ชนิดกิน พืช ไดอะตอม ชิน้สว่นของสตัว์จ าพวกครัสเตเซยีน (นลนิี และสมบตัิ, 2550) เป็นต้นอยา่งไรก็ตาม 
ในปัจจบุนัข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกบันิเวศวิทยาการกินอาหารของปแูสมทัง้ในระดบันานาชาติ
และในสว่นของประเทศไทยมีน้อยมาก ทัง้ ๆ ท่ีมีปแูสมมีการแพร่กระจายทัว่ไป และมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
สงู ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของแหลง่อาศยั เพศและขนาดที่มีตอ่การกิน
อาหาร ของปแูสม Episesarma mederi ในป่าชายเลนของจงัหวดัปัตตานี  
 
วิธีการศึกษา  
 
 1. สถานที่เก็บตวัอย่าง บริเวณที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ป่าชายเลนในจังหวดัปัตตานี โดย
เลอืกเก็บตวัอยา่งบริเวณป่าชายเลนท่ีส าคญัของจงัหวดัให้ครอบคลมุในพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้คือ สถานีบางเขา 
(b) อ าเภอหนองจิก มีลกัษณะเป็นป่าชายเลนที่มีต้น โกงกางใบเล็ก แสมขาว เป็นหลกั สถานีแคนา (k) 
อ าเภอหนองจิก มีลกัษณะเป็นป่าชายเลนที่มีต้น โกงกางใบเล็ก เป็นหลกั สถานีสวนสมเด็จศรีนครินทร์ 
(s) อ าเภอเมือง มีลกัษณะเป็นป่าชายเลนที่มีต้น แสมทะเล เป็นหลกั และสถานียะหร่ิง (y) อ าเภอยะหร่ิง 
มีลกัษณะเป็นป่าชายเลนท่ีมีต้น โกงกางใบเลก็ เป็นหลกั 
 

 
Figure 1 Sampling station 

ที่มา: https://www.google.com/intl/th/earth/download/gep/agree.html 
 

 2. วิธีเก็บตวัอย่างปแูสม เก็บตวัอยา่งปแูสม Episesarma mederi ทกุเดือน เป็นเวลา 7 เดือน 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จากสถานีตา่งๆ ทัง้ 4 สถานี จ านวน 
15 ตวัตอ่สถานีตอ่เดือน ยกเว้นในเดือนท่ีปแูสมมีน้อย 

https://www.google.com/intl/th/earth/download/gep/agree.html
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2.1 วิธีการเก็บและรักษาตวัอยา่งปแูสม  
  1) เก็บตวัอยา่งปแูสม Episesarma mederi ในป่าชายเลน โดยวธีิ “จบัด้วยมือเปลา่” 
ตามวิธีการท่ีผู้ลา่ปแูสมใช้ โดยเก็บระวา่งช่วงเวลา 19.00 น ถึง 21.00 น 
  2) ใช้น า้แขง็ดองตวัอยา่งปทูนัที เพื่อให้ปหูยดุตายโดยเร็วและไมท่รมาน ชัง่น า้หนกั วดั
ความยาวและความกว้างกระดอง จ าแนกเพศ บนัทกึรหสัปแูสม 
  3) น าตวัอยา่งปแูสมดองในสารละลายฟอร์มาลนี 10% ทิง้ไว้เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ 
  4) ล้างน า้เปลา่และแช่ปแูสมในน า้เปลา่ทิง้ไว้ 1 คืน 
  5) ดองตวัอยา่งปแูสมในสารละลายแอลกอฮอล์ 70% 
3. การวิเคราะห์ตวัอย่างในหอ้งปฏิบติัการ 

3.1) น าตวัอยา่งปแูสมผา่ท้อง แล้วใช้กรรไกรผา่ตดัผา่ตดักระเพาะอาหาร (stomach) ใช้เข็มเขีย่
เอาอาหารออกจากกระเพาะแล้วท าการประเมินค่าดชันี Fullness Index ของกระเพาะอาหารดงักลา่ว 
โดยในที่นี ้ใช้ค่าดชันีที่ระดบั 0-5 โดย 0 หมายถึง กระเพาะอาหารที่ไม่มีอาหารใด ๆเลย และ 5 หมายถึง 
กระเพาะที่มีอาหารเต็มและล้นกระเพาะ 

3.2) จ าแนกชนิดของอาหารที่พบภายในกระเพาะอาหาร ประเมินอาหารที่พบในกระเพาะ
อาหารโดยใช้วิธีประเมินปริมาตรของอาหาร (volumetric method หรือ %V) (Hyslop, 1980) บันทึก
ข้อมลูที่ได้ทัง้หมด 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1) วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  
ข้อมลูทางด้านอาหารที่ได้จากตวัอยา่งปแูสม จากแหลง่อาศยัตา่ง ๆ ขนาดตา่ง ๆ และเพศตา่ง ๆ จะใช้ใน
การวิเคราะห์เพื่อใช้ครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการศกึษาการกินอาหาร 
  1.1) ดชันีทางอาหาร (trophic indices) 
 1) ดชันีกระเพาะอาหารว่าง (vacuity index) หมายถึง สดัสว่นของจ านวนของกระเพาะอาหาร
ของปูที่วิเคราะห์แล้วไม่พบอาหารต่อจ านวนกระเพาะอาหารของปูที่ศึกษาทัง้หมด สมการส าหรับใช้
ค านวณคา่ดชันีคือ  
 

𝑉 =  𝐸
100

𝑇𝐿        (1) 
โดยที่ VI   = คา่ดชันี vacuity index; E   = จ านวนกระเพาะอาหารท่ีไมม่ีอาหาร; TL = จ านวนกระเพาะ
อาหารทัง้หมดที่น ามาศกึษา 

2) ดชันีการเต็มกระเพาะของอาหาร (gut fullness, FL): ค่าเฉลี่ยของดชันี Fullness Index ใน
กระเพาะอาหารของปทูัง้หมด 

F = 
∑ 𝐹𝑠 𝑛

ร=1  

       𝑇𝐿
       (2) 

โดยที่ F = ดชันี Gut Fullness; Fs = คา่ความเตม็กระเพาะของปแูตล่ะตวั; TL = จ านวนกระเพาะอาหาร
ทัง้หมด 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติ Analysis of variance เพื่อวิเคราะห์ว่าแหล่งอาศยั (4 
สถานี) และขนาด (3 ขนาด) ที่แตกต่างกันของปูแสมมีผลต่อค่าดชันี Fullness index และจ านวนชนิด
อาหารท่ีปกิูนหรือไม ่ใช้สถิติ T-test เพื่อวิเคราะห์วา่เพศของปมูีผลตอ่คา่ดชันี Fullness index และจ านวน
ชนิดอาหารที่ปูกินหรือไม่ โดยแปลงรูปข้อมูลดิบด้วยค่า Log X + 1 ก่อนวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้ Cluster 
analysis เพื่อวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูมีความแตกต่างหรือ
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เหมือนกันนัน้ขึน้อยู่กับอิทธิพลของแหล่งอาศัย ขนาด และเพศของปูหรือไม่ และใช้สถิติ Analysis of 
Similarity (ANOSIM) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของกลุ่ม cluster ต่าง ๆ จากเดนโดแกรมที่
วิเคราะห์ได้ และใช้สถิติ Similarity Percentage (SIMPER) วิเคราะห์ว่า การจัดกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ย่อย
ดงักลา่วนัน้ เกิดจากองค์ประกอบของอาหารชนิดใดบ้าง โดยใช้ PRIMER Statistical Package version 
5.0 (Clarke and Warwick, 1994) ทัง้นีข้้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ในสว่นนี ้เป็นข้อมลูที่เรียกว่า dietary 
samples ที่เกิดจากการสุม่เอาองค์ประกอบอาหารที่พบในตวัอยา่งปแูสมแตล่ะตวั แยกตามปัจจยัตา่ง ๆ 
ที่ก าหนด คือ แหล่งอาศยั ขนาดและเพศ 5-20 ตวั ขึน้อยู่กับปริมาณตวัอย่างส าหรับแต่ละปัจจัยมาหา
คา่เฉลีย่ แล้วน าคา่เฉลีย่นีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  

จากการศกึษา พบวา่ อาหารท่ีพบในกระเพาะปแูสม Episesarma mederi ประกอบด้วย plant, 
crustacean และ fish เป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบของพืชเป็นสัดส่วนมากที่สุด (Table 1) ซึ่งผล
การศึกษานีส้อดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา เช่น Dahdouh-Guebas et al. (1997) พบว่า Sesarma 
ortmanni และ Selatium elongatum เป็นปทูี่กินพืชเป็นอาหาร ทัง้นีเ้นื่องจาก ปกูลุม่ Sesarma อาศยัใน
บริเวณป่าชายเลนและสามารถไต่ต้นโกงกางเพื่อที่จะกินยอดและใบสดของโกงกาง Eurycarcinus 
natalensis เป็นปูที่ กินสัตว์ จะกินจ าพวก gastropods, anomurans และ brachyurans (Dahdouh-
Guebas et al., 1999) ส่วนปูแสม Neoepisesarma versicolor จะกินส่วนต่างๆของพืชและตะกอนดิน
เป็นอาหาร นอกจากนีย้งัพบพวกไดอะตอม สาหร่าย ซากสตัว์กลุ่มครัสตาเซียน ปลา และไซยาโนแบค
ที่เรียในกระเพาะปูแสมบางส่วนด้วย (นลินี และสมบัติ , 2550) ส าหรับปู Perisesarma semperi, P. 
darwinensis และ Neosarmatium meinerti  จะกินใบไม้ที่เป่ือยและแก่มากกว่าใบไม้สดและปเูลือกกิน
ใบไม้มากกว่าผลและเมล็ดพันธุ์ ของพืช (Salgado-Kent and Mcguinness, 2008)  นอกจากนี  ้ 
Perisesarma eumolpe และ P. indiarum บริโภคตะกอนดิน รากของโกงกางและสตัว์เลก็น้อยเป็นอาหาร 
และเลือกกิน Avicennia alba Blume และ Rhizophora apiculata Blume เป็นอาหาร (Boon et at., 
2008) จากการศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะปูแสมสกุล Episesarma พบว่ามีพืชชัน้สงู (vascular 
plant) มากสดุคิดเป็นร้อยละ 37 ของอาหารที่พบในกระเพาะ รองลงมาเป็นพบตะกอนดินในบางครัง้ยงั
พบซากครัสเตเซียน ซึง่แสดงให้เห็นวา่ปสูามารถกินทัง้พืชและสตัว์เป็นอาหาร (omnivores) 
จากการศึกษาอิทธิพลของแหล่งอาศยั เพศ และขนาด ต่อการกินอาหารของปูแสม พบว่า แหล่งอาศยั 
และเพศของปแูสม มีอิทธิพลตอ่คา่อาหารเต็มกระเพาะ (Fullness index) (P<0.05) และแหลง่อาศยั เพศ 
และขนาดของปแูสมมีอิทธิพลตอ่จ านวนชนิดของอาหารในกระเพาะ (P<0.05) (Table 1)  
 
 ผลจากการวิเคราะห์ cluster analysis พบว่า สามารถจดักลุม่ปแูสมตามแหลง่อาศยัออกเป็นก่ี
สองกลุม่ด้วยกนั (Figure 2) โดยที่ กลุม่ที่ 1 (G1) เป็นปแูสมจากสถานีบางเขา (b) เป็นหลกั สว่นกลุม่ที่ 2 
(G2) เป็นปแูสมที่จบัจากหลายสถานีรวมกลุม่กนั จากการวิเคราะห์ ANOSIM พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่างสองกลุ่มดังกล่าว (R = 0.698, P = 0.001) เมื่อวิเคราะห์ SIMPER พบว่า
อาหารที่ผลต่อการจดักลุ่มได้แสดงใน Table 2 ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของอาหารที่ปแูสมจาก
แหลง่อาศยัต่างๆกินนัน้ไม่แตกต่างกนั ยกเว้นปแูสมจากพืน้ที่บางเขา (b) ในขณะที่ขนาดและเพศของปู
แสม ไม่มีผลต่อองค์ประกอบทางอาหารที่ปูแสมกิน เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ ขนาดและเพศต่อ
องค์ประกอบอาหาร พบวา่ ไมม่ีแนวโน้มของความแตกตา่งที่เดน่ชดัระหวา่งกนั (Figure 3 และ 4) 
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Table 1 The Fullness index of Episesarma mederi, that N =  number of samples, VI =  vacuity 
index, FL = Fullness index, Station (b = bangkao, k = kaena, s = srinakarin park  and y = yaring) 

E.  mederi N VI FL±SD No. of food plant algal Crustacean fish shell digest sand 

station 
b 

 
91 

 
12.90 

 
0.51±0.16c 

 
0.62±0.08a 

 
45.11 

 
0.87 

 
24.02 

 
9.95 

 
0.76 

 
9.29 

 
10 

k 77 34.62 0.57±0.16b 0.59±0.09b 60.26 1.15 1.79 3.33 0 20.51 12.94 
s 58 59.32 0.63±0.14a 0.58±0.16bc 54.48 0.38 6.88 1.60 0.27 23.19 12.27 
y 62 40.63 0.52±0.16c 0.56±0.11c 58.57 0.16 4.68 0.63 0.15 23.02 9.88 
sex            
Female 109 33.64 0.55±0.16 0.61±0.08 53.50 0.50 10.72 4.63 0.45 16.86 13.31 
Male 144 36.55 0.58±0.16 0.59±0.10 56.00 0.93 8.03 3.62 0.21 19.2069 11.93 
size            
<25 mm. 23 31.8 0.59±0.17a 0.40±0.14a 49.58 0.21 20 5.62 0 13.75 10.83 
25 – 30 mm. 126 49.2 0.55±0.16a 0.36±0.13ab 56.81 0.47 10.79 3.31 0.24 16.02 12.36 
 >30 mm. 141 37.9 0.56±0.16a 0.33±0.14b 52.65 0.88 7.15 5.42 0.35 21.55 11.94 
All     54.52 0.65 9.81 4.53 0.27 17.99 12.17 

 
Table 2 The percentage of participation in various food item of the population, Episesarma 
mederi, 4 habitats in mangrove forests in Pattani between July 2018 and January 2019 
 

Cluster Food item % contribution 
 

G1 
   Plant 
   Crustacean 
   Fish 

43.03% 
33.58% 
20.11% 

G2    Plant 
   Crustacean 

86.47% 
7.28% 

 

 
Figure 2  Cluster dendogram demonstrating diet composition based on habitats  
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Figure 3 Cluster dendogram demonstrating diet composition based on size classes 
 

 
 

Figure 4  Cluster dendogram demonstrating diet composition based on sex  
 
สรุป  

จากการศกึษา อิทธิพลของแหลง่อาศยั เพศ และขนาดที่มีตอ่การกินอาหารปแูสม Episesarma 
mederi ในป่าชายเลน จงัหวดัปัตตานี พบวา่อาหารสว่นใหญ่ประกอบด้วยพืช ครัสเตเชียน และปลา เป็น
หลกั นอกจากนีย้งัพบว่าแหลง่อาศยั และเพศของปแูสม มีอิทธิพลต่อค่าอาหารเต็มกระเพาะ (Fullness 
index) และแหลง่อาศยั เพศ และขนาดของปแูสมมีอิทธิพลตอ่จ านวนชนิดของอาหารในกระเพาะ ผลจาก
การวิเคราะห์ multivariate analysis พบว่า แหล่งอาศัยมีผลต่อองค์ประกอบชนิดของอาหารที่ปูแสม
บริโภค ในขณะท่ีเพศ และขนาด ไมม่ีผลที่ชดัเจนตอ่องค์ประกอบชนิดของอาหารปแูสม  
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคณุ คณุสมนึก เร่ืองนุ่น ที่ช่วยเหลือในการเก็บตวัอย่างภาคสนาม และงานวิจยันี ไ้ด้รับ
การสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก สาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี ย้งสัตว์น า้อย่างยั่งยืน ระยะที่  1
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอินทรียวตัถใุนระดบัตา่งๆ ต่อคณุสมบตัิทางเคมี
ของดิน โดยใสปุ่๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม ร่วมกบัใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับคา่
อินทรียวตัถขุองดินที่ระดบั 0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ (ใสปุ่๋ ย 2 ครัง้ต่อปี) ในปาล์มน า้มนัอาย ุ7 ปี 
จากการศกึษาพบวา่ การใสปุ่๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับค่าปริมาณอินทรียวตัถใุนดินที่
ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลความเป็นกรดเป็นด่าง การน าไฟฟ้า อินทรีย์วัตถุในดิน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมากกวา่และแตกตา่งอยา่งมีนยัทางสถิติกบั
ดินที่มีการปรับอินทรียวตัถทุี่ระดบั 0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์  ดงันัน้การใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูที่ระดบั 
2.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้คุณสมบตัิทางเคมีของดินมีความเหมาะสมในการดดูซบัธาตอุาหารภายในดินได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ: อินทรียวตัถใุนดิน, ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู, การวิเคราะห์ทางเคมีของดิน, ปาล์มน า้มนั 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the Influence of organic matters at various 
concentrations on soil chemical properties by adding 3.3 kg of chemical fertilizer (formula 10-8-
31) into a high quality organic fertilizer in order to adjusting the soil organic matters at the levels 
of 0, 1.5, 2.0 and 2.5%.  Seven years old oil palm trees were fertilized two times per year. The 
results showed that the combination of chemical fertilizer and high quality organic fertilizer by 
adjusting the amount of organic matter in the soil at the level of 2.5%, had pH, conductivity, 
organic matter, phosphorus, potassium, calcium and magnesium statistically higher than those 
of the combined soils contained 0, 1.5 and 2.0% organic matters. In conclusion, the 2.5% 
organic matter adjusted soil improves the nutrient absorption property in the soil. 
Keywords: soil organic matter, high quality organic fertilizer, chemical property, oil palm 
 
บทน า 
 ปาล์มน า้มนั (oil palm) เป็นพืชยืนต้นใบเลีย้งเดี่ยวจดัอยูใ่นตระกูลเดียวกบัมะพร้าว อินทผาลมั 
และตาลโตนด ให้ผลผลติได้ตลอดปี และเก็บผลผลติได้นานกวา่ 20 ปี ปัจจบุนัพนัธุ์ปาล์มน า้มนัท่ีปลกูใน
เชิงเศรษฐกิจ คือ สายพนัธุ์เทเนอร่า มีช่ือวิทยาศาสตร์ Elaeis guineensis Jacq. (African oil palm) ที่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ และมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสงูกวา่พืชน า้มนัชนิดอื่นๆ เนื่องจากปาล์มน า้มนั
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ให้ผลผลิตน า้มันต่อหน่วยพืน้ที่สูงกว่าพืชน า้มันชนิดอื่นๆ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2553; V. 
Arunachalum, 2012) จึงท าให้เกษตรกรในประเทศไทยมีการขยายพืน้ที่เพาะปลกูปาล์มน า้มนัเพิ่มขึน้ทกุปี  
 การปลูกปาล์มน า้มัน “ปุ๋ ย” คือ ต้นทุนการผลิตที่ส าคัญของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน า้มัน 
เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ ยเคมีเป็นจ านวนมากในการเร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลติของปาล์มน า้มนั ซึง่หาก
ปาล์มน า้มนัขาดธาตอุาหารชนิดเหลา่นีจ้ะสามารถสงัเกตเห็นได้คอ่นข้างชดัเจน (บษุบา, 2548) ซึง่การใช้
ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน จะสง่ผลกระทบตอ่คณุสมบตัิของดินทัง้ทางด้านชีวภาพ 
กายภาพและทางเคมี เช่น ท าให้ปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินลดน้อยลง ท าให้ดินมีความ
เป็นกรดเพิ่มมากขึน้ โครงสร้างดินแนน่ทบึ ดงันัน้ควรให้ความส าคญัตอ่การปรับปรุงแก้ไขคณุภาพของดิน
ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในการปลกูพืช  โดยการใช้อินทรียวตัถุ หรือใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ซึ่งมี
คุณสมบตัิที่ดีในการช่วยปรับปรุงดินให้มีความร่วนซุยช่วยในการดดูซบัธาตุอาหารพืชได้มากขึน้ มีการ
ระบายน า้ได้ดี ถ่ายเทอากาศดี และอุ้มน า้ได้ดีที่ส าคญัมีความสามารถช่วยปกคลมุหน้าดิน ท าให้ช่วยลด
การสญูเสยีหน้าดิน หรือธาตอุาหารในดินจากการท่ีฝนตกน า้ไหลบ่า จึงท าให้ดินมีความเหมาะสมตอ่การ
เจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน า้มนั นอกจากนีก้ารใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ จะช่วยเพิ่มจ านวนประชากรของ
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ภายในดิน สง่เสริมกิจกรรมของจลุินทรีย์ จุลินทรีย์บางชนิดสร้างสารปฏิชีวนะได้ 
ซึ่งสารนีช้่วยท าลายเชือ้โรคบางชนิดในดินได้ และยงัช่วยให้การใช้ปุ๋ ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึน้ (กรม
พฒันาที่ดิน, 2540) 
 แต่อย่างไรก็ตามปุ๋ ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารพืชในปริมาณต ่า ดังนัน้จึงได้ท าการศึกษา
ทดลองใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์ เพื่อศกึษาอิทธิพลของปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูตอ่คณุสมบตัิทางเคมีของ
ดิน ซึ่ง “ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู” เป็นการน าปุ๋ ยอินทรีย์กบัปุ๋ ยเคมีมาผสมเข้าด้วยกนั เพื่อให้ได้ข้อดีของปุ๋ ย
อินทรีย์และปุ๋ ยเคมีรวมกนั คือ ลดปัญหาการขาดธาตอุาหารหลกั ธาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสริม ที่มีไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มแร่ธาตอุาหารไปใช้ได้อยา่งสมดลุ และดดูซึมแร่ธาตอุาหารอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไปสม ่าเสมอ ช่วยปรับปรุงดินให้มีสภาพร่วนซุยอ่อนนุ่มอุ้มน า้ระบายอากาศดี ช่วยเพิ่ม
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินที่สามารถเปลี่ยนปุ๋ ยเป็นแร่ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ นอกจากนีย้ัง
สะดวกต่อการใช้งาน เพราะเวลาใสปุ่๋ ยอินทรีย์เคมีเพียงครัง้เดียว เท่ากบัใสปุ่๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมีพร้อม
กนั (นลนิี, 2536)  เพื่อน าข้อมลูที่ได้ประกอบการจดัการดิน การวางแผนปรับปรุงดิน ตลอดจนการก าหนด
ชนิดและวิธีการใสปุ่๋ ย ข้อมลูดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ส าหรับการจดัการใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูในปาล์ม
น า้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ประกอบการตดัสินใจเลือกซือ้ชนิดของปุ๋ ยและสตูรต่างๆ ได้อย่างถกูต้องเหมาะสมต่อความต้องการธาตุ
อาหารของปาล์มน า้มนัตอ่ไป 
 
วิธีการศึกษา 
 ศึกษาอิทธิพลของอินทรียวตัถใุนระดบัตา่งๆ ต่อคณุสมบตัิทางเคมีของดิน ในแปลงปาล์มน า้มนั 
อายุ 7 ปี (แปลงที่ 9.2 ของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศกัดิ์) พนัธ์ุหนองเป็ด โดยแบ่งใส่ปุ๋ ย 2 ครัง้ต่อปี 
(ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน) โดยใช้สดัส่วนการแบ่ง 60 เปอร์เซ็นต์ (3.3 กิโลกรัมต่อต้น) ในครัง้แรก
ตอนต้นฤดฝูน  และใสท่ี่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ (2.2 กิโลกรัมต่อต้น) ในปลายฤดฝูน (ตามอตัราค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร: ธีระ และคณะ, 2548 ง) โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 4 วิธีการ
ทดลอง แตล่ะวิธีการทดลองมีจ านวน 4 ซ า้ (แตล่ะบลอ็กมีแถวปอ้งกนัการใสปุ่๋ ย)  ดงันี ้
  วิธีการท่ี 1  จากคา่การวิเคราะห์ดนิในดนิมีอินทรียวตัถอุยู ่0.55 เปอร์เซ็นต์ หรือเทา่กบั 
96.3 กิโลกรัมตอ่ต้น โดยใสปุ่๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัมตอ่ต้น โดยไมม่ีการใสปุ่๋ ยอินทรีย์
เพิ่มเติม 
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  วิธีการท่ี 2  ใช้ปุ๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม ตอ่ต้น ตามอตัราค าแนะน า
ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ในปริมาณที่สามารถปรับค่าอินทรียวตัถใุนดินให้เท่ากบั 1.5 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเพิ่ม
อินทรียวตัถ ุ0.95 เปอร์เซ็นต์ 
  วิธีการท่ี 3  ใช้ปุ๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัมตอ่ต้น ตามอตัราค าแนะน า
ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ในปริมาณที่สามารถปรับค่าอินทรียวตัถใุนดินให้เท่ากบั 2.0 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเพิ่ม
อินทรียวตัถ ุ1.45 เปอร์เซ็นต์  
  วิธีการท่ี 4  ใช้ปุ๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัมตอ่ต้น ตามอตัราค าแนะน า
ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ในปริมาณที่สามารถปรับค่าอินทรียวตัถใุนดินให้เท่ากบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเพิ่ม
อินทรียวตัถ ุ1.95 เปอร์เซ็นต์  
 เก็บตัวอย่างดิน (ก่อนและหลงัการวิจัย) ที่ระดับความลึก 0-30 ซม. น ามาผึ่งให้แห้ง น าไป
วิเคราะห์สมบตัิทางเคมีของดิน โดยร่อนผ่านตะแกรงช่องเปิดขนาด 2 มม. เพื่อวิเคราะห์สมบตัิทางเคมี 
ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (Electrometric method) การน าไฟฟ้าสัดส่วนของดินต่อน า้ (1 : 2.5) 
(Electrical Conductivity meter) อินทรียวัตถุ  (Walkley–Black method)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่ เ ป็น
ประโยชน์ในดิน (Color development method) ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ของดิน (Ammonium acetate method) ในห้องปฏิบตัิการและประเมินระดบัความอุดม
สมบรูณ์ของดินในพืน้ท่ี และวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม Least Significant Difference (LSD) ใน
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ99% 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 1. สมบติัทางเคมีของดินก่อนการทดลอง 
  พืน้ท่ีวิจยัเป็นแปลงปาล์มน า้มนั (แปลงที่ 9.2 ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตอดุมศกัดิ์) พนัธ์ุหนองเป็ด ปาล์มน า้มนัอาย ุ7 ปี ดินมีค่าความ
เป็นกรด-เบส เฉลี่ยอยู่ในระดบักรดจดั (pH 5.66) มีสภาพการน าไฟฟ้าของดินระดบัค่อนข้างต ่า (53.96 
µS/cm) มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต ่า (0.55%) ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัที่ต ่ามาก (9.12  ppm., 38.57 ppm., 171.31 ppm. และ13.55 
ppm.) ตามล าดบั หลงัจากนัน้เมื่อมีการใสปุ่๋ ยตามกรรมวิธีการทดลอง โดยใสปุ่๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 
อตัรา 3.3 กิโลกรัม ร่วมกับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสงู โดยปรับค่าอินทรียวตัถุของดินที่ระดบั 0, 1.5, 2.0 
และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ (ใส่ปุ๋ ย 2 ครัง้ต่อปี) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทุกวิธีการ และใน
ขณะเดียวกันพบว่าการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมให้
คณุสมบตัิทางเคมีของดินในสวนปาล์มน า้มนัมีคณุภาพเพิ่มขึน้ ช่วยให้การใช้ปุ๋ ยเคมีมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ จึงท าให้ดินมีความเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตและผลผลติของปาล์มน า้มนั (Table 1, 2 and Table 3) 
 2. ผลการวิเคราะห์คณุสมบติัทางเคมีของดิน (ก่อน-หลงัการวิจยั และความแตกต่าง) ดงันี ้
  2.1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) หลงัการทดลอง พบว่า ค่า pH ของดิน  
มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทกุวิธีการ  แตก่ารใสปุ่๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม 
ร่วมกบัใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับค่าอินทรียวตัถขุองดินท่ีระดบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินสงูที่สดุ 6.43 เพิ่มขึน้ 0.74  (Table 1) ดงันัน้การใสอ่ินทรียวตัถเุพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่าความ
เป็นกรดเป็นดา่งเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั ปิยมาศ และคณะ, 2557 กลา่ววา่ ปริมาณ
ปุ๋ ยอินทรีย์ที่เพิ่มขึน้ท าให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ ธีระ และคณะ , 2548 
รายงานว่า ในกรณีที่ใสปุ่๋ ยเคมีที่มีการตกค้างเป็นกรด การใสปุ่๋ ยอินทรีย์ร่วมด้วยจะท าให้ปฏิกิริยาดินช้ามี
ผลตอ่สภาพแวดล้อมดินที่เก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตของพืชน้อย ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 
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  2.2 ค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายดิน (สดัส่วนของดิน : น ้า = 1 : 2.5) หลงัการทดลอง 
พบว่า ค่าการน าไฟฟ้าของดิน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทกุวิธีการ  แต่การใสปุ่๋ ยเคมี
ผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม ร่วมกับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับค่าอินทรียวตัถขุองดินที่
ระดบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการน าไฟฟ้าของดินสงูที่สุด 155.60 µS/cm เพิ่มขึน้ 102.05 µS/cm (Table 1) 
ดงันัน้การใส่อินทรียวตัถุเพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่าสภาพการน าไฟฟ้าของสารละลายดินเพิ่มสงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท าให้ปาล์มน า้มนัตอบสนองตอ่ธาตอุาหารท่ีมีประจไุฟฟา้ หรือดดูซบัธาตอุาหารในดิน
ได้มากขึน้ และท าให้ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมเพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกบั อรประภา, 
2553 กล่าวว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ พบว่า มีค่าสภาพการน าไฟฟ้าของสารละลายดินเพิ่ม
สงูขึน้ สอดคล้องกบั โอภาส และคณะ, 2558 รายงานวา่ สภาพการน าไฟฟา้ของดิน เป็นสมบตัิที่แสดงถึง
ความเค็ม (salinity) ขึน้อยูก่บัปริมาณและชนิดของเกลอืที่ละลายน า้ได้ในดิน ถ้าในดินมีเกลอืที่ละลายน า้
ได้อยู่มากก็ท าให้ดินมีสภาพการน าไฟฟ้าสงูขึน้ ซึ่งชัยรัตน์ และคณะ , 2547 รายงานว่า ปาล์มน า้มนัจะ
สามารถเจริญเติบโตได้ในระดบั EC ที่ไมเ่กิน 1,000 µs/cm  
  2.3 ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน หลงัการทดลอง พบว่า ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทุกวิธีการ  แต่การใส่ปุ๋ ยเคมีผสมสูตร 10-8-31 อัตรา 3.3 
กิโลกรัม ร่วมกบัใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับคา่อินทรียวตัถขุองดินท่ีระดบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ
อินทรียวตัถใุนดินมากที่สดุ 1.61 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึน้ 1.08 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)  ดงันัน้การใสอ่ินทรียวตัถุ
เพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่าปริมาณอินทรียวตัถใุนดินเพิ่มสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั สายชล 
และคณะ, 2555 กลา่วว่า การใสปุ่๋ ยอินทรีย์ลงไปในดินจะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถใุห้กบัดินมากกวา่
การใสปุ่๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกบั โอภาส และคณะ , 2558 รายงานว่า ปริมาณอินทรียวตัถุ
ในดินมีความสมัพนัธ์กบัค่าไนโตรเจน (C/N) ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวตัถสุงู หมายถึง ดินก็จะมีปริมาณ
ไนโตรเจนที่สงูเช่นกนั ซึ่ง สอดคล้องกบั อษุา, 2553 รายงานว่า การใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูมีค่าเพิ่มขึน้
ทกุวิธีการทดลอง อยา่งไรก็ตามปริมาณอินทรียวตัถ ุหลงัการทดลองในวิธีการทดลองตา่งๆ มีแนวโน้มมีคา่
เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากก่อนการทดลอง ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสงูลงไปในดิน
โดยตรง แสดงให้เห็นวา่ การปรับปรุงดินโดยใช้อินทรียวตัถตุ้องกระท าตอ่เนื่องกนัไปเป็นระยะเวลาหลาย
ปี จึงท าให้ปริมาณอินทรียวตัถใุนดินเพิ่มสงูขึน้ในระดบัท่ีดินมีความอดุมสมบรูณ์ 
  2.4 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน หลงัการทดลอง พบว่า มีความแตกตา่ง
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทกุวิธีการ  แต่การใสปุ่๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม ร่วมกบัใส่
ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับคา่อินทรียวตัถขุองดินท่ีระดบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินมากที่สุด 165.00 ppm. เพิ่มขึน้ 155.94 ppm.) (Table 2) ดังนัน้การใส่อินทรียวัตถุ
เพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่าปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินเพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกบั อษุา, 2553 รายงานว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึน้ในทกุวิธีการทดลอง เพิ่มขึน้ท าให้
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินสงูขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั การทดลองของ Palm, 1989 กลา่วว่า เมื่อดินมี
ความเป็นกรดเป็นดา่งสงูขึน้ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินสงูขึน้ด้วย สอดคล้องกบั สายชล และคณะ
, 2555 รายงานว่า การใส่ปุ๋ ยมูลววั ร่วมกับเคมี พบว่า มีการดูดใช้ธาตุอาหารฟอสฟอรัส ดีกว่าการใส่
ปุ๋ ยเคมีเพียงอยา่งเดียว ซึ่งสอดคล้องกบั ประเสริฐ และคณะ, 2542 รายงานวา่ ในปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู
จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการย่อยสลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ รวมทัง้ฟอสฟอรัสที่ได้
จากการไถกลบตอซงั ทัง้นีจ้ะเป็นภาพรวมที่ท าให้ระบบนิเวศของดินดีขึน้ 
  2.5 ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน  หลังการทดลอง พบว่า มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทุกวิธีการ  แต่การใส่ปุ๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม 
ร่วมกับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยปรับค่าอินทรียวัตถุของดินที่ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมากที่สุด 199 ppm. เพิ่มขึน้ 159.25 ppm. (Table 2) ดังนัน้การใส่
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อินทรียวตัถุเพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่าปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ภายในดินเพิ่มสงูขึน้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับชัยรัตน์ และธีระพงศ์ , 2548 กล่าวว่า อินทรียวัตถุช่วยท าให้ดินมี
ความสามารถในการดดูซบัธาตอุาหารพืชได้มากขึน้ ท าให้ธาตอุาหารที่ได้จากปุ๋ ยเคมี ถกูชะล้างสญูเสยีไป 
นอกจากนีป้ริมาณธาตโุพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ภายในดินจะปลดปลอ่ยออกมาช้าๆ ให้กบัพืช ซึง่โอภาส 
และคณะ, 2551 กลา่วว่า อินทรียวตัถสุลายตวัโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงช่วยให้ดินมีความสามารถดดู
ซบัธาตุอาหารพืชได้สงู เนื่องจากอินทรียวตัถุมีพืน้ที่สมัผสัมาก และมีประจุไฟฟ้าลบเป็นส่วนใหญ่ จึงมี
ความสามารถในการดดูซบัประจบุวกได้มาก เมื่อใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีจะสง่เสริมปุ๋ ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืช
อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
  2.6 ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน หลงัการทดลอง พบวา่ มีความแตกตา่ง
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทกุวิธีการ  แต่การใสปุ่๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม ร่วมกบัใส่
ปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู โดยปรับคา่อินทรียวตัถขุองดินท่ีระดบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ปริมาณแคลเซียมในดิน
มากที่สดุ 5918.8 ppm. เพิ่มขึน้เทา่กบั 5722.7 ppm. (Table 2) ดงันัน้การใสอ่ินทรียวตัถเุพิ่มขึน้ มีผลท า
ให้ค่าปริมาณธาตแุคลเซียมที่เป็นประโยชน์ภายในดินเพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั 
อษุา, 2553 รายงานว่า ใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูในอตัรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ 
มากกว่าการใสปุ่๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงูในอตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ทัง้วิธีนาด าและนาหวา่น สอดคล้องกบั 
ชยัรัตน์ และธีระพงศ์, 2548 กลา่ววา่ อินทรียวตัถชุ่วยท าให้ดินมีความสามารถในการดดูซบัธาตอุาหารพชื
ได้มากขึน้ ท าให้ธาตอุาหารท่ีได้จากปุ๋ ยเคมี ถกูชะล้างสญูเสยีไปน้อย พืชสามารถใช้ได้มากขึน้ นอกจากนี ้
ยงัปลดปล่อยธาตแุคลเซียม ออกมาช้าๆ ให้กับพืช เนื่องจากอินทรียวตัถุมีพืน้ที่สมัผสัมาก และมีประจุ
ไฟฟ้าลบเป็นสว่นใหญ่ จึงมีความสามารถในการดดูซบัประจบุวกได้มาก เมื่อใสปุ่๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี 
จะสง่เสริมปุ๋ ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
  2.7 ปริมาณแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน หลังการทดลอง พบว่า มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทุกวิธีการ  แต่การใส่ปุ๋ ยเคมีผสมสตูร 10-8-31 อตัรา 3.3 กิโลกรัม 
ร่วมกับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยปรับค่าอินทรียวัตถุของดินที่ระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ
แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ของดินมากที่สดุ 1585.0 ppm. เพิ่มขึน้ 1571.1 ppm. (Table 3) ดงันัน้การใส่
อินทรียวัตถุเพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่าปริมาณธาตุแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ภายในดินเพิ่มสูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบั อษุา, 2553 กลา่วว่า การใสปุ่๋ ยอินทรีย์สามารถให้ธาตรุองและจุลธาต ุนอกเหนือจากธาตุ
หลกัได้ นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่อาหาร และพลงังานให้กบัจลุินทรีย์ดิน ซึ่งจุลินทรีย์ดินเหลา่นีจ้ะท าให้เกิด
กระบวนการที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินและอินทรียวตัถใุนปุ๋ ยอินทรีย์ช่วยดูดซบัธาตอุาหารที่
เป็นประจุบวก ท าให้เกิดการสญูเสียธาตอุาหารจากดินได้ยากขึน้ สอดคล้องกับสริุยา และคณะ , 2547 
กล่าวว่า ปุ๋ ยอินทรีย์จะมีปริมาณธาตุอาหารหลกัต ่ากว่าปุ๋ ยเคมีแต่จะมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุส่วน
ใหญ่ครบถ้วน ซึง่จะสง่ผลตอ่การให้ผลผลติของพืชที่เพิ่มขึน้ในระยะยาว 
 
Table 1 Show the result Soil reaction, Exchangeable cation and Organic matter (Before and after 
research) 

Method 
Soil reaction  (pH) Exchangeable cation (µS/cm.) Organic matter (%) 

Before After Difference Before After Difference Before After Difference 
1  5.66 5.76 0.10d 54.18 59.27 5.10 d  0.56 0.58  0.04 d 
2 5.65 6.18 0.51c 54.05 96.50 42.45 c 0.54 1.04 0.50 c 
3 5.65 6.27 0.62 b 54.05 123.43 69.38 b 0.57 1.49 0.92 b 
4 5.69 6.43 0.74 a 53.55 155.60 102.5 a 0.54 1.61 1.08 a 

CV (%)   8.07   8.03   2.75 
F- Test   **   **   ** 
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Table 2 Show the result Available Phosphorus, Exchangeable Potassium and Exchangeable Calcium 
(Before and after research) 

 
Table 3 Show the result magnesium content value of soil (Before and after research) 

*  = Analyze statistical differences at the confidence level 95% 
** = There are significant differences at the confidence level 99% 
 
สรุป 
 เมื่อปาล์มน า้มันได้รับปุ๋ ยเคมีผสมสูตร 10-8-31 อัตรา 3.3 กิโลกรัม ร่วมกับใส่ปุ๋ ยอินทรีย์
คณุภาพสงู โดยปรับคา่อินทรียวตัถขุองดินที่ระดบั 2.5 เปอร์เซ็นต์ (ใสปุ่๋ ย 2 ครัง้ตอ่ปี) ปาล์มน า้มนัอาย ุ7 ปี ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึน้จะช่วยสง่เสริมให้คณุสมบตัิทางเคมีของดินในสวนปาล์มน า้มนัมีคณุภาพเพิ่มขึน้ท าให้
ปาล์มน า้มนัใช้ธาตอุาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปาล์มน า้มนัมีการดดูซบัธาตอุาหารภายในดินได้มาก
ขึน้ท าให้ต้นทนุการผลิตต ่ากว่าการใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียว จึงเป็นแนวทางการสง่เสริมใ ห้เกษตรกรน า
แนวทางการจดัการดินและปุ๋ ยไปใช้ในการประเมินความต้องการธาตอุาหารของปาล์มน า้มนัเพื่อน าไปใช้
ประกอบในการตดัสินใจเลือกซือ้ชนิดของปุ๋ ยและสตูรต่างๆ ได้อย่างถกูต้องเหมาะสมต่อความต้องการ
ธาตอุาหารของปาล์มน า้มนั ทัง้นีเ้พื่อความเม่นย าในการวิเคราะห์คณุสมบตัิตา่งๆ ของดิน ควรท าควบคู่
กบัการวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหารในใบปาล์มน า้มนั (ทางใบที่ 17) เพื่อใช้ในการประเมินการใสปุ่๋ ยตาม
ความต้องการธาตอุาหารของปาล์มน า้มนัได้อยา่งถกูต้อง 
 
ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณห้องปฏิบตัิการทดลอง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ 
 
 

Metho
d 

Available Phosphorus (ppm.) Exchangeable Potassium (ppm.) Exchangeable Calcium (ppm.) 
Before After Difference Before After Difference Before After Difference 

 1 9.20 24.75 15.55d  40.5 65.00 25.00c 172.50 2092.5 1920.0 d 
2 9.17 86.00 76.84c 37.00 71.18 34.1c 169.25 3421.3 3252.0 c 
3 9.04 120.00 110.96b 37.00 89.68 52.65b 172.50 4748.8 4576.3 b 
4 9.06 165.00 155.94a 39.75 199.00 159.25a 171.00 5918.8 5722.7 a 

CV (%)   12.69   9.31   9.66 
F- Test   **   **   ** 

Method Magnesium content value of soil (ppm.) 
Before After Difference 

1 134.75 390.0 376.5d 
2 12.53 840.0 826.5c 
3 13.65 1202.5 1188.9b 
4 13.55 1585.0 1571.5a 

CV (%)   12.26 
F- Test   ** 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการปลกูกาแฟโรบสัต้าตอ่การชะล้างพงัทลาย
ของหน้าดิน ซึ่งวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ จากการศึกษา พบว่า กาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานอินทรีย์มีการเจริญเติบโตด้านความสงูเฉลี่ยเท่ากบั 344.25 เซนติเมตร และด้านความยาวก่ิงเฉลีย่
เทา่กบั 48.14 เซนติเมตร ซึง่มากกวา่การปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีท่ีมีคา่ความสงูเฉลี่ย
เท่ากบั 322.49 เซนติเมตร และมีค่าความยาวก่ิงเฉลี่ยเท่ากบั 44.06 เซนติเมตร แต่การปลกูกาแฟโรบสัต้าที่
ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีมีความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ยเท่ากบั 12.28 เซนติเมตร และมีปริมาณผลผลิตเฉลีย่
เท่ากบั 571.40 กรัมต่อต้น ซึ่งมากกวา่การปฏิบตัิตามมาตรฐานอินทรีย์ที่มีความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ยเทา่กบั 
12.28 เซนติเมตร และมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 544.47 กรัมต่อต้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรปลกูกาแฟท่ี
ปฏิบตัิตามมาตรฐานอินทรีย์ เพราะมีการชะล้างพงัทลายของหน้าดินเฉลี่ยเท่ากับ 3324.35 กรัมต่อไร่ ซึ่ง
น้อยกวา่การปลกูกาแฟที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3405.55 กรัมตอ่ไร่   
ค าส าคัญ: กาแฟโรบสัต้า, การชะล้างพงัทลายของหน้าดิน 
 

Abstract  
 The objective of this study was to study the pattern of Robusta coffee cultivation on soil 
erosion.  The experiment was laid out as a Randomized Complete Block Design with three 
replications.  The result showed that Robusta coffee complies with the organic standards had an 
average growth of 344.25 cm and the average length of the branches was 48.14 cm Which is more 
than the Robusta coffee plant that complies with the GAP standard with an average height of 322.49 
cm and an average length of 44.06 cm but the Robusta coffee production that complies with GAP 
standards has an average circumference of 12.28 cm in length and has an average yield of 571.40 
grams per plant, which is greater than the compliance with the organic standard with an average 
circumference of 12.28 cm The average yield is 544.47 grams per plant.  However, farmers should 
grow coffee complies with organic standards.  Because the soil erosion has an average of 3324.35 
grams per rai, which is less than the coffee production that complies with GAP standards.  with an 
average of 3405.55 grams per rai. 
Keywords: robusta coffee, soil erosion 
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บทน า  
 ในห้วงปี 2557-2558 มีเนือ้ที่การผลิตกาแฟพนัธุ์โรบสัต้าลดลงร้อยละ 15.72 โดยมีแหลง่ปลกูที่
ส าคญัในภาคใต้สดัสว่นร้อยละ 75 ได้แก่ จงัหวดัชุมพร จงัหวดัระนอง จงัหวดัสรุาษฎร์ และจงัหวดักระบ่ี 
ซึ่งนอกจากพืน้ที่การผลิตลดลง ยังส่งผลให้ผลผลิตลดลง และไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เมล็ด
กาแฟของโรงงานผลิตและแปรรูปกาแฟ โดยปี 2554-2558 ประเทศไทยมีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟ
อตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.50 ต่อปี (ยุทธศาสตร์กาแฟ, กรมวิชาการเกษตร) ด้วยกระแสทางการตลาดและ
ความเหมาะสมในเชิงพืน้ที่ เกษตรกรในภาคเหนือตอนลา่งจึงริเร่ิมเข้าสูก่ารเพาะปลกูกาแฟพนัธุ์โรบสัต้า 
ซึ่งอ าเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ์มีลกัษณะภูมิประเทศที่ระดบัความสงูระหว่าง 400-1,000 เมตร โดย
สภาพพืน้ท่ีเดิมของเกษตรกรสว่นใหญ่เป็นระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน (ส านกังานจงัหวดัอตุรดิตถ์ , 
2562) มีการปลกูพืชไม้ผลในท้องถ่ิน เช่น ทเุรียน กล้วย สะตอ ลางสาด เงาะและมีการเพาะปลกูมะมว่ง
หิมพานต์ซึง่สร้างช่ือเสยีงและสร้างรายได้หลกัให้เกษตรกรอ าเภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์ โดยมีเนือ้ที่การ
ผลิตกาแฟ 1,343 ไร่ และมีเนือ้ที่ที่สามารถให้ผลผลิตได้เพียง 350 ไร่ และได้ผลผลิต 17 ตัน คิดเป็น
ผลผลติเฉลีย่ตอ่ไร่เทา่กบั 48 กิโลกรัมตอ่ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 
 ด้วยแนวคิดการสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยส่งเสริมการปลกูกาแฟในพืน้ที่ อ าเภอท่า
ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการป้องกันให้
เกษตรกรลดการบุกรุกพืน้ที่ป่าเพิ่มเติม เนื่องจากกาแฟโรบัสต้าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยาวนาน และมี
ลกัษณะที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากจะส่งเสริม ให้เกษตรกร
สามารถปลกูกาแฟโรบสัต้าโดยใช้วิธีการรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกร รวมทัง้ยงัเป็นกลยุทธ์ในการปลกูฝังให้เกษตรกรในพืน้ที่ร่วมกันอนุรักษ์และฟืน้ฟูป่าต้นน า้ใน
พืน้ที่อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์ ซึ่งเป็นพืน้ที่ส าคญัเนื่องจากอยู่ติดกบัพืน้ที่ป่าล าน า้น่านฝ่ังขวาและ
เป็นต้นล าธารของล าน า้นา่นรวมทัง้เป็นล าธารท่ีจะเข้าไปสูอ่า่งเก็บน า้เขือ่นสริิกิต์ที่เป็นแหลง่น า้ส าคญัของ
เกษตรกรในจงัหวดัอตุรดิตถ์และจงัหวดัใกล้เคียง (ส านกังานจงัหวดัอตุรดิตถ์, 2562) จึงมีความจ าเป็นตอ่
การศึกษาครัง้นีซ้ึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษารูปแบบวิธีการปลกูกาแฟโรบสัต้าต่อการการชะล้างพงัทลาย
ของหน้าดิน  
  
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาครัง้นี  ้วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design) แบ่งออกเป็น 2 Block ได้แก่ Block 1 เป็นการปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานอินทรีย์ 
และ Block 2 เป็นการปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพี และในแต่ละ Block แบ่งออกเป็น  
4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 คือ แปลงปลกูกาแฟโรบสัต้าในรูปแบบวนเกษตรแบบปกติ (ซึง่เป็นรูปแบบที่
เกษตรกรในพืน้ท่ีนิยมใช้มากที่สดุ) กรรมวิธีที่ 2 คือ แปลงปลกูกาแฟโรบสัต้าที่มีการท าระบบขัน้บนัไดดิน 
กรรมวิธีที่ 3 คือ แปลงปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ท าระบบการปลกูหญ้าแฝกเป็นแถบ และกรรมวิธีที่ 4 คือ แปลง
ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่ท าระบบขัน้บันไดดินร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถบ โดยในแต่ละกรรมวิธี มี
จ านวน 3 ซ า้ ด าเนินการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหวา่งเดือนมกราคม-เดือนธนัวาคม ปี 2560 ณ แปลง
ทดลองของส านกังานโครงการฟืน้ฟูสภาพป่าห้วยน า้รีอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลจริม อ าเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในพืน้ที่มีระดบัความลาดชัน 35 เปอร์เซนต์ และมีลกัษณะชุดดินเป็นชุดดิน
มวกเหลก็ โดยมีขัน้ตอนการศกึษา ดงันี ้
 วางแปลงทดลองเพือ่ศึกษาการเจริญเติบโตของกาแฟโรบสัต้า  ขนาด 6×12 เมตร ในพืน้ที่เกษตรกรรม
ตามรูปแบบวนเกษตรเดิมโดยมีกาแฟโรบสัต้าอาย ุ8 ปี ซึ่งในพืน้ที่มีระยะห่างของการปลกูกาแฟโรบสัต้า
ขนาด 3×3 เมตร และในแต่ละแปลงย่อยมีกาแฟจ านวน 4 ต้น โดยท าการเก็บข้อมลูการเจริญเติบโตทัง้  
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2 Block และบนัทึกข้อมลูทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสงู 2) ความยาวเส้นรอบวงของล าต้น 3) ความ
ยาวก่ิงทัง้ 4 ทิศ และ 4) ผลผลติของกาแฟโรบสัต้า ซึง่มีขัน้ตอนและวิธีการเก็บข้อมลู ดงันี ้ 
 การเก็บข้อมูลดา้นความสูง ท าการเก็บข้อมลูความสงูของต้นกาแฟโรบสัต้าเดือนละ 1 ครัง้ 
การเก็บข้อมูลด้านความยาวเสน้รอบวงของล าตน้ ท าการเก็บข้อมลูโดยใช้สายวดัโอบรอบล าต้นกาแฟโร
บสัต้า ณ จุดที่สงูห่างจากระดบัพืน้ดิน 1.35 เมตร และบนัทึกขนาดรอบล าต้นโดยใช้หน่วยเซนติเมตร 
(cm) 
 การเก็บข้อมูลดา้นความยาวก่ิงทัง้ 4 ทิศ  โดยใช้สายวดัโอบรอบล าต้น ณ จดุที่สงูหา่งจากระดบั
พืน้ดิน 1.35 เมตร ท าการเก็บข้อมลูความยาวก่ิงทัง้ 4 ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และ ทิศ
ตะวนัตก โดยเก็บข้อมลูเดือนละ 1 ครัง้ บนัทกึขนาดรอบล าต้นโดยใช้หนว่ยเซนติเมตร (cm) 
การเก็บข้อมลูผลผลิตของกาแฟโรบสัต้า ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟโรบสัต้าในเดือนธันวาคม 2560 
โดยสุม่เลอืก 1 ต้น ตอ่กรรมวิธี จากนัน้น าไปชัง่น า้หนกัสด และบนัทกึผลโดยใช้หนว่ยเป็น (กรัม/กรรมวิธี) 
2. ศึกษาการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน โดยท า 
 การทดลองในแปลงที่ศึกษาการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้า โดยใช้แผ่นสงักะสีที่มีขนาด
ความสูง 30 เซนติเมตร ล้อมรอบขอบแปลงทัง้ 4 ด้าน โดยฝังลึกลงไปในดินความลึก 30 เซนติเมตร 
จากนัน้วางถงัดกัตะกอนขนาด 100 ลิตรไว้ด้านท้ายแปลง จากนัน้ท าการตอ่ท่อจากแปลงมายงัถงัรับรอง
เพื่อรองรับน า้และตะกอนดินที่ได้จากแปลงทดลอง โดยท าการเก็บข้อมูลปริมาณตะกอนดิน จ านวน  
6 เดือน ระหวา่งเดือนเมษายน-กนัยายน ปี 2560 และมีขัน้ตอนการเก็บตะกอนดินและบนัทกึผล ดงันี ้
 2.1  วัดความสูงของระดบัน า้ในถังเก็บตะกอนดิน จากนัน้กวนน า้ในถังและเก็บน า้ปริมาณ  
1 ลิตร และน าไปกรองตะกอนโดยใช้กระดาษกรอง จากนัน้น าไปอบแห้งที่อณุหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง และน าไปชัง่เป็นน า้หนกัแห้ง จากนัน้บนัทกึผลการตกตะกอนดนิโดยใช้หนว่ยเป็นกรัม
ตอ่ไร่ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษาด้านการเจริญเติบโตของกาแฟโรบสัต้า  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสงู  
2) ความยาวเส้นรอบวงของล าต้น 3) ความยาวก่ิงทัง้ 4 ทิศ และ 4) ผลผลิตของกาแฟโรบัสต้า โดย
ท าการศกึษาเปรียบเทียบทัง้ 2 Block ระหวา่ง การปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานอินทรีย์ และ 
การปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพี พบว่า การเจริญเติบโตด้านความสงูของกาแฟโร
บสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 344.28 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าการเจริญเติบโต
ด้านความสงูของกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีท่ีมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 322.49 เซนติเมตร ซึง่ไมม่ี
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ดงัที่แสดงใน (Figure 1) และ (Table 1) 

Figure 1 Height average to comparison between Organic and GAP of Robusta coffee. 
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Table 1 Show is Height average to comparison between Organic and GAP of Robusta coffee. 
  
Block Height average (cm) 
1 (Organic) 344.25  a 
2 (GAP) 322.49 a 

 
 สว่นผลการเจริญเติบโตด้านความยาวเส้นรอบวงของล าต้น (CBH : Circumference at Breast 
Height) ของกาแฟโรบสัต้า พบว่า ความยาวเส้นรอบวงของล าต้นกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
อินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.87 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าความยาวเส้นรอบวงของล าต้นกาแฟโรบสัต้า  
ที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 12.28 เซนติเมตร ซึง่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 (Figure 2) และ (Table 2) 

Figure 2 Circumference at Breast Height average to comparison between Organic and GAP of 
Robusta coffee. 
 
Table 2 Show is Circumference at Breast Height average to comparison between Organic and  
            GAP of Robusta coffee.  
Block Circumference at Breast Height average (cm) 
1 (Organic) 10.87  a 
2 (GAP) 12.28  a 

 
 ส่วนการเจริญเติบโตด้านความยาวก่ิง (Branch length )ทัง้ 4 ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้  
ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตกของกาแฟโรบสัต้า พบว่า ความยาวก่ิงของกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 48.15 เซนติเมตร ซึ่งมากกวา่ความยาวก่ิงของกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานจีเอพีซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 44.06 เซนติเมตร ซึง่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05 ดงัที่แสดงใน (Figure 3) และ (Table 3) 
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Figure 3 Branch length average to comparison between Organic and GAP of Robusta coffee 
 
Table 3 Show is Branch length average to comparison between Organic and GAP of Robusta  
            coffee.  

 
 ส าหรับผลผลติของกาแฟโรบสัต้า พบวา่ กาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพมีีปริมาณ
ผลผลติเทา่กบั 574.40 กรัมตอ่ต้น ซึง่มากกวา่ปริมาณผลผลติของกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
อินทรีย์ที่มีคา่เทา่กบั 544.47 กรัมตอ่ต้น ซึง่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ดงัที่แสดง
ใน (Figure 4) และ (Table 4) 
 
 

Figure 4 Yield average to comparison between Organic and GAP of Robusta coffee 
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Table 4 Show is Yield average to comparison between Organic and GAP of Robusta coffee.  
Block Yield average (g/plant) 
1 (Organic) 544.47  a 
2 (GAP) 571.40  a 

  
 ในขณะเดียวกันผลการศึกษาด้านการชะล้างพังทลายของหน้าดิน (Soil erosion) พบว่า 
ปริมาณการชะล้างพงัทลายของหน้าดินในแปลงปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีมคีา่เฉลีย่
เท่ากับ 3405.56 กรัมต่อไร่ ซึ่งมากกว่าการชะล้างพังทลายของหน้าดินจากการปลูกกาแฟโรบัสต้า  
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอินทรีย์ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3324.36 กรัมต่อไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ดงัที่แสดงตาม (Figure 5) และ (Table 5) 

Figure 5 Soil erosion average to comparison between Organic and GAP of Robusta coffee 
 
 
 
Table 5 Show is Soil erosion average to comparison between Organic and GAP of Robusta    
            coffee. 
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 และเมื่อน าผลศกึษาของการเจริญเตบิโตทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสงู 2) ด้านความยาวเส้น
รอบวงของล าต้น 3) ด้านความยาวก่ิง และ 4) ด้านผลผลิต รวมทัง้ผลการศึกษาของปริมาณการชะล้าง
พงัทลายของหน้าดินมาเปรียบเทียบกนัเพื่อแสดงให้เห็นภาพระหวา่งการปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานอินทรีย์และกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพี ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 ดงัที่แสดงตาม (Figure 6) และ (Table 6) 

Figure 6 Comparison grow thing of Robusta coffee between Organic and GAP. 
 
Table 6 Show is Comparison grow thing of Robusta coffee between Organic and GAP. 
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สรุป  
 แม้ว่าผลการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกและปฏิบัติตามมาตรฐานอินทรีย์  
จะมีการเจริญเติบโตสงูกว่าการปลกูกาแฟโรบสัต้าที่ปลกูและปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีแต่อยู่ในระดบั  
ที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และส าหรับปริมาณผลผลิตของกาแฟโรบสัต้าที่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน  
จีเอพีที่มีปริมาณมากกว่า ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ปุ๋ ยเคมีในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน  
ที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจีเอพีควบคู่ไปกบัคู่มือการจดัการผลิตกาแฟโรบสัต้า อย่างไรก็ตามการให้ปุ๋ ยเคมี
ในการผลิตกาแฟที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความสญูเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรในพืน้ที ่
จะใช้ประโยชน์ที่ดินได้ลดน้อยลง ซึ่งอาจจะน าไปสูก่ารบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน รวมทัง้เกษตรกรในพืน้ท่ีเป็นก าลงัส าคญัของการริเร่ิมปรับเปลีย่นระบบการผลติของเกษตรกร
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจ ากัด และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ 
ได้อยา่งยัง่ยืน (อรพรรณ และคณะ, 2551)  
 
ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร (ทุนอุดหนุนการวิจัย)  
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บทคัดย่อ 
 ขัน้ตอนคดัเลือกโคลน (Clonal selection trial, CST) เป็นขัน้ตอนแรก ๆ ในโครงการปรับปรุงพนัธุ์
มนัส าปะหลงัที่เลอืกสายพนัธุ์ศกัยภาพอยา่งมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีหลายต้นต่อจีโนไทป์ในขัน้ตอนนี ้โดย
เฉลี่ยพนัธุ์ไทยใช้เวลา 10.5 ปี ในการพฒันาพนัธุ์ใหม่ เวลาส่วนใหญ่ในโครงการปรับปรุงพนัธุ์อยู่ที่ขัน้ตอน
การคดัเลอืก หากนกัปรับปรุงพนัธุ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน CST ด้วยการใช้ดชันีคดัเลอืก (SI) จะช่วยให้
การออกพนัธุ์เร็วขึน้ เกณฑ์ในการคดัเลือกจะขึน้กบัความพึงพอใจและประสบการณ์ของนกัปรับปรุงพนัธุ์แต่
ละคน การวิจยันีเ้พื่อพฒันาดชันีคดัเลือกส าหรับคดัเลือกสายพนัธุ์ที่มีศกัยภาพในโครงการปรับปรุงพนัธุ์มนั
ส าปะหลงัส าหรับประเมินสายพันธุ์ใน CST ที่ให้ผลของสายพันธุ์คัดเลือกที่คล้ายกับการคัดเลือกปกติที่
พิจารณาลกัษณะต่างๆ แยกกนั 4 ลกัษณะได้แก่ ผลผลิตหวัสด (FRY) ปริมาณแป้ง (ST) ดชันีเก็บเก่ียว (HI) 
และทรงต้น (PT) ถกูใช้ส าหรับการพฒันา SI ในการคดัเลอืกนี ้ส าหรับการประเมินนี ้จากการใช้ SI = 10 FRY 
+ 8 ST + 5 HI - 5 PT ในการคดัเลือก 36 คู่ผสม พบว่า คู่ผสม 80H มีค่า SI สงูสดุใน CST ของปี 2556  และ
คูผ่สม 8050 มีคา่ SI สงูสดุ ใน CST จากปี 2557  
ค าส าคัญ: มนัส าปะหลงั, ดชันีคดัเลือก, ผลผลิต, ขัน้ตอนการคดัเลือกโคลน, ทรงต้นและปริมาณแป้ง 
 

Abstract 
 Clonal selection trial (CST) is the early stage of cassava breeding programs that allows 
promising lines to be selected efficiently from many plants per genotype at this stage. On average 
Thai commercial varieties around 10.5 years for developing a new variety.  All stages of selection 
trials take majority of time in crop improvement process. If breeders can increase efficiency of 
selection especially in the early stages by using a selection index (SI), that will accelerate variety 
releasing time. Moreover, the selection criteria vary from breeders to breeders relying on their 
preferences and/or priorities. This study tried to develop a SI used for evaluation of line in CST that 
can give the result of selected lines as similar as possible to selected lines evaluated by each trait 
separately in the usual selection process. Four traits; fresh root yield (FRY), starch content (ST), 
harvest index (HI), and plant type (PT) were used for developing SI applied for the selection. 
According to this evaluation, the equation SI = 10 FRY + 8 St + 5 HI - 5 PT for the selection indicated 
that the family of 80H having the highest SI from CST in 2015 and the family of 8050 having the highest 
SI from CST in 2016. 
Keywords: cassava, selection index, yield, clonal selection trials, plant type and starch content   
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

102 

บทน า 
 มนัส าปะหลงัเป็นพืชอาหารที่ส าคญัอนัดบั 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมนัฝร่ัง เป็น
แหล่งพลงังานที่ส าคญัที่สุดในอาหารของประเทศเขตร้อนส่วนใหญ่ของโลก (Ceballos et al., 2004) 
ส าหรับในประเทศไทยมนัส าปะหลงัเป็นพืชส าคญัทางเศรษฐกิจ ดงันัน้การปรับปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงัจึง
มุ่งเน้นเพื่อผลผลิตที่สูง (สถาบนัวิจัยพืชไร่, 2537) ลกัษณะที่เหมาะสมส าหรับใช้คัดเลือกสายพนัธุ์ใน
ขัน้ตอนการคดัเลอืกโคลน (clone) มนัส าปะหลงั ได้แก่ ผลผลติหวัสด การต้านทานโรคและแมลง ลกัษณะ
หวั คณุภาพการยอมรับของผู้บริโภค และ ปริมาณแป้ง (Hahn SK, 1984) แต่ไม่ใช้ผลผลิตหวัสดในการ
คดัเลือกโดยตรง เพราะมีอตัราพนัธุกรรมที่ต ่า นอกจากนีย้งัให้ความสนใจทรงลกัษณะทรงต้น (plant 
type) และใช้ความสมัพนัธ์ของลกัษณะที่มีอตัราค่าพนัธุกรรมสงูมาคดัเลือก เช่น ใช้ความสมัพนัธ์ของ
ดชันีคดัเลือกมาประเมินผลผลิตหวัสดซึ่งเป็นการคดัเลือกทางอ้อม (Ceballos et al., 2016) การใช้ดชันี
คดัเลอืกจึงเป็นอีกทางเลอืกในการเพิ่มประสทิธิภาพในการปรับปรุงปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงั 
 ขัน้ตอนคดัเลือกโคลน (clonal selection trial; CST) เป็นการคดัเลือกเป็นการคดัเลือกในปีที่ 2
ของโครงการปรับปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงั ซึ่งได้มาจากการคดัเลือกในขัน้ตอนการคดัเลือกด้วยเมล็ด มนั
ส าปะหลงัต้นหนึ่งสามารถตดัเป็นท่อนปลกูได้ประมาณ 5 – 8 ต้น จากหนึ่งต้นในปีแรกก็ปลกูขยายเป็น
สายพนัธุ์ละ 1 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร และมีระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จ านวน 5-8 
ต้นต่อแถว คดัแถวดีไว้จ านวน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแต่ละแถวมาจาก 1 ต้นที่เพาะจากแตล่ะเมล็ด ดงันัน้แต่
ละแถวถือเป็นแต่ละสายพนัธ์ุ (พีระศกัดิ์และเจริญศกัดิ์, 2529) จากนัน้ปลกูพนัธุ์เปรียบเทียบ 1 แถวต่อ
แถวลกูผสมที่ได้ 24 แถว โดยแถวที่ 1, 25, 50, …, n เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ (กรมวิชาการเกษตร, 2550) 
 ดชันีคดัเลือก (selection index) เป็นวิธีการคดัเลือกแบบคิดคะแนนรวมของลกัษณะต่าง ๆ ที่
ต้องการคดัเลือกพนัธุ์ ร่วมกนั ซึ่งแต่ละลกัษณะมีข้อเด่น/ด้อยของลกัษณะต่าง ๆ สามารถน ามาหกัล้าง
ทดแทนกันได้ โดยใช้ 3 - 5 ลกัษณะ (สุวรรณา, 2550) ค่าดัชนี (index) ที่ค านวณได้จากการปรับค่า
ความส าคญัของแต่ละลกัษณะที่ต้องการคดัเลือก โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ตอ่น า้หนกัเชิงเศรษฐกิจ 
ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์สามารถใช้ประสบการณ์จากการปรับปรุงพันธุ์ก าหนดค่าน า้หนักเชิงเศรษฐกิจ 
(Ceballos et al., 2007) ความสามารถในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ตลอดจนค่าสหสมัพนัธ์
ของฟีโนไทป์และจีโนไทป์ระหว่างลกัษณะเหลา่นัน้ ค่าสงัเกตของแต่ละลกัษณะที่วดัได้สามารถน ามาใช้
ค านวณหาคา่ดชันีคดัเลอืกได้ (สวุรรณา, 2550) ซึง่จะช่วยให้ขัน้ตอนในการคดัเลอืกง่ายขึน้ (Ceballos et 
al., 2007) เพราะเป็นการคดัเลือกจากค่าเดียว คือดัชนีคดัเลือก แทนที่จะคดัเลือกจากหลายลกัษณะ
แยกกัน ดัชนีคัดเลือกจึงเหมาะที่จะใช้คัดเลือกในขัน้ตอนคัดเลือกโคลนของมันส าปะหลงั เนื่องจาก
ขัน้ตอนคดัเลือกโคลนมนัส าปะหลงัที่ปลกูในแต่ละรุ่นมีจ านวนจีโนไทป์มาก ท าให้การใช้ดชันีคดัเลือก
สามารถดกูารแสดงออกของแต่ละจีโนไทป์ได้เป็นภาพรวมในหลายลกัษณะ วตัถปุระสงค์ของการศึกษา
ครัง้นีเ้พื่อพัฒนาดัชนีคัดเลือกส าหรับการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศกัยภาพในโครงการปรับปรุงพันธุ์มนั
ส าปะหลงั ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
วิธีการศึกษา 
 ในการประเมินขัน้ตอน CST ใช้แผนการทดลอง augmented randomized complete block 
design (Federer, 1956) จ านวน 54 บล็อค แต่ละบล็อคประกอบด้วยลูกผสม 24 สายพันธุ์  และพันธุ์
เปรียบเทียบจ านวน 6 พนัธุ์ ใช้สายพนัธุ์ลกูผสมมนัส าปะหลงัปี 2554 ประเมินร่วมกบัพนัธุ์พ่อแม่ 6 พนัธุ์
คือ พนัธุ์ระยอง 1 (R1), พนัธุ์ระยอง 5 (R5), พนัธุ์ระยอง 90 (R90), พนัธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU50), พนัธุ์
ห้วยบง 80 (HB80) และพนัธุ์ห้านาที (HNT) โดยใช้พนัธุ์เปรียบเทียบ 3 พนัธุ์คือพนัธุ์ระยอง 5 (R5), พนัธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) และพนัธุ์ห้วยบง 80 (HB80) ปลกูสายพนัธุ์และพนัธุ์มนัส าปะหลงัพนัธุ์การค้า
ทดสอบ ณ มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขนุทด จังหวดั
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นครราชสีมา ปลูกทดสอบในช่วงต้นฤดูฝนจ านวน 2 ฤดูกาล ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558 ในขัน้ตอน CST ปลกูแบบแถวเดี่ยวตอ่จีโนไทป์ บนพืน้ที่ขนาดประมาณ 8 ไร่ ปลกูด้วย
ระยะ 1 x 1.2 เมตร สายพันธุ์ /พันธุ์ละ 1 แถวๆ ละ 5 ต้น ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุ 10-12 เดือน ความยาว
ประมาณ 20 เซนติเมตร ปลกูแบบปักตรงโดยยกร่องปลกู ในส่วนของการป้องกันก าจัดวชัพืช เมื่อมนั
ส าปะหลงัอายุ 2 เดือน โดยใช้แรงงานคน ส าหรับการใส่ปุ๋ ย ใส่หลงัก าจัดวัชพืช ช่วงที่ดินมีความชืน้
เพียงพอ โดยจะให้ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมตอ่ไร่  
 เก็บข้อมูลทางลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตประกอบด้วย ผลผลิตหัวสด ( fresh root 
yield; FRY) โดยเก็บข้อมลูจาก 5 ต้น แล้วเฉลีย่เป็นกิโลกรัมตอ่ต้น, วดัปริมาณแปง้ (starch content; ST) 
ในหวัสดด้วยเคร่ืองวดัปริมาณแป้ง Riemann scale balance มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์, ประเมินให้คะแนน
ทรงต้น (plant type; PT) ที่อายุ 8 เดือนหลงัปลูก ช่วงคะแนนแบ่งเป็น 1 ถึง 5 คะแนน ประกอบด้วย 
compact shape ให้เทา่กบั 1 คะแนน, open shape ให้เทา่กบั 2 คะแนน,  umbrella shape ให้เทา่กบั 3 
คะแนน และ cylindrical shape แตกก่ิงให้เท่ากับ 4 และ cylindrical shape ไม่แตกก่ิงให้เท่ากับ 5 
คะแนน และดชันีเก็บเก่ียว(harvest index; HI) ค านวณได้จากอตัราสว่นระหวา่งผลผลติหวัสดกบัน า้หนกั
พืชทัง้หมดมาค านวณ ตามสตูรดงันี ้
 HI = ผลผลติหวัสด/น า้หนกัพืชทัง้หมด 
โดยน า้หนกัพืชทัง้หมด =  น า้หนกัของใบ + ต้น + เหง้า + หวัของมนัส าปะหลงั  
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการปรับค่า augmented design analysis มาหาค่า 
selection index (SI) ตามวิธีของ Smith selection index (Ceballos et al., 2007) ดงัสมการ:  
 Selection index: (X1 * W1)+( X2 * W2)+( X3 * W3)+…+( Xn * Wn) 
เมื่อ X1, X2, X3,…, Xn คือ ลกัษณะทางการเกษตร เช่น ผลผลติหวัสด ปริมาณแปง้ ดชันีเก็บเก่ียว 
      W1, W2, W3,…, Wn คือ น า้หนกั (เชิงเศรษฐกิจ) ในแต่ละลกัษณะ โดยน า้หนกัในแตล่ะลกัษณะขึน้อยู่
กบัความพงึพอใจหรือประสบการณ์ของนกัปรับปรุงพนัธุ์ ซึง่การปรับปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงัให้ความส าคญั
ในสว่นของผลผลติหวัสดและปริมาณแปง้เป็นส าคญั และในปัจจบุนัโรงงานให้ความส าคญักบัผลผลิตหวั
สดมากกวา่ปริมาณแปง้ ดงันัน้การให้คะแนนขึน้อยูก่บันกัปรับปรุงพนัธุ์วา่จะก าหนดให้พนัธุ์ที่จะคดัเลอืก
เดน่ในด้านใด 
 ส าหรับภาพรวมของความสมัพนัธ์ของทัง้ 4 ลกัษณะ (ผลผลติหวัสด ปริมาณแปง้ ดชันีเก็บเก่ียว 
และทรงต้น) ของลกูผสมปี 2554 ในการทดลองนีใ้ช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 
ในขัน้ตอนการคดัเลือกโคลนของการปรับปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงั ลกัษณะทางการเกษตรที่น ามาคดัเลอืก
ในการศกึษาครัง้นีค้ือ ผลผลติหวัสด (FRY) ปริมาณแปง้ (ST) ดชันีเก็บเก่ียว (HI) และทรงต้น (PT) ส าหรับ
การปลูกทดสอบมนัส าปะหลงัช่วงต้นฤดูฝนปี 2556 และ 2557 การวิจัยนีไ้ด้พัฒนาดชันีคัดเลือก (SI) 
ส าหรับประเมินสายพนัธุ์ใน CST ครัง้นี ้โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกสมการที่ให้ผลการคดัเลือกสายพนัธุ์ที่
คล้ายกบัการคดัเลือกปกติที่พิจารณา 4 ลกัษณะ (Ceballos et al., 2007) ดงักลา่วแยกกนั พบว่าสมการ 
SI ที่ได้เหมาะสมส าหรับการประเมินนี ้คือ SI = 10 FRY + 8 ST + 5 HI - 5 PT เพราะมีจ านวนสายพนัธุ์ที่
คดัเลือกใกล้เคียงกบัการคดัเลือกแบบปกติที่ผ่านมา ฉะนัน้ผลการศึกษานีจ้ึงใช้สมการ SI ข้างต้นในการ
น าเสนอผลครัง้นี ้
1. การคดัเลือกดว้ย Selection index (SI) 
 ส าหรับการคดัเลือกสายพนัธุ์มนัส าปะหลงั ในต้นฤดฝูนปี 2556 โดยใช้ selection index (SI) ที่
ความเข้มข้นของการคดัเลือก 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีจ านวน 3 คู่ผสม ได้แก่ 80H, 8090 และ 5H และ
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พนัธุ์ห้วยบง 80 (HB80) ที่ได้รับการคดัเลือกโดยใช้ SI นี ้โดยพนัธุ์ HB80 มีผลผลิตหวัสดมากที่สดุ (8.40 
กิโลกรัมต่อต้น) คู่ผสม 80H มีปริมาณแป้ง (24.39 เปอร์เซ็นต์) คะแนนทรงต้น (2.40) และดชันีคดัเลือก 
(1.63) มากที่สดุ คู่ผสม 8090 มีดชันีเก็บเก่ียว (0.63) สงูสดุ ทัง้สี่คู่ผสม/พนัธุ์มีค่าเฉลี่ยของลกัษณะดงันี ้
ผลผลติหวัสด 6.04 กิโลกรัมตอ่ต้น ปริมาณแปง้ 18.29 เปอร์เซ็นต์ ดชันีเก็บเก่ียว 0.60 และคะแนนทรงต้น
เท่ากับ 1.70 โดยคาดหมายว่าจะมีการตอบสนองต่อการคดัเลือกในชั่วถัดไปเท่ากับ 0.55, 9.81, 0.05 
และ -0.12 ตามล าดบั (Table 1)  
 
Table 1 The cross/variety selected in 2013 by Smith selection index (SI) with 10 percent 
selection pressure on four characteristics (Fresh root yield, Starch content, harvest index (HI), 
and Plant type) 
Family / Variety Fresh root yield  

(kg/Plant) 
Starch content 

 (%) 
HI 

(0-1) 
Plant type 

(1-5) 
SI   

The family of 80H 5.53 24.39 0.63 2.40 1.63 
The family of 8090 5.39 24.09 0.65 2.40 1.55 
The variety HB80 8.40 4.50 0.57 1.00 1.54 
The family of 5H 4.85 20.18 0.55 1.00 1.44 
Mean of Selected Individuals 6.04 18.29 0.60 1.70  
Mean of all Individuals 4.09 16.73 0.54 2.07  
Selection Differential 1.95 1.56 0.06 -0.37  
Expected Genetic Gain for 10% 0.55 9.81 0.05 -0.12  
 
 ส าหรับการคดัเลือกในต้นฤดูฝนปี 2557 โดยใช้ selection index (SI) ที่ความเข้มข้นของการ
คดัเลอืก 10 เปอร์เซ็นต์ พบ จ านวน 4 คูผ่สมที่ได้รับการคดัเลอืกคือ 8050, 805, 80H และ H5 โดยที่คูผ่สม 
8050 มีผลผลิตหัวสด (5.62 กิโลกรัมต่อต้น) ปริมาณแป้ง (16.78 เปอร์เซ็นต์) ดัชนีเก็บเก่ียว (0.59) 
คะแนนทรงต้น (4) และดัชนีคัดเลือก (2.33) สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันทัง้สี่คู่ผสม ทัง้สี่คู่ผสมที่ได้
คัดเลือกมามีค่าเฉลี่ยของลักษณะดังนี ค้ือ ผลผลิตหัวสด 4.41 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณแป้ง 13.52 
เปอร์เซ็นต์ ดชันีเก็บเก่ียว 0.57 และคะแนนทรงต้นเท่ากบั 3.32 โดยคาดหมายว่าจะมีการตอบสนองต่อ
การคดัเลอืกในชัว่ถดัไปเทา่กบั 1.26, 3.74, 0.03 และ -0.04 ตามล าดบั (Table 2)  
 
 จากการใช้สมการ SI ท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิของผลผลติหวัสด, ปริมาณแปง้, ดชันีเก็บเก่ียว และทรง
ต้นเท่ากับ 10, 8, 5 และ 5 ตามล าดบั เป็นผลให้ได้สายพนัธุ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับการคดัเลือกทีละ
ลกัษณะ ซึ่งเป็นวิธีการคดัเลือกที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ดงันัน้ SI ที่มีการให้น า้หนกัดงัสมการ
ข้างต้นจึงสามารถปรับใช้ได้ในทางปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม ควรมีการทดลองใช้สมการนีใ้นการคดัเลือก
หลายฤดูกาลและปรับสมัประสิทธ์ิให้มีความแม่นย าสงูขึน้เพ่ือให้การคดัเลือกสายพนัธ์ุมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 
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Table 2 The cross/variety selected in 2014 by Smith selection index (SI) with 10 percent 
selection pressure on four characteristics (Fresh root yield, Starch content, harvest index (HI), 
and Plant type) 
Family / Variety Fresh root yield  

(kg/Plant) 
Starch content 

(%) 
HI 

(0-1) 
Plant type 

(1-5) 
SI  
  

The family of 8050 5.62 16.78 0.59 4.00 2.33 
The family of 805 4.00 11.76 0.58 3.00 1.86 
The family of 80H 3.87 14.22 0.56 3.00 1.50 
The family of H5 4.12 11.34 0.55 3.29 1.22 
Mean of Selected Individuals 4.41 13.52 0.57 3.32  
Mean of all Individuals 2.83 9.32 0.51 3.04  
Selection Differential 1.58 4.21 0.06 0.28  
Expected Genetic Gain for 10% 1.26 3.74 0.03 -0.04  
 
2. ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะ 
 จากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ในต้นฤดฝูนปี 2556 ส าหรับภาพรวมของความสมัพนัธ์ของทัง้ 4 
ลกัษณะ (ผลผลิตหวัสด ปริมาณแป้ง ดชันีเก็บเก่ียว และทรงต้น) ของลกูผสมปี 2554 พบว่า ดชันีเก็บ
เก่ียวมีสหสมัพนัธ์กบัผลผลิตหวัสดและปริมาณแปง้ โดยมีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.54 และ 0.41 
ตามล าดบั (Table 3) สว่นความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของลกูผสมที่ปลกูทดสอบในต้นฤดฝูนปี  2557 
พบวา่ ดชันีเก็บเก่ียวมีสหสมัพนัธ์กบัผลผลติหวัสดและปริมาณแปง้ เช่นเดียวกบัท่ีปลกูทดสอบในปี 2556 
โดยมีสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.33 และ 0.35 ตามล าดบั และพบอีกคูค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลติ
หวัสดกบัปริมาณแป้ง ซึ่งมีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.62 (Table 4) ส าหรับลกัษณะทรงต้น พบว่า
ทรงต้นไม่มีสหสมัพนัธ์กับผลผลิตหวัสด ปริมาณแป้ง และดชันีเก็บเก่ียว ทัง้การปลกูทดสอบทัง้ 2 ปี (ปี 
2556 และ 2557) 
 
Table 3  Correlation coefficient of four characteristics (fresh root yield, starch content, harvest 
index, and plant type) for the 2011 lines evaluated in rainy season 2013 

 Starch content Harvest index Plant type 
Fresh root yield 0.13 0.54** -0.14 
Starch content  0.41** -0.12 
Harvest index   -0.19 

Note * and **. Correlation is significant at the 0.05 and 0.01 level 
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Table 4  Correlation coefficient of four characteristics (fresh root yield, starch content, harvest 
index, and plant type) for the 2011 lines evaluated in rainy season 2014 

 Starch content Harvest index Plant type 
Fresh root yield 0.62** 0.33** 0.12 
Starch content  0.35** -0.03 
Harvest index   0.19 

Note * and **. Correlation is significant at the 0.05 and 0.01 level 
 
 จากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ในต้นฤดฝูนทัง้สองปี (ปี 2556 และปี2557) พบว่า ดชันีเก็บเก่ียวมี
สหสมัพนัธ์กบัผลผลิตหวัสดและปริมาณแป้ง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ดชันีเก็บเก่ียวกบัผลผลิตหวัสดของ Nadjiam et al. (2016) ที่พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกและมี
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เทา่กบั 0.7570 (p<0.05) 
 
สรุป  
 ปี 2556 สายพนัธุ์ที่ได้รับการคดัเลือกโดยการใช้ Smith selection index method คือ สายพนัธุ์
จาก 3 คู่ผสม คือ 80H 8090 และ 5H โดยคู่ผสม 80H มีค่า selection index สงูสดุ (1.63) และปี 2557 
คู่ผสมที่คัดเลือกไว้ คือ 8050 805 80H และ H5 โดยคู่ผสม 8050 เป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่มีค่า selection 
index สงูสดุ (2.33) สว่นภาพรวมของความสมัพนัธ์ของทัง้ 4 ลกัษณะ (ผลผลิตหวัสด ปริมาณแป้ง ดชันี
เก็บเก่ียว และทรงต้น) พบวา่ ดชันีเก็บเก่ียวของลกูผสมปี 2554 มีสหสมัพนัธ์กบัผลผลติหวัสดและปริมาณ
แป้งทัง้สองปีทดสอบ แต่ทรงต้นไมม่ีสหสมัพนัธ์กบัผลผลิตหวัสด ปริมาณแป้ง และดชันีเก็บเก่ียว ทัง้ 2 ปี
ของการปลกูทดสอบ 
 
ค าขอบคุณ 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุ โครงการปรับปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงัเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและ
ปริมาณแป้งส าหรับการใช้ในอุตสาหกรรม (ทุนวิจัยจากส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ) และมหาลยัเกษตรศาสตร์ ที่สนบัสนนุเงินทนุในการท าวิจยั รวมทัง้สถาบนัพฒันามนัส าปะหลงั 
ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่เอือ้เฟื้อสถานที่ส าหรับการทดลอง รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัทกุทา่น นอกจากนีน้อกจากนีข้อขอบพระคณุอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ได้สละเวลาในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื และตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงเนือ้หา ให้ส าเร็จลลุว่ง
มาได้ด้วยดี 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาความหลากหลายของพรรณปลาที่ได้จากการท าประมงบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัเพชรบรีุ 
โดยการเก็บตัวอย่างพรรณปลาที่ได้จากการท าประมงอวนลอย ของท่าเรือประมงพืน้บ้าน ในพืน้ที่        
ต าบลบางตะบนู ต าบลบางขนุไทร ต าบลบ้านแหลม ต าบลบางแก้ว ต าบลแหลมผกัเบีย้ ต าบลหาดเจ้า
ส าราญ ต าบลหนองขนาน ต าบลบางเก่า และต าบลชะอ า พืน้ที่ละ 1 ท่าเรือ ท าการศึกษาสปัดาห์ละ 1 
ครัง้ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จากการศกึษาพบวา่ มีพบพรรณปลาทัง้หมด 37 
ชนิด จาก 33 สกุล 21 วงศ์ 14 อนัดบั โดยมีวงศ์ Sciaenidae เป็นวงศ์เด่น มีจ านวนชนิดมากที่สดุ คือ 6 
ชนิด  รองลงมาได้แก่ วงศ์ Clupeidae, Mugilidae, Carangidae และ Leiognathidae พบวงศ์ละ 3 ชนิด        
ปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในพืน้ที่ที่ท าการศึกษา ได้แก่ ปลากระบอกเทา (Mugil cephalus) 
ปลากระบอกหลังเขียว (Chelon subviridis) ปลาสีขน (Alepes djedaba) ปลาจวดเทียน (Johnius 
macropterus) และปลาทราย (Sillago sihama) 
ค าส าคัญ: ความหลากหลายของพรรณปลา, ประมงชายฝ่ัง, จงัหวดัเพชรบรีุ  
 

Abstract  
 Species diversity of fish from inshore fisheries Phetchaburi province. By collecting 
specimens of fish obtained from gillnet fisheries of the local port in the subdistrict area Bang 
Tabun, Bang Khun Sai, Ban Laem, Bang Kaeo, Laem Phak Bia,  Hat Chao Samran, Nong 
Khanan, Bang Kao and Cha-Am, 1 Port per Area. Conducted a study once a week between 
September 2018 and March 2019. The 37 species from 33 Genera, 21 families, 14 Order of fish 
resources were found. Sciaenidae is a dominant family, they were 6 species. 3 species 
Clupeidae, 3 species Mugilidae, 3 species Carangidae and 3 species Leiognathidae. Fish 
species that have economic significance, Mugil cephalus, Chelon subviridis, Alepes djedaba, 
Johnius macropterus and Sillago sihama  
Keywords: species diversity of fish, inshore fisheries, Phetchaburi 
 
บทน า  
 เพชรบรีุเป็นจงัหวดัที่มีพืน้ท่ีแนวชายฝ่ังทางด้านตะวนัออกติดกบัอา่วไทย และยงัมีการท าประมง
ที่หลากหลายชนิดโดยเฉพาะการท าประมงชายฝ่ัง เช่น การท าประมงอวนลอย การท าประมงลอบ 
การท าประมงเบ็ดราว (ทิพย์สดุา และคณะ, 2556)  ซึ่งการท าประมงดงักล่าวสามารถท าได้ตลอดทัง้ปี 
และมีความหลากหลายของชนิดพรรณสัตว์น า้ แต่ในปัจจุบันจากการสอบถามชาวประมง พบว่า 
ทรัพยากรสตัว์น า้บางชนิด โดยเฉพาะพรรณปลา จากที่เคยท าประมงได้ในอดีตกลบัมีจ านวนลดน้อยลง 
หรือพบในบริเวณที่ห่างจากฝ่ังมากขึน้ หรือไม่พบเลยปัจจุบนั ประกอบกบัการรวบรวมข้อมลูเชิงวิชาการ
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เก่ียวกบัชนิดพรรณปลาที่ได้จากการท าประมงชายฝ่ังมีน้อย อาจเนื่องมาจากการท าประมงชายฝ่ัง ปลา
หรือสตัว์น า้ที่ท าประมงได้จะน ามาใช้บริโภคในครัวเรือน หรือสว่นหนึ่งมีการน าไปจ าหนา่ยภายในท้องถ่ิน 
หรือพืน้ที่ใกล้เคียงเท่านัน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้มีการส ารวจความหลากหลายของพรรณปลาที่ได้จากการท า
ประมงบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัเพชรบรีุขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อทราบชนิดของพรรณปลาทีไ่ด้จากการท า
ประมงบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัเพชรบรีุ และเพื่อเป็นการสนองพระราชด าริตามโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรม
พืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี ทางด้านการส ารวจ 

เก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ 
 
วิธีการศึกษา  
 1) พืน้ที่ที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ท่าเรือประมงพืน้บ้านในเขตต าบลบางตะบนู ต าบลบางขนุไทร 
ต าบลบ้านแหลม ต าบลบางแก้ว ต าบลแหลมผกัเบีย้ ต าบลหาดเจ้าส าราญ ต าบลหนองขนาน ต าบล  
บางเก่า และต าบลชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ พืน้ท่ีละ 1 ทา่เรือ 
2) เก็บตวัอย่างพรรณปลาจากชาวประมงที่ออกท าการประมงอวนลอย ได้แก่ อวนลอยปลา (อวนลอย
ปลา, อวนลอยปลาทราย และอวนลอยปลามงโกรย) และอวนลอยกุ้ งบริเวณชายฝ่ัง ในแต่ละพืน้ที่
การศึกษาที่มีการท าประมงดังกล่าว ประเภทละ 5 รายต่อพืน้ที่การศึกษา ท าการศึกษาสัปดาห์ละ 
1 ครัง้ ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน   
3) น าตัวอย่างพรรณปลาที่ได้มาเก็บรักษาในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สังเกตช่วงวัยของปลา 
ที่พบ และท าการจ าแนกชนิดโดยใช้คูม่ือประกอบการจ าแนกชนิด Kent (2002 a, b and c) และจดัล าดบั
ทางอนกุรมวิธานตามหลกัของ Nelson 2016    
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 การศกึษาความหลากหลายของพรรณปลาที่ได้จากการท าประมงบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัเพชรบรีุ 
พบพรรณปลาทัง้หมด 37 ชนิด จาก 33 สกุล 21 วงศ์ 14 อันดับ โดยมีวงศ์ Sciaenidae เป็นวงศ์เด่น 
มีจ านวนชนิดมากที่สุด คือ 6 ชนิด ได้แก่ ปลาจวดเขีย้ว (Otolithes ruber)  ปลาจวดคอม้า (Nibea 
soldado) ปลาจวดหน้าสัน้ (Dendrophysa russelii) ปลาจวดเหลอืง (Panna microdon) ปลาจวดเทียน 
(Johnius macropterus) และปลาจวดเครา (J. amblycephalus) รองลงมาพบวงศ์ละ 3 ชนิด ได้แก่ วงศ์ 
Clupeidae พบ ปลาตะเพียนน า้เค็ม (Anodontostoma chacunda)  ปลามงโกรย (Hilsa kelee) และ
ปลาตะลมุพกุ (Tenualosa toil)  วงศ์ Mugilidae พบ ปลากระบอกเทา (Mugil cephalus)  ปลากระบอก
หลงัเขียว (Chelon subviridis) และปลากระบอก (Moolgarda perusii) วงศ์ Carangidae พบ ปลาสีขน 
(Alepes djedaba)  ปลาจะระเม็ดด า (Parastromateus niger)  และปลาหางแข็งบัง้ (Atule mate) และ
วงศ์ Leiognathidae ได้แก่ ปลาแป้นใหญ่ (Leiognathus equulus) ปลาแป้นกระดาษ (Photopectoralis 
bindus) และปลาแป้นจมกูสัน้ (Nuchequula gerreoides) สว่นวงศ์ Scombridae, Terapontidae, และ
Drepaneidae พบวง ศ์ละ  2 ชนิด  และวง ศ์  Dasyatidae,  Pristigasteridae,  Plotosidae,  Ariidae, 
Batrachoididae,  Sphyraenidae,  Trichiuridae,  Scatophagidae,  Siganidae, Polynemidae, 
Platycephalidae, Sillaginidae และ Tetraodontidae พบวงศ์ละ 1 ชนิด (ตารางที่ 1)  

 
 
 
 
 
 

https://www.fishbase.de/summary/FamilySummary.php?ID=273
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Table 1 Species diversity of fish from inshore fisheries in Phetchaburi province during   
             September, 2018 to February, 2019 

Order / Family / Scientific name English common name Thai name 
Order Myliobatiformes   
   Family Dasyatidae   
      Dasyatis imbricatus  
       (Bloch & Schneider, 1801) 

Imbricated stringray ปลากระบาง 

Order Clupeiformes   
   Family Pristigasteridae   
      Pellona ditchela  
     (Valenciennes, 1847) 

Indian pellona ปลาตาเหลอืก / 
ปลาตาตุม่ 

   Family Clupeidae   
      Anodontostoma chacunda  
      (Hamiiton, 1822) 

Shortnose gizzard shad, 
Chacunda gizzard shad 

ปลาตะเพียนน า้เค็ม 

      Hilsa kelee  
      (Cuvier, 1829) 

Fivespot herring ปลามงโกรย 

      Tenualosa toil  
      (Valenciennes, 1847) 

Shads ปลาตะลมุพกุ 

Order Siluriformes   
   Family Plotosidae   
      Plotosus canius   
       (Hamilton, 1822) 

Eel-catfish ปลาดกุทะเล 

   Family Ariidae    
      Nemapteryx caelata   
      (Valenciennes, 1840) 

Engraved catfish ปลากดทะเล 

Order Batrachoidiformes   
   Family Batrachoididae    
      Allenbatrachus grunniens   
       (Linnaeus, 1758) 

Grunting toadfish ปลาคางคกทะเล /         
ปลายา่ดกุ 

Order Mugiliformes 
   Family Mugilidae 

     Mugil cephalus                                      Grey mullet                                ปลากระบอกเทา 
     (Linnaeus, 1758)  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/Plotosidae
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5482
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=4709
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Order / Family / Scientific name English common name Thai name 
      Chelon subviridis   
       (Valenciennes, 1836)  

Greenback mullet ปลากระบอกหลงัเขียว 

      Moolgarda perusii  
     (Valenciennes, 1836) 

Longfinned Mullet ปลากระบอก 

Order Carangiformes   
   Family Carangidae   
       Alepes djedaba  
       (Forsskål, 1775) 

Shrimp Scad ปลาสขีน 

      Parastromateus niger  
       (Bloch, 1795) 

Black pomfret ปลาจะระเม็ดด า 

      Atule mate   
       (Cuvier, 1833) 

Yellowtail scad ปลาหางแขง็บัง้ 

Order Istiophoriformes   
   Family Sphyraenidae   
      Sphyraena obtusata   
       (Cuvier, 1829) 

Pickhandle barracuda ปลาสากเหลอืง 

Order Scombriformes   
   Family Trichiuridae    
      Trichiurus lepturus   
      (Linnaeus, 1758) 

Largehead hairtail ปลาดาบเงินใหญ่ 

   Family Scombridae   
      Scomberomorus commerson   
      (Lacep&egrave;de, 1800) 

Narrow-barred Spanish 
mackerel 

ปลาอินทรีย์บัง้ 

      S. guttatus  
      (Bloch & Schneider, 1801) 

Spotted seerfish ปลาอินทรีย์จดุ 

Order Perciformes   
   Family Terapontidae   
      Terapon jarbua   
        (Forssk&aring;l, 1775) 

Jarbua terapon ปลาข้างตะเภาลายโค้ง 

      T. theraps   
        (Cuvier, 1829) 

Largescaled terapon ปลาข้างตะเภาเกลด็แข็ง 

   Family Leiognathidae   
      Leiognathus equulus   
      (Forsskal, 1775) 

Common ponyfish ปลาแปน้ใหญ่ 

      Photopectoralis bindus  
      (Valenciennes, 1835) 

Orangefin ponyfish ปลาแปน้กระดาษ 

      Nuchequula gerreoides  
      (Bleeker, 1851) 

Decorated ponyfish ปลาแปน้จมกูสัน้ 
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Order / Family / Scientific name English common name Thai name 
   Family Scatophagidae   
     Scatophagus argus  
       (Linnaeus, 1766) 

Spotted scats ปลาตะกรับเสอืดาว 

   Family  Siganidae   
      Siganus javus   
        (Linnaeus, 1766) 

Streaked spinefoot ปลาสลดิหินแขก 

   Family Polynemidae   
      Eleutheronema 
tetradactylum   
       (Shaw, 1804) 

Fourfinger threadfin ปลากเุราสีห่นวด 

Order Scorpaeniformes   
   Family  Platycephalidae   
     Inegocia japonica   
      (Cuvier, 1829) 

Japanese flathead ปลาหวัแบน 

Order Moroniformes   
   Family Drepaneidae   
      Drepane punctata  
        (Linnaeus, 1758) 

Spotted sicklefish ปลาใบโพธ์ิจดุ 

      D. longimana    
        (Bloch & Schneider, 1801) 

Banded sicklefish, 
Concertina fish 

ปลาใบโพธ์ิ 

Order Acanthuriformes   
   Family Sciaenidae    
      Otolithes ruber   
        (Bloch & Schneider, 1801) 

Tigertooth croaker ปลาจวดเขีย้ว 

      Nibea soldado   
        (Lacep&egrave;de, 1802)  

Soldier croaker ปลาจวดคอม้า 

      Dendrophysa russelii   
        (Cuvier, 1829) 

Goatee croaker ปลาจวดหน้าสัน้ 

      Panna microdon   
        (Bleeker, 1849) 

Panna croaker ปลาจวดเหลอืง 

      Johnius macropterus   
        (Bleeker, 1853) 

Largefin croaker ปลาจวดเทียน 

      J. amblycephalus   
       (Bleeker, 1855) 

Bearded croaker ปลาจวดเครา 

Order Spariformes   
   Family Sillaginidae   
      Sillago sihama  
       (Forssk&aring;l, 1775) 

Silver sillago ปลาทราย 

 
 

https://www.fishbase.de/summary/FamilySummary.php?ID=273
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Order / Family / Scientific name English common name Thai name 
Order Tetraodontiformes   
   Family Tetraodontidae   
      Lagocephalus spadiceus  
      (Richardson, 1845) 

Brown-backed blowfish ปลาปักเปา้หลงัน า้ตาล 

 
 ซึ่งความหลากหลายของชนิดพรรณปลาที่พบนัน้ จะได้จากเคร่ืองมือประมงและลกัษณะพืน้ที่  
ที่แตกต่างกัน และจากการสอบถามชาวประมง พบว่าชนิดพรรณปลาที่ติดมากับเคร่ืองมือดงักล่าวนัน้ 
ในบางครัง้อาจมีปลาชนิดอื่น ๆ ติดเคร่ืองมือประมงมาด้วย เช่น ปลาดาบเงินใหญ่ ปลาอินทรีย์บัง้ 
(วยัอ่อน) ปลาอินทรีย์จุด (วยัอ่อน) ปลาปักเป้า เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลกัษณะและทิศทางของลมและ
กระแสน า้ โดยพรรณปลาที่พบนัน้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังและบริเวณพืน้ที่ป่าชายเลน 
ปากแม่น า้เพชรบรีุ (สาวิกา และคณะ, 2557) นอกจากนี ้ความแตกตา่งของพืน้ที่ยงัสง่ผลตอ่การพบชนิด
พรรณปลา โดยพืน้ที่ต าบลบางตะบูน บางขุนไทร บ้านแหลม และบางแก้ว ทัง้ 4 ต าบลนีท้ าการประมง 
ในพืน้ที่เดียวกัน และลกัษณะพืน้ท้องทะเลจะเป็นพืน้โคลน จะพบปลาทุกชนิดในตารางที่ 1 แต่ยกเว้น
กลุม่ปลาที่อาศยัอยูใ่นบริเวณพืน้ทราย เช่น ปลาทราย เป็นต้น  (ตารางที่ 2) สว่นพืน้ท่ีต าบลแหลมผกัเบีย้ 
พืน้ท้องทะเลมีลกัษณะเป็นทรายปนโคลน (เป็นบริเวณรอยตอ่ระหวา่งพืน้ท้องทะเลที่เป็นหาดโคลนกบัพืน้
ท้องน า้ที่เป็นหาดทราย) จึงท าให้เป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายของชนิดปลามากที่สดุ ส่วนพืน้ที่ตัง้แต่
ต าบลหาดเจ้าส าราญ หนองขนาน บางเก่า และชะอ า พืน้ท้องทะเลจะเป็นพืน้ทราย ท าให้พบปลาทกุชนิด
ในตารางที่ 1 ยกเว้นกลุม่ปลาที่อาศยัในพืน้โคลน เช่น ปลาดกุทะเลและปลากดทะเล  
โดยมีชนิดปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในพืน้ที่ที่ท าการศึกษา ได้แก่  ปลากระบอกเทา  
(Mugil cephalus) ปลากระบอกหลงัเขียว (Chelon subviridis) ปลาสขีน (Alepes djedaba) ปลาจวด 
เทียน (Johnius macropterus) และปลาทราย (Sillago sihama) (ภาพที่ 1)    

 
                      Mugil cephalus                                           Chelon subviridis 

                                          
              Johnius macropterus                                            Sillago sihama 
 
Figure 1 Fish species that have economic significance 
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Table 2 Examples of fish species obtained from local fishing Phetchaburi Province Separated   
             by fishing gears and educational areas (September, 2018 to February, 2019) 

educational areas 
(Subdistrict) 

Fish species found 
from Shrimp gillnet 

 

Fish species found from Fish gillnet 
 

Fish gillnet Silver sillago 
gillnet 

Fivespot herring 
gillnet 

1. Bang Tabun All fish species 
found in Table 1, 
except for fish 
species, Imbricated 
stringray, Grunting 
toadfish, Pickhandle 
barracuda, 
Largehead hairtail, 
Narrow-barred 
Spanish mackerel, 
Terapon and Silver 
sillago 

 
 
 

not found fishing 
 

2. Bang Khun Sai 
3. Ban Laem 
4. Bang Kaeo 

5. Laem Phak Bia All fish species 
found in Table 1 

not found fishing Found Silver 
sillago as the 
dominant fish 
species. Also 
found fish, 
Ponyfish and 
Croaker  

not found fishing 

6. Hat Chao Samran All fish species 
found in Table 1 
except for fish 
species,     Eel-
catfish, Engraved 
catfish and Brown-
backed blowfish 

Found Indian 
pellona as the 
dominant fish 
species 

Found Silver 
sillago as the 
dominant fish 
species. All fish 
species found in 
Table 1, except 
for fish species, 
Eel-catfish and 
Engraved catfish 
 

 

not found fishing 
7. Nong Khanan Found Fivespot 

herring as the 
dominant fish 

species. And  all 
fish species 

found in Table 1, 
except for fish 
species, Silver 

sillago, Ponyfish 
 Eel-catfish and 

Engraved catfish  

8. Bang Kao 

9. Cha-Am not found fishing 
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สรุป  
 จากการส ารวจความหลากหลายของพรรณปลาที่ได้จากการท าประมงบริเวณชายฝ่ัง จังหวดั
เพชรบรีุ พบพรรณปลา 37 ชนิด จาก 33 สกลุ 21 วงศ์ 14 อนัดบั ซึง่ถือได้วา่คอ่นข้างมคีวามหลากหลายของ
ชนิดพรรณปลา อาจเนื่องจากชายฝ่ังของจงัหวดัเพชรบรีุเป็นพืน้ที่ที่พบได้ทัง้ป่าชายเลน หาดโคลน และ
หาดทราย อีกทัง้เคร่ืองมือที่ใช้ท าการประมงมีหลายประเภท ประกอบกับชาวประมงได้อาศัย
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาในการใช้เคร่ืองมือในการท าประมงให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ และ
สภาพแวดล้อม เช่น กระแสน า้ กระแสลม ที่มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี จึงมีผลตอ่ความหลากหลาย
ของชนิดของปลาที่จบัได้ 
 
ค าขอบคุณ  
 งานวิจัยนีไ้ด้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้โครงการ
อนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมากจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ ขอขอบคุณชาวประมง จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์พรรณปลาและข้อมูลส าหรับการ
ศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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บทคัดย่อ  
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพการเป็นเมืองไมซ์ของจังหวดัชุมพร โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบแปดด้าน ได้แก่ (1) ความสะดวกในการเข้าสูเ่มืองและสถานที่จดังาน (2) การสนบัสนนุการจดั
งานไมซ์ในเมืองจดังาน (3) กิจกรรมที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม (4) ที่พกัและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(5) สถานที่จดังานและสิง่อ านวยความสะดวก (6) ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสยีงของเมือง (7) สภาพแวดล้อม
ของเมือง (8) ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภยั การศึกษาใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บ
ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ รวมทัง้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย จากกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ ใช้บริการไมซ์ ผู้ ให้บริการห้องประชุม องค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐ จ านวน  28 ตวัอย่าง ผลการศึกษา
ชีใ้ห้เห็นวา่ ในปัจจบุนัจงัหวดัชมุพรมีศกัยภาพรองรับกลุม่ตลาดไมซ์ในระดบัท้องถ่ินและภมูิภาคในเขตภาคใต้ 
และสามารถพัฒนาเป็นเมืองไมซ์ในระดับประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนา (Meetings and 
Conference) และต้องพฒันา (1) การเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชนกบักิจกรรมไมซ์ (2) การพฒันา
โครงข่ายการคมนาคม (3) การพฒันาบคุลากรด้านไมซ์ (4) การพฒันาระบบฐานข้อมลูไมซ์ (5) การสร้างและ
สือ่สารภาพลกัษณ์การเป็นเมืองไมซ์ระดบัประเทศ  
ค าส าคัญ: ชมุพร, ไมซ์ 
 

Abstract  
 This research aimed to study the potential of Chumphon Province as a MICE city. A research 
framework was developed in accordance with the concept of MICE city components proposed by 
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). The eight components are (1) accessibility of the city 
and venues (2) support from related organizations (3) post-event activities (4) accommodations and 
facilities (5) venues and facilities (6) city image and reputation (7) city environment and (8) a risk of event 
cancellation and safety. Qualitative research method was conducted. In-depth interviews, focus groups, 
and secondary data were used in data collection. The samples were 28 cases including MICE 
customers, MICE suppliers, related businesses, and public organization. The results indicated that 
currently, Chumphon is prepared as a MICE city at local and regional levels. The province also has 
potentials to be developed to a national level, especially for meetings and conferences. Accordingly, it 
is suggested that Chumphon should aim to promote itself as a national MICE city. Here, we proposed 
five strategic plans to be implemented; (1) creation of post-event activities which connect community-
based tourism (CBT) and MICE activities (2) improvement of transportation system (3) quality 
development of MICE providers, suppliers, and staff (4) development of MICE information hub, and (5) 
creation of city image and perception as a national MICE city.  
Keywords: Chumphon, MICE 
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บทน า  
 MICE เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยมีขอบข่าย
ครอบคลมุธุรกิจ 4 กลุม่ ได้แก่ ธุรกิจการจดัประชมุ (Meetings) การทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives) 
ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) และธุรกิจการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibitions) 
(ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561a)  
 ส านกังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  (2561b) รายงานทิศทาง
อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย พบวา่ ในปี 2559 มีการจดัประชมุในระดบันานาชาติที่จดัในประเทศไทย
จ านวน 174 ครัง้ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 24 ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 4 รองจากประเทศจีน ญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้ภาพรวมการด าเนินงานตลาดไมซ์
ต่างประเทศปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางมายังประเทศไทยจ านวนรวม 
1,047,950 คน เพิ่มขึน้จากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.68 และสร้างรายได้จ านวน 86,188 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.23 โดยส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จาก
ประเทศจีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซียและเกาหลีใต้ ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ในภาพรวม 
ปีงบประมาณ 2560 มีนกัเดินทางกลุม่ไมซ์ในประเทศจ านวนรวม 35,326,508 คน เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า
คิดเป็นร้อยละ 22.4 และสร้างรายได้รวม 91,142 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 24.3  
 จากการการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยทัง้ในระดับนานาชาติและใน
ระดับประเทศส่งผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนมุ่งขยายการพัฒนาพืน้ที่ที่จะเป็น
ศูนย์กลางของการจดัแสดงสินค้าจากกรุงเทพมหานครไปยงัทกุภูมิภาคของประเทศ ที่เห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรมคือการพัฒนาการแสดงสินค้าภายในประเทศโดยการด าเนินกลยุทธ์การตลาดของส านกังาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคเอกชนท้องถ่ินในการเข้ามามีสว่น
ร่วมการพฒันาจงัหวดัหรือเมืองใหญ่ให้เป็นศนูย์กลางการจดัแสดงสินค้าภายในประเทศ หรือ “ไมซ์ ซิตี”้ 
(MICE City) ทัง้นี ้ในเบือ้งต้นได้ก าหนด 4 จงัหวดัใหญ่ใน 4 ภมูิภาคของประเทศที่ก าหนดเป็น MICE City 
กลุม่แรก ได้แก่เชียงใหม่ ชลบรีุ (พทัยา) ขอนแก่น และภเูก็ต และส าหรับภาคใต้ TCEB ก าลงัด าเนินการ
ประเมินจงัหวดัเพิ่มเติมอีก 2 จงัหวดัเพื่อพฒันาเป็นไมซ์ซิตี ้ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และจงัหวดัสงขลา  
 ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ได้จัดสรรงบประมาณในการขบัเคลื่อน
อตุสาหกรรมไมซ์ของกลุม่จงัหวดั จงัหวดัชมุพรเป็นหนึ่งในจงัหวดัเป้าหมายในการก าหนดให้มีการศกึษา
ศกัยภาพของการเป็นเมืองไมซ์ ด้วยเห็นว่าจงัหวดัชมุพร เป็นจงัหวดัในกลุม่ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างเช่น การประชาสมัพนัธ์จงัหวดัชุมพรเป็นเมืองรอง 
และโครงการ Royal Coast ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้น ด้วยจงัหวดัชุมพรมีทรัพยากรการ
ทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ โดยเฉพาะแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดทุง่ววัแลน่ หาดทรายรี ต้นน า้พะโต๊ะ 
และแหลง่ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีช่ือเสียงเช่น เกาะพิทกัษ์ และบ้านท้องตมใหญ่ จงัหวดัชุมพรยงัเป็นจดุ
เช่ือมตอ่การเดินทางของนกัทอ่งเที่ยว นกัด าน า้ ไปยงัเกาะเต่า แหลง่ด าน า้ลกึที่มีช่ือเสียงระดบัโลก ท าให้
การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเติบโตอย่างต่อเนื่อง สถิติล่าสุดจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา รายงานจ านวนนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติในปี 2560 จ านวน 331,168 
คน (กรมการทอ่งเที่ยว, 2562)  
 ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (2557) ก าหนดกรอบการ
ประเมินศกัยภาพเมืองไมซ์ใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) ความสะดวกในการเข้าสูเ่มืองและสถานท่ีจดังาน (2) การ
สนบัสนนุการจดังานไมซ์ในเมืองจดังาน (3) กิจกรรมที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชมุ (4) ท่ีพกัและสิ่ง
อ านวยความสะดวก (5) สถานที่จดังานและสิ่งอ านวยความสะดวก (6) ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสยีง
ของเมือง (7) สภาพแวดล้อมของเมือง (8) ความเสีย่งในการยกเลกิงานและการรักษาความปลอดภยั  
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 งานวิจยันีใ้ช้แนวคิดการประเมินศกัยภาพเมืองไมซ์ใน 8 ด้านดงักลา่วเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ดงักล่าว โดย ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาศกัยภาพและความพร้อมของจงัหวดั
ชมุพรในการเป็นเมืองไมซ์ และ (2) เพื่อเสนอแนะยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองไมซ์ของจงัหวดัชมุพร  
 
วิธีการศึกษา  
 งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ 2561 ใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยชุดค าถามจ านวน 26 
ค าถามที่สอดคล้องกบัองค์ประกอบของการประเมินเมืองไมซ์ตามกรอบของส านกังานสง่เสริมการจดัการ
ประชมุและนิทรรศการ ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 28 ตวัอยา่ง จาก (1) กลุม่ผู้ใช้บริการไมซ์ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานทัง้รัฐและเอกชนที่ใช้บริการไมซ์จ านวน 15 องค์กร (2) กลุม่ผู้ ให้บริการห้องประชุมและ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว จ านวน 9 แหง่ (3) หนว่ยงานภาครัฐที่มีบทบาทในสนบัสนนุกิจกรรมไมซ์ จ านวน 4 
องค์กร วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้ SWOT ร่วมกบัการวิเคราะห์เนือ้ห 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพการเป็นเมืองไมซ์ของจงัหวดัชมุพร 
 ดา้นความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานทีจ่ดังาน 
 จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวดัแรกของภาคใต้และเช่ือมโยงกับทะเลฝ่ังอ่าวไทย มีการเดินทาง
เข้าถึงเมืองใช้การเดินทางทางบกใน 2 รูปแบบคือ เส้นทางคมนาคมทางรถโดยมีทางหลวงหมายเลข 41 
ถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางหลกั นอกจากรถยนต์สว่นตวั จงัหวดัชมุพรมีผู้ให้บริการรถโดยสารจากจงัหวดั
ต่างๆ จ านวน 4 บริษัทมีตารางเดินรถทุกวนั และนอกจากนัน้มีเส้นทางรถไฟไปกลบั กรุงเทพมหานคร -
ภาคใต้ผ่านจังหวัดชุมพร จ านวน 12 ขบวนต่อวัน ส าหรับการเดินทางทางอากาศ จังหวัดชุมพรมีท่า
อากาศยาน 1 แห่ง คือท่าอากาศยานชมุพร ตัง้อยู่ในอ าเภอปะทิว มีสายการบินเปิดให้บริการเส้นทางบิน
ภายในประเทศจากกรุงเทพมหานครมายงัจงัหวดัชุมพร จ านวน 2 สายการบินได้แก่สายการบินนกแอร์ 
และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้บริการทุกวัน จ านวนรวม 6 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ในการเดินทางเข้าสู่สนามบินสามารถเดินทางโดยรถส่วนตวั รถเช่า รถรับจ้างทัว่ไป 
และรถตู้ รับสง่สนามบิน แตย่งัไมม่ีรถโดยสารประจ าทางเดินทางให้บริการระหวา่งตวัเมือง-สนามบิน  
 ดา้นการสนบัสนนุการจดังานไมซ์จากในเมืองจดังาน 
 (1) บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดังานและการให้บริการไมซ์ยงัมีจ านวนจ ากดั ยงัไม่มีคณุภาพ
และขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไมซ์ ยังไม่มีบริษัทวางแผนจัดงานที่ได้มาตรฐานในพืน้ที่ (2) การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนภายในจังหวดัชุมพร เช่น สมาคมโรงแรม 
หอการค้า สมาคมธุรกิจและการทอ่งเที่ยว ยงัไมม่ีความตอ่เนื่องมากนกั เนื่องจากยงัขาดหนว่ยงานกลางที่
จะท าหน้าที่ประสานงาน ตลอดจนการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวดั นอกจากนีก้ารสนบัสนุน
ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ในจังหวดัชุมพรจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวดั ยงัมี
คอ่นข้างน้อย (3) ส าหรับธุรกิจที่สนบัสนนุการจดังานไมซ์ เช่น บริษัทก่อสร้าง โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นัน้ 
สว่นใหญ่จะเป็นบริษัทท่ีมาจากนอกพืน้ท่ี รวมไปถึงระดบัเทคโนโลยีตา่งๆ เช่น แสง ส ีเสยีง ก็ยงัต้องพึง่พา
จากพืน้ที่อื่นๆเช่นกนั เนื่องจากผู้ประกอบการในนอกพืน้ที่จงัหวดัชุมพร ค่อนข้างมีประสบการณ์และมี
ความนา่เช่ือถือมากกวา่ 
 ดา้นกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการประชมุ 
จังหวัดชุมพร มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่พบว่าสามารถจัดให้เป็น
กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชมุ ดงันี ้
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 ด้านธรรมชาติ: มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงได้แก่หาดทรายรี หาดทุ่งววัแล่น และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงคือการด าน า้ทัง้แบบด าน า้ตืน้ (Snorkeling) และด าน า้ลึก (Scuba 
diving) โดยจดุด าน า้ที่มีช่ือเสยีงได้แก่ เกาะลงักาจิว เกาะเตียบ และเกาะเตา่ เกาะนางยวน ที่ซึง่แม้จะอยู่
ในเขตพืน้ที่ปกครองของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี แต่จงัหวดัชุมพรเป็นจุดเช่ือมโยงการเดินทางไปยงัเกาะเตา่
เกาะนางยวนที่ใกล้และสะดวกในการเดินทางมากที่สดุ นอกจากนัน้ยงัมีแหลง่ท่องเที่ยวเขตป่าและภเูขา
ในอ าเภอพะโต๊ะ กิจกรรมการเดินป่าและลอ่งแก่ง  
 ด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม: จงัหวดัชมุพรเป็นท่ีตัง้ของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ์ 
สถานท่ีดงักลา่วมีความเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงรัตนโกสนิทร์ มีพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติชมุพร และยงัมีพระบรมธาตสุวี ซึง่เป็นหนึง่ในจตรุธาตศุกัดิ์สทิธ์ิและส าคญัของภาคใต้  
 ด้านวิถีชีวิตชมุชน: จงัหวดัชมุพรมีความโดดเดน่ในด้านวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน มีแหลง่ทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนที่น่าสนใจและมีความเข้มแข็งในการรวมกลุม่ละการบริหารจดัการกลุม่ภายใต้ “เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจงัหวดัชุมพร” โดยมีแหลง่ท่องเที่ยวในเครือข่ายที่มีช่ือเสียงทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัสากลเช่น เกาะพิทกัษ์  บ้านท้องตมใหญ่ เป็นต้น  
 ด้วยความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ส านกังานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย จังหวดัชุมพร จึงจัดท าปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชีใ้ห้เห็นว่า จังหวดัชุมพรมีความ
พร้อมสงูในด้านกิจกรรมนอกเหนือจากการประชมุที่จะสามารถรองรับกลุม่ไมซ์ได้ตลอดทัง้ปี  
 ดา้นทีพ่กัและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 จงัหวดัชมุพรมีการให้บริการทางด้านที่พกัจ านวนกวา่ 40 แหง่ เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวที่มีความ
ต้องการหลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นที่พักระดับกลาง และมีที่พักที่ เ ป็นโรงแรมระดับสากล 
(International Chain Hotel) จ านวน 1 แหง่ ทัง้นีก้ารเดินทางเข้าถึงสถานท่ีพกัในจงัหวดัชมุพร โดยเฉพาะ
ในเขตอ าเภอเมือง สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย สถานที่พกัสว่นใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณไม่ไกลกนั แต่การ
เดินทางด้วยรถสว่นตวัมีความสะดวกมากกวา่การเดินทางโดยรถประจ าทาง  
 ดา้นสถานทีจ่ดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 จงัหวดัชมุพรยงัไมม่ีสถานท่ีในการจดัประชมุขนาดใหญ่ โดยสว่นมากจะเป็นห้องประชมุภายใน
โรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องประชุมที่มีขนาดความจุประมาณ 50-500 คน และมีสถานที่จัดประชุมใน
โรงแรมที่มีความจุมากกวา่ 500 คนจ านวน 1 แห่ง และมีสถานที่จดัประชุมเพียง 1 แห่งที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการเป็นสถานท่ีจดัประชมุในระดบันานาชาติ จงัหวดัชมุพรยงัมี ยงัมีสถานท่ีจดัประชมุกลางแจ้ง 
1 แห่งได้แก่ โครงการพัฒนาพืน้ที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงาม กว้างขวาง
สามารถรองรับการจดังานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ได้ หากแต่ยงัขาดมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดงาน  ทัง้นีพ้บว่าที่ผ่านมากิจกรรม MICE ที่จัดในจังหวดัชุมพรส่วนใหญ่เป็นการจดัประชุมระดบั
องค์กร (Meetings) ที่เป็นของหนว่ยงานราชการ และหนว่ยงานเอกชนในพืน้ท่ีและจากจงัหวดัใกล้เคียง  
 
 ดา้นภาพลกัษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 
 จงัหวดัชมุพรมีช่ือเสียงมานานผา่นการรับรู้ของการเป็น “ประตสููภ่าคใต้” และในปัจจบุนัจงัหวดั
ชุมพรเป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึน้ จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในภาพรวมจังหวัดชุมพรมีภาพลักษณ์ที่ดีทัง้ด้านการ
ทอ่งเที่ยวและความปลอดภยั 
 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มของเมือง 
 จังหวดัชุมพรเป็นจังหวดัที่ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษทัง้ทางเสียงและทางอากาศ 
เนื่องจากไมไ่ด้เป็นจงัหวดัเขตอตุสาหกรรมใหญ่  
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 ดา้นความเสีย่งในการยกเลิกงานและการรกัษาความปลอดภยั 
 จังหวดัชุมพรได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นเหตใุห้มีฤดกูาลเพียง 2 ฤด ูฤดรู้อน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลีย่น
มรสุม หลังจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง ฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคม - 
กลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามัน เป็นมวลอากาศที่มี
ความชืน้สงู และเปลีย่นเป็นลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจึงท าให้เกิดฝนตกชกุ จึงอาจจะมีความเสีย่งใน
การยกเลิกการจดังานอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาติที่รุนแรง ในสว่นของการรักษาความปลอดภยั จงัหวดั
ชมุพรมีความพร้อมเพราะมีสถานีต ารวจท่ีทัว่ถึง มีคา่ยทหารได้แก่คา่ยเขตอดุมศกัดิ์  
 จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ของจงัหวดัชมุพรในการพฒันาเป็นเมืองไมซ์ 
 จุดแข็ง (Strength) 
 มีความได้เปรียบเร่ืองท าเลที่ตัง้ และระยะทางในการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และเป็น
ประตกูารเดินทางสูท่ะเลอนัดามนัและอ่าวไทย และ เป็นจุดเช่ือมโยงการเดินทางไปยงัแหลง่ท่องเที่ยวด า
น า้ที่ส าคญั คือ เกาะเตา่ และ เกาะนางยวน 
 มีความหลากหลาย และ อดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรการเกษตร และทรัพยากรการทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาติ และมีแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยชมุชนที่หลากหลายที่มคีวามเข้มแข็ง 
 มีสถานที่จดัประชุมที่ได้รับมาตรฐาน TCEB ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล และมีศนูย์การแสดงสินค้า
กลางแจ้ง (โครงการพัฒนาพืน้ที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ) ที่มีพืน้ที่ที่มีขนาดใหญ่  และสวยงาม 
สามารถรองรับการจดัประชมุในระดบันานาชาติ และการจดั outdoor exhibitions  
 จุดอ่อน (Weakness) 
 ยงัขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ ทัง้ในเร่ืองของเส้นทางการคมนาคมภายในจงัหวดั และ
โครงสร้างพืน้ฐาน  
 โรงแรม ที่พกั และสถานที่เพื่อจดักิจกรรม MICE ยงัมีความพร้อมไมเ่พียงพอต่อการจดักิจกรรม
การทอ่งเทียว การประชมุสมัมนา และ การจดัแสดงสนิค้าในระดบันานาชาติ 
บุคลากรในจังหวดัยงัขาดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เก่ียวกับเร่ืองการจัดงาน MICE ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 โอกาส (Opportunity) 
 มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการลงทนุพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มขึน้ 
 นโยบายของรัฐในเร่ืองการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้จังหวดัชุมพรเป็นพืน้ที่ท่องเที่ยว
เสริมของกลุม่อาศรมสมทุร หรือ Green Between Seas 
 การสง่เสริมการพฒันาเมืองไมซ์ของ TECB และการสง่เสริมด้านการท่องเที่ยวในโครงการต่างๆ 
เช่น Thailand Rivera หรือ The Royal Coast  
 อปุสรรค (Threat) 
 การแขง่ขนักนัสงูในการดงึดดูการจดังาน MICE จากจงัหวดัใกล้เคียงที่มีความเข้มแข็งในการจดั
งาน MICE  
 คา่ครองชีพ ที่เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผนัผวนและราคาน า้มนัท่ีสงูขึน้ 
 การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลของการศึกษา ผู้วิจยัน าเสนอวิสยัทศัน์การพฒันาจงัหวดัชุมพรเป็นเมืองไมซ์ พร้อมกล
ยทุธ์ในการพฒันาดงัตารางที่ 1  
 วิสยัทศัน์: ชุมพรเมืองไมซ์ระดบัภมูิภาค สมัผสัคณุค่าประสบการณ์ใหม่ ประชุมคุ้มค่าในแหลง่
ทอ่งเที่ยวโดยชมุชน  
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Table 1 Strategies to develop Chumphon MICE City  
กลยทุธ์เชิงรุก/Promote & Win กลยทุธ์เชิงแก้ไขและปอ้งกนั/Develop 

1. กลยทุธ์การสง่เสริมการลงทนุพฒันาระบบการ
คมนาคมทางอากาศและทางบก (รถไฟรางคู่) ที่
จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเข้าสู่
เมือง 

1.กลยุทธ์การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของ
เมืองอยา่งเป็นระบบ  

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดประชุมองค์กรและ
ประชุมวิ ชาการ  (Meetings and Conference) 
ด้านการเกษตร  

2. กลยทุธ์การพฒันาบคุลากรด้านไมซ์ทัง้ในภาครัฐ
และเอกชน 

3. กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดประชุมองค์กรและ
ประชุมวิชาการ (Meetings and Conference) ที่
เช่ือมโยงกิจกรรมนอกเหนือจากการประชุมกับ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 

3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานธุรกิจผู้
ให้บริการไมซ์ เช่น สถานที่จัดประชุม ที่พัก บริษัท 
DMC  

4. กลยุทธ์การส่งเสริมกลุ่มตลาดท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล (Incentives Travel) ส าหรับตลาดใน
ประเทศ ในพืน้ท่ีแหลง่ทอ่งเที่ยวที่เป็นหมูเ่กาะ 

 

5. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลกัษณ์การเป็นเมือง
ไมซ์ในระดบัภมูิภาคด้วยสือ่ดิจิทลั  

 

 
 ทัง้นีก้ารท ากิจกรรมภายใต้กลยทุธ์เหลา่นีต้้องอาศยัความร่วมมือจากหนว่ยงานจากภาครัฐและ
เอกชนอยา่งเข้มแข็ง โดยมีส านกังานสง่เสริมการจดัการประชมุและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) เป็น
ที่ปรึกษา  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัในอนาคต  
 งานวิจยัในอนาคตสามารถพิจารณาประเด็นตอ่ไปนีเ้พื่อการศกึษาเพิ่มเติม 
 การศกึษาการรับรู้และความเข้าใจของคนท้องถ่ินในจงัหวดัชมุพรเก่ียวกบั MICE  
 การน าผลการศึกษาไปสูก่ารประชาพิจารณ์เพื่อให้ได้ข้อมลูที่รอบด้านมากขึน้ในการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชมุพรเป็นเมืองไมซ์ในระดบัท้องถ่ิน 
 การศกึษาความคาดหวงัและความต้องการขององค์กรธุรกิจในการจดักิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) 
ที่จะสามารถเชื่อมโยงกบัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนซึง่เป็นจดุแข็งและจดุเดน่ของจงัหวดัชมุพร  

 
สรุป  
 จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้วา่ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ 8 ด้านในภาพรวม จงัหวดั
ชุมพรในปัจจุบนัมีความเป็นเมืองไมซ์แค่ในระดบัท้องถ่ิน/ภูมิภาคในเขตภาคใต้ (Regional MICE City) 
c9jยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเมืองไมซ์ในระดับสากล (International MICE City) อย่างไรก็ตาม 
จังหวัดชุมพรมีโอกาสในการขับเคลื่อนไปเป็นเมืองไมซ์ในระดับประเทศ (National MICE City) ได้ใน
อนาคต นอกจากนัน้ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า นกัท่องเที่ยวกลุม่ไมซ์ที่ควรได้รับการสง่เสริมคือกลุม่ประชุม
ระดับองค์กร (Meetings) และการประชุมวิชาการต่างๆ (Conferences) แต่ยังไม่มีความพร้อมในการ
รองรับกลุม่ทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives) และ การจดันิทรรศการ (Exhibition)  
 เมื่อพิจารณาศกัยภาพและความพร้อมขององค์ประกอบแต่ละด้าน สรุปได้ว่า จังหวดัชุมพรมี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นไมซ์ระดับประเทศในด้านต่อไปนี  ้(1) กิจกรรมเพิ่มเติม
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นอกเหนือจากการประชมุ ด้วยจงัหวดัชมุพรมีกิจกรรมการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยวในแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยชมุชน ซึง่สามารถเชื่อมโยงกบักิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ขององค์กรที่เป็น
เจ้าภาพในการจดัประชมุ (2) ท่ีพกัและสิง่อ านวยความสะดวก (3) ความสะดวกในการเดินทางเข้าสูเ่มือง
และสถานที่จดังาน (4) สถานที่จดังานและสิ่งอ านวยความสะดวก (4) ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและ
การรักษาความปลอดภยั (5) สภาพแวดล้อมของเมือง (6) สถานท่ีจดังานและสิง่อ านวยความสะดวก และ
องค์ประกอบที่ควรต้องได้รับการปรับปรุง และสนบัสนนุอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องคือ (1) การสนบัสนุน
การจดังานไมซ์จากในเมืองจดังาน และควรเป็นการสนบัสนนุที่เป็นรูปธรรมจากทัง้ภาครัฐและเอกชน (2) 
ภาพลักษณ์และความมี ช่ือเสียงของเมือง โดยผ่ านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยัง
กลุม่เปา้หมายคือองค์กร หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีจะมาจดัการประชมุในอนาคต  
  
ค าขอบคุณ  
 งานวิจัยนีไ้ด้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โครงการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนและประสานพลงัประชารัฐและตลาด MICE งบประมาณบรูณาการ
กระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ 2561  
 
เอกสารอ้างอิง  
 
กรมการทอ่งเที่ยว. 2562. สถิตินกัทอ่งเที่ยวภายในประเทศปี 2560. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา.  
 https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=504&filename=index (15 มีนาคม  
 2562).  
ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). 2561 MICE. พิมพ์ครัง้ที่ 1. ภาพพิมพ์, 
 กรุงเทพมหานคร. 
ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). 2561 ทิศทางกลยทุธ์ไมซ์ไทย  
 ประจ าปีงบประมาณ 2561. ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ, กรุงเทพมหานคร. 
ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). 2557. คูม่ือในการประเมินและ 
คดัเลอืกเมืองเพื่อจดังานประชมุองค์กร การทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั งานประชมุวิชาการ งานแสดงสนิค้า
และนิทรรศการ (MICE City).  
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การลดระยะเวลาการแจ้งซ่อม ส าหรับศูนย์กระจายสินค้าในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
Working Time Reduction of Maintenance Report for Distribution Center in Bangkok Area 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาขัน้ตอนการแจ้งซ่อม และลดเวลาของกระบวนการแจ้งซอ่ม 
บ ารุงรักษาแบบแก้ไขของศนูย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจยัเร่ิม  
จากศึกษาขัน้ตอนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และแก้ไขในรูปแบบเดิมที่ใช้งาน ต่อมาจึงออกแบบระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ น ามาประยกุต์ใช้งานและสรุปขัน้ตอนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัและแก้ไข หลงัจากได้
ใช้งานระบบแจ้งซอ่มที่น าเสนอ ผลการวิจยัในครัง้นีพ้บวา่ หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้ระบบ
แจ้งซอ่มที่น าเสนอสามารถลดเวลาการท างานได้ถึง 222 วินาที โดยคิดเป็นร้อยละ 52.11 และยงัสามารถ
ยกเลิกขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ท าให้เกิดระยะเวลาการรอคอย และการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น ได้ถึง 3
ขัน้ตอนท าให้หนว่ยงานท่ีแจ้งซอ่มสามารถแจ้งซอ่มเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ได้สะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา
อีกด้วย 
ค าส าคัญ: การจดัการ, การแจ้งซอ่ม, การลดเวลา, การปรับปรุงกระบวนการ, ศนูย์กระจายสินค้า 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the process of maintenance report and also 
reduce the time of this process for distribution center in Bangkok area. The research starts from 
studying preventive and corrective maintenance procedures in their traditional form. After that, 
the online repair system is designed and applied to replace the old one. Preventive maintenance 
procedures and fixes after using the proposed system were summarized. The result of this 
research is shown that after the process improvement by using the proposed system can reduce 
the working time up to 222 seconds (52.11%), and can also withdraw the operation which causes 
waiting time, and unnecessary movement up to 3 processes. Therefore, the maintenance 
department can quickly repair the machine or equipment on time. 
Keywords: management, maintenance report, time reduction, process improvement, distribution center 
 
บทน า 
 องค์กรที่จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญหลายๆ 
ปัจจยัไม่ว่าจะเป็น เวลา แรงงาน เงินทนุ เคร่ืองจกัรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
งานในการจดัการข้อมลู ซึง่ปัจจบุนัในอตุสาหกรรมมีการน าระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
นอกจากนีย้ังมีการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในงานในธุรกิจเพื่อท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึน้ สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นองค์ประกอบในการขบัเคลือ่นองค์กรให้ไปสูเ่ปา้หมายที่วางไว้ 
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แต่หากองค์กรไหนไม่สามารถรักษา บริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ เหล่านีไ้ด้ องค์กรนัน้ก็จะประสบ
ปัญหาการผลิตไม่คงที่ เสี่ยงกบัการหยดุชะงกัทางธุรกิจ เนื่องจากเคร่ืองจกัรไมม่ีประสิทธิภาพ สาเหตมุา
จากขัน้ตอนและการใช้ระยะเวลามากเกินไปในกระบวนการบ ารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective 
Maintenance) และกระบวนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งในปัจจุบนั การ
บริหารจดัการเก่ียวกบักระบวนการเหลา่นี ้ ถือเป็นสว่นส าคญัขององค์กร เพราะหากเคร่ืองจกัรไมส่ามารถ
ใช้งานได้ จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กระบวนการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการหลกัขององค์กร รวมทัง้หากไม่
สามารถบ ารุงรักษาแบบแก้ไขได้ทนัเวลา ยงัจะสง่ผลโดยตรงตอ่เคร่ืองจกัร อาจท าให้เคร่ืองจกัรช ารุดมาก
ขึน้ และยงัส่งผลโดยตรงต่องบประมาณ และต้นทุนที่ต้องน ามาใช้บ ารุงรักษาแบบแก้ไขที่มากยิ่งขึน้อีก
ด้วย 
 ศนูย์กระจายสินค้ากรณีศึกษา เป็นศนูย์กลางที่ท าหน้าที่กระจายสินค้าให้กบัร้านสะดวกซือ้ ซึง่
ต้องท าการกระจายสินค้าให้กบัร้านสะดวกซือ้ตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ที่ใช้งานจึงเกิด
การช ารุดตามการใช้งานเป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณการแจ้งซ่อมเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ในแต่ละวัน
เพิ่มขึน้ต่ออยา่งเนื่อง อีกทัง้ขัน้ตอนการแจ้งซ่อมยงัมีหลายขัน้ตอน สง่ผลถึงระยะเวลาการแจ้งซอ่มที่ต้อง
เสียไป รวมทัง้ข้อมูลการบ ารุงรักษาหรือประวตัิการซ่อมเคร่ืองจักรนัน้ จะถูกจัดเก็บเป็นกระดาษ และ
รวบรวมมาบนัทกึลงในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให้การค้นหาประวตัิเคร่ืองจกัร ประวตัิการซอ่ม หรือ
ประวตัิการบ ารุงรักษาเป็นไปด้วยความลา่ช้า และยากในการค้นหา วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจึง
ต้องการศึกษาขัน้ตอนการแจ้งซ่อม และลดเวลาของกระบวนการแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาแบบแก้ไข 
กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึน้ สง่ผลให้สามารถลดเวลา และลดขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการ
แจ้งซอ่มได้เป็นอยา่งดี 
 จากการตรวจเอกสารของผู้วิจยั ได้พบทฤษฎี ได้แก่ การเพิ่มประสทิธิภาพการท างานด้วยไคเซ็น 
(Yoshihara Yasuhiko, 2007) โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีการลดเวลา มาประยุกต์ใช้ในเร่ืองของการ
ก าจดัทิง้ (Eliminate) ซึง่จะเป็นสว่นของขัน้ตอนท่ีท าแล้วไมเ่กิดประโยชน์ และท าให้สญูเสยีเวลาโดยเปลา่
ประโยชน์ หรือขัน้ตอนที่สามารถรวมเข้าด้วยกัน (Combine) ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนรวมเข้าด้วยกัน 
สดุท้ายคือการท าให้ง่ายเข้า (Simplify) คือ การน าโปรแกรมเข้ามาใช้งาน ยกตวัอย่างในการแจ้งซ่อมจะ
สง่ผลให้สามารถท าได้ง่ายขึน้ ขัน้ตอนและวิธีการแจ้งซอ่มสามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น 
ในสว่นของงานวิจยัที่เก่ียวข้องผู้วิจยัได้พบงานวิจยั ได้แก่ การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบข้อมลู
เพื่อการจัดเก็บประวัติงานแจ้งซ่อมบ ารุงรักษา กรณีศึกษาหน่วยงานซ่อมบ ารุงโรงงานประกอบ
จักรยานยนต์ (วนัชัย  มณีสวุรรณรัตน์, 2557) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมลู
ประวัติของงานแจ้งซ่อมส าหรับหน่วยงานซ่อมบ ารุง กรณีศึกษาหน่วยงานซ่อมบ ารุงโรงงานประกอบ
จกัรยานยนต์ ซึ่งจะมีข้อมลูที่ต้องท าการบนัทึกและเป็นแฟ้มข้อมลูเอกสาร และแฟ้มงานคอมพิวเตอร์ท า
ให้เกิดการจดัเก็บไมเ่ป็นหมวดหมู ่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบนัทกึข้อมลูให้กบัพนกังานหนว่ยงานซ่อม
บ ารุง และง่ายตอ่การสบืค้นข้อมลู จึงได้น าโปรแกรม Microsoft Access 2010 เข้ามาช่วยในการท าระบบ
ฐานข้อมูลประวตัิงานแจ้งซ่อม และการค้นหาประวตัิงานซ่อม ซึ่งหลงัจากการทดลองการใช้งานพบว่า 
โปรแกรมที่ได้จดัท าขึน้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมลูจากวิธีการเดิมที่ต้องใช้เวลาในการ
ค้นหาเฉลี่ย 9.45 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใหม่ซึ่งใช้เวลา 2.08 นาที หรือลดลงได้ร้อยละ 77.98 
และสามารถลดค่าใช้จ่ายลงจาก 342,749 บาทต่อปี เหลือ 337,485.41 บาทต่อปี แสดงให้เห็นว่าการ
จัดท าระบบฐานข้อมลูเพื่อการค้นหาข้อมูลประวตัิงานแจ้งซ่อมด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010 
ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการท างานในคลังสินค้า กรณีศึกษาโรงงาน
อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ (อนนัทพนัธ์ จนัทพนัธ์, 2554) เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพของโลจิสติกส์ ภาค
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การผลิตโรงงานอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โดยมีปัญหาด้านความคลอ่งตวัของกระบวนการผลิต การท างาน
ที่ผิดพลาดที่เกิดจากคนหรือเคร่ืองจกัร วิธีการแก้ปัญหาและเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการศกึษาและวิเคราะห์ 
ท าให้ทราบถึงขัน้ตอนตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในกระบวนการท างานอยา่งละเอียด และท าให้พนกังานเข้าใจได้ง่าย
มากยิ่งขึน้ถึงวิธีการในการแก้ปัญหา ผู้วิจยัได้น าเทคนิคการศึกษาการท างาน (Work Study) เข้ามาช่วย
ในการศกึษาถึงวิธีการท างานในกระบวนการผลติ และกระบวนการท างานของพนกังาน ตัง้แตว่ตัถดุิบเข้า
จนกระทัง่ท าการผลิตส าเร็จเป็นผลิตภณัฑ์ที่พร้อมท าการจัดส่ง ซึ่งภายหลงัการปรับปรุง สามารถสรุป
ผลได้ดงันี ้(1) ลดเวลาในการเบิกจ่ายอะไหลแ่ละเคร่ืองมือจากเดิม 15 นาที เหลอื 5 นาที เวลาลดลงทัง้สิน้ 
10 นาที หรือลดลงร้อยละ 66.67 (2) ลดเวลาในการซอ่มบ ารุง จากเดิม 78 นาที เหลอื 43 นาที ระยะเวลา
ลดลงทัง้สิน้ 35 นาที หรือลดลงร้อยละ 44.87 (3) ลดขัน้ตอนในการซอ่มบ ารุง จากเดิม 12 ขัน้ตอน เหลอื 
10 ขัน้ตอน ขัน้ตอนลดลงทัง้สิน้ 2 ขัน้ตอน หรือลดลงร้อยละ 16.67 (4) ลดระยะทางในการซอ่มบ ารุง จาก
เดิม 1,200 เมตร เหลือ 600 เมตร ระยะทางลดลงทัง้สิน้ 600 เมตร หรือลดลงร้อยละ 50 (5) ลดระยะทาง
ในการเตรียม RM (Fork Lift) จากเดิม 261 เมตร เหลือ 120 เมตร ระยะทางลดลงทัง้สิน้ 141 เมตร หรือ
ลดลงร้อยละ 54.02 
 จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดในการน าหลกัการจาก
ทฤษฎี และงานวิจยัทัง้สองมาช่วยในการออกแบบ และประยกุต์ใช้ในงานแจ้งซอ่มกรณีศกึษา โดยขัน้ตอน
การด าเนินการจะแสดงในหวัข้อถดัไป 
 
วิธีการศึกษา 
 
 การวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมุ่งเน้นการศึกษา
เปรียบเทียบระยะเวลาการแจ้งซ่อมก่อนการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ และหลงัการใช้ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ โดยมีการเก็บข้อมลู คือ ข้อมูลการแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) 
จ านวน 100 รายการ ที่เกิดขึน้ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมลู โดยวิธีการหาคา่เฉลีย่ของแตล่ะกระบวนการซึง่ประกอบไปด้วย คา่เฉลีย่ของกระบวนการ
เขียนใบแจ้งซ่อม, ค่าเฉลี่ยในการอนุมตัิการแจ้งซ่อมของผู้จัดการแผนก, ค่าเฉลี่ยในการส่งเอกสารแจ้ง
ซ่อมให้หน่วยงานบ ารุงรักษา และค่าเฉลี่ยในการรับใบแจ้งซ่อม ซึ่งก่อนที่จะน าระบบนีใ้ห้ผู้ที่เก่ียวข้องใช้
งาน ได้มกีารฝึกอบรมให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงวธีิการ และขัน้ตอนการใช้งาน ดงันี ้(1) ผู้วิจยัท า
การฝึกอบรมพนกังานท่ีมีหน้าที่แจ้งซ่อมเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ ทกุหน่วยงานภายในศนูย์กระจายสนิค้า 
ให้เข้าใจถึงวธีิการ และขัน้ตอนการแจ้งซอ่ม (2) เมื่อพนกังานเข้าใจถึงขัน้ตอนการแจ้งซอ่มแล้ว จึงได้มีการ
ทดสอบการแจ้งซอ่มเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ผา่นระบบแจ้งซอ่มออนไลน์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข พบว่ามีอยู่ด้วยกันทัง้สิน้  
13 ขัน้ตอน โดยมีล าดบัของขัน้ตอน, กระบวนการ, ผู้ รับผิดชอบ, ฝ่าย และผู้ที่เก่ียวข้อง แสดงในรูปแบบ
ของแผนผงักระบวนการ (Process Flowchart) ดงัภาพท่ี 1 ประกอบไปด้วย (1) เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่
ต้องการแจ้งซอ่มกรอกข้อมลูเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ที่ช ารุดลงในในแบบฟอร์มการแจ้งซอ่ม (2) ผู้จดัการ 
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 แผนกตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งซ่อมพร้อมลงช่ืออนุมตัิการแจ้งซ่อมลงในแบบฟอร์มการ
แจ้งซ่อม (3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แจ้งซ่อมน าเอกสารใบแจ้งซ่อมส่งให้หน่วยงานบ ารุงรักษาด้วย
วิธีการเดินไปสง่เอกสารที่แผนกบ ารุงรักษา (4) วิศวกร หรือหวัหน้าช่างตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งซอ่ม
และลงช่ือรับงานแจ้งซ่อมในแบบฟอร์มงานแจ้งซ่อม (5) วิศวกร หรือหัวหน้าช่างส ารวจอาการช ารุด
เบือ้งต้นของเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ที่ถกูแจ้งซอ่มเพื่อน าข้อมลูมารายงานตอ่ผู้จดัการแผนก (6) ผู้จดัการ
แผนกบ ารุงรักษาพิจารณาอาการเสยี และขีดความสามารถในการซอ่มของพนกังานบ ารุงรักษา หากซอ่ม
ได้จะให้พนกังานบ ารุงรักษาเป็นผู้ซ่อม และหากซ่อมไม่ได้หรือเคร่ืองจกัรที่มีลกัษณะเฉพาะทางจะสง่ให้
ผู้ รับเหมาเป็นผู้ซ่อม (7) ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป พิจารณาใบเสนอราคาเพื่อจดัท าใบขอซือ้ในระบบสัง่ซือ้ ใน
กรณีที่ไม่มีอะไหล่ส ารองในการซ่อมและต้องท าการสัง่ซือ้ หรือในกรณีที่ต้องจ้างผู้ รับเหมาเป็นผู้ซ่อม
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ (8) เมื่อผู้จัดการฝ่ายอนุมตัิใบเสนอราคาในระบบเรียบร้อยแล้วจะส่งให้หน่วยงาน
จัดซือ้ เป็นผู้ เปิดใบสัง่ซือ้ในระบบโดยเปรียบเทียบผู้ รับเหมาอย่างน้อย 2 ราย หลงัจากที่ได้มีการสรุป

 
 

Figure 1 Flowchart of maintenance report (before process improvement). 
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ผู้ รับเหมาที่ได้งานแล้วจะมีการเปิดใบสัง่ซือ้ในระบบ และส่งให้กับผู้ รับเหมาเพื่อให้ผู้ รับเหมาส่งอะไหล่ 
หรือเข้ามาด าเนินการซ่อมเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และน าเอกสารไปวางบิล  (9) เมื่อผู้ รับเหมาส่งอะไหล่
เรียบร้อยแล้ว วิศวกร หรือหวัหน้าช่างจะเป็นผู้ เบิกอะไหลใ่นคลงัให้พนกังานบ ารุงรักษาด าเนินการซ่อม
เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ (10) พนกังานบ ารุงรักษาด าเนินการซอ่มเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ (11) วิศวกร หวัหน้าช่าง 
และผู้จัดการแผนกตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมส่งมอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ให้หน่วยงานที่แจ้งซ่อม  
(12) หลงัจากนัน้วิศวกร หวัหน้าช่าง และผู้จดัการแผนกจะท าประเมินผลงาน พนักงานบ ารุงรักษา หรือ
ผู้ รับเหมา (13) จากนัน้เจ้าหน้าที่ประสานงานท าการบนัทึกข้อมลูลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดยมี
ตวัอยา่งแบบฟอร์มของการแจ้งซอ่มในรูปแบบเดิม แสดงดงัภาพท่ี 2 
 หลงัจากผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาขัน้ตอนการแจ้งซ่อมภายในของศนูย์กระจายสินค้ากรณีศึกษา 
พบว่า มีขัน้ตอนที่สามารถปรับปรุง และพัฒนาให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น เช่น การเดินส่งเอกสารใบแจ้งซ่อมให้หน่วยงาน
บ ารุงรักษา ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ออกแบบระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ และน ามาประยกุต์ใช้งาน แสดงตวัอย่าง
แบบฟอร์มดงัภาพท่ี 3 
จากการด าเนินการออกแบบระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ตัง้แตก่ารศกึษาระบบงานในปัจจบุนั ศึกษาแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการท างาน จนถึงการออกแบบระบบงานใหม ่ผลจากการด าเนินการท าให้ได้ระบบ 
เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานแจ้งซ่อมตามที่ต้องการ และในหวัข้อถดัไปจะท าการทดสอบการใช้งานตามที่ได้
ออกแบบไว้ข้างต้น ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
 

 
 
Figure 2 Example of maintenance report (before process improvement). 
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Figure 3 Example of maintenance report (after process improvement). 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูตามวิธีการด าเนินการวิจยัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น และจากผลการด าเนิน
การศึกษาขัน้ตอนการแจ้งซ่อม เพื่อลดเวลาของกระบวนการแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาแบบแก้ไข โดยท าการ
เปรียบเทียบผลของระยะเวลาทัง้ก่อน และหลงัการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ซึ่งได้ท าการทดสอบ 100 
รายการ ผา่นข้อมลูเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้ระบบไฟฟา้, พดัลม, ห้องน า้, ประต,ู ราวก ากบัช่อง
โหลดสินค้า, หลอดไฟ, ไฟฉกุเฉิน, พดัลมคอยล์ร้อน, พดัลมคอยล์เย็น, รางล าเลียง, พดัลมม่านอากาศ, 
พดัลมดูดอากาศ, เคร่ืองปรับอากาศ, รถลากพาเลต, เคร่ืองฉีดน า้แรงดนัสงู, เคร่ืองล้างลงั, รถขดัพืน้, 
รถเข็นพลาสติก, เคร่ืองขดัพืน้, เคร่ืองซกัผ้า, เคร่ืองล้างจาน, เคร่ืองอุ่นอาหาร, ปลัก๊ไฟ, หม้อน า้, อ่างล้าง
มือ, เคร่ืองกรองน า้, ถงุลม, โต๊ะ, ลิน้ชกั, เก้าอี,้ ตู้, ตู้ เก็บเอกสาร, จอ LED, Hand Lift, ก๊อกน า้ และตู้น า้ดื่ม 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระบบแจ้งซ่อมที่น าเสนอสามารถช่วยลดเวลาในการปฏิบตัิงานจากเดิม
เฉลีย่ 7.1 นาที หรือ 426 วินาที ลดลงเป็น 3.4 นาที หรือ 204 วินาที หรือสามารถลดเวลาในการปฏิบตัิงาน
ได้เฉลี่ยร้อยละ 52.11 ซึ่งทางผู้วิจยัได้พิจารณาขัน้ตอนต่างๆ ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัขัน้ตอนการแจ้งซ่อม
พบวา่ สว่นใหญ่จะใช้เวลาไปกบัขัน้ตอนการสง่เอกสารแจ้งซอ่มให้หนว่ยงานบ ารุงรักษา ด้วยวิธีการเดนิไป
สง่เอกสาร ท าให้สง่ผลตอ่ระยะเวลาการแจ้งซอ่มที่เพิ่มมากขึน้ 
 สรุปผลการใช้ระบบแจ้งซ่อมที่น าเสนอนัน้ สง่ผลให้เกิดการปรับปรุงระยะเวลาของขัน้ตอนการ
แจ้งซ่อมที่ลดลง และมีบางขัน้ตอนที่ถกูยกเลิกไม่ปฏิบตัิอีกตอ่ไป จึงสง่ผลให้คา่เฉลี่ยของภาพรวมเวลาที่
ใช้จึงลดลงเช่นกนั ส าหรับกระบวนการที่ลดลงและถกูยกเลิกปฏิบตัิได้แก่ (1) ผู้จดัการแผนกลงช่ืออนมุตัิ
การแจ้งซ่อม (2) การส่งเอกสารแจ้งซ่อมให้หน่วยงานบ ารุงรักษา (3) การพิมพ์ข้อมูลบนัทึกประวตัิ และ
การจดัเก็บเอกสาร แสดงในรูปแบบของแผนผงักระบวนการ (Process Flow Chart) ดงัภาพท่ี 4 
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สรุป 
 งานวิจัยนี ไ้ด้น าทฤษฎีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยไคเซ็นมาใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน ลดระยะเวลาการรอคอย (Waiting) รวมทัง้ลดการเคลือ่นไหวที่ไมจ่ าเป็น (Motion) ซึง่
จากผลการศึกษาพบว่า สามารถลดเวลาการท างานลงได้ 52.11% และยงัสามารถยกเลิกขัน้ตอนการ 
____ 
Table 1 Experimental results. 
หน่วยงาน 
ที่แจ้งซ่อม 

การทดลองที่ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแจ้งซ่อม 
(นาที) 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
ธุรการ 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
39, 43, 46, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 
78, 82, 84, 88, 89, 94, 95, 96 

8.0 3.5 

จัดสนิค้า 44, 45, 48, 56, 57, 67, 68, 69, 71, 
75, 76, 77, 83, 91 

7.3 3.9 

จัดส่งขาเข้า 7, 32, 47, 55, 65, 66, 73, 80, 81, 
85, 86, 90 

3.6 3.1 

รับสินค้า 20, 23, 36, 38, 40, 53, 63, 72, 74, 
79, 87, 99 

7.2 3.8 

จัดส่งขาออก 27, 31, 35, 37, 50 8.3 2.9 
ข้อมูลรับ 5, 8, 9, 52, 97 7.6 3.8 
บ ารุงรักษา 41, 92, 93, 100 3.5 3.1 
ส่งมอบสนิค้า 49, 70, 98 7.3 5.0 
ควบคุมคุณภาพ 34, 51, 60 7.7 2.3 
ข้อมูลจ่าย 2, 33 8.2 3.7 
ความปลอดภยั 10, 42 7.5 3.2 
ข้อมูลอุปกรณ์
ขนส่ง 

6 7.5 3.5 

MIS 4 8.3 2.1 
ค่าเฉลี่ย 7.1 3.4 
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 ปฏิบตัิงานได้ถึง 3 ขัน้ตอน ท าให้หน่วยงานที่แจ้งซอ่มสามารถแจ้งซ่อมเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์
ได้สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา ทัง้นีแ้ผนกบ ารุงรักษาเองก็สามารถลดระยะเวลา และขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานที่จะท าให้เกิดความสญูเปล่าลงได้ อีกทัง้ยงัสามารถซ่อมเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ ได้ทนัตาม
เวลาที่ลกูค้าต้องการใช้งานอีกด้วย 
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Figure 4 Flowchart of maintenance report (after process improvement). 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างอลูมิเนียมระบบผนังกระจกส าเร็จรูป 
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บทคดัย่อ 
 เพื่อเพิ่มก าไรและความสามารถในการแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอื่น ด้วยการลดต้นทนุทางการผลิต  
จากการศึกษาบริษัทตวัอย่าง เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จ ากัด พบว่ามีของเสียประเภทอลมูิเนียมที่
เกิดขึน้มลูคา่เฉลีย่ 123,247 บาทตอ่เดือน คิดเป็น 12.28% ของมลูคา่เฉลีย่ของวตัถดุิบประเภทอลมูิเนียม
ในแต่ละเดือน ด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมที่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึน้เกิดได้จาก
หลายสาเหต ุงานวิจยันีจ้ึงท าการศกึษาขัน้ตอนการท างาน และวิเคราะห์หาข้อบกพร่องในการท างานท่ีมี
ผลกระทบให้เกิดปัญหา พบว่ามี 25 หัวข้อที่เก่ียวข้อง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลกัษณะ
ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) พบว่าสาเหตหุลกัที่มีตัวเลขแสดงล าดบัความส าคญัของความเสี่ยง 
(RPN) มากกว่า 100 มีทัง้หมด 5 หวัข้อ คือ การล าดบัตดัท่อนอลมูิเนียมไม่ถกูต้อง การเปลี่ยนแปลแก้ไข
แบบไม่มีการจดัการอลมูิเนียมที่เหลือจากการตดั งานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผน และความไม่ช านาญ
ของผู้ปฏิบตัิงานด้วยการปรับเปลีย่นวิธีการท างานและพยายามแก้ไขปัญหาที่ถกูวิเคราะห์ สง่ผลให้มลูค่า
ของเสยีลดลงเฉลีย่เหลอื 58,398 บาท ตอ่เดือน ลดลงเหลอื 6.34% 
ค าส าคัญ: การลดของเสีย, แผงหน้าตา่งอลมิูเนียม, เทคนิค FMEA 
 

Abstract 
 To increase profits and the ability to compete with other manufacturers by reducing 
production costs. According to the study of Frametek Window and Door Co., Ltd. It was found 
that the average value of aluminum waste was 123,247 baht per month representing 12.28%. 
With conventional solutions that are not successful. This research therefore studied the work 
process and analyze the causes that are affected by Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
From collecting information and inquiring related people. Found that the main reason for having 
Risk Priority Number (RPN) is more than 100 are the order of cutting aluminum pieces is 
incorrect, edit of drawing, lack of aluminum management left over from cutting, additional work 
beyond the plan and unskilled worker. With improvements work flow, the average value of 
aluminum waste is reduced to 58,398 baht per month reduced to 6.34%. 
Keywords: waste reduction, window wall panel, failure mode and effect analysis 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัผู้ประกอบการคอนโดใหม่ในประเทศไทยมีการแข่งขนัที่สงู เนื่องจากมีอปุทานเสนอ
ขายใหมจ่ากผู้ประกอบการทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย ถึง 6.27 หมื่นยนูิตจาก 126 โครงการในปี พ.ศ. 2560 
และในปี พ.ศ. 2561 มีการประมาณการไว้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัด
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกระจายตวัจากใจกลางของตวัเมืองสู่รอบนอก โดยคาดว่าจะมีการขยายตวั
เพิ่มขึน้ประมาณ 10% หรือไมต่ ่ากวา่ 5.5 หมื่นหนว่ย (นลนิรัตน์ เจริญสพุงษ์, 2560) 
 ด้วยสภาพการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ของตลาด สง่ผลให้ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องต้องมีการปรับตวั โดย
การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบวิธีการท างาน  การบริหารจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ ด้วยสภาพปัจจุบนัของ บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จ ากัด ถึงแม้จะมี
ปริมาณงานเป็นจ านวนมาก แต่พบว่าอตัราสว่นระหว่างรายรับกบัรายจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย แสดงให้
เห็นถึงปัญหาของการบริหารจดัการ โดยพบว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึน้มีปริมาณสงูมาก จาก Table 1 
พบว่ามลูค่าของของเสียประเภทเศษอลมูิเนียมมีมลูค่าสงูเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 123,247 บาท คิดเป็น
ร้อยละ่ 75 ของมลูคา่ของเสยีที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
 
Table 1 Waste value each type of raw materials between October 2017 - March 2018. 

 
 เพื่อเป็นการลดปริมาณเศษตดัอลมูิเนียมที่เป็นของเสียสว่นใหญ่ที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิต 
งานวิจยันีจ้ึงด าเนินการรวบรวมสาเหตทุี่ท าให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ตอนจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานในแต่ละส่วนงาน และท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ซึ่งนิยมใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นหวัใจของการบริหารจดัการการท างาน เป็นการตรวจสอบความรุนแรงของ
ปัญหา ประเมินโอกาสเกิด และความสามารถในการตรวจจบัข้อบกพร่องที่อาจจะเกิด เพื่อหาล าดบัความ
เสี่ยงของปัญหาในแต่ละหวัข้อ ซึ่งจะสง่ผลให้เกิดของเสียในกระบวนการการผลิตได้ เพื่อด าเนินการลด
ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องหรือสาเหตทุี่ท าให้เกิดปัญหาลง ลดปริมาณหรือความเสี่ยงที่จะท าให้
เกิดของเสยีให้ลดน้อยลงด้วย 
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Figure 1 Showing aluminum scraps in the aluminum window panels production process. 
 
วิธีการศึกษา 
 การด าเนินการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาของของเสียในกระบวนการการ
ผลิตแผงหน้าต่างอลูมิเนียมระบบผนงักระจกส าเร็จรูป ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในการวิจัยไว้ 7 
ขัน้ตอนดงันี ้
 ศกึษากระบวนการท างานแตล่ะขัน้ตอน 
 เก็บรวบรวมข้อมลูและสรุปปริมาณของเสยีที่เกิดขึน้เนื่องจากปัญหาตา่งๆ 
 วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาของของเสยีที่เกิดขึน้ 
 หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อลดหรือก าจดัปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและเก็บข้อมลูปริมาณของเสยีหลงัจากปรับปรุงการท างาน 
 เปรียบเทียบปริมาณของเสยีก่อนและหลงัปรับปรุงเพื่อวเิคราะห์ข้อมลูเปรียบเทยีบ 
 สรุปผลงานวิจยั 
 การด าเนินการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง จะเร่ิมจากการเก็บข้อมูลปัญหาและ
สาเหตทุี่น่าจะเก่ียวข้อง แล้วท าการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฎิบตัิงานที่มีสว่นเก่ียวข้องเพื่อน าปัญหาที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วย ผังเหตุและผล (Cause and Effect diagram) และด าเนินการหาปัญหาที่
สมควรด าเนินการแก้ไขก่อน ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์ลกัษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ 
(Failure Mode and Effect analysis) หรือเทคนิค FMEA โดยท าการประเมินคะแนนในส่วนของ ระดบั
ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึน้ (S = Severity) ความถ่ีของสาเหตขุองการเกิดคณุลกัษณะความ
เสียหาย (D = Detect ability of Cause of Failure Mode) และวิธีการในปัจจุบนัที่ใช้ตรวจสอบการเกิด
คุณลกัษณะความเสียหาย (D = Detect ability of Cause of Failure Mode) เพื่อค านวนหาค่าก าหนด
ก่อนหลังความเสี่ยง (Risk Priority Number) หรือค่า RPN แล้วท าการพิจารณาปัญหาที่มีค่า RPN 
มากกวา่ 100 เพื่อน ามาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อน 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการเก็บข้อมลูด้วยการศึกษากระบวนการขัน้ตอนการท างาน และระดมสมองของผู้มีสว่น
เก่ียวข้องเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้เกิดของเสียเศษอลูมิเนียม โดยสามารถรวบรวมได้จ านวน  
25 ข้อ หลงัจากน าปัญหาที่ค้นพบมาแยกประเภทและเขียนเป็นแผนภาพแสดงสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) หรือแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) โดยการวิเคราะห์ตามกระบวนการ
การผลติ 4M คือ กระบวนการ Man, Material, Method, Machine ได้ตาม Figure 2 
 

 
Figure 2 The fishbone diagram shows the cause and effect of aluminum scrap. 
 
 หลังจากทราบปัญหาที่ท าให้เกิดของเสียแล้ว จึงด าเนินการประเมินคะแนน ทัง้ 3 ค่าตาม
หลกัการ FMEA เพื่อหาคา่ล าดบัความเสีย่งในการเกิดปัญหา หรือ RPN ส าหรับน ามาประเมินข้อบกพร่อง
ในกระบวนการเพื่อน ามาพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการประชมุ
ร่วมกันกับผู้ เก่ียวข้อง โดยการตัง้เกณฑ์การประเมินไว้ส าหรับแต่ละหวัข้อแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยระดับ
ความรุนแรงและโอกาสการเกิดจะเรียงจากมากไปน้อย และความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่อง 5 
ระดบัจะเรียงจากน้อยไปมาก 
 
 RPN = S x O x D 
เมื่อ  S หมายถึง ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว (Severity) 
 O หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึน้จากสาเหตนุัน้วา่บอ่ยเพียงใด (Occurrence) 
 D หมายถึง ความสามารถในการตรวจจบัและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความล้มเหลว (Detection) 
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 จากกรณีศึกษาการพิจารณาเลือกข้อบกพร่อง ตามหลักการ Requirement ของกลุ่ม
อตุสาหกรรมรถยนต์ ISO 16949 โดยการน าปัญหาที่มีค่า RPN มากกว่า 100 คะแนน มาด าเนินการท า
การแก้ไขปรับปรุง จากการจดัเรียงล าดบัใหม่จากปัญหาที่มีค่า RPN มากไปน้อยได้ตาม Table 2 พบว่า
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มีจ านวน 5 เร่ือง จากจ านวนข้อบกพร่องทัง้หมด 25 หวัข้อ โดย
หวัข้อที่ต้องด าเนินการปรับปรุง คือ ล าดบัการตดัท่อนอลมูิเนียมที่ไม่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ 
การไมม่ีการจดัการอลมูิเนียมที่เหลอืจากการตดั งานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผน และความไมช่ านาญของ
ผู้ปฏิบตัิงาน โดยการด าเนินการแก้ไขปรับเปลีย่นวิธีการท างานเพื่อลดหรือก าจดัข้อบกพร่องในการท างาน
ที่สง่ผลให้เกิดปัญหาของเสยีเศษอลมูิเนียมตาม Table 3 
 
Table 2 Showing the result of the RPN score to sort the topics that need to be improved by 
considering the RPN value that is more than 100 points. 

Rank S O D RPN ข้อบกพร่องที่เกดิขึน้ 
(Potential Failure Mode) 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
(Potential Cause Mechanism of 

Failure) 
1 10 8 8 640 ล าดบัการตดัทอ่น

อลมูิเนียม 
ไมถ่กูต้อง 

ไมม่ีการวางแผนการน าอลมุิเนยีม Cut 
Size มาตดัตามตามที่ได้มีการค านวน
ไว้ 

2 10 6 8 480 เปลีย่นแปลงแก้ไขแบบ ขนาดช่องเปิดหน้างานไมต่รงกบัแบบที่
ใช้ค านวนความยาวอลมูิเนียม Cut 
Size 

3 8 8 6 384 ไมม่ีการจดัการอลมูิเนียมที่
เหลอืจากการตดั 

ไมม่ีการหกัลบยอดเบกิอลมูิเนียมที่
เหลอืจากการผลติงาน Lot ก่อนหน้า 

4 8 6 6 288 งานเพิม่เติมนอกเหนือจาก
แผน 

มีความต้องการชิน้งานเพิม่เติมจาก
โครงการดว่น โดยการน าอลมูเินยีม Cut 
Size ที่มีอยูม่าตดัก่อน 

5 6 6 6 216 ความไมช่ านาญของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

หน้าตดัอลมูเินียมและวิธีประกอบ
ชิน้งานแตล่ะโครงการแตกตา่งกนั และ
เปลีย่นใหมอ่ยูต่ลอดเมื่อท างาน
โครงการใหม ่
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Table 3 Showing potential failure mode and recommend action for improvements work flow 

 
 จากการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและเก็บข้อมูลปริมาณของเสียประเภทเศษตัดอลูมิเนียม 
ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตลุาคม ปี พ.ศ. 2561 พบว่าอตัราสว่นระหวา่งมลูคา่ของเสียกบัมลูคา่วตัถดุิบ
ประเภทอลมูิเนียมทัง้หมดก่อนปรับปรุงจาก 12.28% ลดลงเหลอื 6.34% หลงัปรับปรุง ลดลง 5.94%  
 

Rank 
ข้อบกพร่องที่เกดิขึน้ 
(Potential Failure 

Mode) 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(Recommend Action) S O D RPN 

1 ล าดบัการตดัทอ่น
อลมูิเนียม 
ไมถ่กูต้อง 

ระบคุวามยาวประมาณตดัทอ่นและ
จ านวนทอ่นตอ่ชดุในสตูรการผลติ 
รวมทัง้ใสค่วามยาว Cut Size ที่ใช้และ
จ านวนครัง้ที่ตดัตอ่เส้น ส าหรับรายการ
ที่มีความซบัซ้อนจะท ารายการวิธีการ
ตดัด้วยโปรแกรม Length cutting 
optimization สง่ให้กบัผู้ รับผิดชอบการ
ตดัเส้นอลมูิเนยีม 

10 4 4 160 

2 เปลีย่นแปลงแก้ไขแบบ ทยอยสัง่ซือ้วตัถดุิบและสัง่ผลติ เพื่อ
ปอ้งกนัการเปลีย่นแปลงที่อาจสง่ผล
กระทบให้เกิดการตดัอลมูเินียมไมล่ง
เส้น Cut Size 

4 4 8 128 

3 ไมม่ีการจดัการอลมูิเนียม
ที่เหลอืจากการตดั 

ตรวจสอบปริมาณเศษอลมูเินียมที่
เหลอืจากการผลติ และหาความ
ผิดปกติเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
สตูรการผลติ รวมทัง้หกัลบยอด
อลมูิเนียมทีต้่องเบกิใช้ส าหรับงาน Lot 
ตอ่ไป 

8 4 4 128 

4 งานเพิม่เติม
นอกเหนือจากแผน 

เลอืกใช้อลมูิเนียมที่มใีนท้องตลาดหรือ
อลมูิเนียมทีม่ีใช้ในโรงงาน และตดั
ขนาดอลมูเินียมไปพน่สตีามความยาว
ที่จะใช้จริง 

4 6 4 96 

5 ความไมช่ านาญของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ประชมุ Kick Off เพื่ออธิบายการ
ท างานก่อนเร่ิมงานโครงการใหม ่
รวมทัง้สัง่ผลติงานตวัอยา่งก่อนเพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้องและเก็บชิน้งาน
ตวัอยา่งไว้ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 

6 4 4 96 
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Figure 2 The bar chart shows the ratio of value of aluminum scrap before and after improvement 
with FMEA 
 
สรุป  
 ด้วยความพยายามแก้ไขปัญหาของเสยีที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลติแผงหน้าตา่งอลมูิเนียมผนงั
กระจกส าเร็จรูป พบสัดส่วนมูลค่าของเสียที่เกิดขึน้มากกว่า 75% คือเศษตัดอลูมิเนียม ด้วยความ
พยายามแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึน้เป็นปริมาณมากด้วยเทคนิควิเคราะห์สาเหตุของลักษณะ
ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) พบว่าสาเหตหุลกัที่มีตวัเลขแสดงล าดบัความส าคญัของความเสี่ยง 
(RPN) มากกวา่ 100 จ านวน 5 หวัข้อ เมื่อน ามาด าเนินการแก้ไขโดยการปรับปรุงวิธีการท างานใหม ่สง่ผล
ให้ปัญหาเศษตัดอลูมิเนียมมีปริมาณลดลง จาก 12.28% ลดลงเหลือ 6.34% โดยมีมูลค่าเฉลี่ยจาก 
123,247 บาทต่อเดือน เหลือ 58,398 บาทต่อเดือน ลงลง 5.94% ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ช่วยประหยัด
ต้นทนุในสว่นของวตัถดุิบลง ท าให้ผลก าไรมากขึน้ เพิ่มความสามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่น 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอกรอบขอบพระคุณท่านที่มีส่วนช่วยเหลือดังนี ้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ 
ผู้อ านวยการหลกัสตูรการจดัการทางวิศวกรรม ที่ให้ค าปรึกษาเสนอแนะแนวทางการท างานวิจยัเพื่อให้
บรรลตุามจดุประสงค์  คณุกมัพล ออฟูวงศ์ กรรมการผู้จดัการ และคณุพงค์สวสัดิ์ ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน ที่
ให้ค าชีแ้นะให้ข้อมลูเพื่อน ามาศึกษา รวมทัง้พนกังานบริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จ ากดั ทกุสว่น
งานท่ีช่วยกนัท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จ 
 สดุท้ายขอขอบพระคณุคณะอาจารย์ที่ให้ความรู้ ค าชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ และมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย์ที่ให้การสนบัสนนุทนุเพื่อด าเนินการ สง่งานวิจยัเข้าร่วมการประชมุวิชาการครัง้นี ้
 
เอกสารอ้างอิง 
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ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย 

Supply Chain System Management of Fresh Fish and Processed Products  
from Natural Freshwater Fish in the Upper Northeastern, Thailand 
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บทคดัย่อ  
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาระบบห่วงโซ่อปุทานของปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก 
ปลาน า้จืดจากแหล่งธรรมชาติในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 6 จังหวดั ประกอบด้วย 
หนองคาย อดุรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์  สกลนคร และนครพนม วิธีการศึกษาใช้การสมัภาษณ์และระดม
ความคิดเห็นจากกลุม่เป้าหมายคือ กลุม่ชาวประมงและกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากปลาน า้จืดธรรมชาติ  
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของโซอ่ปุทานมีลกัษณะการขายผ่านพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภคจะเดินทาง
มาซือ้เองที่ตลาด จากผลการศึกษา ภาครัฐควรมีการประกาศราคาพืน้ฐานของปลาธรรมชาติแตล่ะชนิด 
และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน โลจิสติกส์ให้กบัชาวประมง 
ค าส าคัญ: ระบบหว่งโซอ่ปุทาน, ปลาน า้จืดธรรมชาติ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

Abstract  
 The objectives of this study are to investigate a supply chain system of natural fresh fish 
and processed fish product of natural fresh fish in the upper northeastern of Thailand. The data 
are comprised of 6 provinces which are Nong Khai, Udon Thani, Khon Kaen, Kalasin, Sakon 
Nakhon and Nakhon Phanom. This study method uses interviews and group discussion from the 
target groups that fishermen and processed fish product groups. The results are found that the 
supply chain via broker and the consumers buy fish at the market by themselves. From the 
results, the government should announce the based price in each natural fish and develop 
logistics infrastructure for fisher. 
Keywords: supply chain system, Natural fresh fish production, upper northeastern 
 
บทน า  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ประกอบด้วย 20 จงัหวดั ทัง้นี ้ได้มีการแบง่กลุม่จงัหวดั
ออกตามแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดออกเป็นกลุ่มอนุภาค 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง หนึ่งในนัน้คือแบ่งกลุม่
การประมงน า้จืด ซึ่งอาจคิดเป็นมลูค่าผลิตภณัฑ์ต่อมวลรวมภายในประเทศไม่มากนกั เมื่อเทียบกบัการ
ประมงน า้เค็ม แต่อย่างไรก็ตามการประมงน า้จืด กลบัมีความผูกผนักับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ให้กบัคนในชมุชน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหลง่ต้นน า้ของ
แม่น า้ชี แม่น า้พอง แม่น า้สงคราม ห้วยหลวง ด้วยลกัษณะที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีห้วย อ่างเก็บน า้ 
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และเขื่อนจ านวนมาก ท าให้แหลง่ที่เป็นอา่งเก็บกกัน า้ธรรมชาตินัน้มีปลามากมายหลายชนิด โดยสว่นหนึง่
มีการจดัจ าหน่ายปลาน า้จืดสดโดยตรง อีกสว่นหนึ่งก็น ามาจดัท าผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาจ านวนมาก 
ตามพืน้ที่บริเวณใกล้แหล่งน า้ส าคัญ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนล าปาว ปากแม่น า้สงคราม เป็นต้น ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ที่ในกลุ่มจังหวัดที่ประชากรมากกว่า 12 ล้านคน จึงนับว่าได้ว่า การประมงน า้จืดเป็น
องค์ประกอบส าคญัสว่นหนึ่งในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ในสว่นของภาคตะวนัออกเฉียงตอนบน
นัน้ เป็นแหลง่ผลติปลาธรรมชาติโดยตรงจากแมน่ า้โขง (มลัลกิา และคณะ, 2558) อีกทัง้แมน่ า้สงครามนัน้
ยงัเป็นล าน า้สาขาสายหลกัของแมน่ า้โขงที่มีพืน้ท่ีลุม่น า้ ครอบคลมุพืน้ที่ 5 จงัหวดั คือ สกลนคร อดุรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม นบัเป็นแม่น า้สายส าคญัและมีความยาวที่สดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ซึ่งเป็นแหลง่รายได้ของชาวบ้านในชุมชนกวา่ล้านคน เพราะมีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ย่อยเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงตอนบนได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนีย้งัมีการวางผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาธรรมชาติ จึง
กลายเป็นลกัษณะการจดัจ าหนา่ยตามสภาพ ในรูปแบบตามก าลงัการผลติแตล่ะครอบครัว ปัจจบุนัสภาพ
การแข่งขันทางการผลิตสินค้ามีความรุนแรงมากขึน้ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) จึงเป็นกลยทุธ์อีกอย่างหนึง่ซึ่งถือวา่เป็นแนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์สมยัใหมท่ี่สามารถ
ช่วยในการลดต้นทุนและตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห่วงโซ่
อปุทานหรือที่เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ เครือขา่ยโลจิสติกส์ (Logistic Network) (หทยัรัตน์ ชแูสงนิล, 2551) 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถ
แข่งขนักบัโลกยคุโลกาภิวตัน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้นิติพงษ์ สง่ศรีโรจน์ (2553) ได้ศึกษาเฉพาะอปุสงค์
และอปุทานของปลาสดตามช่วงฤดกูาลและเพื่อศกึษาหว่งโซม่ลูคา่ของปลาในจงัหวดัยโสธรในชว่งปี พ.ศ.
2552 - 2553 จากผู้ ค้าปลาในตลาดสด 12 ราย ในขณะที่สภาพความเป็นจริงนัน้ ในแหล่งน า้ธรรมชาติ
หนึ่งแหลง่มีผู้จดัจ าหน่ายปลาสดและผลิตภณัฑ์จากปลาจ านวนมาก จึงยงัไม่มีการศึกษารูปแบบของโซ่
อปุทานตามแหลง่น า้ตา่ง ๆ ในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากการก าหนดราคาปลาสดและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา  และระบบการตลาดปลา ในท านองเดียวกัน ส าหรับกรณีภาคใต้นัน้ จาก
การศึกษาการท าประมงพืน้บ้านชายฝ่ังในจงัหวดัตรังนัน้ พบว่า การที่ระบบประมงจะมีเสถียรภาพและ
กระจายสินค้าได้หลายฤดูกาลนัน้จะต้องค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ระบบตลาด ราคา
สนิค้าประมง ฤดกูาล การผลติสนิค้าอาหารอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง (ปองเพชร ธาราสขุ และคณะ, 2557) จากที่
กลา่วมาข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่าพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนที่ครอบคลมุพืน้ที่หลายจงัหวดั ไม่
วา่จะเป็น หนองคาย อดุรธานี ขอนแก่น กาฬสนิธุ์  สกลนคร และนครพนม เป็นพืน้ท่ีที่มีแมน่ า้ส าคญัหลาย
สายที่สามารถเป็นแหลง่สร้างรายได้ให้กบัชุมชนในพืน้ที่กวา่หลายล้านบาท เนื่องจากมีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ จึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพนัธุ์ปลาหลากหลายชนิดที่ใกล้สญูพนัธุ์ เนื่องจากยงัไมม่ีการศกึษา
เก่ียวกับเร่ืองการจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปในพืน้ที่ดงักล่าว จึง
ควรมีการศึกษาเร่ืองระบบห่วงโซ่อปุทานการผลิตปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ทัง้นี เ้พื่อให้เข้าใจถึงระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทัง้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารและ
นโยบายพฒันาประเทศตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศกึษาระบบหว่งโซอ่ปุทานการผลติปลาสดและผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาตใิน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 ระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการตลาดปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดตาม
แหลง่น า้ธรรมชาติในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแนวดิ่งและแนวราบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนือ้หา   
 1) การสมัภาษณ์ชาวประมง เพื่อวิเคราะห์โซอ่ปุทาน และน ามาสร้างเป็นแผนภาพระบบหว่งโซ่ 
อปุทานปลาสดและผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดด้วยแนวคิดด้านการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
 2) การสมัภาษณ์ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืด เพื่อน ามาสร้างเป็นแผนภาพประกอบ
ระบบหว่งโซอ่ปุทานผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืด ด้วยแนวคิดด้านการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
ด้านพืน้ท่ี   
 จะท าการศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีจดัจ าหนา่ยปลาสดที่มีศกัยภาพ 6 พืน้ท่ี แบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ 
 1) สว่นการผลติ ได้แก่ อา่งปลาบกึแมน่ า้โขง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย อา่งน า้พาน อ าเภอ
สร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี พืน้ที่โดยรอบเขื่อนอบุลรัตน์จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัหนองบวัล าภ ูหนอง
หาน จงัหวดัสกลนคร พืน้ที่โดยรอบเขื่อนล าปาวจงัหวดักาฬสินธุ์ และปากแม่น า้สงคราม อ าเภอท่าอเุทน 
จงัหวดันครพนม 
 2) ส่วนการตลาด ได้แก่ ตลาดโพธ์ิชัย มีความเช่ือมโยง กับอ่างปลาบึก แม่น า้โขง ตลาดสด
เทศบาลนครอดุรธานี มีความเช่ือมโยง กบัอ่างน า้พาน ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น มีความเช่ือมโยง 
พืน้ที่โดยรอบเขื่อนอบุลรัตน์และ ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร มีความเช่ือมโยงกบัหนองหาน ตลาดสด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีความเช่ือมโยงกับพืน้ที่โดยรอบเขื่อนล าปาว และตลาดสดเทศบาลเมือง
นครพนม มีความเช่ือมโยงกบัปากแมน่ า้สงคราม  
ด้านระยะเวลา ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ถึงช่วงเดือนเมษายน 2561 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) เป็นแนวคิดการหนัมาจบัมือกบัธุรกิจ
รอบตวันีเ้ป็นแนวคิดที่เรียกว่า ห่วงโซ่อปุทาน (อราคิ, 2547) ดงัภาพที่ 1 (Lambert and Cooper, 2000) 
จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้มีความเช่ือมโยงทัง้ภาคภาคการผลิตและการตลาด และด้วยความ
เช่ือมโยงของระบบห่วงโซ่อุปทานของการผลิต จึงน าไปสู่การเช่ือมโยงภาคการตลาดปลาสดและ
ผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลา ดงัภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 

การพฒันาผลิตภณัฑ์จาก
ปลาสด 

การจดัการกลุม่ชาวประมง
ชมุชน 

ห่วงโซอ่ปุทาน
ปลาสด 

การบริโภคปลา 

พอ่ค้าคนกลาง 
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วิธีการศึกษา  
 การวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) ใช้เทคนิคการเก็บข้อมลูทัง้
เชิงคณุภาพ (Qualitative) และน าข้อมลูเชิงปริมาณมาประกอบการวิเคราะห์ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 
ประชากร แบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ 
 1. ภาคการผลติ กลุม่เปา้หมายและผู้ให้ข้อมลูส าคญั ประกอบด้วย 
  ตวัแทนกลุม่ชาวประมง และตวัแทนกลุม่แปรรูปผลติภณัฑ์ 6 พืน้ท่ี ประกอบด้วย อา่ง 
ปลาบึกแม่น า้โขง อ าเภอสงัคม จังหวดัหนองคาย อ่างน า้พาน อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี พืน้ที่
โดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวล าภู  หนองหาน จังหวัดสกลนคร พืน้ที่
โดยรอบเขื่อนล าปาวจงัหวดักาฬสนิธุ์ และปากแมน่ า้สงคราม อ าเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม  
 2. ภาคการตลาด กลุม่เปา้หมายและผู้ให้ข้อมลูส าคญั ประกอบด้วย 
    ตัวแทนกลุ่มผู้ ซือ้ปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติในตลาด
ส าคญัจ านวน 6 ตลาดของ 6 จงัหวดั ประกอบด้วย ตลาดโพธ์ิชยั จงัหวดัหนองคาย ตลาดสดเทศบาลนคร
อดุรธานี ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น ตลาดสดเทศบาลนครสกลนครตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ 
และตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
  1.1 การส ารวจ การส ารวจพืน้ท่ีวิจยั คณะวิจยัรวบรวมข้อมลูที่มีประโยชน์ตอ่การวิจยั 
  1.2 ระดมความคิดเห็น ผ่านการการสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยการจดัสนทนา
กลุม่ทัง้กลุม่ ชาวประมงและกลุม่แปรรูปผลิตภณัฑ์จากปลา ทัง้นีข้้อมลูที่สนทนาจะประกอบด้วย ระบบ
หว่งโซอ่ปุทาน เร่ิมตัง้แต ่ชาวประมง – ผู้แปรรูป – ผู้ ค้าสง่ – ผู้ ค้าปลกี – ผู้ซือ้ปลายทาง นอกจากนีไ้ด้เชิญ
หนว่ยงานจากภาครัฐในแตล่ะท้องที่มาร่วมระดมความคิดเห็นประกอบการวิเคราะห์หว่งโซอ่ปุทาน 
  1.3 การวิเคราะห์หว่งโซอ่ปุทาน สงัเคราะห์หว่งโซอ่ปุทานในตลาดปลา และผลติภณัฑ์ 
แปรรูปปลาจากการระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมลูในหว่งโซอ่ปุทาน และแนวทางการพฒันาธุรกิจ 
2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
  2.1 การบันทึกสัดส่วนตัวเลขเพื่อประกอบการจัดท าห่วงโซ่อุปทานปลาสดและ
ผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
  2.2 น าข้อมลูที่ได้มาแปรคา่และวิเคราะห์ผลหาสดัสว่นมลูคา่การผลติ 
ผลการศึกษา  
 
จากการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง โดยผลการศึกษาโซ่อปุทานปลาน า้จืดจากธรรมชาติ 
และผลติภณัฑ์แปรรูปของแตล่ะจงัหวดั ได้ดงันี ้
 
1. การจดัการโซอ่ปุทานปลาน า้จืดจากธรรมชาติ 
 1.1 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงัหวดัหนองคาย ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 รูปแบบโซอ่ปุทานของปลาน า้จืดธรรมชาติ จงัหวดัหนองคาย 
 
1.2 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงัหวดัอดุรธานี ดงัภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบโซอ่ปุทานของปลาน า้จืดธรรมชาติ อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี 
 
1.3 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงัหวดักาฬสนิธุ์ ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบโซอ่ปุทานของปลาน า้จืดธรรมชาติ บริเวณเขื่อนล าปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

144 

1.4 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงัหวดัสกลนคร ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 
ภาพที่ 5 รูปแบบโซอ่ปุทานของปลาน า้จืดธรรมชาติ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
1.5 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงัหวดันครพนม ดงัภาพท่ี 6  

 
ภาพที่ 6 รูปแบบโซอ่ปุทานของปลาน า้จืดธรรมชาติ อ าเภอทา่อเุทน และอ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 
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1.6 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงัหวดัหนองบวัล าภู ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพท่ี 7 รูปแบบโซ่อุปทานของปลาน า้จืดธรรมชาติ อ าเภอโนนสงัข์ จังหวดัหนองบัวล าภ ู
 
2. การจดัการหว่งโซอ่ปุทานผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ 
 การจดัการห่วงโซ่อปุทานของแต่ละจงัหวดัมีลกัษณะของห่วงโซ่อปุทานที่ใกล้เคียงกนั จึงได้จดั
กลุม่การแสดงรูปแบบหว่งโซอ่ปุทานผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ เป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 รูปแบบหว่งโซอ่ปุทานผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ จงัหวดันครพนม 
ดงัภาพท่ี 8  

 
ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบโซอ่ปุทานผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติจงัหวดันครพนม 
 
2.2 รูปแบบห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ จังหวดัหนองคาย อุดรธานี และ
สกลนคร ดงัภาพท่ี 9  
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ภาพที่  9 แสดงรูปแบบโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติจงัหวดัหนองคาย อดุรธานี
และสกลนคร 
 
2.3 รูปแบบห่วงโซ่อปุทานผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ จงัหวดักาฬสินธุ์และหนองบวัล าภู  
ดงัภาพท่ี 10  

 
ภาพที่  10  แสดงรูปแบบโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดธรรมชาติ  จังหวัดกาฬสินธุ์และ
หนองบวัล าภ ู
 
สรุปผลการศึกษา 
 ระบบห่วงโซ่อปุทานการผลิตปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน ้าจืดจากแหล่งธรรมชาติใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 การศึกษารูปแบบของโซ่อปุทาน ของการผลิตปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดจาก
แหลง่ธรรมชาติ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่ารูปแบบของโซ่อปุทานของทัง้ 6 จงัหวดัมี
ลกัษณะคล้ายกนั คือ ชาวประมงจะหาปลาจากแหลง่น า้จืดภายในพืน้ที่สง่จ าหนา่ยให้กบัพอ่ค้าคนกลาง 
แล้วพ่อค้าคนกลางจะน าไปขายที่ตลาด ลกูค้าสามารถมาเลือกซือ้ปลาสดน า้จืดธรรมชาติและผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากปลาน า้จืดจากแหล่งธรรมชาติได้ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฏีแล้วมีความสอดคล้องกับทฤษฏี 
กล่าวคือ ด้านของการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ชาวประมงสามารถระบุกลุ่มลกูค้าได้อย่างชดัเจน ส่วนการ
จัดการบริการลกูค้าในบางจังหวดัเร่ิมมีการพฒันาการจดัการบริการลกูค้าแล้ว คือการจดัสง่ผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากปลาน า้จืดจากแหลง่ธรรมชาติผ่านทางไปรษณีย์ท าให้สามารถอ านวยความสะดวกให้ลกูค้า 
สามารถให้ข้อมูลสินค้าและราคาแก่ลกูค้าต่อการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าได้อีกด้วย พร้อมทัง้ยงัสามารถ
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พยากรณ์ปริมาณอปุสงค์ของลกูค้าได้ แต่ในบางจงัหวดัจะยงัขายที่ตลาด โดยให้ลกูค้าเดินทางซือ้เองที่
ตลาดก็ตาม เนื่องจากปริมาณปลาสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากปลาน า้จืดจากแหลง่ธรรมชาติมีเพียงพอ
แคอ่ปุสงค์ภายในพืน้ท่ีเทา่นัน้ ด้านการจดัการอปุสงค์และเตมิเต็มค าสัง่ซือ้ของลกูค้า เป็นด้านท่ีทกุจงัหวดั
สามารถบริหารจัดการได้ดีมากทุกจังหวัด โดยทุกจังหวัดมีสมดุลระหว่างปริมาณปลาสดและความ
ต้องการของผู้บริโภคในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกนั แต่อาจมีบางช่วงที่ปลามีปริมาณน้อยจึงท าให้เกิดอปุทาน
สว่นเกินบ้าง ท าให้มีผลกระทบกบักระบวนการจดัการไหลของการผลิต กลา่วคือ ปัญหาด้านการจดัหา
วตัถุดิบหรือปลาสดนัน้บางฤดกูาลอาจมีข้อก าหนดให้หยุดจบัปลา ปลามีปริมาณน้อยจะมีผลให้ความ
ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงของตลาดน้อย หรือบางช่วงที่ปริมาณปลาสดมากกวา่ความ
ต้องการของตลาด พอ่ค้า/แมค้่าก็จะน าปลาสดเหลา่นี ้ผา่นกระบวนการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์แปรรูปจาก
ปลาน า้จืดจากแหลง่ธรรมชาติจึงเป็นการรักษาอายขุองปลาน า้จืดธรรมชาติและเพิ่มมลูคา่ให้แก่สนิค้า ไม่
เกิดการเน่าเสียหรือต้นทุนเสื่อมสภาพของปลาสด แต่อาจจะเกิดต้นทุนค่ารักษาเพิ่มขึน้บ้าง ส่วนด้าน
กระบวนการพฒันาและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ได้มีการพฒันาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึน้
เร่ือย ๆ แตย่งัคงต้องพฒันาด้านบรรจภุณัฑ์เพื่อความสะดวกตอ่การขนสง่และอายใุนการเก็บรักษาตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การพฒันาระบบห่วงโซ่อปุทานปลาน า้จืดธรรมชาติ จะมีประสิทธิภาพสงูสดุหากได้รับความ
ร่วมมือจากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ควรมีผู้ รับผิดชอบเร่ืองของราคาปลาน า้จืด หรือภาครัฐอาจมีการก าหนด
ราคาพืน้ฐานของปลาแต่ละชนิด โดยให้ความรู้ในการเพิ่มประสทิธิภาพในการเพิ่มผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูป 
โดยอาศยัความร่วมมือจากหนว่ยงานรัฐบาลที่ให้ความร่วมมือชาวประมงปลาน า้จืด 
2. ควรมีการสง่เสริมความร่วมมือและการสนบัสนนุลงทนุในการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน  
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบความเสี่ยงต่อการก าหนดราคาสับปะรด  
อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม จ านวน 150 ตวัอย่าง 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการประมาณคา่ด้วยวิธีก าลงัสองถดถอย
น้อยที่สดุ (OLS) ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและกฎข้อบงัคบั และความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการก าหนดราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่เกษตรกรในเร่ืองของ
วิธีการรับมือกบั ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เพื่อเป็นการรับมือกบัผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากปัจจยัตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองความผนัผวนของราคาสบัปะรด 
ค าส าคัญ: เกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรด, การก าหนดราคา, หนองคาย  
 

Abstract 
 This objective of this research is to study the risk impact of pineapple pricing in  
Si Chiang Mai District, Nong Khai Province. The researcher collected data from 150 
respondents. The analysis employed mean, standard deviation and rdinary Least Squared 
(OLS). The results were found that environment and regulation and human resource risks have 
positive effects on non-government intervention in pineapple’s price at the 99 percent level of 
significance. Therefore, the relevant authorities should provide information to farmers on how to 
cope with the risks. This is dealing with the impact from other risk factors as well as pineapple 
pricing has fluctuation. 
Keywords: pineapple famers, price determination, Nong Khai 
 
บทน า  
 สบัปะรด (Pineapple) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัประเภทหนึง่ของประเทศไทยและยงัเป็นพืชที่มี
ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมเกษตรอย่างมาก สบัปะรดนบัเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละ
หลายล้านบาท สามารถส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออก (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2560) และเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพพืน้ที่และภูมิอากาศที่
เหมาะสมต่อการปลกูสบัปะรดจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ. 2560 มีเนือ้ที่เก็บเก่ียว



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

149 

ผลผลิตทัง้หมด 216,557.75 ไร่ และได้ผลผลิตทัง้หมดจ านวน 826,057.60 ตนั (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2560) โดยมีผลผลิตสว่นหนึ่งอยู่ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ จงัหวดัหนองคาย เลย นครพนม ชยัภมูิ 
บงึกาฬ และจงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัที่มีพืน้ท่ีปลกูมากที่สดุ 
  จังหวดัหนองคายเป็นอีกจงัหวดัหนึ่งที่มีผลไม้ประจ าถ่ิน คือ สบัปะรด นอกจากจะเป็นผลไม้
ประจ าถ่ินแล้วยงัเป็นพืชเศรษฐกิจของหนองคายอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามจังหวดัหนองคายเป็นที่น่า
สงัเกตว่าในปี พ.ศ. 2559 มีพืน้ที่ปลกูเป็นอนัดบั 3 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีผลผลิตมากที่สดุ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาเหตมุาจากมีกลุม่เกษตรกรจ านวนมากที่นิยมปลกูสบัปะรด เพราะพืน้ที่
เพาะปลกูนัน้เหมาะแก่การปลกูสบัปะรด แต่สถานการณ์การผลิตสบัปะรดจังหวดัหนองคายในปี พ.ศ. 
2560 มีพืน้ท่ีการปลกูลดลงจากปี พ.ศ. 2559 และจ านวนผลผลติที่เก็บเก่ียวได้ในปี พ.ศ. 2560 ลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2559 อยา่งมากเช่นเดียวกนั  
 พืน้ที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย เป็นอีกพืน้ที่หนึ่งที่มีช่ือเสียงว่าเป็นแหลง่เพาะปลกู
สบัปะรดที่ส าคญั และเป็นพืน้ที่ที่มีการปลูกสบัปะรดมากที่สุดในจังหวดัหนองคาย คือ 380 ครัวเรือน 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)  เกษตรกรส่วนมากจะท าไร่เป็นของตนเอง นิยมปลูกสบัปะรดพันธุ์
ปัตตาเวียมากที่สดุ โดยเช่ือกนัวา่สบัปะรดพนัธุ์นีม้ีลกัษณะลกูใหญ่ที่สดุในบรรดาของสบัปะรดสามารถให้
น า้หนกัได้มาก มีรสชาติหวานหอม มีน า้มาก ทัง้นีพ้ืน้ที่ปลกูสบัปะรดในจงัหวดัหนองคายนัน้ อ าเภอศรี
เชียงใหม่เป็นพืน้ที่ที่ปลูกสับปะรดมากที่สุด  รองลงมาคือ อ าเภอสังคม 274 อ าเภอรัตนวาปี 250  
ตามล าดบั (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) โดยที่อ าเภอศรีเชียงใหม่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สดุ
(กรมสง่เสริมการเกษตร, 2560) 
 จากการท่ีสบัปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดชาว
อ าเภอศรีเชียงใหม่อย่างมากซึ่งวดัจากการมีสว่นแบ่งทางการตลาดมากที่สดุ แต่นัน่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มา
การันตีวา่เกษตรกรจะมีคณุภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย และเกษตรกรยงัคงต้องประสบพบเจอกบัปัญหาต่าง 
ๆ มากมายในการเพาะปลกู ได้แก่ เกิดปัญหาความเสี่ยงทางการผลิต ซึ่งมีความส าคญัเพราะถือเป็น
อตุสาหกรรมต้นน า้ของสบัปะรด ความเสี่ยงในด้านสขุภาพ เนื่องจากในการผลตินัน้เกษตรกรจ าเป็นต้อง
ใช้สารเคมีเข้ามาช่วยอาจท าให้เกิดการสะสมของสารเคมีภายในร่างกายเร่ือย ๆ จนท าให้เกษตรกรมี
สขุภาพหรือคณุภาพชีวิตที่แย่ลง เกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตที่ถกูต้องและเหมาะสม ปัญหาความ
เสีย่งด้านการตลาด สนิค้าล้นตลาด ราคาสนิค้าตกต ่า ในบางปีเกิดปัญหาภยัธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศมี
ความแห้งแล้งมาก ประสบปัญหาขาดแคลนน า้ สง่ผลให้ผลผลติที่ได้มีคณุภาพไมไ่ด้มาตรฐาน สร้างความ
เดือดร้อนให้เกษตรกรในการหาน า้มารดให้ต้นสบัปะรดไม่แห้งเหี่ยวตามสภาพอากาศ และหาหญ้าแห้ง
มาปกคลมุลกูสบัปะรดเพื่อป้องกนัไมใ่ห้แดดเผาลกูสบัปะรด ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทนุให้เกษตรกรอยา่งมาก 
แต่ผลผลิตที่ได้นัน้อาจมีปริมาณลดลงและคณุภาพที่ไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่โรงงานรับซือ้ และราคาที่
เกษตรกรขายได้มีราคาต ่าแตเ่กษตรกรก็จ าเป็นต้องขายผลผลิตออกไป เพราะดีกว่าปลอ่ยให้ผลผลิตเกิด
ความเสียหายแล้วเกษตรกรไม่ได้อะไรเลย ในการเพิ่มต้นทุนในการผลิตแต่ละครัง้นัน้อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาความเสีย่งในด้านทางการเงินของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรบางรายต้องไปกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
อื่นก่อให้เกิดการเป็นหนีส้ินตามมาอีกด้วย รวมทัง้ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเร่ืองโรคเหี่ยว โรคเชือ้ราที่
แพร่ระบาดไปในหลายพืน้ที่ สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรอย่างมาก ในขณะที่ จินตนา สุขมณี 
(2553) พบว่าเกษตรกรมีการรับรู้ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและความเสี่ยงด้านการรักษาสภาพคล่อง 
เช่น เดียวกับการศึกษาของ กนกอร ยางป้อม ( 2557)   พบว่า เกษตรกรภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเผชิญกบัความเสี่ยงจากภยัน า้ท่วมและภยัแล้งสง่ผลให้สญูเสียรายได้เฉลี่ยและเกิด
ความเสี่ยงในการรักษาสภาพคล่อง ซึ่งเป็นตามแนวความคิดความเสี่ยงด้านเกษตรของ Musser และ 
Patrick (2001) อ้างโดย วิชิต หลอ่จีระชณุห์กลุ และ จิราวลัย์ จิตรถเวช (2556: หน้า 7-8)  ซึง่ประกอบด้วย 
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1. ความเสี่ยงด้านการผลิต 2. ความเสี่ยงด้านการตลาด 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงด้าน
สิง่แวดล้อมและกฎข้อบงัคบั และ 5. ความเสีย่งด้านทรัพยากรมนษุย์  
 จากรายงานส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 
2556-2559 ในช่วงเดือนมกราคมนัน้สบัปะรดสดมีราคาตกต ่าหลงัจากนัน้กลบัเพิ่มสงูขึน้และลดลงอยู่
ตลอดทัง้ปี โดยราคาที่เพิ่มสงูขึน้และลดลงนัน้ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั แตใ่นปี พ.ศ. 2554 -2555 และ พ.ศ. 
2560 ช่วงเดือนมกราคมจะมีราคาสงู หลงัจากนัน้ได้มีการลดลงเร่ือย ๆ จนเป็นที่น่าตกใจต่อเกษตรกร 
สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอยา่งมากในเร่ืองของราคา จึงท าให้เกษตรกรชาวสวนสบัปะรดจงัหวดั
หนองคายต้องเผชิญกับราคาผลผลิตตกต ่า ประกอบกับ ปัญหาภยัแล้งท าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึน้ 
เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน า้ เกษตรกรต้องลงทนุเพิ่มวนัละหนึ่งพนับาทเพื่อท าการสบูน า้เข้าไร่
สบัปะรด อีกทัง้ยงัเจอปัญหาราคาสบัปะรดตกต า่ ไมคุ่้มกบัการลงทนุ เนื่องมาจากการเพิ่มคา่ใช้จ่ายวนัละ 
1,000 บาทนัน้เป็นค่าน า้มนัเติมเคร่ืองป๊ัมน า้มารดต้นสบัปะรด ซึ่งน า้ไม่เพียงพอสบัปะรดก็จะมีรสเปรีย้ว 
ไม่อร่อย ประกอบกบัค่าจ้างแรงงานวนัละ 600-1,000 บาท ดแูลและเก็บเก่ียวผลผลิต ท าให้ต้นทนุสงูขึน้
อีก อยา่งไรก็ตามราคาสบัปะรดกลบัสวนทางกนั โดยราคาขายหน้าสวนอยูท่ี่ กิโลกรัมละ 8 บาท หากขาย
สง่โรงงานจะได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 5 บาท (MGR Online, 2560)อีก อย่างไรก็ตามราคาสบัปะรด
กลบัสวนทางกนั โดยราคาขายหน้าสวนอยูท่ี่ กิโลกรัมละ 8 บาท หากขายสง่โรงงานจะได้ราคาประมาณ
กิโลกรัมละ 5 บาท (MGR Online, 2560) 

    ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)  
 
ภาพที่ 1 ราคาสบัปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รายเดอืน ปี พ.ศ. 2553–2560 
 
  จากข้อมลูข้างต้น จะเห็นได้วา่เกษตรกรมีปัจจยัด้านความเสีย่งในการผลติสบัปะรดหลายปัจจยั 
เช่น ราคาของสบัปะรด ต้นทนุการผลติ สภาพอากาศและความเสีย่งในด้านตา่ง ๆ รวมไปถึงความผนัผวน
ในด้านของราคาสบัปะรดมีความไม่คงที่ จึงควรมีการศึกษาผลกระทบความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการ
ก าหนดราคาสบัปะรดในอ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับหนว่ยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องสามารถน าไปส่งเสริมเกษตรกรเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาหรือวางแผนการผลติให้เกษตรกรได้เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่ อศึกษาผลกระทบความเสี่ยงต่อการก าหนดราคาสับปะรด อ า เภอศรีเ ชียงใหม่   
จงัหวดัหนองคาย 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รัฐบาลน าข้อมลูที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางประกอบการวางแผนนโยบายด้านการผลิต
และการตลาด เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาที่เป็นธรรม รวมทัง้ไม่ท าให้
ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากราคาสบัปะรดสงูเกินไป 
 2. เกษตรกรสามารถน าข้อมลูที่ได้มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสนิใจวางแผนใน
การเพาะปลกูและเก็บเก่ียวให้ตรงกบัช่วงที่ราคาสบัปะรดปรับตวัสงูขึน้ และเตรียมรับมือกับผลกระทบ
ความเสีย่งที่เกิดจากปัจจยัตา่ง ๆ สง่ผลให้เกิดความผนัผวนของราคาสบัปะรด 
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบความเสีย่งตอ่พฤติกรรมการก าหนดราคาสบัปะรดในอ าเภอศรีเชียงใหม ่
จงัหวดัหนองคาย เป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดงันี ้
 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกบัเกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรด 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling) 
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับความเสี่ยงในด้านการปลูกสบัปะรด อ าเภอศรี
เชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 
 สว่นท่ี 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอ่ปัจจยัที่ก าหนดราคาสบัปะรด อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวดั
หนองคาย 
ทัง้นีใ้นสว่นท่ี 2 และ 3 ได้ก าหนดค าถามเป็นแบบ Likert scale ออกเป็น 6 ระดบั ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรด อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 
ระดับความคดิเห็น คะแนน 
มีอิทธิพลอยา่งมาก 7 

มีอิทธิพล 6 
คอ่นข้างมีอิทธิพล 5 
คอ่นข้างไมม่ีอิทธิพล 3 

ไมม่ีอิทธิพล 2 
ไมม่ีอิทธิพลอยา่งมาก 1 

ที่มา: ศกัรินทร์ นนทพจน์ และ มลัลกิา สมพลกรัง (2561, หน้า 32) 
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 การหาคณุภาพของแบบสอบถามได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ทา่น ซึง่ได้คา่มากกวา่ 0.5 (Rovinelli and Hambleton, 1977: p. 49-60) และการทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง หลงัจากนัน้จึง
น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธี สมัประสิทธ์ิคอนบาคอลัฟ่าได้ค่าเท่ากับ 0.93 ซึ่ง
มากกวา่ 0.7 ถือวา่แบบสอบถามมีความนา่เช่ือถือและใช้เก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 การวิจยัครัง้นีพ้ิจารณาประชากรเปา้หมายหลกั คือ เกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดอ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จ านวน 380 ครัวเรือน แบ่งจาก 3 ต าบล คือ ต าบลพระพุทธบาท ต าบลหนองปลาปาก และต าบลบ้าน
หม้อ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) โดยใช้สตูรประกอบการค านวนกรณีทราบจ านวนประชากรแต่ไม่
มาก ได้กลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 149 ครัวเรือน ดงันัน้ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มีความนา่เช่ือถือมากขึน้ จึงก าหนดให้
กลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 150 ตวัอยา่ง 
จากการแทนคา่ในสตูรค านวณหากลุม่ตวัอย่างสามารถแบ่งสดัสว่นของประชากร โดยใช้การสุม่ตวัอยา่ง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงสดัสว่นการเก็บข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง เกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดทัง้ 3 ต าบล  

ต าบล จ านวนประชากร 
(ครัวเรือน) 

สัดส่วนการเก็บ
แบบสอบถาม (%) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(ครัวเรือน) 

ต าบลพระพทุธบาท 170 44.74% 67 
ต าบลหนองปลาปาก 130 34.02% 51 
ต าบลบ้านหม้อ 80 21.05% 32 
รวมทัง้สิน้ 380 100.00% 150 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิ เคราะห์ข้อมูล ใช้การโปรแกรมส าเ ร็จรูปส าหรับประมวลผลข้อมูลทาง
สงัคมศาสตร์ SPSS ในการหาค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสว่นที่ 1 ใช้การแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ สว่นที่ 2 และ 3 มาหาค่าเฉลี่ย โดยสามารถแปลความหมายค่าที่ได้ ระหว่าง 1-7 คะแนน 
โดยใช้เกณฑ์ของ ศกัรินทร์ นนทพจน์ และ มลัลกิา สมพลกรัง (2561, หน้า 32) และท าการวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยการประมาณค่าตามแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย และประมาณค่าด้วยวิธีก าลงัสองถดถอยน้อยที่สุด  (OLS) โดยเลือกใช้วิธีการน าตัวแปรเข้า
ทัง้หมด (Enter regression) ดงัสมการท่ี 1  
 Y=α0+α1X1,i+α2X2,i+α3X3,i+α4X4,i+α5X5,i+ε1    (1) 
เมื่อก าหนดให้ 
𝑌 = ระดบัความคิดเห็นโดยเฉลีย่เก่ียวกบัปัจจยัด้านการก าหนดราคาโดยไมม่ีการแทรกแซงจากรัฐบาล  
α1,α2,α3,α4,α5 = สมัประสทิธ์ิตวัแปรอิสระ 

α0= คา่คงที่ 
X1,i = ระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ของความเสีย่งด้านการผลติ 
X2,i = ระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ของความเสีย่งด้านการตลาด 
X3,i= ระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ของความเสีย่งด้านการเงิน 
X4,i = ระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ของความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและกฎข้อบงัคบั 
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X5,i= ระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ของความเสีย่งด้านทรัพยากรมนษุย์ 
𝜀1 = คา่ความคลาดเคลือ่น 
𝑖  = ล าดบัของตวัอยา่ง 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษา 
 1) สภาพทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 โดยมีอายอุยู่
ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 34.67 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 53.33 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 98 เกษตรกรไมไ่ด้เป็นสมาชิกกลุม่เกษตรกรใดเลย ร้อยละ 32 มีประสบการณ์ในการปลกูสบัปะรด
เฉลีย่ 10 ปี มีสมาชิกในครัวเรือนปัจจบุนัเฉลีย่ 5 คน เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 3 คน สมาชิกที่ช่วย
ปลกูสบัปะรดเต็มที่เฉลีย่ 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน เนือ้ที่ในการปลกูสบัปะรดทัง้หมด
เฉลี่ย 11 ไร่ เป็นที่ของตนเองเฉลี่ย 4 ไร่ เนือ้ที่เช่าเฉลี่ย 6 ไร่ ค่าเช่าเฉลี่ย 540 บาทต่อไร่ รายได้จากการ
ปลกูสบัปะรดเฉลี่ย 180,752 บาท  มีต้นทุนที่ใช้ในการปลกูสบัปะรดเฉลี่ย 135,817 บาท และมีจ านวน
ผลผลติทัง้หมดเฉลีย่ 44 ตนั 
 2) การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการก าหนดราคาสบัปะรด  อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการผลิต (X1) ความเสี่ยงด้านการตลาด (X2)ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (X3) ความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อมและกฎข้อบงัคบั (X4) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนษุย์ (X5 ) และ
การก าหนดราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล (Y) ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 
โดยวิธีการน าตวัแปรเข้าทัง้หมด (Enter Regression) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านดงักล่าว
ประมาณค่าตามวิธีการทางเศรษฐมิติ จากสมการที่ 1 และท าการแก้ไขข้อมลูโดยลดขนาดของตวัอย่าง 
เนื่องจากเกิดปัญหา Outliers จ านวน 6 ตวัอยา่ง ได้ผลวิจยัเชิงประจกัษ์ ดงัสมการท่ี 2 
 

Ŷ=2.11-0.01X1i-0.08X2i+0.16X3i+0.29X4i+0.20X5i    (2) 

(-0.59)ns(-0.48)ns (1.15)ns    (2.76)***    (2.72)*** 

R2 = 0.23 
F-statistic = 8.06*** 
S.E. of Regression = 1.05 

หมายเหต:ุ ( )  คือ คา่ในวงเลบ็แสดงคา่สถิติ t-Statistic  
   *** คือ แสดงระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
     ns   คือ ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 ผลการประมาณสมัประสิทธ์จากสมการที่ 2 พบว่า ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและกฎข้อบงัคบั 
(X4) เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล (�̂�) ในทิศทางเดียวกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนษุย์ (X5) เป็น
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล (�̂�)  ในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านการผลิต (X1) ความเสีย่ง
ด้านการตลาด  (X2) และความเสี่ยงด้านการเงิน (X3) พบว่าไม่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดราคาโดยไมม่ีการ
แทรกแซงจากรัฐบาล หรือไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  การวิจารณ์ 
 จากการศึกษาผลกระทบความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการก าหนดราคาสับปะรดในอ าเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและกฎข้อบังคับและความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรมนษุย์ สง่ผลกระทบต่อการก าหนดราคาโดยไมม่ีการแทรกแซงจากรัฐบาล ส าหรับรายละเอียด 
มีดงัตอ่ไปนี ้
  1) ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและกฎข้อบงัคบั ได้แก่ นโยบายเกษตรอินทรีย์ นโยบาย
เกษตรประเทศ และนโยบายการพฒันาแหลง่น า้เพื่อใช้ในการเกษตร เป็นต้น สง่ผลกระทบตอ่การก าหนด
ราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล เนื่องจากถ้ารัฐบาลเพิ่มนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
มากขึน้ จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของการผลติสบัปะรดให้มีผลผลติที่ได้มาตรฐานในทกุ ๆ ปี พร้อมกบัการ
อนรัุกษ์และน าทรัพยากรการผลติจากธรรมชาติไปใช้ให้คุ้มคา่ เพื่อให้ได้ทัง้ปริมาณและคณุภาพตามความ
ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะสง่ผลให้ทางโรงงานสบัปะรดสามารถวางแผนการผลิต
สบัปะรดแปรรูปกระป๋องได้ ท าให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึน้ และทางโรงงานก็จะรับซือ้ผลผลิตจาก
เกษตรกรในราคาที่สงู ซึง่จะสง่ผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึน้ 
  2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ การที่สมาชิกในครัวเรือนรุ่นใหมไ่ม่สนใจท า
การเกษตร การขาดแคลนแรงงานจ้างชัว่คราว การขาดทกัษะ ความรู้และความช านาญในการท าสบัปะรด 
การเกิดอบุตัิเหตหุรือปัญหาสขุภาพในการท างาน และความขดัแย้งของสมาชิก เป็นต้น สง่ผลกระทบตอ่
การก าหนดราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล เนื่องหากเกษตรกรมีความเสี่ยงเสี่ยงด้านทรัพยากร
มนษุย์เพิ่มมากขึน้ จะท าให้มีการเพิ่มต้นทนุในการผลติเพิ่มมากขึน้เพราะมีสมาชิกรุ่นใหมใ่นครัวเรือนท่ีไม่
สนใจท าการเกษตรและการมีปัญหาความขดัแย้งของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งสง่ผลต่อการผลิตท าให้การ
ผลติเป็นไปได้ช้า เมื่อสมาชิกในครัวไมช่่วยท าการเกษตร รวมกบัเกิดปัญหาความขดัแย้ง ท าให้เกษตรกรผู้
ที่เป็นตวัหลกัมีการจ้างแรงงานมาช่วยท างานแทนสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทนุในการผลิต
ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการขาดทกัษะบางประการ เช่น ขาดทกัษะการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีในการก าจดั
โรคและแมลง การใช้เคร่ืองมือในการผลติโดยจะสง่ผลเสยีต่อสขุภาพร่างกายของเกษตรกร และผลผลิตที่
ไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา เมี่ยงมุกข์ (2558) พบว่า 
ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด พบว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงที่มีระดบัความเป็นพิษ
ร้ายแรง ใช้สารเคมีก าจัดวชัพืชระดับพิษปานกลาง  และใช้สารเคมีก าจัดโรคพืชระดับพิษน้อย อาจมี
สารเคมีตกค้าง ซึง่แสดงถึงความไมป่ลอดภยัของผู้ผลติและผู้บริโภค จึงท าให้โรงงานมีการรับซือ้สบัปะรด
ที่เข้มงวดมากขึน้แตร่าคารับซือ้สงูขึน้เพราะปริมาณผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีน้อย โดยโรงงานรับซือ้จะเน้น
สบัปะรดที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงงานก าหนด และจะรับซือ้สบัปะรดที่ต ่ากว่ามาตรฐานแต่
โรงงานสามารถน าไปผลติเป็นสบัปะรดแปรรูปได้ 
 
สรุป 
 จากการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการก าหนดราคาสบัปะรด อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จงัหวดัหนองคาย พบว่า ความเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อมและกฎข้อบงัคบัสง่ผลกระทบเชิงบวกตอ่การก าหนด
ราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และความเสี่ยงด้านทรัพยากร
มนษุย์สง่ผลกระทบเชิงบวกต่อการก าหนดราคาโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการอบรมให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่เกษตรกรในเร่ืองของวิธีการ
รับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เพื่อเป็นการรับมือกับผลกระทบความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้จากปัจจัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองความผนัผวนของราคาสบัปะรด 
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บทคดัย่อ  

 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบถึงระดับความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับ
ความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่น
บุคคลและปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับความส าเร็จของกลุ่มผู้ ผลิตสินค้า OTOPเคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา 
ชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างสมาชิกกลุม่ผู้ผลิตสินค้า
OTOP จ านวน 124 ตวัอยา่ง ใช้การวิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่ Chi-square ( ) ผลการศกึษา
พบว่า 1) ปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากภายนอก มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติ
สินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา ในระดบั มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านผลกัดนั ปัจจยัด้าน
ธุรกิจชุมชน และปัจจยัด้านผู้น าตามล าดบั โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก2) เพศมีความสมัพนัธ์
กบัปัจจยัด้านความส าเร็จ ในขณะท่ีปัจจยัด้าน อาย ุระดบัการศกึษา และอาชีพ มีความสมัพนัธ์รองลงมา 
และเมื่อพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจพบว่า ระดบัรายได้มีความสมัพนัธ์อย่างมากกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ ส่วนภาระหนีส้ิน และเงินออม มีความสมัพนัธ์รองลงมา ดังนัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้องควร
พฒันาบคุคลากรในด้านการใช้ฝีมือแรงงานของคนในชมุชน การสนบัสนนุให้ผู้หญิงมีการเรียนรู้ เพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและประชากรในเขตพืน้ท่ี 
ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์, ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ, สินค้า OTOP, เคร่ืองนุ่งหม่ผ้าไหมแพรวา, จงัหวดักาฬสินธุ์ 
 

Abstract  
 The purposes of this research are 1) to know the of opinion level of members about 
successful OTOP product manufacturing group of Praewa clothings 2) to relationship between 
personal and economic factors with successful OTOP product manufacturing groups of Praewa 
clothings and textiles, Baan Phon Community, Kham Muang District, Kalasin Province. Data were 
collected from a sample group of 124 respondents. The analysis employed frequency, 
percentage, mean and Chi-square ( ). This results are found that (1) external support factor is 
highly opinion levels about successful OTOP product manufacturing group. The push, business 
community and leader factors are secondly are second priority opinion levels (2) Gender has a 
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relationship with success factor. Whereas, age, educational level and occupation factors have 
secondly relationship. Considering the economic factors, it found that the income level factor 
has related highly relationship with success factors.  While, liability and saving factors are 
secondly related success factor. Therefore, the relevant authorities should develop labor skill of 
the people in the community, encourage women to learning in order to increase income for 
members and the population in the area. 
Keywords: relationship, economic factors, OTOP products, Praewa clothing, Kalasin province 
 
บทน า  
 OTOP หรือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่
ต้องการให้แต่ละหมูบ้่านมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นของตวัเองเป็นผลิตภณัฑ์ที่ใช้วตัถดุิบหรือทรัพยากรและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจระดบัราก
หญ้า หนึ่งในนัน้คือการผลกัดนัโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ชุมชนคิดค้นสินค้าจาก
ท้องถ่ินที่มีเอกลกัษณ์สามารถพฒันาคณุภาพตรงใจตลาดและเพิ่มมลูค่าให้กับสินค้าจนสามารถน าสง่
ออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชมุชน ปัจจุบนัการผลิตสินค้า OTOP มีหลากหลายชนิดรวมถึงการทอผ้าโดยใช้
ผ้าไหม ซึ่งเร่ิมลดน้อยลงไปตามยุคสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนในการผลิต จากที่ใช้
แรงงานคนในการผลติก็หนัมาใช้เคร่ืองจกัรแทนเพราะมีต้นทนุต ่าและสามารถผลติได้อยา่งรวดเร็ว 
 “กาฬสนิธุ์” เป็นจงัหวดัหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เป็นจงัหวดัที่
มีความอดุมสมบรูณ์จงัหวดัหนึง่ในภาคอีสาน ซึง่เป็นเมืองที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์มาตัง้แตส่มยัโบราณ
กาล และยงัมีแหลง่ซากไดโนเสาร์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอสหสัขนัธ์ (กาฬสินธุ์) ทัง้นี ้
ยงัมีช่ือเสยีงด้านศนูย์ศิลปวฒันธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรว ตัง้อยูท่ี่ต าบลโพน อ าเภอค ามว่ง ซึง่เป็นท่ีรู้จักกนั
ในนามถ่ินก าเนิดผ้าไหมแพรวาหรือแพรวาราชินีแหง่ไหม ปัจจบุนัมีการทอไหมหน้ากว้างเพิ่มขึน้ และมีให้
เลอืกหลากหลายลวดลายและขนาดตามความชอบผู้ซือ้ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมืออนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวผู้ไทยหรือภไูท การทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกบัวฒันธรรมของชาวภไูท ซึง่เป็นชนกลุม่หนึง่ มีถ่ินก าเนิด
ในบริเวณแคว้นสิบสองจุไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดักาฬสินธุ์  นครพนม มุกดาหาร สกลนคร เป็นต้น
โดยเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผ้าแพรวาจึง
เปรียบเสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของกลุม่ชนที่สืบเชือ้สายมาจากกลุม่ภไูท ผ้าแพรวาได้รับการสนบัสนนุและ
ส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (รัชกาลที่ 9) การ
พฒันาการทอผ้าแพรวาเกิดขึน้เพราะพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความ
งาม และคุณค่าแห่งศิลปะชิน้นีใ้นครัง้นัน้ โดยจะมีจุดเด่นลวดลายผ้าแพรวานับเป็นผ้ามรดกของ
ครอบครัว โดยในแตล่ะครัวเรือนจะมีผ้าแซว่ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ภาพผ้าไหมแพรวากาฬสนิธุ์ สว่นประกอบของผ้าไหมแพรวา ภาพผ้าแซว่  
 
 ด้วยลกัษณะที่มีความโดดเด่นผ้าไหมแพรวาของบ้านโพนสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของลายผ้า
และจุดเด่นของชุมชน รวมถึงมาตรฐาน รางวลัที่ชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ ได้รับจึง
กลายเป็นเคร่ืองการันตีของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาว่าได้รับความส าเร็จประการหนึ่ง เห็นได้จากการ
ได้รับการสนบัสนนุ อาทิ เช่นได้รับพระราชทานเคร่ืองหมายมลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน การคดัสรรเป็นผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ขึน้ทะเบียน
สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เป็นต้น กลุม่ผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาบ้านโพนนัน้ที่ได้รับรางวลั
การันตีจ านวนมาก จึงน ามาซึง่ความนิยมที่ท าให้มีการพัฒนาธุรกิจชมุชนอยา่งเห็นได้ชดั โดยผ้าไหมแพร
วากลายเป็นสินค้าชมุชนและสง่ผลท าให้ชมุชนได้รับการยอม และสง่ผลท าให้ธุรกิจชมุชนมีความเข้มแข็ง
ขึน้และมีการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งตอ่เนื่องอนัจะเห็นได้จากการท่ีชมุชนขยายบ้านเรือนเป็นร้านค้า
เพื่อจ าหนา่ยผ้าไหมแพรวาจ านวนมากขึน้ จ านวนผู้มาเยือนเพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เป็นต้น 
 จากที่กลา่วข้างต้น ในการที่จะท าให้ธุรกิจผลติผ้าไหมแพรวา ชุมชนบ้านโพน มีการเติบโตธุรกิจ
อย่างก้าวกระโดด โดยปัจจยัความส าเร็จจากรางวลัที่แสดงถึงความส าเร็จของชมุชน จึงควรมีการศึกษา
ถึงปัจจยัที่น ามาสูค่วามส าเร็จของธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการผลิตเพื่อ
ความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติสนิค้า OTOP เคร่ืองนุง่หม่จากผ้าไหมแพรวา ภายใต้การศกึษาถึงความคดิเหน็
ของสมาชิกเก่ียวกับความส าเร็จของกลุ่มผู้ ผลิต ปัจจัยของบุคคลและเศรษฐกิจที่มีความสมัพันธ์กับ
ความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มจากผ้าไหมแพรวา ชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง 
จงัหวดักาฬสินธุ์ เพื่อน าผลที่ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการวางแผนผลิตเพื่อความส าเร็จของ
กลุ่มผู้ ผลิตสินค้า OTOP ประเภทเคร่ืองนุ่งห่มจากผ้าไหมแพรวาหรือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจและ
การศกึษาการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนท่ียัง่ยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพื่อทราบระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์  
 2) เพื่อทราบถึงความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความส าเร็จของกลุ่มผู้ ผลิตสินค้า 
OTOP เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์  
 3) เพื่อทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลิตสนิค้า 
OTOP เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์  
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี: ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา: ศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัปัจจยัด้าน
ความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติสนิค้า OTOP เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ 
 3. ขอบเขตด้านประชากร: ศึกษาเฉพาะผู้ เป็นสมาชิก กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผ้าไหมแพรวา 
ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 4. ระยะเวลาการด าเนินงาน: มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 บญุฑวรรณ วิงวอน (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการด าเนินงานธุรกิจชุมชน
กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยก่ีกระตุก: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโนนสว่าง ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวดั
อุบลราชธานี มี 1) ศึกษารูปแบบการด าเนินงานธุรกิจชุมชนของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานธุรกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยก่ี
กระตกุ 3) เพื่อศกึษาถึงบทบาทของธุรกิจชมุชนกลุม่สตรีทอผ้าด้วยก่ีกระตกุต่อการพฒันาชนบทของบ้าน
โนนสว่าง ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี โดยท าการศึกษาจากข้อมลูพฒันาชุมชน
เขต 3 ที่ผู้ วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม โดยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการ
สงัเกตสมัภาษณ์รวมถึงสอบถามบคุคลที่เก่ียวข้อง ได้ผลการศึกษา คือ เป็นรูปแบบเน้นการช่วยเหลือซึง่
กนัและกนั เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมมีการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่สมาชิกเป็นหลกั ได้แก่ 1.การ
ออมทรัพย์ในรูปของเงินฝากทัว่ไป 2. สจัจะสมรายเดือนเพื่อให้เกิดสภาพคลอ่ง 3.มีการปันผลตอบแทน
กับผู้ ถือหุ้น  โดย สนธศกัดิ์ สร้อยผาบ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจชุมชน 
กรณีศกึษา : กลุม่อาชีพทอผ้าไหมบ้านภ ูต าบลบ้านเปา้ อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร มีวตัถปุระสงค์
1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม 2.เพื่อวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัที่มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจชมุชนกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจ
ชุมชนและการสนบัสนนุจากภายนอกที่มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจชมุชนของกลุม่อาชีพทอผ้าไหม ใช้วิธีการ
ศึกษาคือ วิธี test (Independent Sample) และค่าสมัพันธ์โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson is Product Moment Correlation Coefficient) และค่ าความถดถอยเ ชิ งพหุ  (Multiple 
Regression Analysis : MRC) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจชุมชนด้านคุณลกัษณะของผู้น า
ได้แก่ 1.ความซื่อสตัย์ 2.ความเสียสละ 3.ความรู้ความสามารถของผู้น าด้านความริเร่ิมด้านระเบียบ
ข้อบงัคบัขององค์กร ได้แก่ 1.ด้านการจัดการ 2.ด้านข้อบงัคบั 3.ด้านการจัดระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจชุมชน ได้แก่  1.ด้านความสม ่าเสมอในการประชุม  
2. ด้านการติดต่อสื่อสารกันภายในระหว่างสมาชิกองค์กร  3. ด้านความสม ่าเสมอในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 4.ด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 5.ด้านการศึกษาดูงาน 6.ด้านการสนับสนุน
ฝึกอบรมแก่ผู้น าและสมาชิก ปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจชมุชนได้แก่  
1.ด้านการให้ค าแนะน า 2.ด้านแหลง่เงินทนุ 3.ด้านความรู้ความสามารถของผู้น า ขณะที่ การด าเนินงาน
ธุรกิจภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มผู้ ผลิตธุรกิจผ้าแพรวาบ้านโพน ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์  พบว่า การทอผ้าแพรวาที่บ้านโพนยงัใช้วิธีการทอผ้าแบบดัง้เดิมถึงปัจจุบนัจะมีการปรับปรุง
พฒันาการวิธีการทอและขนาดของผ้าแพรวาบ้าง เนื่องจากวตัถุประสงค์ในการทอเปลี่ยนไปซึ่งเดิมมี
ขนาดผืนผ้าเป็นเพียงสไบหรือผ้าเบี่ยง  
 จากข้างต้นท าให้เห็นได้วา่ การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุม่ผู้ ผลิตผ้าไหมแพรวา
นัน้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ปัจจัยผลกัดัน ประกอบด้วย 1) กลุ่มที่เคยประสบความส าเร็จ  
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2) คณะกรรมการ 3) สมาชิก กลุม่ที่ 2 คือ ปัจจยัธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย 1) การใช้แรงงานการผลิต 2) 
เครือขา่ยธุรกิจและการตลาด กลุม่ที่ 3 คือ ปัจจยัด้านผู้น า ประกอบด้วย 1) คณุลกัษณะผู้น า 2) ผลตอ่การ
ด าเนินงาน ทัง้นี ้องัศิกา นพภาล ี(2549); พรพรรณ ค ามัน่ (2550); พบวา่ ปัจจยัด้านผู้น าเป็นปัจจยัที่มีผล
ผลกัดนัให้กลุ่มประสบความส าเร็จ โดยสมาชิกเป็นผู้หญิงทัง้หมด บุญฑวรรณ วิงวอน (2543); ขวญัใจ 
มะเสนา (2548); อภิวนัท์ ศรีปลัง่ (2549); พบว่า รูปแบบการด าเนินงานท่ีช่วยเหลือกนัและกนั เป็นปัจจยั
ท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จ สนธศกัดิ์ สร้อยผาน (2552); อย่างไรก็ตามปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากภายนอก
สามารถที่จะท าให้ธุรกิจชุมชนประสบความส าเร็จ สนธศกัดิ์ สร้อยผาน (2552) ดงันัน้ จึงควรพิจารณา
ปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากภายนอกมาใช้ในการศกึษาด้วย โดยแสดงดงัภาพ 4.1 
 
                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการศกึษาวิจยั  
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุม่ 
ผู้ผลติสนิค้า OTOP เคร่ืองนุง่หม่จากผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผู้วิจยั
ได้ศกึษาด าเนินการตามกระบวนการวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อมลูและแหลง่ที่มาของข้อมลู 
 ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นข้อมลูในระดบัข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) โดยเป็นข้อมลูที่ได้
จากการเก็บแบบสอบถามของสมาชิกกลุม่ผู้ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มจากผ้าไหมแพรวาชุมชนบ้าน
โพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประกอบด้วยหมู ่1 หมู ่2 หมู ่3 และหมู ่5 
 2. ประชากร 
 การวิจยัครัง้นีพ้ิจารณาประชากรเฉพาะสมาชิกเปา้หมายหลกั 4 กลุม่ คือ สมาชิกชมุชนหมูบ้่าน
โพน อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์  จ านวน 250 คน (สมศรี สาทอง, 2561) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 
ชมุชนบ้านโพนหมู ่1 กลุม่ที่ 2 ชมุชนบ้านโพนหมู ่2 กลุม่ที่ 3 ชมุชนบ้านโพนหมู ่3 กลุม่ที่ 4 ชมุชนบ้านโพน
หมู ่5  
 
 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
1.ระดบัรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
2.ภาระหนีส้ินทัง้หมด 
3.เงินออมตอ่เดือน 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
1.ปัจจยัด้านผลกัดนั 
2.ปัจจยัด้านธุรกิจชมุชน 
3.ปัจจยัด้านผู้น า 
4 . ปัจจัย ด้ านการสนับสนุนจาก
ภายนอก 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศกึษา 
4.อาชีพ 
5.จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
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 3. กลุม่ตวัอยา่ง 
 จากจ านวนประชากรสมาชิก โดยพิจารณาจากสตูรทราบจ านวนประชากรแตไ่ม่มาก  (ศกัรินทร์ 
นนทพจน์, 2553: หน้า 42) 
 
 สตูร  n = 

𝑃(1−𝑃)

𝐸2

𝑍2
+
𝑃(1−𝑃)

𝑁

 

เมื่อ  n = จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 N = จ านวนสมาชิก 
 P = สดัสว่นของประชากรที่ก าหนด (20% หรือ 0.2) 
 E = สดัสว่นของความคลาดเคลือ่นท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ (0.05) 
 Z = ระดบัความเช่ือมัน่ (1.96) 
 
 สมาชิกลุม่ผู้ผลติสนิค้า OTOP เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ จ านวน 250 คน ก าหนดสดัสว่นของสมาชิกเทา่กบั (P=0.5) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Z= 1.96) 
โดยยอมให้มีความคลาดเคลือ่นได้ 5% (E=0.05)  ซึง่จะได้ n = 124 คน ดงันัน้ จากการใช้สตูรค านวณหา
กลุ่มตวัอย่างได้ก าหนดให้เท่ากับ 124 ตวัอย่างสามารถแบ่งสดัส่วนของสมาชิกแบบชัน้ภูมิ (Stratified 
Sampling) ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนสมาชิกในหมูบ้่านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ าแนกตามหมูบ้่าน 

หมู่บ้าน จ านวนสมาชกิ (คน) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

บ้านโพนหมูท่ี่ 1 70 35 
บ้านโพนหมูท่ี่ 2 58 29 
บ้านโพนหมูท่ี่ 3 57 28 
บ้านโพนหมูท่ี่ 5 65 32 

รวมทัง้สิน้ 250 124 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดยข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ภาระหนีส้นิ เงินออม โดยเป็นค าถามปลายปิด 
 สว่นที่ 2 ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับปัจจยัด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
เคร่ืองนุง่หม่จากผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์  
 สว่นท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 ทัง้นีใ้นส่วนที่ 2 จะใช้เกณฑ์การประเมินปัจจัยด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้ ผลิตสินค้า OTOP 
เคร่ืองนุ่งห่มจากผ้าไหมแพรวา โดย ชัชวาล เรืองประพนัธ์ (2543, หน้า 30) ซึ่งได้ก าหนดระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบั ตามแนวคิดการจดัทศันคติแบบ Likert Scale  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 เนื่องจากสมาชิกมีขนาดไมม่าก ดงันัน้การเลอืกใช้วิธีสุม่ตวัอยา่งควรให้มีความนา่จะเป็นในการ
ถูกเลือกเท่า  ๆ  กัน (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2548) ในการสุ่มตวัอย่างจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยการสุม่
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ใช้วิธีการจบัฉลากแบบไมค่ืนที่ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจกบัความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา ชุมชนบ้านโพน อ าเภอ
ค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ มาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดงันี ้
 1) ในส่วนของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 จะใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ีและร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 2) การประเมินความคิดเห็นของสมาชิกด้านปัจจัยของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่ม
จากผ้าไหมแพรวา ในพืน้ที่ที่ท าการศึกษาเพื่อตอบวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 โดยใช้การสรุปผลการประเมินใช้
วิธีหาค่าเฉลี่ย และก าหนดผลการประเมินระดบัความคิดเห็นของสมาชิกในแต่ละด้านจากผลการหา
คา่เฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันี ้
                    คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80  แสดงวา่ น้อยที่สดุ 
                    คะแนนเฉลีย่  1.81 – 2.60  แสดงวา่ น้อย 
                    คะแนนเฉลีย่  2.61 – 3.40  แสดงวา่ ปานกลาง 
                    คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20  แสดงวา่ มาก 
                    คะแนนเฉลีย่  4.21 – 5.00  แสดงวา่ มากที่สดุ 
 3) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ กบัความส าเร็จ
ของกลุม่ผู้ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา จะใช้ข้อมลูจากข้อ 1) และ 2) มาท าการ Cross 
tab และวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square 
 4) ข้อเสนอแนะ จะน าข้อมลูมาสงัเคราะห์และเขียนสรุปวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 การศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติสนิค้า 
OTOP เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวาชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ มีผลการศกึษา ดงันี ้ 
  
ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
 จากการศึกษา พบว่า โดยเฉลี่ย ประชากรมีระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก โดยมีค่าคะแนน
เทา่กบั 4.08 ดงัตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลติ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

ปัจจัยด้านผลักดนั    
1. มีการพฒันาทกัษะการผลติผ้าอยา่งตอ่เนื่อง 3.94 0.61 มาก 
2. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลติสนิค้าของกลุม่ 4.02 0.51 มาก 
3. มีการปันผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น สมาชิก เป็นต้น 3.58 0.61 มาก 
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ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัด้านความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติ (ตอ่) 
ปัจจัยด้านธุรกิจชุมชน    

4. มีการใช้แรงงานของคนในชมุชนในการผลติและแปรรูป
ผลติภณัฑ์ผ้าไหมแพรวา 3.56 0.70 มาก 

5. สมาชิกภายในกลุม่มคีวามสามคัคีและร่วมมือกนัท างาน
เป็นอยา่งด ี 4.30 0.62 มากที่สดุ 

6. มีการสง่สนิค้าที่ผลติโดยกลุม่ออกจ าหนา่ยไปยงัตลาด
ตา่ง ๆ 3.64 0.69 มาก 

ปัจจัยด้านผู้น า    

7. ผู้น ามีความซื่อสตัย์ 4.18 0.54 มาก 
8. ผู้น ามีความเสยีสละ 4.27 0.48 มากที่สดุ 
9. ผู้น ามีความรู้ ความสามารถ 3.98 0.67 มาก 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก    
10. มีบคุลากรจากภายนอกชมุชนมาให้ความรู้/ฝึกอบรม 
ในด้านการผลติสนิค้าเป็นประจ า 

 
4.69 

 
0.53 

 
มากที่สดุ 

11. มีการสนบัสนนุกลุม่ในด้านแหลง่เงินทนุ เช่น การ
สนบัสนนุสนิเช่ือในอตัราดอกเบีย้ต ่า 

 
4.10 

 
0.74 

 
มาก 

12. มีการสง่เสริมการจ าหนา่ยสนิค้า โดยหนว่ยงานจาก
ภาครัฐหรือหนว่ยงานอื่นอยา่งสม ่าเสมอ 

 
4.72 

 
0.49 

 
มากที่สดุ 

ระดับความคดิเห็นของสมาชกิโดยภาพรวม 4.08 0.60 มาก 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP  
 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูทัว่ไปกบัปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 
พบวา่ เพศมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านความส าเร็จอยา่งมาก แตอ่ยา่งไรก็ตาม อาย ุระดบัการศกึษาและ
อาชีพหลกั มีความสมัพนัธ์รองลงมาตามอนัดบั แตจ่ านวนสมาชิกไมม่ีความสมัพนัธ์ ทัง้นี ้แสดงให้เห็นถึง
ทกัษะที่มีการใช้แรงงานของคนในชุมชนในการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าไหมแพรวามีความสมัพนัธ์
ทัง้ เพศ อาย ุและอาชีพหลกั ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูทัว่ไปกบัปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ข้อมูลทั่วไป 

เพศ อาย ุ การศกึษา อาชีพ จ านวน
สมาชิก 

ปัจจัยด้านผลักดนั 
1. มีการพฒันาทกัษะการผลติผ้าอยา่งตอ่เนื่อง - - - - - 
2. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลติสนิค้า
ของกลุม่ - - - - - 

3. มีการปันผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น สมาชิก 
เป็นต้น - √ - - - 
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ปัจจัยด้านธุรกิจชุมชน 
4. มีการใช้แรงงานของคนในชมุชนในการผลติและ
แปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าไหมแพรวา 

√ √ - √ - 

5. สมาชิกภายในกลุม่มคีวามสามคัคีและร่วมมือ
กนัท างานเป็นอยา่งดี 

- - √ - - 

6. มีการสง่สนิค้าที่ผลติโดยกลุม่ออกจ าหนา่ยไปยงั
ตลาดตา่ง ๆ 

√ - √ - - 

ปัจจัยด้านผู้น า      
7. ผู้น ามีความซื่อสตัย์ - - - - - 
8. ผู้น ามีความเสยีสละ - - - - - 
9. ผู้น ามีความรู้ ความสามารถ - - - - - 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก      
11. มีบคุลากรจากภายนอกชมุชนมาให้ความรู้/
ฝึกอบรม ในด้านการผลติสนิค้าเป็นประจ า 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12. มีการสนบัสนนุกลุม่ในด้านแหลง่เงินทนุ เช่น 
การสนบัสนนุสนิเช่ือในอตัราดอกเบีย้ต า่ 

 
√ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

13. มีการสง่เสริมการจ าหนา่ยสนิค้า โดยหนว่ยงาน
จากภาครัฐหรือหนว่ยงานอื่นอยา่งสม า่เสมอ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหต:ุ √ มีความสมัพนัธ์กนั – ไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ พบว่า 
ระดับรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ภาระหนีส้ินและเงินออม มีความสัมพันธ์
รองลงมา ทัง้นี ้แสดงให้เห็นถึงการมีบุคลากรจากภายนอกชุมชนให้ความรู้/ฝึกอบรม ในด้านการผลิต
สนิค้าเป็นประจ ามีความสมัพนัธ์ทัง้ระดบัรายได้และภาระหนีส้นิ ดงัตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรุปความสมัพนัธ์ปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัปัจจยัทีม่ีผลตอ่ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

รายได้ ภาระ
หนีส้นิ เงินออม 

ปัจจัยด้านผลักดนั 
1. มีการพฒันาทกัษะการผลติผ้าอยา่งตอ่เนื่อง - - - 
2. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลติสนิค้าของกลุม่ - - - 
3. มีการปันผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น สมาชิก เป็นต้น - - - 
ปัจจัยด้านธุรกิจชุมชน 
4. มีการใช้แรงงานของคนในชมุชนในการผลติและแปรรูป
ผลติภณัฑ์ผ้าไหมแพรวา - - √ 

ปัจจัยด้านธุรกิจชุมชน 
5. สมาชิกภายในกลุม่มคีวามสามคัคีและร่วมมือกนัท างานเป็น
อยา่งด ี - - - 

6. มีการสง่สนิค้าที่ผลติโดยกลุม่ออกจ าหนา่ยไปยงัตลาดตา่ง ๆ - - - 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

165 

ปัจจัยด้านผู้น า 
7. ผู้น ามีความซื่อสตัย์ - - - 
8. ผู้น ามีความเสยีสละ - - - 
9. ผู้น ามีความรู้ ความสามารถ - - - 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
10. มีบคุลากรจากภายนอกชมุชนมาให้ความรู้/ฝึกอบรม ในด้าน
การผลติสนิค้าเป็นประจ า 

 
√ 

 
√ 

 
- 

11. มีการสนบัสนนุกลุม่ในด้านแหลง่เงินทนุ เช่น การสนบัสนนุ
สนิเช่ือในอตัราดอกเบีย้ต ่า 

 
√ 

 
- 

 
- 

12. มีการสง่เสริมการจ าหนา่ยสนิค้า โดยหนว่ยงานจากภาครัฐ
หรือหนว่ยงานอื่นอยา่งสม า่เสมอ 

 
- 

 
- 

 
- 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหต:ุ √ มีความสมัพนัธ์กนั – ไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวาชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ มีกลุม่ตวัอย่างสมาชิก
กลุ่มผู้ ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา จ านวน 124 ตัวอย่าง การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ี
วตัถปุระสงค์ เพื่อทราบถึงระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติสนิค้า OTOP 
เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัความส าเร็จ
ของกลุม่ผู้ผลติสนิค้า OTOP เคร่ืองนุง่หม่ผ้าไหมแพรวา ชมุชนบ้านโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
กลุม่ตวัอยา่งที่ศกึษาทัง้หมดมจี านวน 124 ตวัอยา่ง โดยมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.0 อายจุะอยู่
ระหว่าง 31-40 ปี เป็นสว่นมาก คิดเป็นร้อยละ 53.2 ระดบัการศึกษาสว่นใหญ่เป็นประถมศกึษา คิดเป็น
ร้อยละ 59.7 อาชีพหลกัประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 43.5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนสว่น
ใหญ่จะมีจ านวน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 
 การศึกษาระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัด้านความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP พบว่า ปัจจัยด้านการสนบัสนุนจากภายนอก มีระดบัความคิดเห็นในระดับ มากที่สดุ รองลงมา
ได้แก่ ปัจจยัด้านผลกัดนั ปัจจยัด้านธุรกิจชุมชน และปัจจยัด้านผู้น า มีระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก 
เมื่อพิจารณาระดบัความคิดเห็นของสมาชิกโดยภาพรวม จะมีระดบัความคิดเห็นในระดบั มาก โดยมีค่า
คะแนนเทา่กบั 4.08 
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูทัว่ไปกบัปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติสนิค้า 
OTOP พบว่า เพศมีความสมัพนัธ์กับปัจจยัด้านความส าเร็จอย่างมาก นอกจากนีย้งัมีด้าน อายุ ระดบั
การศกึษาและอาชีพ มีความสมัพนัธ์รองลงมา สว่นจ านวนสมาชิกไมม่ีความสมัพนัธ์ ทัง้นี ้แสดงให้เห็นถึง
ทกัษะที่มีการใช้แรงงานของคนในชุมชนในการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าไหมแพรวามีความสมัพนัธ์
ทัง้ เพศ อาย ุและอาชีพหลกั 
 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ พบว่า 
ระดบัรายได้มีความสมัพนัธ์อย่างมากกบัปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จนอกจากนีย้งัมีด้านภาระหนีส้ินและ
เงินออม มีความสมัพนัธ์รองลงมา ทัง้นี ้แสดงให้เห็นถึงการมีบุคลากรจากภายนอกชุมชนให้ความรู้/
ฝึกอบรม ในด้านการผลติสนิค้าเป็นประจ ามีความสมัพนัธ์ทัง้ระดบัรายได้และภาระหนีส้นิของสมาชิก 
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อภปิรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายผลการศึกษาในการท าวิจัยครัง้นี  ้ผู้ ศึ กษาสมารถสรุปและอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงค์เป็นประเด็นต่าง ๆ ดงันี  ้เมื่อศึกษาถึงข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับความส าเร็จของกลุ่มผู้ ผลิตสินค้า OTOP เคร่ืองนุ่งห่มผ้าไหมแพรวา 
พบว่าสว่นใหญ่เป็นผู้หญิง อาจมีสาเหตเุพราะผู้ หญิงมีความถนดัในงานฝีมือมากกว่าผู้ชายและเป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านท่ีสบืทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่น ทัง้นีผู้้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี รองลงมา 
คืออายมุากกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นวยักลางคน และวยัสงูอายอุาจเป็นเพราะเป็นวัยที่ท างานหนกัไม่ได้ ระดบั
การศกึษาสว่นใหญ่เป็นประถมศกึษา เนื่องจากสมาชิกสว่นใหญ่ในสมยัก่อนพอ่แมไ่มม่ีเงินสง่เรียน จบ ป.
6 ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม ่ท าไร่ท านา อาชีพหลกัสว่นใหญ่เป็นเกษตรกร รองลงมา คือทอผ้า ที่มี
ความใกล้เคียงกนั อาจเป็นเพราะพืน้ท่ีเป็นเขตชนบทและมีการทอผ้ามาตัง้แตส่มยัโบราณ จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนสว่นใหญ่จะอยูท่ี่ 4-6 คนต่อครัวเรือน อาจเป็นเพราะครอบครัวแตล่ะครอบครัวเป็นครอบครัว
ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย พอ่ แม ่ตา ยาย ลกู หลาน เป็นต้น 
 จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับปัจจัยด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้ ผลิต
สนิค้า OTOP พบวา่ ปัจจยัด้านผลกัดนั ปัจจยัด้านธุรกิจชมุชน และปัจจยัด้านผู้น าในภาพรวมอยูใ่นระดบั 
มาก แสดงถึงการที่มีแรงจูงใจ ความสามคัคีและความร่วมมือของสมาชิก รวมถึงความซื่อสตัย์ ความ
เสียสละ ความรู้ ความสามรถของผู้น าที่มีต่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้า นอกจากนี ้ปัจจัยด้านการสนบัสนนุจาก
ภายนอกในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที่สดุ แสดงถึงการที่มีบคุลากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และมีการ
สง่เสริมการจ าหนา่ยสนิค้าเป็นจ านวนมาก 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูทัว่ไปกบัปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุม่ผู้ผลติ
สนิค้า OTOP พบวา่ เพศมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านความส าเร็จอยา่งมาก ซึง่อาจสอดคล้องกบั (ปริยา 
ชินรัตนากร, 2558) ตามผลการวิจยัเร่ือง ว่าด้วยเพศมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัที่สง่ผลต่อความส าเร็จของ
สนิค้า OTOP ในจงัหวดัชลบรีุ เมื่อศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จ พบวา่ ระดบั
รายได้มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกบั (สนธศกัดิ์ สร้อยผาบ, 
2552) ตามผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลตอ่การด าเนินงานธุรกิจชุมชนขึน้กบัปัจจยัที่ส าคญั ได้แก่ ปัจจยั
ด้านการสนับสนุนจากภายนอก คือ มีบุคลากรจากภายนอกชุมชนมาให้ความรู้/ฝึกอบรม การให้
ค าแนะน า และการสนบัสนนุในด้านแหลง่เงินทนุ เพื่อให้ชมุชนมีรายได้เพิ่มขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรพฒันาบคุลากรในด้านการใช้ฝีมือแรงงานของคนในชุมชน เช่น มี
การให้ความรู้ พฒันาทกัษะการผลิต/ทอผ้าอย่างตอ่เนื่อง มีการแนะน าการทอผ้าลวดลายตา่ง ๆ เพื่อเพิ่ม
เอกลกัษณ์ของผ้า และเพิ่มมลูคา่ของผ้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและประชากรในเขตพืน้ท่ี 
 2. ชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการสนบัสนนุให้ผู้หญิงมีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทกัษะ ฝีมือ
การใช้แรงงานในการผลติ และแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าไหมแพรวาเพื่อสง่ออกจ าหนา่ยไปยงัตลาด 
 3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการฝึกอบรม/ให้ความรู้ และมีการสนบัสนนุในด้านแหลง่เงินทนุ 
เพื่อเพิ่มขนาดของกิจการ และเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและประชากรในเขตพืน้ท่ี 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของกลุม่ผู้ ผลิตแลค้าขายผ้า
ไหมแพรวา เพื่อหาแนวทางการเปลีย่นแปลงหรือการแก้ไขปัญหา 
 2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ ผลิตสินค้า 
OTOP เช่น ความพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านครอบครัวกับปัจจยัด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
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OTOP เนื่องจากสงัคมในยคุปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ
กลุม่ผู้ผลติสนิค้า OTOP อาจมีการเปลีย่นแปลงตามคา่นิยม 
 3. อาจเปลีย่นรูปแบบงานวิจยัจากงานวิจยัเชิงปริมาณเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อ 
จะได้ผลการศกึษาที่ลกึซึง้มากยิ่งขึน้ 
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การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของวัดซับอุดมมงคลธรรมและ
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมโดยการมีสว่น
ร่วมของวดัซบัอุดมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จังหวดัเพชรบูรณ์ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจ าแนกตามเพศ เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมโดยการมีสว่นร่วมของซบัอดุมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและความต้องการเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมี
สว่นร่วมของซบัอดุมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ สรุปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานตอ่ไป กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ประชาชนในชมุชนรวมจ านวน 96 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี และค่า t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของวดัซบัอุดมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด 
อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารวดัหรือ
เจ้าอาวาสวดัและชมุชนได้ก าหนดแผนงานและจดัการในทกุๆ ด้านอย่างครอบคลมุ ได้แก่ ด้านการพฒันาการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย ด้านการมีจิตส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย และด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะมูลฝอย และทกุๆ ด้านอยู่ในระดับมาก
ตามล าดบั 
ค าส าคัญ:, การจดัการ ,ขยะมลูฝอย ,การมีสว่นร่วม. 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study the appropriate waste management by the participation of 
Wat Sub-Udom Mongkol and the community in Sub-district Bueng Sam Phan District 2) To compare 
the sample level of the sample. Classified by gender About the proper disposal of solid waste by the 
involvement of the prosperous and prosperous lining in Sub- Bueng Sam Phan District 3) To study 
the suggestions and requirements regarding appropriate waste management by the participation of 
the subdomains and communities in Sub- Bueng Sam Phan District Phetchaboon The summary is a 
guideline for the next operation. The instrument used to collect data was a 5-level questionnaire. The 
statistics used for data analysis were mean scores, standard deviation, frequency and t-test. The data 
analysis showed that Appropriate waste management by the participation of Wat Sub-Udom Mongkol 
and Sub-district Bueng Sam Phan District Phetchabun Province as a whole was at the highest level. 
This may be because the temple administrators or abbots, monks and communities have set up plans 
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and management in every way. Comprehensive aspects include the development of waste 
management. Participatory Behavior in Solid Waste Management. Consciousness in waste 
management. The use of technology in waste management and all aspects are at a high level, 
respectively. Comparison of the opinions of the monks and the public on the appropriate disposal of 
solid waste by the participation of Wat Sub-Udom Mongkol and the community in Sub-district Bueng 
Sam Phan District Phetchaboon The overall aspect was not significantly different at the 0.05 level. 
The highest recommendation and requirements are: the supply of dry bins, wet bins, hazardous bins. 
Recycle bin There should be a set point where the garbage can be placed for each household to put 
the garbage and should be collected every day. Or alternate days alternate areas. 
Keywords: management, solid waste, participation 
 
บทน า  
 ปัจจบุนัในพืน้ท่ีที่มีการขยายตวัของชมุชนจะมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ปริมาณขยะมลูฝอย
ก็เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั จากการที่ขยะมลูฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ และการจดัเก็บหรือการจดัการขยะ
มลูฝอย ไม่สามารถรับมือกบัจ านวนขยะมลูฝอยที่ตกค้าง ท าให้ขยะมลูฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทัง้สภาพภมูิทศัน์ (ดินเสีย และน า้เสีย) และสขุภาพอนามยัของประชาชน การจดัการขยะจึง
เป็นปัญหาส าคญัอยา่งหนึง่ที่ต้องการการแก้ไข  
 จากปัญหาของขยะมลูฝอยที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน
โดยตรง ทัง้ในชุมชนเมืองและชนบท ท าให้ทกุภาคสว่นที่เก่ียวข้องมีความตระหนกัในการบริหารจัดการ
ขยะมลูฝอย โดยอาศยัความร่วมมือของหนว่ยงานราชการสว่นท้องถ่ินในการจดัการขยะมลูฝอย และการ
ปลกูฝังจิตส านึก ในการมีสว่นร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการจัดการขยะ  เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตส านึกต่อความ
รับผิดชอบร่วมกนัแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมเร่ืองขยะมลูฝอยชมุชน โดยเร่ิมจากการให้ประชาชนในชมุชนได้
เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาขยะมลูฝอยที่เพิ่มมากขึน้ทุกวนั 
แต่การจดัการขยะมลูฝอยที่ครบวงจรมีต้นทนุสงูมาก ดงันัน้ประชาชนในชมุชนจึงควรมีความตระหนกัใน
การลดปริมาณขยะมลูฝอยมากกว่าการพึ่งพาการก าจดัขยะมลูฝอยชมุชนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว  ท า
อยา่งไรท่ีจะรณรงค์ให้ประชาชนในชมุชนเห็นการเปลีย่นแปลงในเหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมลูฝอย
ชุมชนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต มาร่วมกนัคิดหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและความเป็นไปได้ในการบริหารจดัการขยะเพื่อเลอืกแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สดุและเหมาะสม
ที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิดจิตส านึกในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และร่วมด้วยช่วยกนัในการจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนท่ีตนเองอาศยัอยูใ่ห้เหลอืน้อยที่สดุ  
      การปลกูฝังจิตส านกึให้กบัประชาชนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการขยะมลูฝอย  
โดยการคดัแยกขยะตามประเภท การน าขยะสะอาดมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ การน าขยะเปียกมาท าปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพ ลดปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์ การเลือกใช้วสัดุที่ย่อยสลายง่าย และการทิง้ขยะให้ถกูที่ เป็นต้น 
ชุมชนจึงต้อง มีการสร้างข้อตกลงหรือสญัญาประชาคมของชมุชนทกุท้องถ่ินทกุหมูบ้่านในการปฏิบตัิการ
บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย  ให้เป็นแนวทาง
เดียวกนั  
     ปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการดงักลา่ว จึงท าให้เกิดประเด็นในการศกึษาเพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการขยะ และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจดัการขยะมลูฝอย  เพื่อน าผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ ในการลดปริมาณขยะมลูฝอยของชุมชนที่ไมท่ าให้ขยะมลูฝอยมีมลพิษต่อสขุภาพ สิ่งแวดล้อม 
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และลดภาวะ โลกร้อน ทีมนกัวิจยัจึงมีมติเลือกพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ส้มเป็นพืน้ที่ในการ
ศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ซึ่งองค์การบริหารสว่นต าบลไร่ส้มได้ด าเนินการสนองนโยบายเร่ืองการพฒันาท้องถ่ิน
น่าอยู่ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ  และมุ่งสร้างสังคมน่าอยู่  ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของรัฐบาล โดยมีการจดัท าแผน่
พบัประชาสมัพนัธ์เป็นคูม่ือส าหรับให้ความรู้และเชิญชวนให้มีการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
     งานวิจัยนี ้ต้องการศึกษาถึง การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของวดัซบั
อดุมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยมีวตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 1) เพื่อศกึษาเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมโดยการมีสว่นร่วมของวดัซบัอดุมมงคล
ธรรมและชมุชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่จ าแนกตามเพศ เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจ ากดัขยะมลูฝอย 
 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและความต้องการเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจ ากดั
ขยะมลูฝอย 
 
สมมติฐานของการวจิัย 
 ประชาชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จังหวดัเพชรบูรณ์ ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจ ากดัขยะมลูฝอย แตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดของเขตในการวิจยัดงันี  ้
 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมโดยการมีสว่นร่วมของวดัซบั
อุดมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซับสมอทอด อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาใน
องค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้1) ด้านการพฒันาการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 2) ด้านพฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย 3) ด้านการมีจิตส านึกในการจดัการขยะมลูฝอย และ4) ด้านการเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจดัการขยะมลูฝอย  
 2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 - ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นประชากรแท้ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือตวัแทนเจ้าบ้าน
ตามเลขที่บ้าน ตามบัญชีรายช่ือในทะเบียนราษฎร์ในต าบลซับสมอทอด อ าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบรูณ์ จ านวน 2,265 คน        
 -  กลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นประชากรแท้  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือตวัแทน
เจ้าบ้านตามเลขที่บ้าน ตามบัญชีรายช่ือในทะเบียนราษฎร์ในต าบลซับสมอทอด อ าเภอบึงสามพัน 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ จ านวน 96 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของตารางเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบสุม่อย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) 
 3) ขอบเขตด้านตวัแปร  
 - ตวัแปรต้น  ได้แก่สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และสภาพท่ีอยูอ่าศยั 
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 - ตัวแปรตาม ได้แก่ ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจ ากัดขยะมูลฝอยใน
ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จังหวดัเพชรบรูณ์ ศึกษาในองค์ประกอบ  4 ด้าน ดงันี ้1) ด้านการ
พฒันาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย 2) ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย 3) ด้าน
การมีจิตส านกึในการจดัการขยะมลูฝอย และ4) ด้านการเลอืกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะมลูฝอย        
 4) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 - ศกึษาในเขตพืน้ท่ี ในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์         
 5) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 - ระยะเวลาในการศกึษาวิจยั  ปีงบประมาณ 2561 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจ ากดัขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการพฒันาปรับปรุงการ
จดัการขยะมลูฝอยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึน้โดยใช้กิจกรรมการสร้างจิตส านกึและจิตอาสาให้ตอ่เนื่องและ
ยัง่ยืน นอกจากนีช้มุชนยงัสามารถบริหารจดัการขยะชมุชนที่เหมาะสมรวมทัง้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การจดัการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมกบัชมุชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของวดัซบัอดุมมงคลธรรมและชุมชนใน
ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ในครัง้นีผู้้ศกึษาได้วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สภาพท่ีอยูอ่าศยั 
 2) วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยการหาคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3) วิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นของประชาชน ซึง่จ าแนกตามเพศ เก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจ ากัดขยะมูลฝอยในต าบลซับสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จังหวดั
เพชรบรูณ์ 
 4) การสรุปผลวิเคราะห์ความถ่ีของข้อเสนอแนะและความต้องการเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการจ ากดัขยะมลูฝอยในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 
สรุปผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ การจดัการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมโดยการมีสว่นร่วมของ
วดัซบัอดุมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและคณะท างานได้ก าหนดแผนงานและจัดการในทกุๆ 
ด้านอย่างครอบคลมุทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ด้านการ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะมลูฝอย ด้านการมีจิตส านึกในการจดัการขยะมลูฝอย และด้านการ
พฒันาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย ตามล าดบั และสามารถสรุปผลตามรายด้าน ได้ดงันี ้
 ด้านการพฒันาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะวา่ผู้บริหารและคณะท างานได้ก าหนดให้องค์กรสว่นท้องถ่ิน ควรจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกใน
การสร้างเครือข่ายการคดัแยกขยะ อย่างสม ่าเสมอ องค์กรสว่นท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามี
สว่นร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการในการจดัการขยะ และ องค์กรสว่นท้องถ่ิน มีหน้าที่ใน
การให้ความรู้ และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการขยะในชมุชน ตามล าดบั 
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ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย โดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารและคณะท างานสง่เสริมให้ได้เงินจากการขายขยะที่มีการคดัแยก และการสร้างความตระหนกัใน
การน าซากสตัว์เลีย้ง ที่ตายแล้วไปฝังกลบลกึๆ ทนัที เพื่อไมใ่ห้สง่กลิน่เหม็น และได้แยกขยะอนัตรายออก
จากขยะอื่นเสมอ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมือถือ หลอดไฟทกุชนิด กระป๋องสทีกุชนิด ตามล าดบั 
 ด้านการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารและคณะท างานได้ส่งเสริมการมีผู้ น าในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ท าให้ชุมชน
สะอาด น่าอยู่ และให้เกิดความภาคภมูิใจในการเป็นสว่นหนึ่งของการลดปริมาณขยะมลูฝอย  และถือว่า
การแยกประเภทขยะมลูฝอยเป็นหน้าที่ของตนเอง  ตามล าดบั 
 ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะมลูฝอย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารและคณะท างานได้สง่เสริมให้น ายางรถยนต์และไม้ท่อน  ที่ย่อยสลายแล้วสามารถ
น าไปใช้ท าประโยชน์ได้หลากหลาย และน าเคร่ืองสบัย่อยขยะแห้ง สามารถย่อยสลายขยะพลาสติกทกุ
ชนิดและ โฟม ได้หมดทกุวนั (ปริมาณไมเ่กินวนัละ 1 ตนั) และน าเคร่ืองสบัยอ่ยขวดแก้ว กระจก ก่ิงไม้และ
ใบไม้ สามารถย่อยสลายขวดแก้ว กระจก ก่ิงไม้และใบไม้ ได้หมดทุกวนั (ปริมาณไม่เกินวันละ 1 ตัน) 
ตามล าดบั 
 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามเพศ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจ ากดัขยะมลูฝอยในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จังหวดัเพชรบรูณ์ รายด้านใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทกุด้าน
ไมแ่ตกตา่ง 
 ข้อเสนอแนะและความต้องการสงูสดุได้แก่ ควรจดัหา ถงัขยะแห้ง ถงัขยะเปียก ถงัขยะอนัตราย 
ถงัขยะรีไซเคิล ควรมีการก าหนดจดุที่จะวางถงัขยะให้แต่ละครัวเรือนน าขยะมาวางไว้ และ ควรมีการเก็บ
ขยะทกุวนั หรือวนัเว้นวนั สลบัพืน้ท่ี ตามล าดบั 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของวดัซบัอุดมมงคล
ธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้ บริหารและคณะท างานได้ก าหนดแผนงานและจัดการในทุกๆ ด้านอย่าง
ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  ด้านการเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย  และด้านการ
พฒันาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ รวิกานต์ แสนไชย (2544: 
บทคดัย่อ) [1] ได้ศึกษาการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการแบบยัง่ยืน: กรณีศึกษาธนาคารขยะชมุชน
วดักลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการธนาคารขยะชุมชนวดั
กลาง เป็นการใช้การมีสว่นร่วมของสมาชิกในชมุชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึน้ในชมุชนเป็นการจดัการ
แบบยัง่ยืน เพราะมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ส าหรับการมีสว่นร่วมของ
สมาชิกในชุมชนจะต้องเกิดจากความสมคัรใจ เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนคิดริเร่ิมค้นหาปัญหาและหาสาเหตุของ
ปัญหาของชุมชน วางแผนด าเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงาน  และติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานปัจจยัที่ท าให้สมาชิกในชุมชนวดักลางเข้ามามีสว่นร่วมในโครงการธนาคารขยะมี  11 ประการ 
คือ รูปแบบของโครงการ การประชาสมัพนัธ์ สือ่มวลชน ความพร้อมของประชาชนในชมุชน การสนบัสนนุ
จากภายนอก  ผู้ บริหารโครงการ  ความเข้มแข็งของชุมชน  ความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ความต้องการการยอมรับจากสังคม  และความต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ชนรุ่นหน้า ส่วนรูปแบบการด าเนินงานของธนาคารขยะชุมชนวดักลาง  เป็นกล
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ยทุธ์หนึง่ของการจดัการขยะมลูฝอยที่ดีและเหมาะสมส าหรับชมุชนในระดบัท้องถ่ินทัง้ในกรุงเทพมหานคร
และตา่งจงัหวดั และสามารถอภิปรายผลตามรายด้าน ได้ดงันี ้
 ด้านการพฒันาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะวา่ผู้บริหารและคณะท างานได้ก าหนดให้องค์กรสว่นท้องถ่ิน ควรจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกใน
การสร้างเครือข่ายการคดัแยกขยะ อย่างสม ่าเสมอ องค์กรสว่นท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามี
สว่นร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการในการจดัการขยะ และ องค์กรสว่นท้องถ่ิน มีหน้าที่ใน
การให้ความรู้ และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการขยะในชุมชน ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ
เกียรติพงษ์ ศรีสว่าง (2545: บทคัดย่อ) [2] ได้ศึกษาการน ากลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ผลการศึกษา พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัไม่มีการคดัแยก
องค์ประกอบทิง้รวมลงในถังที่ตัง้ไว้เป็นจุดๆ  มีรถเก็บขยะมูลฝอย การก าจัดในขัน้สดุท้ายใช้วิธีฝังกลบ 
องค์ประกอบของขยะมลูฝอยที่มีมาก 5 อนัดบัแรก คือ เศษอาหารร้อยละ 56.29 พลาสติกร้อยละ 16.09 
กระดาษร้อยละ 10.93 แก้วร้อยละ 5.26 และเศษไม้/ใบไม้ร้อยละ 3.45 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
โครงการแยกขยะมูลฝอย พบว่า ในกลุ่มหอพกับุคลากรมีอตัราการน ากลบัคืนสงูกว่ากลุ่มอื่น  ส่วนการ
วิเคราะห์ทางการเงินของขยะมลูฝอยที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ประมาณรายได้จากการขายขยะมลู
ฝอยที่น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ในช่วงที่ด าเนินโครงการ คือ 858 บาท และผลการทดสอบแนวทางการวางถงั
แยกขยะมลูฝอยมี ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในกรณีของการแยกพลาสติกใน
กลุม่หอพกับคุลากร 
 ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย โดยภาพรวม อยูร่ะดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารและคณะท างานสง่เสริมให้ได้เงินจากการขายขยะที่มีการคดัแยก  และการสร้างความ
ตระหนกัในการน าซากสตัว์เลีย้ง ที่ตายแล้วไปฝังกลบลกึๆ ทนัที เพื่อไม่ให้สง่กลิ่นเหม็น และได้แยกขยะ
อันตรายออกจากขยะอื่นเสมอ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมือถือ หลอดไฟทุกชนิด กระป๋องสีทุกชนิด 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรดี คงดั่น (2546: บทคัดย่อ) [3] ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
จดัการขยะมลูฝอยของประชาชน ในเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่
มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย และการมีสว่น
ร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย อยู่ในระดบัดี สว่นพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนโดยรวม
อยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย
ด้านการลดการเกิดขยะ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยด้านการน ากลบัมา
ใช้ใหม่และการคดัแยกประเภทขยะอยู่ในระดบัดี  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมลู
ฝอยโดยรวม ได้แก่ ระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยรวมดีกว่าประชาชนที่จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เมื่อ
พิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลที่มีผลตอ่พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยด้านการลดการ
เกิดขยะ คือ ระดบัการศึกษาและจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะมลูฝอยด้านการคดัแยกประเภทขยะ คือ ระดบัการศกึษา รายได้ในครัวเรือนตอ่เดือน และการ
มีสว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย สว่นด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ ไม่มีปัจจยัสว่นบคุคลใดมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย สว่นปัจจยักระตุ้นที่มีผลตอ่พฤติกรรมการจดัการ ขยะมลูฝอย ด้านการ
คดัแยกประเภทขยะมลูฝอย คือ การมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย สว่นปัจจยักระตุ้นอื่นๆ ไม่มีผล
ตอ่พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยโดยรวม 
 ด้านการมีจิตส านกึในการจดัการขยะมลูฝอย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่
ผู้บริหารและคณะท างานได้สง่เสริมการมีผู้น าในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน  ท าให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ 
และให้เกิดความภาคภมูิใจในการเป็นสว่นหนึง่ของการลดปริมาณขยะมลูฝอย และถือวา่การแยกประเภท
ขยะมลูฝอยเป็นหน้าที่ของตนเอง  ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของประภาพร แก้วสกุใส (2549: 
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101-106) [4] ได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
องครักษ์ ผลการศกึษา สรุปได้วา่ ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึน้เฉลีย่ในช่วง ปิดภาคเรียนเทา่กบั 1,376.66 
กิโลกรัมต่อวนั ส่วนในช่วงเปิดภาคเรียนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้เฉลี่ยในช่วงวันท าการ 7,946.66 
กิโลกรัมต่อวนั หรือมีปริมาณขยะมลูฝอยที่จะต้องจดัการสงูสดุวนัละประมาณ 8 ตนัต่อวนั คิดเป็นอตัรา
การผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.3กิโลกรัมต่อคนต่อวนั โดยองค์ประกอบขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากที่สดุ 
ได้แก่ เศษผกัผลไม้/เศษอาหาร ช่วงปิดเทอมพบเป็นร้อยละ 30.91 ของปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมดและ
ช่วงเปิดเทอมพบเป็นร้อยละ 46.65 ของปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมด องค์ประกอบขยะมลูฝอยที่มีปริมาณ
รองลงมาใน 4 อนัดบัแรก ได้แก่ พลาสติก กระดาษ โฟมและผ้า ส่วนระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลยั ได้จดัให้มีภาชนะรองรับขยะมลูฝอย 2 ประเภท ส าหรับขยะเปียกและขยะแห้ง การเก็บขน
และขนสง่ขยะมลูฝอยใช้รถยนต์บรรทกุขยะแบบอดัท้ายของมหาวิทยาลยั  ขนสง่ขยะมลูฝอยไปก าจดั ณ 
สถานที่ เทกองและฝังกลบขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล  อ าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 
ประชากรร้อยละ 80.30 มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัปานกลาง การพฒันา
พฤติกรรมในการจดัการขยะมลูฝอยควรมีการสร้างและปลกูฝังทศันคตทิี่ดี ที่ถกูต้องและเหมาะสม ส าหรับ
แนวทางในการจดัการ ขยะมลูฝอย คือ การลดปริมาณขยะมลูฝอย โดยมีแนวทางในการคดัแยกขยะมลู
ฝอยก่อนทิง้ลงภาชนะ 4 ประเภท คือ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตรายและขยะทัว่ไป ภาชนะ
รองรับมีข้อความตามประเภทและสญัลกัษณ์อย่างชัดเจน  มีการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ตาม
ประเภทของขยะ แยกขยะอนัตราย และ มีการจดักิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุการลดและการแยกขยะมูล
ฝอย 
 ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะมลูฝอย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารและคณะท างานได้สง่เสริมให้น ายางรถยนต์และไม้ท่อน  ที่ย่อยสลายแล้วสามารถ
น าไปใช้ท าประโยชน์ได้หลากหลาย และน าเคร่ืองสบัย่อยขยะแห้ง สามารถย่อยสลายขยะพลาสติกทกุ
ชนิดและ โฟม ได้หมดทกุวนั ทัง้องค์กรสว่นท้องถ่ินทุง่หลวง (ปริมาณไมเ่กินวนัละ 1 ตนั) และน าเคร่ืองสบั
ยอ่ยขวดแก้ว กระจก ก่ิงไม้และใบไม้ สามารถยอ่ยสลายขวดแก้ว กระจก ก่ิงไม้และใบไม้ ได้หมดทกุวนัทัง้
องค์กรสว่นท้องถ่ินทุ่งหลวง (ปริมาณไม่เกินวนัละ 1 ตนั) ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของวิชชา 
ชาครพิพฒัน์ (2550: บทสรุป) [5] ได้ศึกษาพลงังานไฟฟ้าจากขยะมลูฝอย สรุปได้ว่า การก าจดัขยะของ
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการ 2 วิธี คือ การท าปุ๋ ยหมกัด้วยวิธี Compost ใช้ขยะประมาณ 1,000 ตนัต่อวนั 
และใช้ระบบฝังกลบที่บอ่ฝังกลบอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และบอ่ฝังกลบ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา การฝังกลบเป็นวิธีการก าจัดขยะที่ง่ายและต้นทุนต ่ากว่าวิธีอื่น  มีการน ามาผลิต
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ แต่ในระยะยาวจะมีปัญหาจากพืน้ที่ฝังกลบ และจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
ดงันัน้การก าจดัขยะโดยใช้เทคโนโลยีระบบ Anaerobic Digestion และระบบเผาท าลายด้วยความร้อน 
ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตอนัใกล้ การผลิตพลงังานไฟฟ้าที่ได้จากระบบก าจัดขยะมูลฝอยจะมี
ความเป็นไปได้มากขึน้ 
 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามเพศ ท่ีมีต่อการจัดการขยะมลู
ฝอยที่เหมาะสมโดยการมีสว่นร่วมของวดัซบัอดุมมงคลธรรมและชุมชนในต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึง
สามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ รายด้านในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบวา่ ทกุด้านไมแ่ตกตา่ง 
 ข้อเสนอแนะและความต้องการสงูสดุได้แก่ ควรจดัหา ถงัขยะแห้ง ถงัขยะเปียก ถงัขยะอนัตราย 
ถงัขยะรีไซเคิล ควรมีการก าหนดจดุที่จะวางถงัขยะให้แต่ละครัวเรือนน าขยะมาวางไว้ และ ควรมีการเก็บ
ขยะทกุวนั หรือวนัเว้นวนั สลบัพืน้ท่ี ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อจ ากดั  
 1) เร่ืองเวลาในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  ต้องมีเวลาในการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องให้มากกวา่นี ้และเวลาในการเก็บข้อมลูควรมีเวลาในการลงพืน้ที่เพื่อสมัภาษณ์มากกวา่นี ้ 
 2) เร่ืองเงินทนุ ขาดการวางแผนในการจดัการระบบเงินทนุให้มีความคลอ่งตวักวา่นี ้ 
 3) เร่ืองสถานท่ีตัง้เคร่ืองยอ่ยสลายขยะ อยูไ่กลจากองค์กรสว่นท้องถ่ินต าบลทุง่หลวง 
2. ปัญหาการจดัการ  
 ผลของการวจิยัท าให้ทราบปัญหาที่มีความชดัเจนมากขึน้ ในหลายๆ เร่ือง ได้แก่  
 1) การด าเนินจดัการขยะมลูฝอยขององค์กรสว่นท้องถ่ินต าบลทุ่งหลวงขาดการวางแผนในการ
ท างานทัง้ในเร่ืองงบประมาณ การจดัสรรก าลงัคนในการจดัการเก็บขยะตามหมู่บ้านมีไมเ่พียงพอกบังาน
และงบประมาณเนื่องจากไมม่ีการวางแผนในการใช้งบประมาณที่ดี ไม่มีการชัง่น า้หนกัขยะมลูฝอยในแต่
ละวนัขององค์กรสว่นท้องถ่ินต าบลทุง่หลวง 
 2) การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการเก็บขยะตามหมู่บ้านและการจดัการ
ยอ่ยสลายขยะขาดความชดัเจน  
 3) สถานท่ีตัง้เคร่ืองมือเทคโนโลยใีนการยอ่ยสลายขยะมลูฝอยอยูไ่กลจากทีต่ัง้ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลไร่ส้ม        
 4) ขาดการประชาสมัพนัธ์ที่ดี ซึง่การประชาสมัพนัธ์เป็นหวัใจของการมีสว่นร่วมของชมุชนใน
การคดัแยกขยะจากต้นทาง ซึง่เป็นการลดขยะ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัว  
 5) ความไมพ่ร้อมของอปุกรณ์ เช่น รถเก็บขนขยะ ถงุมือ รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดจมกูของพนกังาน  
3. ปัจจยัที่จะไปสูค่วามส าเร็จ  
 1) เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีเคร่ืองสบัยอ่ยขยะเป็นการก าจดัขยะมลูฝอยด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ
สบัย่อยขยะที่ยอ่ยสลายได้ และขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ท าให้ปริมาณขยะมลูฝอยที่จะน าไปทิง้แบบเทกอง
กลางแจ้งมีปริมาณลดลง  
 2) การบริหารจดัการท่ีดี ท าให้ประชาชนมีความมัน่ใจวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนได้ดี ท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ  
 3) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการหรือการได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน  
 4) การได้รับความร่วมมือหรือการให้ความช่วยเหลอืจากท้องถ่ินข้างเคียง  
 5) นโยบายและการสนบัสนนุท่ีชดัเจนและตอ่เนื่องจากผู้บริหารของท้องถ่ิน  
 6) การให้ความร่วมมือของบคุลากรภายในหนว่ยงาน  
4. ปัจจยัเสีย่งตอ่ความล้มเหลว  
 1) ความตอ่เนื่องของนโยบายตามการเปลีย่นแปลงของการเมืองระดบัท้องถ่ิน  
 2) การมุง่หาประโยชน์จากการบริหารจดัการขยะมลูฝอยมากจนเกินไป  
 3) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการวา่จ้างบคุคลมาด าเนินการจดัเก็บขยะขาดความชดัเจน  
 4) การขาดความร่วมมือจากประชาชนในทกุหมูบ้่าน  
 5) การเก็บอตัราคา่บริการจากประชาชนที่ไมส่อดคล้องหรือต า่กวา่กบัความจริง  
 6) การจดัเก็บและขนขยะไมค่รอบคลมุในทกุหมูบ้่าน  
5. ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรมีการท าวิจยัเก่ียวกบัการสร้างลกัษณะนิสยัในการจัดการขยะมลูฝอยกับกลุ่มตวัอย่าง
เดิมและหรือกลุม่ตวัอย่างองค์การบริหารสว่นท้องถ่ินอื่นในจงัหวดัเดียวกนั เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยัง่ยืน  
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 2) ควรมีการท าวิจยัในท านองเดยีวกนักบักลุม่ตวัอยา่งจงัหวดัอื่นๆ  
 3) ควรมีการท าการวิจัยในแนวการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมลูฝอย ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้ชมุชนมีการจดัการขยะมลูฝอยอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน  
 4) ควรมีการก าหนดเวลาที่ชดัเจนในการจดัเก็บและขนขยะของแตล่ะหมูบ้่าน  
 5) ควรมีการประชาสมัพนัธ์ในการจดักลุม่เครือขา่ยทกุรูปแบบ  
 6) ควรมีการแขง่ขนัการคดัแยกขยะของแตล่ะครัวเรือนในแตล่ะหมูบ้่าน และระหวา่งหมูบ้่าน
แล้วน าเสนอตอ่สาธารณะชนทกุเดือน 
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บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจสง่ออกยางพาราไทยไปมณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
วตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางสง่เสริมการสง่ออกยางพาราไทย ผู้ศึกษาได้ศึกษา
แบบผสมผสานเชิงปริมาณและคณุภาพ การศึกษาเชิงปริมาณได้ก าหนดกลุม่ตวัอย่างคือ ธุรกิจการสง่ออก
ยางพาราไทยไปมณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีนที่จดัตัง้อยูใ่นอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ านวน 
26 ราย จากนัน้วิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาเชิงคณุภาพ
ได้ก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลจ านวน 7 ราย โดยการสมัภาษณ์ตามกรอบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแนวทางส่งเสริมการส่งออกยางพาราไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับ
ผู้ประกอบการณ์ธุรกิจการส่งออกยางพาราในอ าเภอเชียงของจังหวดัเชียงรายต่อไป ผลการศึกษา พบว่า
ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจสว่นใหญ่จดัตัง้ในรูปแบบบริษัทจ ากดัที่มีสญัชาติไทยเป็นธุรกิจขนาดเลก็ จ านวนทนุ
จดทะเบียนต ่ากว่า 50,000,000 บาท มีจ านวนบุคลากร เฉลี่ยต ่ากว่า 50 คน ใช้วิธีการขนส่งด้วยพาหนะของ
บริษัทเอง พาหนะที่นิยมใช้ขนสง่คือรถบรรทกุประเภทรถกึ่งพว่ง  ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การสง่ออกยางพารา
ในภาพรวม ได้แก่ ด้านกายภาพสง่ผลทัง้ด้านบวกและด้านลบมากที่สดุ ท าให้ผู้ศกึษาสามารถจดัท าแนวทาง
ส่งเสริมการส่งออกยางพาราไทยที่มีนัยส าคัญได้แก่ การจัดตัง้สมาคม  ผู้ ส่งออกในอ าเภอเชียงของและ
ผลกัดนัการเจรจาระดบั 3 ประเทศ ในการหาวิธี ซ่อมแซม ปรับปรุงและพฒันาเส้นทางขนสง่เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพ 
ค าส าคัญ : ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจการสง่ออกยางพาราไทย, อ าเภอเชียงของ 
 

Abstract 
 Analysis of Impacts on Thai Rubber Export Business to Yunnan China The objective is to 
analyze the situation and propose ways to promote export of Thai rubber. The students studied the 
quantitative and qualitative combinations. Quantitative study was defined as the sample. Thai Rubber 
Export Business to Yunnan People's Republic of China established in Chiang Khong District Then, 
the frequency, percentage, mean, and standard deviation (S.D.) Qualitative studies have identified 
seven informants by means of structured interviews. Then analyze the data to develop guidelines for 
export of Thai rubber to the People's Republic of China. To export rubber business in Chiang Khong 
district, Chiang Rai. The study found that the general characteristics of most businesses were in the 
form of a limited company with Thai nationality as a small business. The registered capital is less than 
50,000,000 Baht. The average of less than 50 people use their own transportation method. The most 
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commonly used transport is the semi-trailer truck. The factors affecting rubber exports as a whole 
were the physical aspects, both positively and negatively. The study was conducted to determine the 
significant export potential of Thai rubber. The establishment of the Exporters Association in Chiang 
Khong District and the negotiation of the three countries to find ways to repair, improve and develop 
transport routes to enhance the potential. 
Keywords: factors affecting Thai rubber export business, Chiang Khong District 
 
บทน า 
 การค้าระหว่างประเทศเป็นเร่ืองใกล้ตวัเรามากกว่าที่คิด เพราะเพียงแค่มองไปรอบ ๆ เราอาจ
พบวา่ข้าวของหลายชิน้นัน้ถกูน าเข้ามาหรือมีชิน้สว่นท่ีมาจากตา่งประเทศในทางกลบักนั เป็นท่ีทราบดีว่า
ประเทศไทยส่งออกสินค้าหลากหลายชนิดไปทัว่โลกซึ่งท าให้การส่งออกถือเป็นหนึ่งในรายได้หลกัของ
ประเทศ และเก่ียวพนักบัผู้คนในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก ปัจจยัภายนอกที่อาจจะกระทบกบัการ
ส่งออก เช่น เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อตัราแลกเปลี่ยน หรือการย้ายฐานการผลิต จึงมกัได้รับความ
สนใจจากสาธารณะชนอยู่เสมอ แต่หากตัง้ค าถามว่า เรารู้จักผู้ ส่งออกดีแค่ไหน และเข้าใจโครงสร้าง
ภาคสง่ออกอย่างเพียงพอหรือไม่ เร่ืองนีอ้าจหาค าตอบได้ไมง่่ายนกั เนื่องจากที่ผ่านมาการวิเคราะห์สว่น
ใหญ่ศกึษาภาคสง่ออกในภาพรวม หรืออยา่งมากก็แยกตามสนิค้าหมวดตา่ง ๆ การวิเคราะห์ในระดบันีท้ า
ให้เรามองข้ามความหลากหลายของผู้ประกอบการซึ่งแตกต่างกันอย่างมากทัง้ในด้านความสามารถ 
ขนาด และประสบการณ์ ทัง้ที่แท้จริงแล้วทิศทางการสง่ออกในภาพรวมล้วนเป็นผลมาจากการตดัสินใจ
ของผู้สง่ออกแตล่ะราย การท าความเข้าใจภาคสง่ออกยอ่มหลีกเลีย่งไม่ได้ที่จะต้องท าความรู้จกัผู้สง่ออก
ไปพร้อมกนั 
 เศรษฐกิจในปัจจุบนัได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางกว่าในอดีตมากเนื่องจาก
อิทธิพล ของกระแสโลกาภิวตัน์ การติดต่อสื่อสาร ระบบคมนาคม และเทคโนโลยีพฒันา เจริญกาวหน้า 
ท าให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยงและมีปฏิสมัพนัธ์กันมากขึน้เกิดความรู้สึก
ใกล้ชิดเหมือนเป็นโลกใบเดียวกนัมากขึน้  (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560) ผู้คน ที่อยู่ห่างไกลไปมาหาสู ่
พบปะท ากิจกรรมร่วมกนัได้ง่าย การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว เกิดการหลัง่ไหลและแลกเปลีย่นสิง่ของ
ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น สินค้าและบริการ การค้าการลงทนุ ค่านิยมความ
เช่ือ และวฒันธรรมแนวคิดตา่ง ๆ  เป็นต้น ซึง่สงัคม สว่นใหญ่ตา่งปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้นี ้ใน
มิติสงัคมธุรกิจ การท าการค้ามิได้ถกูจ ากดั ด้วยระยะทางอีกตอ่ไป  
 ประเทศไทยตัง้อยู่บนจุดยุทธศาสตร์การค้าชายแดนที่ดี มีพืน้ที่ติดต่อกับประเทศต่าง ๆ  
ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ราชอาณาจกัร
กมัพชูา และสหพนัธรัฐมาเลเซีย การเช่ือมโยงเศรษฐกิจการค้าเข้าด้วยกนัระหวา่ง ผู้ประกอบการไทยและ
คูค้่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้เกิดประโยชน์ทางการค้ามากมายให้แก่ ผู้ประกอบการไทย เช่น เกิดการ
ขยายตวัของตลาดสินค้าไทยไปสูก่ลุม่ลกูค้าประเทศเพื่อนบ้าน 2 ซึ่งช่วยลดปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาด 
เกิดการลงทนุไปยงัต่างประเทศเพื่อสร้างฐานการผลิตแห่งใหม่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าได้
อีกทางหนึ่ง เป็นต้น การค้าชายแดนจึงมีความส าคญั ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย “โดยมีมลูค่าการค้า
ชายแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบ้านในสดัสว่นของ แนวชายแดนด้านจงัหวดัเชียงรายซึ่งในปี พ.ศ. 2559 
ตัง้แต่เดือน มกราคม-ตุลาคม เท่ากับ 10,779.08 ล้านบาท” (กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน, 
2559)  
 ในระยะไมน่านมานี ้มีการสง่เสริมสนบัสนนุศกัยภาพการค้าระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  อย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานภาคสว่นต่าง ๆ มุ่งเน้นการขนสง่สินค้าไปยงัมณฑลยนูาน ซึ่งเป็น  ประตหูน้าด่านสูส่าธารณรัฐ
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ประชาชนจีน (ตอนใต้) ทัง้นี ้จงัหวดัเชียงรายมีพืน้ที่ติดตอ่กบั สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสปป.
ลาว อีกทัง้สามารถเชื่อมตอ่เส้นทางการค้าไปยงั สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อีกด้วย ถือวา่จงัหวดัเชียงราย
เป็นพืน้ที่ที่เอือ้ประโยชน์ให้กบั ผู้ประกอบการไทยสามารถน าเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางการค้าการ
ขนสง่ระหว่างประเทศได้ 2 เส้นทางที่ส าคญั คือ เส้นทาง R3A เช่ือมต่อประเทศไทยที่ด่านชายแดนเชียง
ของ-สปป.ลาว- สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยนูาน) และเส้นทาง R3B เช่ือมต่อประเทศไทยที่ด่าน
ชายแดน แมส่าย-สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา-สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยนูาน) ท าให้จงัหวดั
เชียงรายถกูยกฐานะให้เป็นพืน้ที่การค้าชายแดนระดบัแนวหน้าของประเทศไทย โดยการขนสง่สนิค้าจาก 
ดา่นเชียงของ จงัหวดัเชียงรายถึงดา่นมอ่หาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร 
เป็นเส้นทางที่นบัว่าไม่ห่างไกลจากกนัมากนกั ประกอบกบัทาง “มณฑลยนูาน ได้ก าหนด เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2544-2548) ให้เป็นมณฑลที่มี ความแข็งแกร่งด้าน
เศรษฐกิจสีเขียว เป็นมณฑลที่มีความยิ่งใหญ่ด้านวฒันธรรมประชาชาติ และเป็น  มณฑลเมืองหน้าด่าน
ของภาคตะวนัตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปิดสูป่ระเทศเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต้” (องอาจ สขุมุาล
วรรณ์, 2546)  จึงนบัได้ว่าจังหวดัเชียงรายเป็นศนูย์กลางการค้าชายแดนที่ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย โดย เ ฉพาะกา ร ค้ า ร ะหว่ า งป ระ เทศ ไทยและสาธ า รณ รั ฐ  ประช า ชน จีน  ( ต อนใ ต้ ) 
 เส้นทางการคมนาคมระหวา่งประเทศไทย สปป.ลาว และตอ่ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ที่อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ซึ่งได้เปิดให้บริการ อย่างเป็น
ทางการเมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท าให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าไทยผ่าน เส้นทาง
ดงักลา่วไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ (วราสษิฐ์ ศรีเจริญจิตร์,2558)  
 จังหวดัเชียงรายมีการสง่เสริมกิจกรรมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง และจังหวดัเชียงรายเป็น
ประตกูารค้าสูส่ากล มีชายแดนติดตอ่กบัประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พมา่ ลาว และเช่ือมโยงไปถึงจีนตอนใต้ 
และมีศกัยภาพทางการค้าชายแดนที่สงู รวมทัง้ประเทศเพื่อนบ้านมีการน าเข้าสินค้าจากจงัหวดัเชียงราย
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 การค้าชายแดนไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) มีมลูค่าการค้ารวม 
9,069.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 15.33 โดยมีมลูค่าการน าเข้ารวม 4,638.87 ล้านบาทร้อย
ละ 32.05 มลูค่าการสง่ออก 4,430.77 ล้านบาท ร้อยละ 1.84 และขาดดลุการค้า -208.10 ล้านบาท ร้อย
ละ -124.84 ตามล าดบั เนื่องจากจังหวดัเชียงรายน าเข้าสินค้าจากประเทศจีน (ตอนใต้)มากกว่าการ
สง่ออก โดยเฉพาะผกัและผลไม้ สินค้าเกษตร ไม้และดอกไม้ประดบั เป็นต้น (ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั
เชียงราย, 2559.)  
     ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลกูในพืน้ที่ใหม่ ในปี 2546 และจังหวดั
เชียงรายได้รับอนมุตัิให้เข้าร่วมโครงการปลกูยางพาราเพื่อยกระดบัรายได้และความมัน่คงให้แก่เกษตรกร
ในแหล่งปลูกยางพาราใหม่ ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2547 – 2549 ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันในปี 2558 มีพืน้ที่เพาะปลูกรวม 342,111 ไร่เนือ้ที่เก็บเก่ียว 
243,111 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 45,948 ตนั แหลง่ผลิตที่ส าคญัอยู่ในเขตอ าเภอเทิง เวียงชยั พาน และ
เวียงเชียงรุ้ง ข้อมูลการปลูกยางพาราของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 มีเนือ้ที่เพาะปลูกยางพารา
จ านวน 342,111 ไร่ เนือ้ที่เก็บเก่ียว 243,111 ไร่ ผลผลิต 45,948 ตนั (ส านกังานจงัหวดัเชียงราย,2561) 
แต่ทว่าการสง่ออกยางพาราระหว่างประเทศนัน้ยงัมีปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการสง่ออก  ยางพารา
ไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม กายภาพ  การเมืองและ
กฎหมาย เช่น ภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อ การมีความรู้ที่จ ากดัต่อพิธีการศลุกากรทัง้  ฝ่ังประเทศไทย สปป.ลาว 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัญหาการสื่อสารและการใช้ ภาษาตา่งประเทศในพิธีการศลุกากร ขัน้ตอน
การเตรียมการสง่ออกยางพาราไทย และกฎหมาย การน าเข้า-สง่ออกของประเทศต่าง ๆ ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องเข้าใจและติดตามลกัษณะของปัจจยั เหลา่นีอ้ยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางปัจจยันัน้อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลาและสถานการณ์ตา่ง ๆ เพื่อการ วางแผนการสง่ออกยางพาราไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชน
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จีนให้ได้รับผลกระทบจากปัจจยัด้านลบ น้อยที่สดุ และเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั
ให้ธุรกิจเกิดการพฒันา การตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าจีนอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ที่สดุ 
      จากปัญหาการสง่ออกยางพาราไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้น ผู้ศกึษาจึงมี ความสนใจ
ที่จะศกึษาปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจการสง่ออกยางพาราไทยไปมณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อให้เข้าใจปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัการสง่ออกยางพาราไทย  ตลอดจนขัน้ตอนกระบวนการ 
และการได้มาซึง่ข้อมลูเชิงปริมาณต่าง ๆ จากพืน้ที่วิจยัที่เพิ่มขึน้ เพื่อน าไปจดัท าแนวทางข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการส่งออกยางพาราไทยประเภทต่าง ๆ ไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีน เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบัผู้ประกอบการในการแข่งขนัในระดบั การค้าชายแดนไทย-จีน ในอ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงรายให้ดียิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจสง่ออกยางพาราไทยไปมณฑลยนูานสาธารณรัฐประชาชน
จีน การขนสง่ยางพาราผา่นเส้นทาง R3A  
 2) เพื่อเสนอแนวทางสง่เสริมการสง่ออกยางพาราไทยไปมณฑลยนูานสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผา่นอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นี ้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อมุ่งศึกษาผลกระทบต่อการส่งออก  
ยางพาราไทยไปมณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) ขอบเขตด้านพืน้ที่ ผู้ศึกษาได้ศึกษาธุรกิจในอ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ที่ประกอบ
กิจการสง่ออกยางพารา ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้เส้นทางขนสง่ R3A จากประเทศต้นทางคือ 
ประเทศไทย ที่ ด่านชายแดนเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผ่านแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน า้ทา สปป.ลาว 
ถึงประเทศปลายทางคือ ดา่นมอ่หาน มณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 2) ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ ธุรกิจที่ประกอบการประเภท
สง่ออกยางพาราไทย และหนว่ยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการสง่ออกสนิค้าไทย ประกอบด้วย ดา่นศลุกากร
อ าเภอเชียงของ และหอการค้าจงัหวดัเชียงราย  
 3) ขอบเขตด้านเนือ้หา ผู้ศึกษาได้ศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการสง่ออก
ยางพาราไทยผ่านการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างธุรกิจการ
ส่งออกยางพาราไทยไปมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ตัง้อยู่ในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 26 ราย และ ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ ให้ข้อมูล จ านวน 7 ราย ได้แก่ผู้ประกอบการ
สง่ออกสนิค้าไทยไปสาธารณรัฐ ประชาชนจีนท่ีจดัตัง้อยูใ่นอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายจ านวน 5 ราย 
เจ้าหน้าที่ดา่นศลุกากร เชียงของจ านวน 1 รายและเจ้าหน้าที่หอการค้าจงัหวดัเชียงราย จ านวน 1 ราย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราไทยไปยัง  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปัจจบุนั 
 2) ขัน้ตอนและกระบวนการการสง่ออกสินค้าไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยการขนสง่
ยางพาราผา่นเส้นทาง R3A   
 3) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการไทยที่จะสง่ออกยางพาราไปยงั
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอ่ไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การค้นคว้าอิสระ เร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกยางพาราไทยไปมณฑลยนูาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา: อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายของประเทศไทย มีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์การสง่ออกยางพาราไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย การขนส่งยางพาราผ่าน
เส้นทาง R3A ศกึษาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การสง่ออกยางพาราไทยไปยงั สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปัจจบุนัเสนอแนวทางการสง่ออกยางพาราไทยไปยงัสาธารณรัฐ ประชาชนจีนท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย ของประเทศไทย 
 1. ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ ซึ่งผู้ศึกษาได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์โดย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage)  
 2. ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการสง่ออกยางพาราไทยไปมณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งผู้ ศึกษาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 
 3. การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการ
ส่งออกยางพาราไทยไปมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และการสร้างแนวทาง การพฒันาการ
สง่ออกยางพาราไปมณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีน          
 
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 การศึกษาพบว่าข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจส่วนใหญ่จดัตัง้ในรูปแบบบริษัทจ ากดั 
สญัชาติไทย เป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งจ านวนทนุจดทะเบียนต ่ากวา่ 50,000,000 บาท มีจ านวนบคุลากรต ่า
กว่า 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ใช้วิธีการขนส่ง
ยางพาราด้วยพาหนะของบริษัทเอง ความถ่ีมากกวา่ 12 ครัง้ตอ่สปัดาห์ มีจ านวนรายรับโดยเฉลีย่ตอ่เดอืน 
ต ่ากว่า 500,000 บาท รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 100,001-500,000 บาท ระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจระหวา่ง 5-10 ปี นิยมใช้พาหนะขนสง่ประเภทกึ่งพว่ง  
     ผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกยางพาราไทยไปมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ภาพรวมด้านกายภาพสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจด้านบวกมากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสงัคม
วฒันธรรม ซึ่งการประเมินมีคา่เฉลี่ยเท่ากนั และด้านการเมืองและกฎหมายสง่ผลกระทบน้อยที่สดุจาก 4 
ด้าน สว่นมากภาพรวมด้ายกายภาพก็สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจด้านลบมากที่สดุด้วยเช่นกนั อนัดบัรองลงมา 
ได้แก่ ด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและกฎหมายสง่ผลกระทบน้อยที่สดุจาก
ทัง้ 4 ด้านของการศกึษาครัง้นี ้
     หากวิเคราะห์ตามด้านยอ่ย พบว่า ด้านเศรษฐกิจ มีด้านที่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจมากที่สดุ ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านสงัคมและวฒันธรรม มีผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สดุ ได้แก่ ระบบ
การจราจรของเส้นทางขนสง่ ด้านกายภาพมีผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สดุได้แก่ ลกัษณะของภมูิประเทศ
ของเส้นทางขนส่งและด้านการเมืองและกฎหมาย มีผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สุด ได้แก่ นโยบายการ
พฒันาของรัฐบาลไทย 
      ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตา่งๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการสง่ออกยางพาราไทยไป
มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และการสร้างแนวทางการพฒันาการส่งออกยางพาราไทยไป
มณฑลยนูาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
    1. ด้านเศรษฐกิจ 
  กลุม่ตวัอย่างและกลุม่ให้ข้อมลูได้แสดงความกงัวลกบัสภาพเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตวั
ธุรกิจการสง่ออกในพืน้ที่ยงัคงพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลกั ซึ่งสภาพเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
สง่ผลต่อจ านวนของลกูค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย จ านวนธุรกิจการสง่ออกรายใหม่ที่ต้องการเข้า
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มาแขง่ขนั ดงันัน้ผู้ประกอบการต้องการจดัตัง้สมาคมผู้สง่ออกอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อให้เป็น
ศนูย์กลางการให้ความชว่ยเหลอืตา่ง ๆ สร้างกฎระเบียบมาตรฐานให้กบัธุรกิจการสง่ออกในพืน้ท่ี และช่วย
ประสานการด าเนินธุรกิจของสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันผ่านการแบ่งโควตาการส่งออกยางพาราไทย
ให้กบัสมาชิกอย่างเหมาะสม นอกจากนีรั้ฐบาลควรผลกัดนันโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยืนทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายการสง่ออกสินค้าไทยในตลาดพืน้ที่ต่าง ๆ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่สอดรับกับนโยบายพฒันาเขตเศรษฐกิจเชียงของที่จะผลดัดนัให้เป็นศนูย์กลางด้านโลจิ
สติกส์ของจงัหวดัเชียงรายสูก่ารค้าชายแดนอนภุมูิภาคลุม่น า้โขงได้ 
   2. ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
       ผู้ ให้ข้อมลูได้กลา่วถึงสถานการณ์ที่คนจีนที่เข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทยยดึหลกัการ
ท างานให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทัง้ระบบ ตัง้แต่การจัดหาวตัถุดิบหรือสินค้า การจัดหาวิธีการและ
ด าเนินการขนส่ง รวมถึงการเป็นผู้จัดจ าหน่ายในตลาดจีนปลายทางด้วยตนเองท าให้คนไทยในฐานะ
เจ้าของประเทศเสียโอกาสและผลประโยชน์มากมายในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ผู้ประกอบการจึง
ควรสร้างภาคีความร่วมมือกนักบัผู้สง่ปัจจยัและรัฐบาลในการด าเนินวงจรการจดัการห่วงโซ่อปุทานของ
สินค้ายางพาราต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ควรเป็นสิทธิที่คนไทยที่ได้ท างานนัน้ ๆ หรือให้ซือ้วตัถดุิบ
หรือสินค้าผ่านธุรกิจของคนไทยเท่านัน้ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ได้ตกอยู่กับคนไทยให้มากที่สุด 
นอกจากนี ้เอกชนควรร่วมมือกับรัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีความพร้อมอย่างจริงจัง โดย
สนบัสนนุการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ สง่เสริมความเข้าใจแก่คนในชมุชนอ าเภอ
เชียงของ ให้มีความพร้อมสามารถปรับตวัตอ่การค้าชายแดนในพืน้ที่ได้ เพื่อสนบัสนนุให้ธุรกิจการสง่ออก
มีศกัยภาพในการแขง่ขนัของในระดบัภมูิภาคไปได้ในขณะเดียวกนัชมุชนก็สามารถปรับตวัอยูร่่วมกบัการ
พฒันาพืน้ท่ีให้เป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ของจงัหวดัเชียงราย ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ าเภอเชียงของ ได้อยา่งยัง่ยืน 
   3. ด้านกายภาพ 
         กลุ่มตวัอย่างโดยเฉพาะพนกังานขบัรถได้กล่าวถึงเส้นทางการขนส่ง R3A ที่มีสภาพ
ทรุดโทรมและเป็นทางคดเคีย้วลาดชัน ยากต่อการขับขี่ท าให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครัง้ ดังเหตุการณ์
รถบรรทกุเกิดอบุตัิเหตเุสียหลกัตกเหว รถบรรทกุคว ่าท าให้ยางพาราถกูเทกระจาดเสียหาย พนกังานขบั
รถบรรทุกเช่ียวชนคนหรือรถยนต์ของคน สปป.ลาว ท าให้เกิดคดีความมากมาย ซึ่งสาเหตุส าคญัของ
ปัญหา คือ พนกังานขบัรถขาดความช านาญในการขบัขี่เส้นทางดงักลา่วผู้ ให้ข้อมลูฝ่ายผู้ประกอบการจึง
เสนอแนะให้รัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก ควรจัดหลกัสตูรอบรมฝึกฝนเพื่อผู้ขบัขี่รถบรรทกุเส้นทาง 
R3A โดยเฉพาะ ในการสร้างทกัษะความช านาญในการขบัขี่และมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายท้องถ่ินของ 
สปป.ลาว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือติดตอ่ขอรับความชว่ยเหลอืได้อยา่งเหมาะสมเมือ่
เกิดเหตกุารณ์ไมค่าดคิดอยู ่สปป.ลาว และยงัเป็นการผลติพนกังานขบัรถรายใหมเ่ข้าสูธุ่รกิจการสง่ออกที่
ก าลงัขาดแคลนอยู่ได้อีกด้วย นอกจากนี ้รัฐบาลไทยจึงควรผลกัดนัการเจรจา 3 ฝ่าย ในการหาวิธีการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง และพฒันาสร้างทางดงักลา่วท าให้การเดินทางขนสง่มีความสะดวกรวดเร็ว ลดการเกิด
อบุตัิเหตทุางจราจรลง เกิดผลดีตอ่ทัง้ประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนในระยะยาว 
    4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
         กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูได้กลา่วถึงการรับการบริการที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัจากเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ การกระจายข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐที่ไม่ทัว่ถึง การยื่นเอกสารส่งออกต่าง ๆ ที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและขัน้ตอนมากมาย ท าให้ใช้เวลานาน บางครัง้ผู้ประกอบการจึงต้องพึ่งพาการจ่าย
คา่ธรรมเนียมพิเศษ เพื่อท าให้การด าเนินการ โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสาร สง่ออกสะดวกและรวดเร็ว
ขึน้กวา่ปกติ นอกจากนี ้รัฐบาลลาวยงัไมม่ีมาตรฐานและความแนน่อนในการออกกฎหมายและนโยบายที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการการส่งออก ท าให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถวางแผนและปรับตัวต่อการ
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เปลีย่นแปลงได้ เสยีเวลาและคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ฉะนัน้จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ผู้ให้ข้อมลูเห็นด้วยกบัการ
ปรับปรุงและพฒันาความเป็นสากลของระบบการส่งออกระหว่างประเทศ การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐของประเทศต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง ควรปฏิบตัิตามระเบียบ ขัน้ตอน และมีระยะเวลา
การปฏิบตัิงานเดียวกนั ท าให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจดัการขัน้ตอนการสง่ออกได้ง่าย เหมาะสม 
และทนัเวลามากขึน้ ในขณะเดียวกันการจัดตัง้ศูนย์การบริการส่งออก (Exporting One-stop Service) 
เพื่อการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึน้ ก็เป็นการมุ่งท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการและ
รักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบการและรัฐบาลมากที่สดุ โดยที่ผู้ประกอบการไมจ่ าเป็นต้องเดินทางไป
ด าเนินการเอกสารสง่ออกยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้ยุง่ยากและเสยีเวลา 
แนวทางการพฒันาการส่งออกยางพาราไทยส าหรบัภาคเอกชน 
      1) ควรจดัตัง้สมาคมผู้สง่ออกในพืน้ที่อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อสร้างความยัง่ยืนใน
ธุรกิจและให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชิกผู้ประกอบการสง่ออกในพืน้ท่ี 
     2) ควรให้ความส าคญัต่อตลาดการค้าจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ในภมูิภาคนี ้ที่จะช่วยให้ธุรกิจ
การสง่ออกตา่งๆ ในพืน้ท่ีตา่งเติบโตไปด้วยกนั 
     3) ควรตระหนกัในการสร้างภาคีความร่วมมือกันกบัผู้ส่งปัจจยัและรัฐบาลในการด าเนินวงจร
การจดัการห่วงโซ่อปุทานของสินค้ายางพารา ที่จะขนสง่ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประโยชน์ตก
อยูก่บัคนไทยให้มากที่สดุ 
     4) ควรปฏิบตัิตามข้อระเบียบและพิธีการต่าง ๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมายและแจ้งต่อส านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือโทร 1206 เมื่อพบเห็นการ
ด าเนินการสง่ออกที่ทจุริตระหวา่งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐ 
    แนวทางการพฒันาการส่งออกยางพาราไทยส าหรบัภาครฐั 
      1) ควรผลกัดนันโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน เช่น นโยบายสง่เสริมการลงทนุ
ในพืน้ท่ี การให้สทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการสง่ออกเป็นต้น 
     2) ควรสง่เสริมการค้าชายแดนให้มีความพร้อมอยา่งจริงจงั ในการพฒันาความรู้ความสามารถ
ให้แก่บคุลากรผู้สง่ออกยางพาราไทยให้สามารถปฏิบตัิงานในกิจการสง่ออกได้อยา่งถกูต้องและมีคณุภาพ 
สร้างความเข้าใจตอ่ชมุชนให้มีความพร้อมรับกบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  
    3) ควรจัดท าหลกัสตูรอบรมฝึกฝนเพื่อผู้ขบัขี่รถบรรทุกเส้นทาง R3A โดยเฉพาะเพื่อการสร้าง
ทกัษะความช านาญในการขบัขี่ 
    4) ควรจัดตัง้ศูนย์การบริการเพื่อการส่งออก (Exporting One-stop Service) ในการให้ความ
ช่วยเหลอืประสานงานแก่ผู้ประกอบการสง่ออกยางพาราไทยในด้านเอกสารการสง่ออกมุง่ท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในกาขอรับบริการและรักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบการและรัฐบาลมากที่สดุ 
      5) ควรก าหนดระเบียบ ขัน้ตอน และระยะเวลาการปฏิบตัิงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้
ผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อการบริหารจดัการขัน้ตอการสง่ออกยางพาราได้อยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 
     6) ผู้ ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เจตนาทุจริตการได้รับบทลงโทษตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
      7) ควรสร้างมาตรฐานเดียวกนัทัง้ระบบสง่ออก โดยรัฐบาลไทยควรหารือเจรจากบัรัฐบาลลาว
และจีน ในการปรับปรุงและพฒันาการบริการภาครัฐที่เก่ียวข้องกบัการสง่ออกเพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ลกูค้าติดตอ่ธุรกิจได้อยา่งเข้าใจตรงกนัในการค้าระหวา่งประเทศ 
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อภปิรายผล 
     สถานการณ์การสง่ออกยางพาราไทยไปมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สว่นใหญ่เป็น
การติดตอ่ธุรกิจโดยใช้ความสมัพนัธ์แบบสนิทสนมกนัระหวา่งลกูค้าจีนกบัผู้ประกอบการไทยลกูค้ามกัเป็น
ผู้ เข้ามาติดตอ่จ้างให้ธุรกิจการสง่ออกด าเนินการสง่ออกยางพาราให้ ตัง้แตก่ารจดัหารถบรรทกุขนสง่ การ
ยื่นเอกสารพิธีการศลุกากร ตลอดจนการด าเนินการตามขัน้ตอนการสง่ออกตา่ง ๆ จากประเทศต้นทางไป
จนถึงปลายทาง และผู้ประกอบการไทยจะจดัหาน าเข้าสินค้าซึ่งสว่นใหญ่เป็นผลิตผลการเกษตรจากจีน
กลบัมาด้วยเช่นเดยีวกนั สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชลธิดา พรมจกัร (2557:56) [5] ที่กลา่วไว้วา่ การค้า
ระหว่างไทยและจีน เป็นการร่วมมือในการจดัหาสินค้าและการจดัสง่ จีนต้องการล าไย “เราก็จดัหาล าไย
ส่งให้ โดยมีการระบุวนัและเวลาที่ชดัเจน และขนส่งไปพร้อมกับไปรับสินค้าผกัจากจีนเข้ามา และสว่น
ใหญ่จะไมม่ีอะไรติดขดัเนื่องจากเถ้าแก่กบัเถ้าแก่คยุกนัแล้วครับ” โดยขัน้ตอนการขนสง่ด้วยรถบรรทกุไทย
ประเภทรถตู้บรรทุก จ าเป็นต้องขนถ่ายสินค้าจากรถตู้บรรทุกไทยไปยังรถตู้บรรทุกจีนหรือรถบรรทุก
ประเภทอื่นบริเวณหน้าด่านบ่อเต็น สปป.ลาว เนื่องจากรัฐบาลจีนยงัไมอ่นญุาตให้รถบรรทกุไทยประเภท
ใดก็ตามขนสง่สินค้าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้โดยตรง วิธีการนีใ้ช้เวลาขนถ่ายสินค้าค่อนข้างนาน 
ผู้ประกอบการจึงนิยมใช้รถบรรทกุประเภทรถกึ่งพ่วง เนื่องจากรถบรรทกุชนิดนีส้ามารถถอดตวัพ่วงท้าย 
ให้รถหวัลากจีนสามารถลากจงูตวัพ่วงท้ายที่มีสนิค้าบรรจอุยูน่ าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทนัที 
     ผู้ประกอบการจะสามารถสง่ออกยางพาราไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มากน้อยเพียงใด
ขึน้อยู่กบัด้านเศรษฐกิจเป็นตวัขบัเคลื่อนความต้องการของลกูค้า ซึ่งมีผลกระทบมากที่สดุตอ่การสง่ออก
ยางพาราไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจบุนั สอดคล้องกบัทฤษฏีความได้เปรียบอยา่งสมบรูณ์ 
(Absolute Advantage Theory) ของ อดมั สมิธ [6] ที่กลา่ววา่ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะเกิดขึน้
ได้ ถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีความสามรถในการผลิตสินค้าที่ต่างกบัประเทศคูค้่าอีกประเทศหนึง่ 
โดยประเทศที่สามารถสง่ออกสนิค้าของตนได้มากกวา่ ถือเป็นประเทศที่ได้เปรียบโดยสมบรูณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
         จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบตอ่
ธุรกิจการส่งออกยางพาราไทยไปมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา : อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ดงันี ้
         1) สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ควรมีส่วนร่วมในการจัดตัง้สมาคมผู้ส่งออก
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จดัท าสิง่พิมพ์เพื่อการให้ความรู้เก่ียวกบัการค้าชายแดนและการน าเข้า – 
สง่ออก เพื่อเป็นทางหนึง่ในการสร้างความรู้ให้กบัผู้ประกอบการและผู้สนใจตอ่การค้าชายแดน 
        2) หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการควรสร้างระบบวงจรหว่งโซอ่ปุทาน
ที่มีประสทิธิภาพและครอบคลมุส าหรับคนไทย เพื่อคนไทยจะได้รับผลประโยชน์มากที่สดุ 
     ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
        1) ควรศึกษาลักษณะ บทบาทหน้าที่ และประโยชน์ในการจัดตัง้สมาคมผู้ ส่งออก
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
       2) ควรศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจน าเข้าสินค้าไทยจากมณฑลยูนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กรณีศกึษา:  อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
        3) ควรศึกษาแผนยุทธศาสตร์การปรับตวัและพฒันาของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ใน 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ในบริบทพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการบริการโลจิสติกส์ 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนป้ันดาว 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนนายร้อยปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ใน 4 ด้าน คือ ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน ด้าน
การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุและด้านการมีสว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม 
ประเมินผล กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองที่สง่บตุรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยปัน้ดาว อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 142 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
การมีส่วนร่วมผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยปัน้ดาว อ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณโุลก โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม อยูใ่นระดบัมาก ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุ อยูใ่นระดบัปานกลาง และด้านที่มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ
คือ ด้านการมีสว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค าส าคัญ การมีสว่นร่วม, การบริหารจดัการศกึษา 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the participation of parents in educational 
management. Of the cadet Pahdao School, Muang District, Phitsanulok Province in 4 aspects: 
participation in planning Participation in activities The participation in investment and the 
participation in monitoring and evaluation The sample group consisted of 142 parents who sent 
their children to study at the school of Pho Dao District, Mueang District, Phitsanulok Province. 
data collection Including the 5 level rating scale questionnaire. The statistics used in data 
analysis were the average score and the standard deviation. It was found that the participation 
of parents in educational management of the cadet school in Mueang District, Phitsanulok 
Province was included in High level When considering each aspect The results showed that The 
highest average value is Participation in planning In the high level, followed by participation in 
activities At a high level The participation in investment At a moderate level And the lowest mean 
value is The participation in monitoring and evaluation is at a moderate level. 
Keywords: participation, educational management 
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บทน า 
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติพทุธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้ระบใุนมาตรา 
43 วรรค 2 ว่าการจดัการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเอกชนทัง้นีต้ามที่กฎหมายบญัญัติ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 14-
15) โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการศึกษาตามมาตรา  57 ได้ระบุว่า
การมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของผู้ปกครองโดยสรุปว่าหน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบคุคลใน
ผู้ปกครองให้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ความช านาญและภมูิปัญญา
ท้องถ่ินของบคุคลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชผูู้ที่สง่เสริมและสนบัสนนุการ
จดัการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 28) มาตรา 8(2) ที่ก าหนดให้จดัการศกึษาโดยยดึหลกัที่วา่ให้
สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาคือผู้ปกครองจะมีบทบาทร่วมกบัสถานศกึษาในการจดัการศกึษาเพื่อ
พฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพสามารถสนบัสนนุทรัพยากรเพื่อการศกึษาตามความเหมาะสมและจ าเป็นตอ่
การสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในฐานะคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานโดยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคณุวฒุิตลอดจนมีสว่นร่วมในการจดัท าหลกัสตูรและการประเมินผล   ใน
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 29 ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคลครอบครัวผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบนัศาสนาสถานประกอบการและ
สถาบนัสงัคมอื่นสง่เสริมความเข้มแข็งของผู้ปกครองโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในผู้ปกครองและใน
หมวดที่ 8 มาตราที่ 55 ได้ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สินทัง้ภาครัฐองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินบคุคลครอบครัวผู้ปกครององค์กรผู้ปกครองเอกชนองค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นและต่างประเทศมาให้จัดการศึกษา  
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2544: 28) ปัจจุบนัการศกึษาไม่ได้เป็นเร่ืองของครูและโรงเรียนเทา่นัน้แตจ่ะต้องมี
การประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและบคุคลในผู้ปกครองให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
 สงบ ประเสริฐพนัธุ์ (2543: 45) ได้ให้ความส าคญักบัการให้ผู้ปกครองเข้ามามสีว่นร่วมในการจดั
การศึกษาวา่การจดัการศกึษาในอนาคตควรเป็นรูปแบบการศึกษาโดยการกระจายอ านาจการศกึษาไปสู่
ท้องถ่ินอย่างเบ็ดเสร็จเพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนและประชาชนในการจัดการศึกษาของท้องถ่ินซึ่ง
สอดคล้องกบัรูปแบบการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการที่มีการกระจายอ านาจการจดัการศกึษา
จากสว่นกลางหรือจากเขตพืน้ที่การศึกษาไปยงัสถานศึกษาโดยตรงให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จมีความอิสระทุกๆด้านที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการงาน
งบประมาณงานบคุลากรและการบริหารงานทัว่ไปด้วยระบบการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียหรือมีสว่น
เก่ียวข้องโดยตรงคือผู้ปกครองนกัเรียนและผู้ ปกครองภายใต้กรอบนโยบายเขตพืน้ที่การศึกษาก าหนด
ทัง้นีต้้องมีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและให้สงัคมตรวจสอบได้ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เช่ือมัน่ในสถานศึกษาและมีความเต็มใจที่จะสนบัสนุนในเร่ืองของการเงินและการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน 
      จากที่กลา่วมาทัง้หมดนัน้การบริหารโรงเรียนจะสมัฤทธ์ิผลได้นัน้ต้องมาจากพืน้ฐานการมีส่วน
ร่วมของผู้ ปกครองและผู้ ปกครองในทุกๆด้านทัง้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ไปเพราะว่าในผู้ปกครองมีทรัพยากร
ต่างๆมากมายที่สามารถนามาใช้ในการบริหารโรงเรียนเช่นภมูิปัญญาท้องถ่ินทนุบคุลากรวฒันธรรมทัง้นี ้
การที่โรงเรียนสามารถให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารนัน้โรงเรียนต้องสามารถ
จดักิจกรรมสนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ปกครองได้ 
     โรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่มีนโยบายในการน าโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยเน้นให้ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
ในการจดัการศกึษาให้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยมีเปา้หมายเพื่อพฒันาโรงเรียนให้ได้
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มาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่โรงเรียนของผู้ปกครองอย่างแท้จริงโดยมีมาตรการสง่เสริมให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาเพื่อให้โรงเรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ในผู้ปกครองอยา่งแท้จริง
จากนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิของโรงเรียนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครองอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอดแตย่งัขาดการด าเนินการติดตามที่แท้จริงของผู้ปกครอง
ตอ่การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียน  
     ดังนัน้เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิษณโุลก ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนเพราะระบบทางสงัคม
ที่มีความส าคญัตอ่การบริหารโรงเรียนซึง่ตรงกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาไมว่า่จะเป็น
การมีสว่นร่วมในการวางแผนการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจการมีสว่นร่วมในการด าเนินงานการมีสว่นร่วม
ในการประสานงานการมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
ติดตามผลการจดัการศึกษาที่บ้านหรือการเข้ามามีส่วนร่วมจดัการศึกษาในโรงเรียนบทบาทของพ่อแม่
ผู้ปกครองในการเข้ามามีสว่นร่วมจดัการศึกษาจึงถือเป็นตวัชีว้ดัหนึ่งที่ส าคญัอนัจะสง่ผลต่อความส าเร็จ
ของการจดัการศกึษาตอ่ไป 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง  จังหวดัพิษณุโลก เพื่อปรับปรุงพฒันา
บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ในการ
ก าหนดนโยบาย ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน ด้านการมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม ด้านการมีสว่นร่วม
ในการลงทนุและด้านการมีสว่นร่วมในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ บงัเกิดประโยชน์
สงูสดุแก่โรงเรียน ผู้ปกครองและประเทศชาติตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก    
      2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตงัอย่างเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองใน
การบริหารการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก โดยจ าแนกตามเพศ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
      ผู้ปกครองนกัเรียน ของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ที่มีต าแหนง่หน้าที่ตา่งกนั 
ยอ่มมีความคิดเห็นแตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1) ขอบเขตเนือ้หา 
            การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก โดยมีขอบเขตเนือ้หาตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ได้
ก าหนดสาระส าคญัไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา โดย
แบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน ในการก าหนดนโยบาย ดงันี ้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด้านการมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุและด้านการมีสว่นร่วมในการ
ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
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2) ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
           - ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ปกครองที่สง่บตุรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
ปัน้ดาว อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก มีจ านวน  142 คน 
          - กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองที่สง่บตุรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยปัน้ดาว อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพิษณโุลก มีจ านวน  142 คน ซึง่ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ของตารางเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบสุม่อย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) 
3) ขอบเขตด้านตวัแปร 
          - ตวัแปรต้น ได้แก่สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา 
และต าแหนง่หน้าที่ 
           - ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมีสว่นร่วม
ในการวางแผน 2) ด้านการมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม 3) ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุและ 4) ด้านการมี
สว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
4) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
          - ศกึษาในพืน้ท่ี โรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก    
5) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
           - ระยะเวลาในการศกึษาวิจยั  ในช่วงระหวา่งปีการศกึษา 2561 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) ท าให้ทราบข้อมลูการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก    
      2) น าผลจากการศึกษาในครัง้นีไ้ปเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการสง่เสริมปรับปรุงและพฒันาการมี
สว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาค้นคว้า เร่ือง การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ผู้ศกึษาค้นคว้าได้น าเสนอตามล าดบั 
ดงันี ้
 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ต าแหนง่หน้าที่ 
      2) วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนปัน้ดาว 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก โดยการหาคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       3) วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจยั 
 สรุปผลการศึกษา  ได้ดังนี ้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก  โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ผู้บริหารได้ให้ความส าคญั และได้ด าเนินการครอบคลมุในทกุ ๆ ด้าน คือ 
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1) ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน 2) ด้านการมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม 3) ด้านการมีสว่นร่วมในการ
ลงทนุและ 4) ด้านการมีสว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
      ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
ได้ให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมสนบัสนนุการสอนนกัเรียนให้มีความ สามารถในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ 
และให้สนบัสนนุการจดักิจกรรมของโรงเรียนมีสว่นในการสง่เสริมและพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถ
ด้านวิชาการสงูขึน้ และให้มีสว่นร่วมในการเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรและแผนการเรียนในแตล่ะ
ระดบัชัน้เหมาะสมกบัความ สามารถของนกัเรียน ตามล าดบั 
      ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นผู้มีความรับผิดชอบของครู และการมี
ประสบการณ์ท าให้มีความสามารถในด้านการสอนที่ดี ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิ
ตนของครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นกัเรียน และให้มีส่วนร่วมในการสร้างขวญั และก าลงัใจ เพื่อเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของบคุลากร ตามล าดบั 
      ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้
ให้ผู้ปกครองได้สนบัสนนุในการจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน เช่น การจดัทนุการศึกษาให้นกัเรียน 
รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่นกัเรียน มีการติดตอ่ประสานงาน แจ้งข้อมลูข่างสารให้แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน และ.ให้ผู้ปกครองสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอาหารเสือ้ผ้า 
อปุกรณ์การเรียน ตามล าดบั 
     ด้านการมีสว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารได้ให้ผู้ปกครองได้สนบัสนนุในการให้บริการด้านสขุภาพแก่นกัเรียน การเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุโรงเรียน  
      การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตงัอย่างเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก  โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ผู้บริหารได้ให้ความส าคญั และได้ด าเนินการครอบคลมุในทกุ ๆ ด้าน คือ 
1) ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน 2) ด้านการมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม 3) ด้านการมีสว่นร่วมในการ
ลงทนุและ 4) ด้านการมีสว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล ตามล าดบั สอดคล้องกบังานวิจยัของ วี
ระพงษ์ พลสอน (2556) ได้ศึกษาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบาก
มิตรภาพท่ี 83 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธานี เขต5โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศกึษา
การมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง  ในการจดัการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่83 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจดัการศกึษาโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพท่ี 83 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ 
การบริหารทัว่ไป  การบริหารบคุคล  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารวิชาการ และสามารถสรุปผล
ตามรายด้าน ได้ดงันี ้ 
 ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
ได้ให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมสนบัสนนุการสอนนกัเรียนให้มีความ สามารถในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ 
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และให้สนบัสนนุการจดักิจกรรมของโรงเรียนมีสว่นในการสง่เสริมและพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถ
ด้านวิชาการสงูขึน้ และให้มีสว่นร่วมในการเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรและแผนการเรียนในแตล่ะ
ระดบัชัน้เหมาะสมกบัความ สามารถของนกัเรียน ตามล าดบั สอดคล้องกบังานวิจยัของวีระพงษ์ พลสอน 
(2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่  83 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่  83 ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ข้อเสนอแนะดงันี1้) ด้านวิชาการ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมเสนอแนะความคิดเห็น
ร่วมวางแผนจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้มากขึน้ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นผู้มีความรับผิดชอบของครู และการมี
ประสบการณ์ท าให้มีความสามารถในด้านการสอนที่ดี ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิ
ตนของครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นกัเรียน และให้มีส่วนร่วมในการสร้างขวญั และก าลงัใจ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ตามล าดบั  สอดคล้องกับงานวิจัยของ แอดเลอร์ (Adler, 
2539: 11) ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาและการรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มี
ผลกระทบต่อการให้อ านาจครู (A study of teacher’ Perceptions of School – Based Management’s 
Impact on Teacher Empowerment) ผลการวิจยัพบว่า 1) การให้อ านาจในโรงเรียนคือการให้ครูมีส่วน
ร่วมในการบริหาร การสนบัสนนุและการท างานเป็นทีม 2) ปัจจยัการกระตุ้นให้ครูมีสว่นร่วมใน SBM คือ 
การร่วมมือท างานความก้าวหน้าทางอาชีพครูการพฒันาของโรงเรียนและการสื่อสารของโรงเรียน 3) สิง่ที่
ท้าทายให้ครูมีสว่นร่วมใน SBM คือ ครูได้ร่วมสร้างมติในเร่ืองส าคญัของโรงเรียน 4) การตดัสนิใจในระดบั
โรงเรียนมี 5 ด้าน คือ การวางแผน การด าเนินงาน การพัฒนาครู การบริหารบุคคล และการบริหาร
งบประมาณ 5) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการท างานของทีม SBM คือการสนบัสนนุและการอ านวยความสะดวก
โดยผู้บริหารโรงเรียน 6) ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจในโรงเรียนคือการมีสว่นร่วมของบคุลากร 7) ครูมี
ความรู้สึกว่าได้รับอ านาจเนื่องจากได้มีส่วนร่วมใน SBM และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
โรงเรียน 
 ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ผู้บริหารได้
ให้ผู้ปกครองได้สนบัสนนุในการจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน เช่น การจดัทนุการศึกษาให้นกัเรียน 
รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่นกัเรียน มีการติดตอ่ประสานงาน แจ้งข้อมลูข่างสารให้แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน และ.ให้ผู้ปกครองสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอาหารเสือ้ผ้า 
อปุกรณ์การเรียน ตามล าดบั สอดคล้องกบังานวิจยัของ วีระพงษ์ พลสอน (2556) ได้ศกึษาการมีสว่นร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่  83 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านงบประมาณ โรงเรียนควรให้
ความส าคญัและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าแผนจดัตัง้งบประมาณ และแตง่ตัง้
ให้ผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณให้มากขึน้ เช่นคณะกรรมการ
จดัซือ้จดัจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้นด้านการมีสว่นร่วมในการ
ก ากบั ติดตาม ประเมินผล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ผู้บริหารได้ให้ผู้ปกครองได้
สนบัสนนุในการให้บริการด้านสขุภาพแก่นกัเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุ
โรงเรียน และข้อ 6 เสนอแนะให้ผู้ปกครองสนบัสนนุในการจดัห้องน า้ ห้องส้วมให้สะอาดและพอเหมาะกบั
จ านวนนกัเรียน ตามล าดบั สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก อนนัต์ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี
สว่นร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาบรีุรัมย์เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยด้านการบริหารทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากที่สดุ   
 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดิเรก อนนัต์ (2556) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การ
มีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทัว่ไป และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศกึษาพบวา่มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
      ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปัญหาที่พบคือ การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งในเร่ืองดงักลา่วควรรายงานผลการเรียนของนกัเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
อยา่งเป็นประจ าตอ่เนื่อง เพื่อให้ผู้ปกครองคอยช่วยเหลอืดแูลนกัเรียนในกรณีที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 
     ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ปัญหาที่พบคือ การจัดประชุมของโรงเรียนเพื่อชีแ้จง
ผู้ปกครองและนกัเรียนก่อนเปิดภาคเรียนมีความเหมาะสม ซึ่งในเร่ืองดงักลา่วควรจดัประชมุของโรงเรียน
เพื่อชีแ้จงผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทกุครัง้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแผนการเรียน
การสอน กิจกรรม งานตา่ง ๆ ที่จดัขึน้ 
     ด้านการมีสว่นร่วมในการลงทนุ ปัญหาที่พบคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียนมีสว่นร่วม
สนบัสนนุกิจกรรมของโรงเรียน ซึง่ในเร่ืองดงักลา่วควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียนมีสว่นร่วมสนบัสนนุ
กิจกรรมของโรงเรียน จดัการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ปกครอง 
      ด้านการมีสว่นร่วมในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล ปัญหาที่พบคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งในเร่ืองดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนนุโรงเรียน มีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งโรงเรียนและผู้ปกครอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นที่มีตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพความพึงพอใจของผู้ ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนปัน้ดาว อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่การจดัการศกึษา
ของโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครอง        
สว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชรและ 2) เปรียบเทียบคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลของประชาชนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นีค้ือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัก าแพงเพชร ระดบัเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 90 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกตา่ง
รายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบวา่ 1. คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัก าแพงเพชร 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมกบัสงัคม รองลงมาคือด้านบคุลิกภาพ และด้านมนษุยสมัพนัธ์ตามล าดบั 2. คณุลกัษณะที่พงึประสงค์
ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ อาย ุวฒุิการศกึษาไม่
แตกตา่งกนั  
ค าส าคัญ  คณุลกัษณะที่พงึประสงค์  
ค า 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the desirable characteristics of local 
administrative organizations in Kamphaeng Phet Province and 2) to compare the desirable 
characteristics of local administrative organizations in Kamphaeng Phet Province Classified by 
personal factors of the people. The sample used in this research is Leader of the local 
administrative organization, Kamphaeng Phet Province Municipal level, subdistrict administrative 
organization, 90 people using questionnaires as a tool to collect data. Data analysis using 
percentage, mean, standard deviation One-way analysis and analysis of variance Test the double 
differences with Shefe's method. The results of the research were as follows: 1. Desirable 
characteristics of local administrative organizations in Kamphaeng Phet province The overall 
picture is at a high level and when considered individually Desirable characteristics of local 
government organization leaders in Kamphaeng Phet Province 3 Social participation Followed by 
personality and human relations, respectively. 2. Desirable characteristics of local government 
organization leaders in Kamphaeng Phet province When comparing by gender, age, educational 
background, not different. 
Keywords: desirable features 
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บทน า 
 การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินประกอบด้วย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 5 รูปแบบคือ องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล กรุงเทพมหานครฯ และเมืองพทัยา (โกวิทย์ พวง
งาม , 2552: 126-127) การบ ริหารราชการส่วนท้อง ถ่ิน  คื อ  การใ ช้หลักการกระจายอ านาจ 
(decentralization)ให้กบัประชาชนโดยตรง ได้แก่ การกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีอ านาจ
ในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจการต่างๆ ที่เป็นสาธารณะของท้องถ่ินด้วยตนเอง ตามภารกิจหน้าที่ที่ระบใุห้
ด าเนินการอย่างชดัเจน มีพืน้ที่รับผิดชอบชดัเจนมีผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนหรือ
ได้รับการเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 133)  หน้าที่หลกัส าคญัขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน คือการจดับริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานให้ประชาชนเนื่องจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็น
หนว่ยงานท่ีใกล้ชิดกบัประชาชนมากที่สดุ มีผู้บริหารและสมาชิกสภามาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนใน
ท้องถ่ินจึงสามารถรับรู้เข้าใจและตระหนกัถึงปัญหาภายในท้องถ่ินได้ดีสามารถแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของท้องถ่ินได้รวดเร็วตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (โกวิทย์ พวงงาม , 2552: 378-
379) เป็นท้องถ่ินที่เข้มแข็งเกิดการพฒันาด้วยการพึ่งตนเองท าให้เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกทัง้
ยงัเป็นกลไกส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นเสมือนสถาบนัฝึกสอนและเวทีแห่ง
การศึกษาเรียนรู้การเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่
พลเมือง เกิดความเลือ่มใสศรัทธาในระบอบการปกครองประชาธิปไตย (ศกัดิ์ดา โคตรลา่มแขก, 2550: 3) 
 เท่าที่ผ่านมาถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษามากขึน้ แต่ความจริงกลบัปรากฏว่า 
ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไมเ่ข้าใจเร่ืองสิทธิและอ านาจอธิปไตยของตน ความรู้ความเข้าใจ ความตื่นตวัทาง
การเมืองยงักระจุกตวัอยู่กับคนส่วนน้อยที่มีโอกาสเข้าถึง ท าให้คนบางกลุ่มฉวยโอกาสในการ เข้ามามี
อ านาจและแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้การด าเนินงานของหนว่ยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ปรากฏ
ยังไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้ (ดาณุภา ไชยพรธรรม 2551: 201) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มีความเจริญค่อนข้างช้ายงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนได้ดีเท่าที่ควร ดงัเช่นการบริหารของท้องถ่ินในอดีต เรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจ
โดยผ่านระบบผู้ แทน (โกวิทย์ พวงงาม , 2552: 338) เพราะปัญหาหลายประการได้แก่ ปัญหาความ
เพิกเฉยในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในท้องถ่ิน ปัญหาของผู้แทนของประชาชนในท้องถ่ินไม่ตระหนกั
ถึงหน้าที่ของตน ปัญหาผู้แทนแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตวัเอง ปัญหาการเลน่พรรคพวก ปัญหาทจุริต 
การมุ่งหาคะแนนนิยมจากประชาชนเป็นหลกั ปัญหาขาดอ านาจในการบริหาร เป็นต้น และปัญหาที่
ส าคญัประการหนึ่งคือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นตวัแทนของประชาชน ยงัขาดคุณสมบตัิ
หรือแสดงบทบาทหน้าที่ไมต่รงกบัความต้องการของประชาชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 415) 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นแหลง่สร้างผู้น าทางการเมืองในอนาคตผู้น าองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจึงต้องเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง ฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงาน มีอ านาจบริหารงาน
บคุคลเหนือพนกังานของตนได้อยา่งอิสระ มีอ านาจบรรจแุตง่ตัง้ให้คณุให้โทษพนกังานของตนเองได้ โดย
ภารกิจต่าง ๆ ต้องการเน้นประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในท้องถ่ิน
และสามารถท างานได้ตามวตัถปุระสงค์ของการกระจายอ านาจการปกครองสว่นท้องถ่ิน (สรายทุธ์ เศรษฐ
ขจร,2546:27)  ดังนัน้ ผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยในการพัฒนาทางการเมืองท้องถ่ินและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณลักษณะส่วนตัวผู้ บริหารท้องถ่ิน รวมทั ง้การปรับเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างานของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงมี
ความส าคญัอย่างมากที่ต้องปรับบทบาทการบริหารการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถ
บรรลสุ าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี.2544:24)  
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 จากที่กลา่วมาข้างต้น การท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีผู้น าที่ดีก็จะสง่ผลในทิศทางที่ดีต่อการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรอยู่มากมาย ดงันัน้คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะคณุลกัษณะสว่นตวัของผู้น าจะสง่ผลโดยตรงต่อการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาขององค์การที่ผู้นัน้ปฏิบตัิอยู่ ซึ่งจงัหวดัก าแพงเพชรมีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ทัง้หมด 90 
แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 68  แห่ง 
(ส านกังานท้องถ่ินจงัหวดัก าแพงเพชร, 2561)  ผู้วิจยัเองได้มีโอกาสได้ปฏิบตัิงานในฐานะนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวัววั จึงท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองท้องถ่ินในจังหวดัก าแพงเพชร ในด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านมนุษย์สมัพนัธ์ และด้านการมีส่วนร่วมกับสงัคม ดงันัน้
งานวิจยันีจ้ึงเป็นการศึกษาเพื่อน าเสนอคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีดี
จะต้องมีลกัษณะอยา่งไรจึงจะเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการท าการวิจยัครัง้นี ้ผู้วจิยัได้ก าหนดความมุง่หมาย คือ   
      1) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ก าแพงเพชร  
      2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั
ก าแพงเพชร  
 
สมมติฐานการวจิัย   
 คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร แตกต่าง
กนัตาม เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
     1) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
          การศึกษาครัง้นี ้ผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบั เทศบาล และองค์การบริหารสว่นต าบล
ในเขตจงัหวดัก าแพงเพชร 
      2) กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
          ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือ นายกเทศมนตรีต าบลและนายกองค์การบริหารสว่นต าบล
ใน จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 90 คน  
  
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาจะท าการศึกษาถึงคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวดัก าแพงเพชร ซึ่งมีทัง้หมด 6 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการ
บริหาร ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ด้านการมีสว่นร่วมกบัสงัคม 
 
ขอบเขตด้านตวัแปร 
 ตวัแปรที่ผู้วิจยัจะท าการศกึษาในการวจิยัครัง้นี ้แบง่เป็นตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดงันี  ้
      4.1 ตวัแปรต้น (independent variable) คือ คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
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4.1.1 ด้านบคุลกิภาพ 
4.1.2 ด้านความเป็นผู้น า 
4.1.3 ด้านการบริหาร 
4.1.4 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
4.1.5 ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ 
4.1.6 ด้านการมีสว่นร่วมกบัสงัคม 

      4.2 ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัก าแพงเพชร 
ประกอบด้วย 

4.2.1 เพศ 
4.2.2 อาย ุ
4.2.3 วฒุิการศกึษา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) ท าให้ทราบ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ก าแพงเพชร ที่เป็นผู้น าในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมือง เทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
สว่นต าบลในจงัหวดัก าแพงเพชร 
       2) ได้ข้อมูลที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการพิจารณา เลือกผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
คณุลกัษณะที่เหมาะสม 
       3) ได้น าองค์ความรู้ที่ได้ อนัเป็นประโยชน์ไปประยกุต์ใช้ ในงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
จงัหวดัก าแพงเพชรและตลอดจนถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่น ๆ อีกตอ่ไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ก าแพงเพชร มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาระดบัคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ในจังหวัดก าแพงเพชร และเพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวดัก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลผู้ วิจยัน า เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
ล าดบัดงันี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ตอนที่ 2 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดบัคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
จงัหวดัก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน เก่ียวกบัแนวทางจดัการคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ
ผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจยั 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดก าแพงเพชร 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทกุด้านเช่นกนั โดย
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เรียงตามล าดับดังนี ้ด้านการมีส่วนร่วมกับสงัคม ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสมัพันธ์ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านการบริหาร และด้านความเป็นผู้น า  
 2. การเปรียบเทียบคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั
ก าแพงเพชร ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจังหวดั
ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลด้าน เพศ อาย ุวฒุิการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั
ก าแพงเพชร ที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ด้านความเป็นผู้น า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. ระดบัคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัก าแพงเพชร 
จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ก าแพงเพชรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบวา่ด้านบคุลกิภาพ ด้านความ
เป็นผู้น า ด้านการบริหาร  ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านมนษุยสมัพนัธ์และด้านการมีสว่นร่วมกบัสงัคม อยู่
ในระดบัมากทกุด้านเช่นกนั สอดคล้องกบัผลการวิจยัของจนัทนา  ก่ิงทองใบเพ็ชร (2559)  ที่ศึกษาเร่ือง
คุณลกัษณะผู้น าท้องถ่ินที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ประดูง่าม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์ พบวา่ คณุลกัษณะผู้น าท้องถ่ินท่ีพงึประสงค์ตามความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลประดู่งาม อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ
ชยัวฒัน์ กุลศกัดิ์วิมล (2543) ที่ศึกษาเร่ือง คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวดั
นครพนมตามทศันะของข้าราชการครูในโรงเรียนประศกึษาข้าราชการครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาและผู้น า
ท้องถ่ิน พบว่าข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาและผู้น าท้องถ่ิน เห็นว่า สมาชิกสภาเทศบาล ใน
จังหวัดนครพนม ควรมีคุณลกัษณะต่าง ๆ โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกบัผลการศกึษา ทวีศกัดิ์ สมศกัดิ์ (2550) ที่ศกึษาเร่ือง การศกึษาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ
ผู้ ใหญ่บ้านตามทศันะของประชาชนต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวดัน่าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้หมด เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ปุญญาพัฒน์ อุบล (2549) ที่ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพทัยาในทัศนะของ
ประชาชนในเขตเมืองพัทยา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทัง้หมดเช่นเดียวกนั สอดคล้องกบัผลการศกึษา มลัติกา วิลยั (2550) ที่ศึกษาเร่ืองคณุลกัษณะของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่พึงประสงค์ของประชาชน ต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทร
ประการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาพบว่า วีระ ภู่ระหงษ์ (2550) ที่
ศึกษาเร่ือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการที่บุคคลจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าของท้องถ่ินได้นัน้บคุคลนัน้ต้องมี
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์เพียบพร้อมในหลายๆ ด้านจนเป็นที่ไว้วางใจและและเป็นที่ยอมรับให้เป็น
ตัวแทนของคนในท้องถ่ินดงัที่ เอ็ดซิโอนี (Etziononi, 1965: 688 อ้างอิงถึงใน สิงห์ ยิม้แย้ม, 2550: 32) 
กล่าวว่าผู้น าคือบุคคลที่สามารถท าให้บุคคลอื่นยินยอมกระท าตามตนในทุก ๆ เร่ืองและสอดคล้องกบั
แนวคิดที่วา่ผู้น าคือบคุคลที่สามารถท าให้บคุคลอื่นยินยอมกระท าตามตนในทกุๆ เร่ืองและสอดคล้องกบั
แนวคิดที่ว่า ผู้น าคือบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับซึ่งอาจโดยการเลือกตัง้ เป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทหน้าที่เหนือกลุม่สามารถที่จะจงูใจกนัหรือชีน้ าให้สมาชิกของกลุม่รวมพลงั
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ที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม Simon, Smithburg and Thompson, 
1971 อ้างถึงในวิเชียร วิทยาอดุม, 2549: 1)  
 นอกจากนีย้งัพบวา่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร ที่ระบโุดยประชาชนพิจารณาในประเด็นผู้ รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  ผู้น าประกอบอาชีพโดยสจุริตและสามารถตรวจสอบได้ ผู้น ามีความประพฤติในทางที่ดี
งามและเป็นที่ยอมรับ ผู้น าสามารถควบคมุอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ในระดบัสงู จะเห็นได้ว่า
ประชาชนจังหวดัก าแพงเพชร มีความต้องการผู้น าที่เป็นตวัแทนของตนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นหลกั
มากกว่าคนเก่งที่มีความสามารถในการบริหารจดัการงานท้องถ่ิน “นกับริหารมืออาชีพ” (professional 
manager) ทัง้เป็นเพราะประชาชนเร่ิมเข้าใจว่าผู้น าท้องถ่ินมี  ความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กรท าให้ประชาชนเร่ิมตระหนกัแล้ววา่ปัญหาท้องถ่ินที่มีความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างช้า
ยงัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของชมุชนได้ดีเทา่ที่ควรนัน้ สว่นใหญ่มีปัญหามาจากตวัผู้น า
เองที่ขาดคณุธรรมความดีสอดคล้องกบั โกวิทย์ พวงงาม (2552: 415) ที่กลา่ววา่ ปัญหาที่ส าคญัประการ
หนึ่งของท้องถ่ิน คือ ผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ น ายังขาด
คุณสมบตัิหรือแสดงบทบาทหน้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ผู้แทนแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตัวเอง เล่นพรรคพวก ทุจริต และการมุ่งหาคะแนนนิยมจากประชาชนเป็นหลัก ประกอบกับ
ระยะเวลาที่ผ่านมา การเมืองของไทย ได้มีการกล่าวถึงในการใช้อ านาจได้รับมอบจากประชาชนของ
นักการเมืองระดับประเทศถึงความถูกหรือผิด จนกลายเป็นปัญหาขัดแย้งทางการเมืองระดบัชาติใน
ปัจจบุนัท่ียงัหาข้อสิน้สดุไมไ่ด้นัน้ประชาชนจงัหวดัก าแพงเพชรสว่นใหญ่จึงตระหนกัถึงอ านาจที่จะมอบให้
ผู้น าท้องถ่ินท่ีเป็นตวัแทนของตนวา่ควรจะเป็นของผู้น าท้องถ่ินท่ีเป็นคนดีที่มีคณุธรรมมากที่สดุนายเอง 
 2. การเปรียบเทียบคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั
ก าแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจยัสว่นบคุคลพบว่า เพศ อาย ุและการศึกษา ต่างกนัคณุลกัษณะที่
พงึประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้น  
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบตาม 
เพศที่แตกต่างกัน ใน ด้านความเป็นผู้น า แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งจะได้รับการอบรมหลกัสตูรนายก อปท. 
และฝึกอบรมด้านระเบียบกฎหมาย อปท.อยู่บ่อยครัง้ ย่อมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการการจดั
ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน เร่ือง การบริหารราชการท้องถ่ินซึง่ประกอบเป็นรูปแบบองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 5 รูปแบบคือ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล กรุงเทพมหานคร
ฯ และเมืองพทัยา (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 126-127) จึงตระหนกัและเข้าใจถึงความส าคญัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินของตนสามารถสนองความต้องการของท้องถ่ินตรง
เปา้หมายมีประสทิธิภาพ และตระหนกัและเข้าใจถึงความส าคญัของผู้น าท้องถ่ินท่ีจะเป็นตวัแทนเข้าไปใช้
อ านาจในการบริหารงานท้องถ่ินให้เกิดความเจริญหรือล้มเหลวขององค์กรอีกทัง้ผู้ ที่การศึกษาสงูย่อมมี
ความรู้ มีความสามารถหาข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ของท้องถ่ินได้ถกูต้องดีกวา่ 
ท าให้ผู้ที่การศกึษาสงูให้ความส าคญัต่อคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสงู
ในทุก ๆ ด้านสอดคล้องกบัผลการศึกษา นภทัร เพชราภรณ์ (2550)  ที่ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะผู้น าของ
นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ในเขตอ าเภอละแม จังหวดัชุมพร : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง พบว่าทัง้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเว้นส่วนที่จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
และสอดคล้องกบัผลการศกึษา มลัติกา วิลัย (2550) ที่ศึกษาเร่ือง คณุลกัษณะของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่พึงประสงค์ของประชาชนต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางพ่อ จังหวดัสมุทรปราการด้านการ
เปรียบเทียบพบวา่ ประชาชนมีความต้องการนายกองค์การบริหารสว่นต าบลแตกตา่งกนัเมื่อจ าแนกตาม
อาย ุระดบัการศกึษา และอาชีพโดยมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบตามเพศโดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัก าแพงเพชร
ไมแ่ตกตา่งกนัเกือบทกุ เพราะทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากจงัหวดัก าแพงเพชรเป็นจงัหวดัที่มคีวามตืน่ตวัทางด้าน
การเมืองสงูท าให้มีผู้น าที่ต้องการเข้ามาอาสาพฒันาบ้านเมืองของตนจะต้องความรู้ความสามารถและ
ความสนใจเก่ียวกบัการเมืองข้อค้นพบอีกอยา่งหนึ่งคือผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการวางแผนมา
เป็นอย่างดี โดยมีการมอบหมายงานให้กับรองนายก เลขานายก ช่วยกันขบัเคลื่อนองค์กร โดยมีการ
มอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถของบุคลากร ท าให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่วางไว้ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจต่อประชาชนผู้ รับบริหาร และจงัหวดัก าแพงเพชรเป็นจงัหวดัที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองสงูจังหวดัหนึ่ง สงัเกตได้จากที่มีผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการเลือกตัง้เป็นผู้หญิง
หลายคน ทัง้นีผู้้ หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนมีความปราณีตจึงให้ความสนใจในด้านความส าคญัของ
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ด้านบคุลกิภาพและด้านมนษุยสมัพนัธ์มากเป็นพิเศษกวา่เพศชายสอดคล้องกบั 
ถวตัิ วงษ์ทอง (2547) ที่ศึกษาเร่ือง คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารสว่นต าบลจงัหวดั
บรีุรัมย์ พบว่าเพศที่ตา่งกนัของพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลมีความคิดเห็นที่
ต่างกันอย่างมีนยัส าคญัที่ .05 โดยที่เพศหญิงมีความคิดเห็นในระดบัมาก เนื่องจากทกัษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ เนื่องจากทุกคนไม่สามารถท างานเพียงคนเดียวได้ต้องมีทีมงานในการปฏิบัติงาน หากมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างบุคคล จะท าให้ง่ายต่อการบงัคบับญัชาและสะดวกในการประสานงาน ทัง้นี ้
เสนอแนะให้ผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแห่งต้องพยายามหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและ
ของข้าราชการ ลกูจ้างในองค์กรเพื่อพฒันาปรับปรุงข้อบกพร่องให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ หากน าไปปรับปรุงและ
พฒันาตนเองให้ถกูต้องเหมาะสม จะท าให้เกิดความมีประสทิธิผลในการบริหารงาน ท าให้การบริหารงาน
บรรลคุวามส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ และส าเร็จตามภาระหน้าที่ขององค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัมข้ีอเสนอแนะดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวจิยัไปใช้       
  1.1 หน่วยงานและบคุลากรที่เก่ียวข้อง กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรน าข้อมลูที่
ได้ไปเผยแพร่เป็นความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัประชาชน 
  1.2 ควรเผยแพร่ผลการวิจัยซึ่งจะท าให้ผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรู้ว่าผู้ น า
ท้องถ่ินท่ีดีควรมีคณุลกัษณะที่พงึประสงค์และจะต้องมีแนวทางบริหารจดัการองค์กรอยา่งไร 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีความแตกต่างหรือ
เหมือนกนัอย่างไรและสรุปเป็นคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม
เพื่อได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั สิ่งที่ได้รับจริง การไม่ยืนยนัและ
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการซือ้ซ า้เคร่ืองส าอางของผู้ บริโภคในเขตเทศบาลเมืองและศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง การไม่ยืนยันและความพึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม
ประชากรจ านวน 400 คนซึง่ใช้วิธีสุม่แบบบงัเอิญและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนาเพื่อหาคา่เฉลี่ยสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อตัราร้อยละและใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์เส้นทางสมัพนัธ์ โดยใช้เทคนิค PLS-Graph 
ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งที่ซือ้ซ า้เคร่ืองส าอางสว่นมากเป็นเพศหญิง อาย ุ30 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีรายได้ต ่ากว่า 6,000 บาทต่อเดือน และ
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือป้องกันแสงแดด ด้านความคาดหวงัในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางโดยรวมอยู่ในระดบัมากผู้ซือ้มีความคาดหวงัในเร่ืองของคณุภาพของสินค้ามากกว่าด้านอื่น 
ด้านสิ่งที่ได้รับจริง โดยรวมอยู่ในระดับมาก สิ่งที่ผู้ ซือ้ได้รับจริงในเร่ืองของราคาสินค้าที่เหมาะสมกับ
คณุภาพของสินค้ามากกว่าด้านอื่น ด้านการไม่ยืนยนัในภาพรวมอยู่ระดบัมากโดยผู้ซือ้ไม่ยืนยนัเร่ืองของ
การซือ้ตามความนิยมหรือตามแฟชั่นมากกว่าด้านอื่น ด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากผู้ซือ้มี
ความพงึพอใจในเร่ืองรูปแบบสนิค้าและบรรจุภณัฑ์ที่ทนัสมยั สะดวกตอ่การใช้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
คาดหวัง สิ่งที่ได้รับจริงยกเว้นการไม่ยืนยันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความพึงพอใจมีอิทธิพล
ทางตรงตอ่พฤติกรรมการซือ้ซ า้ทกุๆ ด้าน 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การซือ้ซ า้ 
 

Abstract 
 This study aims to study the level of expectation. What actually gets Unconfirmed and 
satisfaction with repetitive cosmetic buying behavior of consumers in the municipality and studying 
the relationship between expectations and what has been received Non-confirmation and satisfaction 
that influenced the purchasing behavior of consumers in the municipality Pathum Thani Province The 
tool is a population survey of 400 people Which uses accidental random methods and analyzes data 
with descriptive statistics to find the mean, standard deviation Percentage and use of inferential 
statistics to analyze correlations using PLS-Graph technique. The research found that Most of the 
samples that bought repeating cosmetics were female, age 30 years and over Education level lower 
than bachelor's degree. Single status, most students with income below 6,000 baht per month and 
the most popular products Is sun protection. In the expectation of choosing to buy cosmetic products 
as a whole, at a high level, buyers have more expectations of product quality than other aspects. In 
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terms of what is actually received at a high level What the buyer actually received in terms of the 
product price that is more suitable for the quality of the product than the other In terms of not being 
verified in the overall picture, the level is very high, and the buyer does not confirm the matter of 
buying according to popularity or fashion rather than other aspects. In terms of overall satisfaction at 
a high level, buyers are satisfied with the modern style of products and packaging. Convenient to use 
the relationship between expectations Actual results, except for unconfirmed, have no influence on 
satisfaction and satisfaction have direct influence on repeat buying behavior in every aspect. 
Keywords: behavior, repeat purchase 
 
บทน า  
 จากสภาวะการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์ความงามในปัจจบุนัมีความรุนแรงมากอนัเนื่องมาจากการ
เข้ามาของกลุ่มคู่แข่งขนัรายใหม่ที่มีจ านวนมากและมีผลิตภณัฑ์ที่คล้ายคลึงกันผสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ยงัมีความเคยชินอยู่กบัการซือ้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นสินค้านวตักรรมเป็นหนึ่งในกระบวนการในการ
ดึงดดูลกูค้าใหมแ่ละการกระตุ้นให้ลกูค้าเดิมมีการซือ้ซ า้กระบวนการพฒันาสินค้าเพื่อค้นหาคดัเลือกและ
การพฒันาสินค้าที่มีคณุภาพต่างจากคู่แข่งโดยน าความต้องการของลกูค้าเป็นเป้าหมายในการพฒันา
สินค้าร่วมกบัผู้ผลิตหรือเป็นนวตักรรมใหมอ่าศยัการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ข้อมลูวิธีการปฏิบตัิตา่ง ๆ 
เป็นต้น 
 ธุรกิจที่ลกูค้ามาซือ้หรือมาใช้บริการแบบซ า้จนเป็นลกูค้าขาประจ ามีหลายแบบที่ส าคญัคือ แบบ
ที่มีการภกัดีต่อตราสินค้าโดยที่ผู้บริโภคมีทศันคติต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือมัน่การนึก
คิดหรือตรงใจผู้บริโภคและการซือ้ซ า้ตอ่เนื่องมาโดยตลอดมีค ากลา่วไว้วา่ การสร้างลกูค้าใหมห่นึง่คนจะมี
ต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่าหนึ่งคนถึง 5-10 เท่าและในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า
ประกอบการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดดูให้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือหนัไปใช้สินค้าตราใหม่ๆ 
อยูเ่สมอ (Micheal,2017,p.26) 
     การพฒันาสินค้าครีมบ ารุงผิวไทยมีจดุเดน่อยู่ที่การใช้ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติโดยเฉพาะสมนุไพรที่
ปัจจุบนัก าลงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยกลิ่นและคณุประโยชน์ซึ่งครีมบ ารุงผิวของไทยสอดรับ
กบับริการเสริมความงามและผลิตภณัฑ์ที่ให้การบ าบดัและผ่อนคลายซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากทัง้ใน
และต่างประเทศเพราะเอกลกัษณ์ในการให้บริการที่ประณีตละเอียดอ่อนกลุ่มเป้าหมายส าคญัในการ
ขยายตลาดครีมบ ารุงผิวในอนาคต คือ กลุ่มวัยรุ่นและวัยเร่ิมท างานรวมถึงสุภาพบุรุษเนื่องจากกลุ่ม
ดงักลา่วเพื่อการบ ารุงและลบรอยเหี่ยวย่น ครีมบ ารุงที่ช่วยประสภาพเส้นผม ป้องกนัผมร่วงและปลกูผม 
(อีคอนนิวส์ม2555,หน้า 49) 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่า ตลาดครีมบ ารุงผิวเป็นสินค้าที่ยงัมีความน่าสนใจและเปิดกว้าวให้แก่ผู้ผลติ
รายใหม่ๆ  ที่จะเข้าสูต่ลาดโดยเฉพาะผู้ประกอบการชาวไทยที่มีศกัยภาพในการพฒันาสินค้าให้มีคณุภาพ
เทียบเทา่กบัสนิค้าช่ือดงัจากตา่งประเทศได้อีกทัง้เจ้าของกิจการต้องการให้มียอดขายในระดบัสงูด้วยการ
เพิ่มสว่นแบ่งการตลาดโดยให้ลกูค้ามีการซือ้ซ า้หรือเป็นลกูค้าประจ าท าให้ธุรกิจมีการด าเนินงานอยา่งคง
เส้นคงวา ด้วยสาเหตดุงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจและต้องการศกึษาพฤติกรรมการซือ้ซ า้ของครีมบ ารุง
ผิวส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวดัปทุมธานี เพื่อความคาดหวงัต่อสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจาก
ผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวนัน้ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนบริการหลงัการขาย สิ่งที่
ได้รับจริงจากองค์ประกอบที่ผู้บริโภคได้รับทัง้ด้านรูปธรรม คือผู้บริโภคได้สมัผสั ได้ทดลองใช้ถึงตวัสินค้น
เช่น เนือ้ครีม กลิ่นของครีม และนามธรรมจากการใช้เคร่ืองส าอางนัน้ๆ เช่นกระบวนการผลิตที่มีคณุภาพ
และเป็นไปตามความคาดหวงัที่ก าหนดไว้ การไมย่ืนยนัจากการท่ีผู้บริโภคยงัไมต่ดัสินใจหรือเปรียบเทียบ
ผลติภณัฑ์นัน้ๆ เพื่อการตกลงตดัสนิใจซือ้หรือบอกลา่วตอ่ไปจากผลลพัธ์จากการใช้เคร่ืองส าอาง ความพงึ
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พอใจจากการตดัสนิใจ ความชอบหรือมีทศันคติที่ดีตอ่ผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคตลอดจนมีความไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์และมีการใช้ต่อเนื่องถึงขัน้มีการบอกกล่าวหรือแนะน าให้กับบุคคลทั่วไปให้รู้จักหรือเกิด
กระบวนการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ การซือ้ซ า้จากพฤติกรรมที่ผู้บริโภค เกิดความพึงพอใจและ
กลบัมาซือ้ครีมบ ารุงผิวนัน้ ๆ อีกครัง้จึงเกิดพฤติกรรมการซือ้ครัง้ต่อไปอย่างต่อเนื่ องและท้ายที่สดุกลบั
กลายเป็นความจงรักภกัดีในสนิค้านัน้ ๆ รวมถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคจากการแสดงออกของผู้บริโภคแต่
ละบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการใช้ครีมบ ารุงผิวนัน้ ๆ รวมถึงกระบวนการตดัสนิใจที่มีผลตอ่การซือ้ครีมบ ารุงผิว
ของผู้บริโภคตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั สิ่งที่ได้รับจริง การไม่ยืนยนัและความพึงพอใจต่อพฤติกรรม
การซือ้ซ า้ของครีมบ ารุงผิวส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัสิ่งที่ได้รับจริง การไม่ยืนยนั และความพึง
พอใจที่มอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ซ า้ของครีมบ ารุงผิวส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวดั
ปทมุธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การศึกษาค้นคว้าวิจยันีไ้ด้ศกึษาเฉพาะความคาดหวงั สิ่งที่ได้รับจริง การไม่ยืนยนัและความพงึ
พอใจที่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
 2. ขอบเขตประชากร 
 กลุม่ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ประชากรที่ซือ้ผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวในเขตเทศบาล
เมือง จงัหวดัปทมุธานี 
 3. ขอบเขตระยะเวลา 
 การด าเนินการศกึษาในครัง้นีใ้ช้เวลาในการด าเนินการทัง้สิน้ 6 เดือน ตัง้แต่ พฤศจิกายน 2560 
ถึง เมษายน 2561 
 4. ขอบเขตพืน้ท่ี 
 ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดบัความคาดหวงั สิ่งที่ได้รับจริง การไม่ยืนยนัและความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมการซือ้ซ า้ของครีมบ ารุงผิวส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
 2. ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงั สิง่ที่ได้รับจริง การไมย่ืนยนัและความพงึพอใจที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ซ า้ของครีมบ ารุงผิวส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวดัปทมุธานี 
และทราบถึงการจ าแนกพฤติกรรมการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคและน าไปประยกุต์ใช้ทางการตลาด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการซือ้ซ า้ของครีมบ ารุงผิวส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดั
ปทมุธานี ในการศกึษาครัง้นีก้รอบแนวความคิดในการศกึษา ได้แก่ ความหวงัการไมย่ืนยนั สิง่ที่ได้รับจริง 
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซือ้ซ า้ซึ่งทุกกรอบแนวความคิดเป็นเหตผุลซึ่งกนัและกนัโดยผู้ศึกษาได้ท า
การรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามลกูค้าที่เคยซือ้ครีมบ ารุงผิวในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 
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600 ชุด และได้ด าเนินการก าหนดรหสัและบนัทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปและวิเคราะห์ข้อมลูรูปทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมแสดงความส าพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิแต่ละตวัแปรโดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลู      
 1. ประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศกึษา 
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู 
 4. วิธีการเก็บข้อมลู 
 5. การวเิคราะห์ข้อมลู 
 6. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 
 
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 การศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการซือ้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวัง สิ่งที่ได้รับจริงการไม่ยืนยันและความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้ บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังสิ่งที่ได้รับจริงการไม่ยืนยันและความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงส ารวจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรที่ซือ้ผลติภณัฑ์
ครีมบ ารุงผิวในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 400 คน ด าเนินการตามขัน้ตอนและใช้วิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ (1) คุณลกัษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ (2) พฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ครีมบ ารุงผิว ตอนที่ (3) การซือ้ซ า้เคร่ืองส าอางและการทดสอบสมมติฐานด้วยตวัแบบสมการ
โครงสร้าง 
 การศึกษาครัง้นีว้ิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรม PLS – Graph โดยใช้สถิติ
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้อธิบายข้อมลู
ทัว่ไปของกลุม่ประชากรใช้สว่นสถิติอนมุานอธิบายปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิว
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี และใช้แบบสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมตุิฐาน
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ซือ้
ผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 400 คน พบว่ากลุม่ตวัอย่างลกูค้าที่
ซือ้ครีมบ ารุงผิวสว่นมากเป็นเพศหญิงอายตุ ่ากว่า 20 ปี มีสถานภาพโสด โดยสว่นมากการศึกษาต ่ากวา่
ระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน นกัศกึษา รายได้ตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 6,000 บาท วตัถปุระสงค์ใน
การซือ้ครีมบ ารุงผิวเพื่อเสริมบคุลกิ ซือ้ครีมบ ารุงผิวที่ได้รับความนิยมมากที่สดุคือ ครีมบ ารุงผิว มิสทีน 
 ความคาดหวงัมอีิทธิพลทางตรงตอ่ความพงึพอใจโดยมีสมัประสทิธิเส้นทางเทา่กบั 0.224 คา่ R2 
= 0.426 ความคาดหวงัมีอิทธิพลทางตรงตอ่สิง่ที่ได้รับจริง โดยมีสมัประสทิธิเส้นทางเทา่กบั 0.611 คา่ R2 
= 0.373 และสิ่งที่ได้รับจริงมีอิทธิพลทางตรงต่อการไม่ยืนยนัโดยมีสมัประสิทธิเส้นทางเท่ากบั 0.393 ค่า 
R2 = 0.393 การไม่ยืนยนัมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจโดยมีสมัประสิทธิเส้นทางเท่ากบั 0.104 ค่า 
R2  = 0.426 ความพงึพอใจมีอิทธิพลทางตรงตอ่การซือ้ซ า้โดยมีสมัประสทิธิเส้นทาง เทา่กบั 0.518 คา่ R2  
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการซือ้ซ า้เคร่ืองส าอางของผู้ บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทมุธานี โดยมีตวัแปร 5 ด้านดงัรายละเอียดที่จะน าเสนอตอ่ไปนี ้
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 1. ความคาดหวงัผลการศึกษา พบว่าโดยรวมผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี อยู่
ในระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เร่ืองราคาเหมาะสมมีค่าผลรวมสงูสดุ รองลงมาได้แก่
คณุภาพของครีมบ ารุงผิว ซึง่มีผลตอ่การตดัสนิใจอยา่งมากซึง่ทัง้นีค้ณุภาพของผลติภณัฑ์ต้องสมัพนัธ์กบั
ราคาที่เหมาะสมกบัคณุประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งการคาดหวงัของผู้บริโภคจะมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก
บริโภคสินค้าการคาดหวังเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตัวกระตุ้นที่แตกต่างกันของบุคคลตลอดจน
วิธีการซือ้นอกจากนีก้ารคาดหวงัของบคุคลที่เก่ียวกบัสถานะทางการเงินของบคุคลและสภาพเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปยงัมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม การซือ้ แรงจงูใจในการซือ้ และความทะเยอทะยาน/ความปราถนาใน
การซือ้ด้วยการซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการในปัจจุบนัจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการคาดคะเนส าหรับอนาคตของ
บคุคลเช่นกนั 
 ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับแนวคิดของ คริสโตเฟอร์ และ เววิส (Christopher and Lewis, 
1996,pp 125 – 128) กลา่วว่า การบริการที่พึงประสงค์ คือ สิ่งที่ลกูค้าคาดหวงัวา่จะได้รับหรือปราถนาที่
จะได้รับระดบัของความปราถนาจะขึน้อยูก่บัความต้องการสว่นบคุคลและความเช่ือถือของลกูค้าเก่ียวกบั
การบริการที่ผู้ ให้บริการจะสามารถท าให้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าลกูค้าต้องการที่จะได้รับบริการที่ดีที่สดุ
ตามอดุมคติของตนแต่ลกูค้าก็จะไม่คาดหวงัอย่างไร้เหตผุลด้วยเหตนุีล้กูค้าจึงมีระดบัความคาดหวงัต่อ
การบริการอีกระดบัที่เรียกว่า ระดบัของการบริการที่เพียงพอ หมายถึง ระดบัที่ต ่าที่สดุของการบริการที่
ลูกค้าจะยอมรับได้โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ความคาดหวงัระดบันีป้ระกอบขึน้จากปัจจัยจาก
ความรับรู้ของผู้บริโภคตอ่ทางเลอืกจากการบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ และปัจจยัจากสถานการณ์ซึ่ง
เก่ียวของกบัการใช้บริการในแต่ละครัง้พบว่ากรณีที่ลกูค้ามีทางเลือกในการรับบริการหลาย ๆ ทางความ
คาดหวงัของลกูค้าตอ่การบริการก็จะสงูในขณะเดียวกนัถ้าลูกค้ารู้สกึวา่ไมม่ีทางเลือกเช่น ในสถานการณ์
ฉกุเฉินซึง่ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ไมส่ามารถให้บริการได้ความคาดหวงัของลกูค้าก็จะต ่าลง 
 2. สิ่งที่ไดรับจริงผลการศึกษา พบว่าโดยรวมผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี อยู่
ในระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ตัง้ไว้มีค่าผลรวมสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ท าให้ผู้ใช้มีความมัน่ใจได้รับอรรถประโยชน์เต็มจากครีมบ ารุงผิวซึง่จะเห็นได้วา่ สอดคล้อง
กบัแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตดัสนิใจซือ้ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539,หน้า 448-451) 
กล่าวว่าบุคคลที่ตัดสินใจซือ้โดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจเป็นทฤษฏีที่บอกว่าผู้ บริโภค ค านึงถึงทางเลือก
ผลติภณัฑ์ สามารถที่จะจดัล าดบัแตล่ะทางเลอืกในรูปของประโยชน์ ข้อดีและข้อเสยีเพื่อท่ีจะหาทางเลอืก
ที่ดีที่สดุ 
 ล าดบัตอ่มาผลงานวิจยัมีความสอดคล้องกบัหลกัพฤติกรรมการตดัสนิใจของ อดลุย์ จาตรุงคกลุ 
(2543,หน้า 27) กล่าวว่า (1) การเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการเป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของ
กระบวนการตดัสินใจเกิดขึน้เมื่อบคุคลเกิดความรู้สกึในความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้บริโภคนึกเห็นภาพ
สภาวะที่ลกูค้าปรารถนาเมื่อเปรียบเทียบกบัสภาวะที่เป็นจริง ณ เวลาหนึง่แล้วท าการก าหนดวา่เป็นความ
ต้องการท่ีมีล าดบัความส าคญัสงูมากพอที่ตนเองจะสนใจองค์ประกอบส าคญัของการตระหนกัถงึปัญหาก็
คือความต้องการให้ลกูค้าตื่นตวัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อความต้องการเก่ียวพนักบัภาพพจน์ของตนเองของ
ผู้บริโภคสิ่งจูงใจด้วยปัจจยัตา่ง ๆ มีแนวโน้มที่จะมุง่ไปสูว่ตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายผู้ที่คาดวา่จะเป็นผู้ซือ้
อาจถูกจูงใจด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เช่นรูปร่างดีหรือความปรารถนาที่จะได้ (2) การเสาะแสวงหา
ข่าวสารขัน้ตอนต่อมาเป็นขัน้ตอนเก่ียวกบัการเสาะแสวงหาข่าวสารจากภายในความทรงจ าเพื่อก าหนด
ว่าทางเลือกอนัประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ของสินค้าที่กระจ่างพอที่จะท าการเสาะแสวงหาข่าวสารอื่น
ต่อไปหรือไม่ถ้าข่าวสารในความทรงจ าไม่มีพอโดยปกติก็จะต้องท าการเสาะแสวงหาจากแหลง่ภายนอก
ซึ่งการจะท าการเสาะแสวงหาจากแหลง่ภายนอกได้รับผลของความแตกต่างของบคุคลและผลทางด้าน
สิง่แวดล้อม (3) ประเมินคา่ทางเลอืกก่อนซือ้ ผู้ที่จะซือ้ผลติภณัฑ์ต้องดลูกัษณะของผลติภณัฑ์และท าการ
เปรียบเทียบคณุลกัษณะและมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
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ผลิตภัณฑ์และตราต่าง ๆ (4) การซือ้มักจะเกิดขึน้ในร้านค้าปลีกบางทีก็จ่ายของที่บ้านอย่างไรก็ดีสิ่ง
ส าคญัที่ต้องมีคือ พนกังานขายที่มีความช านาญสงู (5) การอุปโภคบริโภคเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้
ภายในตวับคุคล (6) การประเมินทางเลือกเป็นการวดัความพอใจและการรักษาความพอใจนัน้ (7) การ
จดัการกบัสิง่เหลอืใช้ผู้บริโภคพบทางเลอืกที่จะทิง้ผลติภณัฑ์หรือท าให้กลบัสภาพเดิมหรือท าการตลาดซ า้
อีก 
 3. การไมย่ืนยนัผลการศกึษา พบวา่โดยรวมผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี อยูใ่น
ระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ตามความนิยมหรือแฟชัน่มีคา่ผลรวมสงูสดุ รองลงมาได้แก่
ความนา่เช่ือถือของครีมบ ารุงผิวซึง่ข้อดงักลา่วเป็นการแสดงให้เห็นวา่บ้างครัง้การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ครีม
บ ารุงผิวไมจ่ าเป็นต้องขึน้อยูก่บัความนิยมหรือการตามแฟชัน่ และไม่จ าเป็นต้องขึน้อยูก่บัความนา่เช่ือถือ
ของครีมบ ารุงผิวในที่นีอ้าจจะหมายถึง ภาพลกัษณ์ หรือ ยี่ห้อสินค้า ซึ่งทัง้นีปั้จจยัที่สง่ผลตอ่การเลือกซือ้
ครีมบ ารุงผิวนัน้อาจเกิดขึน้เนื่องจากความต้องการ (needs)  
 4. ความพงึพอใจผลการศกึษา พบวา่โดยรวมผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี อยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารูปแบบสินค้าและบรรจภุณัฑ์ทนัสมยัมีคา่รวมมากที่สดุ 
รองลงมาได้แก่สะดวกหาซือ้ง่ายซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler, 2002,pp 407-409) กลา่ว
วา่ผลติภณัฑ์คือ สิง่ใดสิง่หนึง่ที่น าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและต้องการสร้าง
คณุคา่และต้องสร้างคณุคา่ให้เกิดขึน้ ผลติภณัฑ์ที่เสนอขายให้กบัลกูค้าจึงอาจจะมีตวัตนหรือไมม่ีตวัตนก็
ได้โดยทัว่ไปผลติภณัฑ์ประกอบด้วยสนิค้า บริการ สถานท่ี องค์กร บคุลากร ตลอดจนความคิดที่เก่ียวข้อง
ด้วย ที่ส าคญัก็คือผลติภณัฑ์สามารถขายได้ทัว่ไปมีองค์ประกอบดงันี ้
 ผลติภณัฑ์หลกั คือ ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑ์แตล่ะชนิดที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการ
ซือ้สนิค้านัน้โดยตรงซึง่ประโยชน์พืน้ฐานดงักลา่วต้องสามารถสนองความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคได้ 
ส าหรับรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ คือลกัษณะภายนอกที่ผู้บริโภคสามารถสมัผสัและรับรู้ได้ซึ่งเป็นส่วนเสริม
ผลิตภัณฑ์ท าหน้าที่สมบูรณ์ได้แก่คุณภาพรูปร่างลักษณะรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้ารวมถึง 
ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั คือนอกจากประกอบด้วยผลติภณัฑ์พืน้ฐานแล้วยงัรวมคณุสมบตัิและเง่ือนไขในการ
ซือ้ที่ต ่าสุดซึ่งผู้บริโภคคิดว่ามีความจ าเป็นส าหรับเขาและคาดหวงัว่าจะได้รับสินค้านัน้ด้วยการเสนอ
ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัจึงต้องค านงึถึงการสนองตอบความพงึพอใจของลกูค้าเป็นส าคญั 
 ล าดบัต่อมาผลิตภณัฑ์เสริม คือผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้บริโภคได้รับควบคูไ่ปกบัการซือ้สนิค้าที่
มีความพิเศษและแตกต่างไปจากสินค้าของคู่แข่งโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
มากกว่าเรียกว่ามูลค่าเพิ่มที่ช่วยเสริมผลิตภณัฑ์หลกัส่วนมากมกัอยู่ในรูปของความเช่ือถือได้และการ
ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มคุณค่าเป็นพิเศษ คือความเป็นไปในการเพิ่มคุณสมบตัิ
พิเศษหรือผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคควรได้รับจากสินค้าที่เกิน ความคาดหวงัของผู้บริโภคตลอดจนช่องทาง
การซือ้ที่สะดวกที่สดุถือได้ว่าเป็นระบบกระบวนการข้อมูลของผู้ บริโภคโดยกระบวนการนีอ้าจมีปัจจัย
หลาย ๆ อยา่งเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อช่วยประกอบในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าอยา่งใดอยา่งหนึง่เช่น กลุม่อ้างองิ
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีจ้ะท าให้การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคง่ายขึน้และมี
ความพงึพอใจมากขึน้ด้วย 
 5. การซือ้ซ า้ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวดัปทุมธานี อยู่ใน
ระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้ตามความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัมีค่าสงูสดุรองลงมา
ได้แก่ตราสินค้าหรือยี่ห้อของครีมบ ารุงผิวที่ได้รับการยอมรับซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2539, หน้า 448-445) กล่าวว่าตดัสินใจซือ้ด้วยความเข้าใจ หมายถึงผู้บริโภคที่มีการบริโภค
สนิค้าอยา่งมีเหตผุลและมีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเองมากที่สดุโดยการเสาะแสวงหาข้อมลู
ต่าง ๆ ของตวัสินค้าจากหลาย ๆ  แห่งและน าข้อมลูเหลา่นัน้มาเกิดการเปรียบเทียบจนในที่สดุสามารถท า
ให้เกิดการตดัสินใจซือ้อย่างเหมาะสมโดยเร่ิมต้นผู้บริโภคจะทราบถึงปัญหาของตนเอง เกิดการค้นหา
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ผลติภณัฑ์ที่จะแก้ปัญหา ประเมินสิง่ตา่ง ๆ ที่ จะสามารถแก้ปัญหาให้ได้มากที่สดุและคุ้มคา่เงินมากที่สดุ
ตลอดจนช่องทางการซือ้ที่สะดวกที่สดุถือได้วา่เป็นระบบกระบวนการข้อมลูของผู้บริโภคโดยกระบวนการ
นีอ้าจมีปัจจยัหลาย ๆ อย่างเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อช่วยประกอบในการตดัสินใจซือ้สินค้าอย่างใดอยา่งหนึง่ 
เช่นกลุม่อ้างอิงไม่วา่จะเป็นครอบครัว เพื่อน ซึ่งปัจจยัต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะท าให้การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค
งา่ยขึน้ และมีความพงึพอใจมากขึน้ด้วย 
 องค์ประกอบที่กลา่วมาในเบือ้งต้นนีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภค
เขตเทศบาลเมือง จงัหวดัปทมุธานี ในระดบัมาก แสดงวา่องค์ประกอบในแตล่ะด้านคือ ความคาดหวงัสิง่
ที่ได้รับจริง การไม่ยืนยนั ความพึงพอใจ การซื อ้ซ า้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของ
ผู้บริโภคในระดบัมาก 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมในด้านตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
 อิทธิพลในส่วนของพฤติกรรมการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวดั
ปทุมธานี พบว่าการไม่ยืนยันความพึงพอใจ และการซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภคสิ่งที่ได้รับจริงมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการไม่ยืนยนั ความพึงพอใจ และการซือ้ครีมบ ารุงผิว การไม่ยืนยนัมีอิทธิพลทางตรง
ตอ่ความ พอใจ และมีอิทธิพลตอ่การซือ้ซ า้ครีมบ ารุงผิว ล าดบัสดุท้ายเป็นความพงึพอใจมีอิทธิพลทางตรง
ตอ่การซือ้ ครีมบ ารุงผิวซ า้ครีมบ ารุงผิวของผู้บริโภค 
 จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจการ
ส่งออกยางพาราไทยไปมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา : อ าเภอเชียงของ จังหวดั
เชียงราย ดงันัน้ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวใน
เขตจงัหวดัปทมุธานี และการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อจะให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนั
อุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยกับสหพนัธรัฐมาเลเซีย โดยการวิเคราะห์การบริหารจัดการ องค์ประกอบ
ของการจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทัง้การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ ผล
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีลกัษณะของการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมและองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว  เพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจกบันกัท่องเที่ยว โดยเฉพาะการน า จุด
แข็งของทรัพยากรการทอ่งเที่ยวมาใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย  สว่นอตุสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศมาเลเซียนัน้มีจุดเด่นในด้านของสถานที่ทีมีขนาดใหญ่ สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ  ได้อย่าง
เพียงพอการสร้างภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าจดจ าเพื่อใช้เป็นจุดเด่นของการ
ประกอบกิจการอตุสาหกรรมไมซ์ กลา่วได้วา่ทัง้สองประเทศสามารถน าจดุเดน่ของแตล่ะองค์ประกอบมา
ใช้กบักลยทุธ์การสร้างความแตกต่างในการบริหารจดัการเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน้ การสร้างความ
เช่ือมัน่ มาตรฐานในการอตุสาหกรรมดงักลา่ว ซึง่ข้อมลูที่ได้มานีเ้ป็นข้อมลูปฐมภมูิและข้อมลูทตุิยภมูิจาก
แหลง่ตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ 
ค าส าคัญ: การทอ่งเที่ยว, อตุสาหกรรมไมซ์, กลยทุธ์ 
 

Abstract 
 This academic article was to make a comparison analysis between the MICE industry 
in Thailand and Malaysia to know the management approach that is similar and different 
including management to gain competitive advantage together with get confidence standards 
for such industries. The findings indicated that Thailand has the characteristics of creating a 
network of industries and tourism elements to be able to respond and create satisfaction with 
tourists, The MICE industry in Malaysia is dominate by large locations able to support various 
activities creating an image that promotes memorable tourism activities to be use as a highlight 
of the MICE industry. This information is primary data and secondary data from various sources 
as a guide to improve and develop the MICE industry. 
Keywords: tourism, MICE industry, strategies 
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บทน า  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่าง
มากและตอ่เนื่องมาตลอด ในปี 2560 เปรียบเทียบช่วงเดือนมกราคม –กนัยายนช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่
ผ่านมา มีจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 26.1 ล้านคน คิดเป็นร้อย 5.40  สร้างรายได้จากการ
ทอ่งเที่ยวจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา จ านวน 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 และจ านวน
นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 จ านวน 
96.13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.38  สร้างรายได้ 6 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.18  สง่ผลให้เกิดรายได้
รวมจากการทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้จ านวน 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่
ผา่นมา และคาดวา่สิน้ปี 2560 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวจะท ารายได้รวม จ านวน 2.7 ล้านล้านบาท  แต่
เนื่องจากในปัจจุบนัมีธุรกิจการให้บริการนกัท่องเที่ยวตัง้แต่เร่ิมออกเดินทางไปท่องเที่ยวจนกลบัถึงที่พกั 
ส่งผลท าให้มีการประกอบธุรกิจที่เก่ียวเครือข่ายที่เก่ียวข้องกบัการเช่ือมโยงจ านวนมาก ซึ่งได้มีการแบ่ง
ประเภทธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1.) ธุรกิจหลกั อาทิ  ธุรกิจน า
เที่ยว การเดินทางระหว่างประเทศ โรงแรมและที่พกั และ 2.) ธุรกิจรอง อาทิ  ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร และการเดินทางในประเทศ นอกจากนั น้มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ด้วย อาทิเช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้เกิดรายได้รวมของภาคการ
ท่องเที่ยวในปี 2559 กว่า 2.5 ล้านล้านบาท  สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) แก่เศรษฐกิจไทยคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 17.7 เป็นแหลง่สร้างการจ้างงานที่ส าคญักว่า 4.23 ล้าน
คน สร้างรายได้ภาษีแก่รัฐ ประมาณ 64,200 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศอีก 
ประมาณ 93,600 ล้านบาท (ข้อมูลจากโครงการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติที่เดินทางทอ่งเที่ยวในประเทศไทย ประจ าปี 2560 ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและ
กีฬา) จากบทวิเคราะห์ของ AswinSangpikul&Seongseop Samuel Kim(2009) กล่าวว่า อุตสาหกรรม
การจดัการทอ่งเที่ยวแบบการประชมุในประเทศไทยมีการปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งมาก ในช่วง10 ปีที่ผา่นมามี
การประกอบอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้และการแข่งขนัในตลาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึน้ เพราะมีสว่น
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระดับชาติ  ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการประชุมโดยเฉพาะประเด็นของธุรกิจการประชุมในประเทศไทย ได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและบริบทของการจดัการประชมุและการประกอบอตุสาหกรรมการประชมุและการประชุม
ของประเทศไทย พร้อมทัง้รูปแบบกลยทุธ์ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยในการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้ใช้ข้อมลูปฐมภมูิและข้อมลูทตุิยภมูิ  เพื่อให้ทราบถึงสภาพการบริหารจดัการ การด าเนิน
กิจการ รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคที่ส าคญั ได้แก่ ความพร้อมใช้ของข้อมูลอุตสาหกรรมโครงสร้างพืน้ฐาน
อตุสาหกรรม (เช่นสถานที่ประชุมการขนสง่) ทรัพยากรมนษุย์ความร่วมมือในอตุสาหกรรมและความไม่
มัน่คงทางการเมือง ซึง่บทสรุปได้มีการเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 
เช่นเดียวกบั อมัพวนั พิชาลยั ผู้อ านวยการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เปิดเผยว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตต่อเนื่องและสร้างรายได้อย่างมากให้กบัเศรษฐกิจไทย และ
ประเทศไทยได้ตัง้เป้าหมายที่จะเป็น Hub ด้านธุรกิจ MICE ของภูมิภาค ASEAN ส าหรับอาเซียน ธุรกิจ 
MICE ของไทยอยู่ในอนัดบั 3  รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย  มีองค์ประกอบประเทศไทยสามารถสร้าง
ความได้เปรียบ อาทิ ความคุ้มคา่เงิน โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ท าเลที่ตัง้เป็น
ศนูย์กลางของภมูิภาค สามารถเดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้สะดวก ท าให้ต้นทนุการเดินทาง 
ประชมุ และทอ่งเที่ยวต ่ากวา่ และแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีความหลากหลาย กอปรกบัคนเอเชียมีก าลงัซือ้สงูขึน้ 
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ท าให้คาดว่าในอนาคตธุรกิจนีจ้ะมีอนาคตที่สดใสและสร้างรายได้อีกมหาศาลให้กับเศรษฐกิจไทย
(พาณิชย์ชีธุ้รกิจ MICE ของไทยโอกาสสดใสในอาเซียน อมัพวนั พิชาลยั) 
 ปัจจุบนัประเทศไทยได้เข้ามาสู่ยุคของการพฒันาเก่ียวกับการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว อตุสาหกรรมไมซ์ เป็นหนี่งในทิศทางที่ประเทศไทยได้มี
ความหวงัในการที่จะด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  จากข้อมลูเบือ้งต้น
น ามาซึ่งการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกบัประเทศที่เป็นเป้าหมายของ
นักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประเทศมาเลเซียได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประกอบ ซึง่ผู้ศกึษาได้น ามาเป็นกรณีศกึษาในครัง้นี ้
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนั
อตุสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยกบัสหพนัธรัฐมาเลเซีย และแนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นี ใ้ ช้รูปแบบของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสาร
อุตสาหกรรมไมซ์ เอกสารราชการ บทความ วารสาร งานวิจัย สื่ออิเลคทรอนิคส์ ในการน ามาวิเคราะห์
ข้อมลู ใช้วิธีการตีความเอกสาร เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปแนวทางการศกึษา 
 
ผลการวิเคราะห์  
 อตุสากรรมไมซ์ในปัจจบุนัของประเทศมาเลเซีย มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะมีศนูย์การ
ประชุมที่ใหญ่ที่สดุของมาเลเซียคือ Kuala Lumpur Convention Centerหรือ KLCC ซึ่งเปิดด่าเนินการ
ตัง้แต่ปี 2548 มีพืน้ที่รวม 74,000 ตารางฟุต โดยแบ่งเป็นพืน้ที่สา่หรับการจดัแสดงสินค้า 40,000 ตาราง
ฟุต และมีส่วนจัดการประชุมที่รองรับคนได้ 3,000 คน และห้องบอลรูมที่รองรับคนได้อีก 2,000 คน 
ทัง้นีK้LCC อยูร่ะหวา่งขยายพืน้ท่ีอีก 32,000 ตารางฟตุ ซึง่คาดวา่จะเสร็จสิน้ในปีหน้านอกจากนีม้าเลเซีย
ยังมีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่อื่ นๆอาทิMatrade Exhibition & Convention Centre,Putra World 
ConventionCentre(PWTC),Putrajaya international Convention Centre,PersadaJohorInternational 
Convention Centre และ Penang’s Straits Quay Convention Centre (โอกาสธุรกิจMICEในมาเลเซีย. 
2018. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ออนไลน์) ซึ่งประเทศมาเลเซียต้องการขยายส่วนแบ่งตลาด 
MICE เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งคาดหวงัให้เติบโต 10 % จากปี2004 โดยการ
ท่องเที่ยวมาเลเซียจะขยายตลาด MICE ในจีนอินเดีย และเอเชียตะวนัตก โดยใช้แบรนด์“Meeting and 
Experience” มาเลเซียจะด าเนินการต่อเนื่องในการส่งเสริม MICE อีกทัง้ด าเนินการประมลูงานประชุม
นานาชาติขององค์กรและสมาคมตา่งๆ โดยผา่นคูค้่าที่ต้องการการสนบัสนนุเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน
การประมูล การรณรงค์โฆษณาจะมุ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ จัดการประชุมและสมาคมต่างๆใน
เอเชีย ออสเตรเลีย และยโุรป และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในโฆษณาการท่องเที่ยวมาเลเซียจะจดั FAM trip 
สมัมนา และ travel mart ตลอดทัง้ปีเพื่อกระตุ้นเครือขา่ยการท างานที่ดีขึน้ผา่นสมาชิกของสมาคม MICE
นานาชาติเช่น International (การท่องเที่ยวมาเลเซีย โศรยา หอมช่ืน และพรพิมล เห็นแก้ว)มาเลเซียจาก
ความส าเร็จในการจดัประชุมประจ าปีของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Pacific 
Asia Travel Association) ครัง้ที่ 50 ในปี 2544 ที่มีผู้ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,800 คน กลายเป็นปัจจัยที่
ส าคญัที่ท าให้รัฐบาลกลางและท้องถ่ินของมาเลเซีย 
 ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์มีความชัดเจนมากประกอบกบัการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง ที่ส าคญัมี 3 สว่นคือ 1.) การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐาน 2.) การ
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จัดตัง้องค์กรไมซ์ระดบัท้องถ่ิน และ 3.) การจัดตัง้ MyCEB หรือ Malaysia Convention and Exhibition 
Bureau มาเลเซียมีการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคญัคือ การก่อสร้าง
ศูนย์การประชุมนานาชาติและจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการที่ส าคญัต่างๆ อาทิ Putrajaya International 
Convention Centre (2546) Kuala Lumpur Convention Centre (2549) Borneo Convention Centre 
Kuching (2552) และ Putra World Trade Centre และโรงแรมขนาดใหญ่อาทิ Sunway Resort Hotel & 
Spa, Resorts World และ One World Hotel ขณะเดียวกันศูนย์การประชุมและโรงแรมเหล่านีย้งัได้รับ
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีและการจดัตัง้สาย
การบินต้นทนุต ่า Low cost airline ปัจจยัต่างๆ ที่ส าคญัช่วยให้อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศและภูมิภาค
เอเชียมีการขยายตวัมากขึน้ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่ท าให้มาเลเซียสามารถน าเสนอการให้บริการ
ที่มีความคุ้มค่าทัง้ในด้านที่พกัอาหาร และความบนัเทิง ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการจดังานประชุมทัง้
ในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกรัฐบาลมาเลเซียยงัมีแผนในการพฒันากัวลาลมัเปอร์ให้มีความทนัสมยั
เทียบเท่ากบัเมืองหลวงชัน้น าของโลก กลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญัที่มาเลเซียน ามาใช้กบัการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจคือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแบบอนุรักษ์ (Business Tourism Green Programme) ภายใต้
โครงการนีรั้ฐบาลให้ค ามัน่ว่าจะชดเชยการปล่อยคาร์บอนให้ได้ร้อยละ 40 ในปี 2563 โดย MyCEB ท า
การเผยแพร่โครงการนีเ้พื่อสง่เสริมให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในด้านตา่งๆ ได้มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทัง้นีน้กัเดินทางกลุ่มไมซ์ (ที่เข้าร่วมการประชุม/แสดงสินค้า/นิทรรศการที่
ได้รับการอนุมตัิจากรัฐบาล) มีโอกาสสมทบทุนในโครงการนีค้นละ 10 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อน าไปใช้ใน
กิจกรรมปลกูต้นไม้และลดการปลอ่ยคาร์บอน(อตุสาหกรรมไมซ์ในภมูิภาคเอเชีย ส านกังานสง่เสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน  Malaysia Airlines เป็นผู้ ให้บริการขนส่งระดับประเทศของ
มาเลเซีย ที่น าเสนอวิธีที่ดีที่สุดในการบินไป-กลับและภายในประเทศมาเลเซีย Malaysia Airlines 
ให้บริการรับสง่ผู้ โดยสาร 40,000 คนตอ่วนับนเส้นทางที่นา่จดจ าจากความอดุมสมบรูณ์ที่หลากหลายของ
ประเทศมาเลเซีย ในฐานะของสายการบินสมาชิก oneworld® Malaysia Airlines น าเสนอการเช่ือมตอ่ที่
ราบร่ืนไปยงัปลายทางเกือบ 1,000 แห่งในกว่า 150 ประเทศ พร้อมทัง้ใช้บริการห้องรับรองสนามบินได้
มากกวา่ 650 แหง่ Malaysia Airlines เป็นหุ้นสว่นส าคญัของ Malaysia’s Convention Bureau (MyCEB) 
ในการสนบัสนุนประเทศให้เป็นศูนย์อีเวนท์ทางธุรกิจของเอเชีย ท าได้โดยการส่งเสริมด้านภูมิทศัน์การ
ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย มรดกและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความมั่งคั่งด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ อาหาร ศิลปะ และวฒันธรรม (ธุรกิจไมซ์ 2018.malaysiaairlines.com ออนไลน์)  
ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานที่ยอดเยี่ยมประกอบกับระบบการขนส่งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ KL มี
สว่นประกอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจวา่การประชมุสิง่จงูใจการประชุมและนิทรรศการ (MICE) จะด าเนิน
ไปอย่างราบร่ืน สิ่งอ านวยความสะดวก MICE ของ KL เป็นมาตรฐานสากลและตัง้อยู่ในศนูย์ที่สร้างขึน้
เพื่อใช้ในการประชมุองค์กรและการประชมุเช่นเดยีวกบัโรงแรม สถานท่ีจดังานในประเทศมาเลย์เซยี ได้แก่ 
ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ ,ศูนย์นิทรรศการและการประชุมMATRADEPutra World Trade Centre 
(PWTC),ศูนย์การประชุม Sime Darby,ศูนย์แสดงสินค้ามิดวลัเล่ย์ช่ือเสียงที่แข็งแกร่งของ KL ในฐานะ
เศรษฐกิจที่ก าลงัเติบโตด้วยประชากรที่มีความช านาญด้านไอทีท าให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะ
ส าหรับการประชุมและการประชุมระดบัโลก ในขณะเดียวกนัสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของ KL และ
ถนนที่คึกคกัท าให้เป็นสถานที่ท่ีเหมาะส าหรับเติมพลงัและผ่อนคลายหลงัจากการประชมุหรือการประชมุ
ที่ยาวนานและมีความส าคญั กิจกรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจของ KL ส าหรับการประชุมก่อนและหลงั
การประชุมเป็นหนทางผ่อนคลายและจุดประกายความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ด้วยโครงสร้าง
พืน้ฐานระดบัโลกที่สมบรูณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย KL น าเสนอหนึ่งในจุดหมายปลายทาง MICE ที่ดี
ที่สดุในโลก(Kuala Lumpur City Hall. 2018.ออนไลน์ http://www.visitkl.gov) 

http://www.visitkl.gov/
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สรุปผล 
 ผลการศกึษาฉบบันีม้ีการวิเคราะห์ถึงผลสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยที่มีความพร้อมและมาตรฐานของสถานท่ีจดังาน อาทิ โรงแรม ศนูย์ประชุม ศนูย์แสดงสนิค้า 
ทัง้ในกรุงเทพฯ และไมซ์ซิตี ้(MICE CITY) อีก 4 แห่ง รวมถึงความเป็นมืออาชีพของบคุลากรไมซ์ ที่ต้องมี
ความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและสนองตอบความต้องการในการที่
นกัท่องเที่ยวกลุม่ไมซ์จากต่างชาติในการสร้างความมัน่ใจให้กบัประเทศไทย  เก่ียวกบัการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการจดังานมีศนูย์ประชุมการรองรับนกัท่องเที่ยวกลุม่ไมซ์ที่มีคณุภาพ โดยรูปแบบของการ
จดัอาจเป็นศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เชียงใหม่ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลยั
ขอนแก่น ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัรัฐบาลและเอกชนเป็นต้น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึน้
ประเทศไทยเหลา่นีส้ง่ผลให้กิดการพฒันาและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจดัการ เพื่อให้ได้โอกาส
ต้อนรับนกัเดินทางกลุม่ไมซ์ การพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ์  โดยเปา้หมายหลกัคือ ผู้จดังานอีเวนท์
มืออาชีพ ผู้จดัสถานที่ ผู้ รับเหมา บริษัทโลจิสติกส์ หน่วยงานรัฐ และเมืองไมซ์แหง่ใหม ่พฒันาทกัษะทาง
การตลาดและยกระดบัคณุภาพบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
 ประเทศไทยมีความจ าเป็นในการที่พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลและสิ่งส าคญัประการหนึ่งคือบคุลากรไมซ์  ที่ต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ การพฒันา
รวมทัง้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการเข้าสูก่ารท างานในอตุสาหกรรมไมซ์และมีโอกาสได้เป็นสว่นหนึ่ง
ของอตุสาหกรรมการจดังานอีเวนต์ที่ก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็วโครงสร้างพืน้ฐานของไทยค่อนข้างพร้อม
เมื่อเทียบกบัประเทศเศรษฐกิจใหม่ท าให้มีต้นทุนการเดินทางประชุมและท่องเที่ ยวต ่ากว่าและที่ส าคญั
ท าเลที่ตัง้ของไทยที่ตัง้อยู่เป็นศนูย์กลางของภมูิภาคช่วยสร้างความสะดวกแก่นกัเดินทางเช่นการประชมุ
ในกรุงเทพสามารถเดินทางไปทอ่งเที่ยวตอ่ที่นครวดัหรือชเวดากองโดยตอ่เคร่ืองบินที่ใช้เวลาเพียง 1 ภาค 
MICE (การประชุมสิ่งจูงใจการประชุมและนิทรรศการ) สร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศส าหรับเศรษฐกิจทัว่โลกในระดบัสงู นกัท่องเที่ยว MICE ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ เข้าชมที่มี
คณุภาพสว่นใหญ่เป็นเพราะมีศกัยภาพในการใช้จ่ายสงู อย่างไรก็ตามภาค MICE ของประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากวิกฤตการณ์หลายครัง้ในอดตีที่ผา่นมาตัง้แตว่นัท่ี 11 กนัยายน 2544 งานวิจยัหลากหลายแหง่
ได้กลา่วถึงกลยทุธ์การแบ่งสว่นตลาดการท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤติ การใช้ประเทศไทยเป็นกรณีศกึษา
การวิจยันีไ้ด้น าแนวคิดของการแบ่งสว่นตลาดการทอ่งเที่ยวของซีตนัและเบนเน็ตต์ (1996, หน้า 31) เพื่อ
ท าความเข้าใจกับกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดที่ด าเนินการโดยองค์กรในภาคไมซ์ในช่วงวิกฤต
(KomCampiranon& Charles Arcodia (2008) Market Segmentation in Time of Crisis, Journal of 
Travel & Tourism) อตุสาหกรรมการประชุมและการประชุมของประเทศไทยพฒันาขึน้อย่างมากในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ความสนใจในอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้และการแข่งขนัทวีความรุนแรงมากขึน้ในตลาด
เนื่องจากมีสว่นส าคญัตอ่เศรษฐกิจท้องถ่ินและระดบัชาติ กระนัน้ก็มีความยากล าบากในการวิจยัเก่ียวกบั
อตุสาหกรรมการประชมุและการประชมุของประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์เปรียบน ามาซึ่งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการประกอบอตุสาหกรรรม MICE ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมือนและแตกต่าง รวมทัง้กลยุทธ์เก่ียวกับการบริหารจัดการ
เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน้ ประกอบกบัการสร้างความเช่ือมัน่ มาตรฐานในการอตุสาหกรรมดงักลา่ว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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รวมทัง้ประเด็นส าคญัในการศกึษาข้อมลูปฐมภูมิและข้อมลูทตุิยภมูิจากแหลง่ตา่ง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางใน
พฒันาความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรม MICE  ตอ่ไป 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ศึกษาของขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.อศัวิน แสงพิกุล ที่ให้ค าปรึกษาและแนวทางใน
การศกึษาค้นคว้า รวมทัง้ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเอกสารตา่ง ๆ เพื่อให้มีความสมบรูณ์เพิ่มมากขึน้ 
ความความเมตตาและความเสยีสละอยา่งยิ่ง รวมทัง้ทีมงานในการค้นคว้าและปรับปรุงเอกสาร 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้มีจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA(F-
test) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 30-39  ปี มีสถานภาพ
โสด จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น พนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากที่สดุ คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
โดยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า เหตุผลในการรับประทาน
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพมากที่สดุ คือ  เพิ่มเติมสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวนั นิยมเลอืก
บริโภคชนิดเม็ดและแคปซูลมากที่สดุ ส่วนใหญ่มีงบประมาณที่ใช้ในการซือ้แต่ละครัง้ น้อยกว่า 500 บาท 
สถานที่ซือ้ที่มากที่สุด คือ ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า (BOOT, Watson) ผู้ มีอิทธิพลต่อการบริโภค
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพมากที่สดุคือ แพทย์/เภสชักร มีความถ่ีในการซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สขุภาพ มากที่สดุคือ  2 ครัง้ตอ่เดือน มีการเปลีย่นยี่ห้อผลติภณัฑ์น้อยมาก และช่องทางที่ได้รับข้อมลูขา่วสาร
มากที่สุดคือ  โทรทัศน์ จากผลการเปรียบเทียบ ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ บริโภคในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศกึษา และ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริม
ทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคที่มีอายตุ่างกนัมีปัจจัยที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภค ด้านผลติภณัฑ์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นปัจจยัการตดัสินใจด้านอื่นๆ 
ไมแ่ตกตา่งกนั  
ค าส าคัญ: สว่นประสมการตลาด, ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร, กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
 The purpose of this independent study was to study the dietary supplement consumption 
behavior, the marketing mix factors affecting Purchase Decisions, and the effect of demographic 
differentiation toward consumer’s purchase Decisions in buying dietary supplements in Bangna 
District, Bangkok. The samples consisted of 400 consumers in Bangna area and the questionnaire 
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was used as an instrument for data collection. Due to data analysis, descriptive statistics used 
included Percentage, Mean, and Standard Deviation. For the hypothesis testing, inferential statistics 
used were the Independent Samples t-test and One-way ANOVA (F-test). The results of the 
independent study revealed that the majority of the consumers were female and ages between 21- 
30 years old. The level of education was Bachelor’s degree. Most of these consumers were 
employees in private companies with the average monthly income between 20,001 to 30,000 Baht. 
Regarding the marketing mix factors, consumers considered the importance of the product aspect 
at the highest level, followed by promotion price, and place, respectively. Due to the behaviors of 
consumers in Bangna District, Bangkok, the main reason of dietary consumption was  buying dietary 
supplement were to fulfill nutrients that are not enough for each day, tablet and capsule types were 
preferred, budget of less than 500 baht for each purchase, Doctor / pharmacist had influence on 
buying decision. Most purchase dietary supplement from retail store in the department store (BOOT 
and Watson). The frequency of buying health supplements is 2 times per month. There is very little 
product brand change. And the channel that receives the most information is television. According 
to the hypothesis testing, the result showed that comparison of personal characteristics of consumers 
in Bang Na Bangkok with gender, age, marital status, occupation, education level and average 
monthly income And marketing mix factors such as product, price, place and promotion, It was found 
that consumers with different ages had factors affecting the decision to buy dietary supplements of 
consumers. Product Different with statistical significance at the level of .05, while other decision 
factors were not different. 
Keywords: the marketing mix factors, consumption behavior, dietary supplement, Bangkok 
 
บทน า  
 หลายปีที่ผ่านมากระแสรักสุขภาพได้ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการใส่ใจดูแลสุขภาพของ
ผู้บริโภคมากขึน้ โดยหนัมาให้ความส าคญัในการดแูลเชิงปอ้งกนัและเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
มากขึน้ สง่ผลให้ตลาดสนิค้าและบริการด้านสขุภาพมีการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง เช่น สปอร์ตคลบั ฟิตเนส 
สปา อาหารคลีนเพื่อสขุภาพ เป็นต้น  นอกจากนี ้ด้วยวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามการขยายตวัของ
สงัคมเมือง การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เวลาในการท าอาหารทานเองน้อยลง หลายคนต้องสรรหาวิตามินและ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมารับประทาน เพื่อให้ร่างกายยงัคงได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบกนั และ
เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ในการดแูลสขุภาพเชิงปอ้งกนั 
  ในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถหาซือ้วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้สะดวกมากขึน้จาก
หลากหลายช่องทาง อาทิ ร้านสะดวกซือ้ ร้านขายยา ตวัแทนขายตรง รวมถึงช่องทางออนไลน์ ปัจจยัตา่งๆ 
เหลา่นี ้ล้วนสง่ผลให้ภาพรวมของตลาดวิตามินและผลติภณัฑ์เสริมอาหารในประเทศมีแนวโน้ม  ขยายตวั
เพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดวา่ วิตามินและผลติภณัฑ์อาหารเสริมน่าจะมีมลูคา่ตลาด 
ประมาณ 60,000 ล้านบาท หรือขยายตวัเฉลี่ยประมาณร้อยละ11.5 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้วที่มีมลูคา่ตลาด
ประมาณ 53,810 ล้านบาท  
  ถึงแม้ปัจจุบนักระแสรักสขุภาพและความงามยงัคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ท าให้ความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพของแต่ละกลุ่ม
อาจจะแตกต่างกนัไป ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการ ของกลุม่ลกูค้า
เปา้หมายที่จะเป็นตวัขบัเคลือ่นตลาดที่ส าคญั และมีบทบาทมากขึน้ในระยะข้างหน้า และสิง่ส าคญัที่ช่วย
ให้ผู้ประกอบการอยูร่อดและเติบโตในอนาคต จึงเป็นเร่ืองของการรักษามาตรฐานคณุภาพสนิค้า และการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

217 

ให้ความส าคญักับการวิจยัพฒันาสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า ตามจ านวนผู้บริโภควยัท างานและผู้สงูอายทุี่จะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็นจาก
ร้อยละ 80 ในปัจจบุนั เป็นร้อยละ 85 ในปี 2571(ศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี, 2561)   
  จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของไทยไปสู่สงัคมผู้ สูงอายุ สะท้อนให้เห็นว่า 
ลกูค้ากลุม่นีก้ลายเป็นกลุม่ที่มีความส าคญั และมีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้าน  อีกจ านวน
มาก ไมว่า่จะเป็น ความต้องการสนิค้าและบริการท่ีช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย ช่วยอ านวยความสะดวก ใน
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความสขุทางกายและจิตใจในบัน้ปลาย
ชีวิต แตถ่ึงกระนัน้ การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเพื่อสขุภาพของกลุม่ ผู้สงูอาย ุสว่นหนึง่อาจจะมาจากผู้ดแูล เช่น 
บุตรหลาน ซึ่งบุตรหลานถือเป็นแหล่งรายได้หลกัของผู้สงูอาย ุดงันัน้  การที่ผู้ประกอบการขนาดย่อมจะ
น าเสนอสนิค้าเพื่อเจาะตลาดกลุม่ผู้สงูอาย ุอาจจะต้องค านงึถึงความพงึพอใจของบตุรหลาน ซึง่เป็นคนที่
ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าให้กบักลุม่ผู้สงูอายดุ้วย 
  ในขณะที่กลุม่คนวยัท างาน หรือกลุม่คนรุ่นใหม่ (Millennials) เป็นอีกกลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายที่
นกัการตลาดต่างพดูถึงและมีความตื่นตวักนัมากไมแ่พ้กลุม่ผู้สงูอาย ุซึ่งคนกลุม่นีเ้ติบโตมาพร้อมกบัการ
พฒันาของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือ โดยปัจจบุนัคนกลุม่นีท้ี่เกิดช่วงปี 2523-2543 (อายุ
ตัง้แต่ 17-38 ปีในปัจจุบนั) คิดเป็นสดัส่วน ประมาณร้อยละ31 ของประชากรไทยทัง้หมด หรือมีจ านวน
กว่า 20 ล้านคน หรือคิดเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ50 ของประชากรวยัแรงงานทัง้หมดของไทย สะท้อนให้
เห็นว่า ตลาดดงักล่าวมีขนาดใหญ่และมีความส าคญัในการ  สร้างโอกาสทางการตลาดของบรรดาภาค
ธุรกิจตา่งๆ ไมแ่พ้ตลาดผู้สงูอาย ุ
  นอกจากนัน้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องกบัการดูแลสขุภาพ  และ
ความงามได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์ต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคมี
ตวัเลือกมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจจะต้องปรับตวัและรับมือกับการแข่งขนักันรุนแรงขึน้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลาด ดงันัน้ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายก็พยายามคิดค้นกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างจดุเด่นและความ
นา่สนใจให้กบัผลติภณัฑ์ของตน เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สดุ โดยมีการใช้กลยทุธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น กลยทุธ์การขายตรง กล
ยุทธ์ส่งเสริมการขาย โดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นต้น ดงันัน้ผู้
ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารรายใหญ่จึงต้องน ากลยทุธ์ทางการตลาดตา่งๆ มาใช้เพื่อรักษาสว่น
แบง่ทางการตลาดเอาไว้ในสภาวะการแขง่ขนัท่ีเข้มข้น 
  ด้วยผู้วิจยัสนใจประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เสริมอาหารเป็นอาชีพเสริม และพกั
อาศยัอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ มีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นจ านวนมาก จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ บริโภคในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นกลุม่นกัศกึษาและกลุม่คนวยัท างาน
ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตสามารถน าข้อมลูจากการวิจยัไปเป็นแนวทาง
ในการก าหนดและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางสว่นประสมทางการตลาดอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
  1.เพื่อศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผลติภณัฑ์เสริมอาหารในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
  2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภค 
 
สมมติฐานการศึกษา 
  ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภคได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน ที่ตา่งกนัมีปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารแตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 การศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตในการศกึษา ดงันี ้
  1. ด้านเนือ้หา การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจยัมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัทางการ
ตลาดที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในด้านต่าง ๆ โดยปัจจยัทางการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อสขุภาพในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
  2. ด้านประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา โดยประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ที่ซือ้ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารทัง้เพศชายและเพศหญิงจากกลุม่คนวยัท างาน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
  3. ระยะเวลาการศึกษา เร่ิมต้นศึกษาในเดือน ธันวาคม 2561 และเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 
 4. ด้านพืน้ท่ี ได้แก่ ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 5. ด้านตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา แบง่เป็น 
   5.1 ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค 
ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด  
   5.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประเภทของผลิตภณัฑ์ที่เลือกซือ้ ความถ่ีในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ วตัถปุระสงค์
ในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ ผู้ที่มีอิทธิพลในการตดัสนิใจซือ้ และคา่ใช้จ่ายในการซือ้ผลติภณัฑ์ตอ่ครัง้ 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบั การซือ้ การใช้ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคอนัจะน า ไปสู่
ความพงึพอใจตามความต้องการ ตามความคิดและตามประสบการณ์ของผู้บริโภค การศกึษาผู้บริโภค จะ
ก่อให้เกิดแนวคิดด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
ข้อมลูขา่วสาร และสว่นประสมการตลาดอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมและถกูต้อง 
  แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
  ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)  ได้มีการแบง่ระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาด
ออกเป็น (Kotler, 1984) ระดบัแรก การตลาดแบบดัง้เดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนีม้ี
จดุมุ่งหมายหลกัคือ การสร้างความตระหนกัในตราสินค้า(brands)แบบท่ีเคยมุง่เน้นกนัมา โดยการตลาด
ที่อยูใ่นระดบัขัน้นีจ้ะมุง่ให้ความส าคญักบัสว่นประสมการตลาด  
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  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ โดยแบง่
ออก ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด  
   กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้ซือ้และท าความเข้าใจว่าผู้บริโภคท าการตดัสินใจซือ้
จริงๆอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นผู้ ท าการตัดสินใจซือ้ รูปแบบและ
กระบวนการซือ้เป็นอยา่งไร ซึง่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง (Kotler. 2003 : 200 - 208) 
 
วิธีการศึกษา  
  การศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นกลุม่นกัศึกษาและ
กลุม่คนท างานในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณหาจ านวน
โดยใช้สูตรส าหรับกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  (พิมพา หิรัญกิตติ , 2552:136) และ
ก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% แต่เพื่อเป็นตวัแทนที่ดีของประชากรจึงเพิ่ มกลุ่มตวัอย่างไว้ เท่ากบั
จ านวน 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นี ้เทา่กบั 400 คน 
  การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้พื่อให้เกิดการกระจายของข้อมลู
และกลุม่ตวัอย่างครอบคลมุทกุพืน้ที่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จึงใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-stage sampling) ดงันี ้
   ขัน้ที่ 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ศึกษาก าหนดพืน้ท่ี
โดยใช้เกณฑ์ในการคดัเลอืกพืน้ท่ี ที่มีสถานท่ีตัง้ของห้างสรรพสนิค้าและซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 5 แหง่
ในพืน้ที่ย่านการค้าของในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เซ็นทรัลบางนา บิ๊กซีสาขาบางนา โลตสั
สาขาบางนาตราด บ๊ิกซีสาขาศรีนครินทร์ และลาซาล อเวนิว 
   ขัน้ที่  2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)  โดยท าการแจก
แบบสอบถามในบริเวณซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 5 แหง่ดงักลา่ว ในสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ที่ละ 80 ชดุ โดย
การยืนแจกแบบสอบถามและรอตอบกลบัเลยเพื่อให้ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ชดุ 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
สร้างขึน้จากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง น ามาสร้างเป็นค าถามใน
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริ โภคในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน  
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และด้านการสง่เสริมการตลาด  ซึ่งมีลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)แต่
ละค าถามมีค าตอบให้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับโดยการก าหนดคะแนนการวดัช่วงมาตรา 
(Interval Scale) ซึง่มีการก าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มากที่สดุ 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
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 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั น้อย 
 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั น้อยที่สดุ 
  ในการใช้หลกัเกณฑ์การประเมินค่านัน้ ใช้ตามแบบของ Likert พิจารณาจากหลกัเกณฑ์ เฉลี่ย 
ดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง ส าคญัมากที่สดุ 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง ส าคญัมาก 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง ส าคญัน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง ส าคญัน้อยที่สดุ 
    ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึง่ได้แก่ ชนิดที่บริโภค ปริมาณการบริโภคตอ่วนั ช่วงเวลาในการซือ้ คา่ใช้จ่ายในการซือ้ 
และสถานท่ีซือ้เป็นค าถามประเภทปลายปิด 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้อมลู 2 สว่น ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
  1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูที่รวบรวมจากแบบสอบถามมีขัน้ตอน ดงันี ้
   1.1 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลทัง้หมดด้วยตนเอง 
จ านวน 400 ฉบบั กบักลุม่ตวัอย่างในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2562 
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูครัง้นี ้2 เดือน 
    1.2 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้อง และเหมาะสม ก่อนน ามาวิเคราะห์สถิติตอ่ไป 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่วนนีไ้ด้มาจากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งไม่ได้เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรง แต่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เอกสารวิชาการ  
ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมลูประกอบการวิจยั 
  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัในครัง้นี ้โดยการน าข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง จากนัน้จึงน าข้อมูลทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ดงันี ้
  1. น าแบบสอบถามในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร มาค านวณหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
  2. น าแบบสอบถามในส่วนที่  2 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
   การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้หลกัการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาคา่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ดงันี ้
  1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะ
สว่นบคุคล และพฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
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  2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับวิเคราะห์
เ ก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ บ ริโภคในเขต บางนา 
กรุงเทพมหานคร 
  3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง  2 ตัวแปร ใช้สถิติแบบ Independent Sample (t-test) 
ระหว่าง ลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร และใช้สถิติแบบ One-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะสว่นบคุคลด้านอาย ุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดบัการศกึษา  กบั
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  
 
ผลการศึกษา  
 สว่นท่ี1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน โดยแจกแจงเป็นคา่จ านวน และคา่ร้อยละ ดงันี ้
 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30  
มีอายุ 31-40  ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.30 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีอาชีพเป็น พนกังาน
บริษัทเอกชน จ านวน178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รายละเอียดดงัตารางสรุปลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 สรุปลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล 
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
1.เพศ   
 หญิง 273 68.25 
  ชาย 127 31.75 
2. กลุม่อาย ุ(ปี)   

 น้อยกวา่ 20 78 19.5 
 21 - 30 101 25.25 
 31 - 40 107 26.75 
 41 - 50 94 23.5 
  มากกวา่ 50 20 5.00 
3. สถานภาพสมรส   
 โสด 233 58.50 
 สมรส/อยูด้่วยกนั 115 35.75 
  แยกกนัอยู/่หยา่ร้าง/หม้าย (คูส่มรสเสยีชีวิต) 52 5.75 
4. อาชีพหลกัในปัจจบุนั   

 นกัเรียน/นกัศกึษา 120 30.00 
 พนกังานบริษัท 178 44.50 
 ธุรกิจสว่นตวั 71 17.75 
  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 31 7.75 
5. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน (บาท/เดือน)   
 น้อยกวา่ 10,000 45 11.25 
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 10,001 - 20,000 69 17.25 
 20,001 - 30,000 170 42.5 
 30,001 – 40,000 83 20.75 
  มากกวา่ 40,000 33 8.25 
6. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 45 11.25 
 ปริญญาตรี 233 58.25 
  สงูกวา่ปริญญาตรี 122 30.5 

 
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด  
 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวม ในระดับส าคัญมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นมาตรฐานการผลิตที่ดีได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรที่น่าเช่ือถือ ให้ความส าคญัในระดบั
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีเห็นผล แสดงข้อมูลของ
สว่นผสมครบถ้วนให้ความส าคญัในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ 3.92 และ 3.45 ตามล าดบั และประเด็นรูปแบบ/
การออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ความส าคญัระดบัปานกลาง  โดยมีคา่เฉลีย่ 3.25   
  ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคณุภาพให้ความส าคญัในระดบัมากที่สดุโดยมีคา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.48 รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะกับปริมาณให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.98 ประเด็นราคาต ่ากวา่สินค้าคูแ่ขง่ และ มีป้ายแสดงราคาชดัเจน ให้ความส าคญัในระดบัปาน
กลาง โดยมีคา่เฉลีย่ 3.17 และ3.01ตามล าดบั 
  ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลางทกุด้าน คือ สนิค้ามีจ าหนา่ยทัว่ไป
ในห้างร้านหรือศนูย์การค้า หาซือ้ได้ง่าย และมีการจดัวางสนิค้าให้ดสูะดดุตาและหาได้ง่าย โดยมีคา่เฉลีย่ 
3.39  3.23 และ 2.78 ตามล าดบั 
  ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พบว่าการมีพนกังานขายให้ข้อมูลสินค้าและวิธีใช้ มีการจัดรายการสินค้า
ในช่วงพิเศษ (ลด,แลก,แถม) ให้ความส าคญัในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.22 มี
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์สนิค้านอกสถานท่ี และแจกแผน่พบั ใบปลวิ แนะน าสนิค้าให้ความส าคญัในระดบัปาน
กลางโดยมีคา่เฉลีย่ 3.29 และ 3.22 ตามล าดบั 
  สว่นท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ซึง่ได้แก่ ชนิดที่บริโภค ปริมาณการบริโภคตอ่วนั ช่วงเวลาในการซือ้ คา่ใช้จ่ายในการซือ้ 
และสถานท่ีซือ้ ดงันี ้
  เหตุผลในการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ พบว่า เหตุผลในการรับประทาน
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพมากที่สดุ คือ  เพิ่มเติมสารอาหารที่ได้รับไมเ่พียงพอในแตล่ะวนั จ านวน 
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183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.64  รองลงมาคือ บ ารุงสขุภาพให้แข็งแรงหลงัเจ็บป่วย จ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.51 และ เพื่อปอ้งกนัโรค จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85 ตามล าดบั 
 ชนิดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพที่เลือกบริโภค พบว่า ชนิดของผลิตภณัฑ์ที่ถกูเลือก
บริโภคมากที่สดุ คือ ชนิดเม็ดและแคปซูล จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาคือ ชนิดน า้ 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 และ ชนิดผง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามล าดบั 
  งบประมาณที่ใช้ในการซือ้แต่ละครัง้ พบว่า งบประมาณที่ใช้มากที่สดุ คือ น้อยกว่า 500 บาท 
จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 36.92 รองลงมาคือ 501 - 1,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.40 และ มากกวา่ 1,500 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ตามล าดบั 
  สถานที่ซือ้ พบว่า สถานที่ซือ้ที่มากที่สดุ คือ ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า (BOOT. Watson) 
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 รองลงมาคือ ร้านขายยาและร้านค้าออนไลน์ จ านวน 83 คนเทา่กนั 
คิดเป็นร้อยละ 20.7  
  ผู้มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพพบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพมากที่สดุคือ  แพทย์/เภสชักร จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20  
รองลงมาคือ บคุคลในครอบครัว จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 และ ผู้ที่มีช่ือเสยีง นกัแสดง นกัร้อง 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ตามล าดบั 
  ความถ่ีในการซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซือ้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ มากที่สดุคือ  2 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 188คน คิดเป็นร้อยละ 46.90  
รองลงมาคือ ซือ้ 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และ ซือ้ 3 ครัง้ตอ่เดือนจ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 ตามล าดบั 
  การเปลีย่นยี่ห้อผลติภณัฑ์ พบวา่ มีการเปลีย่นยี่ห้อผลติภณัฑ์น้อยมาก เป็นจ านวน 234 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.60 รองลงมาคือ ซือ้ยี่ห้อเดียวเป็นประจ า จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และ เปลีย่น
ยี่ห้อไปเร่ือยๆ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 ตามล าดบั 
 ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร พบว่า ช่องทางที่ได้รับข้อมลูมากที่สดุคือ  โทรทศัน์ จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.6  รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ นิตยสาร/
วารสาร จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตามล าดบั 
  สว่นที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะสว่นบคุคล และปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด ดงันี ้
              การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบวา่  
  เพศ ตา่งกนัมีปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคไมแ่ตกตา่งกนั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ผู้บริโภคที่มีเพศตา่งกนัมีปัจจยัการตดัสนิใจไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน  
   การวิเคราะห์ความแปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่  
  อาย ุตา่งกนัมีปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคไมแ่ตกตา่งกนั 
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบวา่ ผู้ บริโภคที่มีอายตุ่างกนัมีปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผู้บริโภค ด้านผลติภณัฑ์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นปัจจยัการ
ตดัสนิใจด้านอื่นๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  
  สถานภาพสมรส ต่างกนัมีปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค
ในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัมีปัจจัยที่
สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
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สรุป  
 
 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39  ปี มีสถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญักับปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากที่สดุ คือ 
ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตามล าดบั โดยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ พบว่า เหตผุลในการ
รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพมากที่สดุ คือ  เพิ่มเติมสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอในแต่
ละวนั นิยมเลือกบริโภคชนิดเม็ดและแคปซูลมากที่สดุ ส่วนใหญ่มีงบประมาณที่ใช้ในการซือ้แต่ละครัง้ 
น้อยกว่า 500 บาท สถานที่ซือ้ที่มากที่สุด คือ ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า (BOOT, Watson) ผู้ มี
อิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพมากที่สดุคือ แพทย์/เภสชักร มีความถ่ีในการซือ้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุภาพ มากที่สดุคือ  2 ครัง้ต่อเดือน มีการเปลี่ยนยี่ห้อผลิตภณัฑ์น้อยมาก 
และช่องทางที่ได้รับข้อมลูขา่วสารมากที่สดุคือ  โทรทศัน์  
  จากผลการเปรียบเทียบ ระหวา่งลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภค ด้านผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นปัจจยัการตดัสินใจด้าน
อื่นๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  
  จากผลการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายได้ดงันี ้ 
 1. ด้านผลติภณัฑ์ พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ 
โดยรวม ในระดับส าคญัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นมาตรฐานการผลิตที่ดีได้รับการ
รับรองคุณภาพจากองค์กรที่น่าเช่ือถือ ให้ความส าคัญในระดบัมากที่สุด รองลงมาคือ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ทีเห็นผล แสดงข้อมูลของส่วนผสมครบถ้วน และประเด็นรูปแบบ/การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
ตามล าดบั สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ นฤนนัท์ วฒุิสนิธุ์ ดาราพรรณ เส้งซิว และวิภาดา ไชยา (2560) 
ได้ท าการส ารวจการบริโภคผลติภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในจงัหวดัเชียงราย มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา
การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคคอลลาเจนในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มีผลตอ่การบริโภคคอลลาเจนมากที่สดุ  
 2. ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านราคา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
ที่สดุ คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะกับปริมาณให้ ราคาต ่ากวา่สนิค้า
คูแ่ขง่ และ มีปา้ยแสดงราคาชดัเจน ตามล าดบั สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ กิตติญารัตน์ ชีพสาทิศชยั
กุล (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู้หญิง
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา มี
ความสมัพนัธ์กบั การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู้หญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับปานกลางทุกด้าน คือ สินค้ามีจ าหน่ายทั่วไปในห้างร้านหรือ
ศูนย์การค้า รองลงมาคือ  หาซือ้ได้ง่าย และมีการจัดวางสินค้าให้ดูสะดุดตาและหาได้ง่าย ตามล าดบั 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พลวัฒน์ เศรษฐนุรักษ์ (2556) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซือ้ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสขุภาพของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ พบว่า 
ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้แตกตา่งกนัใน
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านสงัคมและวฒันธรรม ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
  4. ด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมี
พนกังานขายให้ข้อมลูสนิค้าและวิธีใช้ มีการจัดรายการสนิค้าในช่วงพิเศษ (ลด,แลก,แถม) ให้ความส าคญั
ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาคือ มีฝ่ายประชาสมัพนัธ์สินค้านอกสถานที่ และแจกแผ่นพบั ใบปลิว แนะน า
สินค้าให้ ตามล าดบัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุวดี จิรัฐิติเจริญ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณการที่มีต่อการตดัสินใจซือ้อาหารเสริมเพื่อสขุภาพของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี 
ผลการวิจยัพบว่าให้ความส าคญัในระดบัส าคญัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่มีพนกังานขาย
ให้ข้อมลูสนิค้าและวิธีใช้ มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ ท าให้ผู้บริโภคสามารถตดัสนิใจได้ง่ายขึน้ 
  ข้อเสนอแนะงานวิจยั 
  1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความใสใ่จในด้านการควบคมุ และตรวจสอบคณุภาพ 
ให้ตรงตามการรับรองคุณภาพจากส านกังานอาหารและยา เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความปลอดภยั  
ดังนัน้ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลหรือรายละเอียดบอกบนภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี
สว่นผสมอะไรบ้าง มีคณุประโยชน์อะไร   
  2. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคญัด้านคณุภาพและราคา จึงมองเร่ืองคณุภาพของสนิค้าทีส่ม
กบัราคามาเป็นอนัดบัหนึ่งในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ผู้บริโภคต่างมีความเข้าใจวา่ราคาที่ถกู
ที่สดุไมใ่ช่ประเด็นท่ีต้องเอามาพิจารณาเป็นอนัดบัแรกเสมอไป แตเ่ป็นเร่ืองคณุภาพท่ีเหมาะสมกบัราคาที่
วางเอาไว้ให้เหมาะสม และค านงึถึงผลประโยชน์ที่ได้รับในสนิค้านัน้มากกวา่ตวัราคาที่แสดงไว้ 
 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรวางแผนกระจายสินค้าให้ทัว่ถึง โดยเฉพาะ
ที่ตัง้ของร้นจดัจ าหนา่ยที่มีความสะดวกในการเดินทาง หรือสามารถสัง่ซือ้ได้ทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการ
จดัจ าหนา่ยผ่านตวัแทนขาย ผู้ประกอบการควรมีการกระจายสินค้าอยา่งทัว่ถึงให้ผู้บริโภคสามารถหาซือ้
ได้ง่าย 
 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการอาจจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชุมวิชาการของ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้บริโภคที่สนใจ รวมทัง้
โฆษณาสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ต้องทาให้ทั่วถึงและเข้าถึง
กลุม่เปา้หมายให้มากที่สดุ โดยเฉพาะมีของแถม สว่นลดในเทศกาลตา่งๆ เพราะผู้บริโภคก็ให้ความส าคญั
เช่นกนั 
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
  1. การศึกษาครัง้ตอ่ไปควรจะมีการศกึษากลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีอื่นๆ เพิ่มเติม หรือเป็นการศกึษา
เชิง เปรียบเทียบของกลุม่ตวัอยา่งคนละพืน้ที่ เพื่อรับทราบถึงปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทต่างๆ ของผู้ บริโภคในแต่ละพืน้ที่  ที่มีสภาพแวดล้อมและ
สภาวการณ์ต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไปว่ามีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารต่างกันในลกัษณะใด เพื่อผลการศึกษาครัง้ต่อไปจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทาง
การตลาดผลติภณัฑ์เสริมอาหารให้สอดคล้องครอบคลมุตอ่กลุม่ผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี   
   2. การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษาในด้านเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการศกึษาและเป็นแนวทางใน
การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดและกิจกรรมการสง่เสริมการตลาดผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เช่น การศกึษา
การสง่เสริมการตลาด การรับรู้และการเปิดรับข้อมลูข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่มีผลต่อ พฤติกรรม
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การซือ้เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากิจกรรมทางการตลาดในธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารและผู้สนใจตอ่ไป   
  3 .  ควรทาการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่ อาจส่งผลต่อการ เลือกซื อ้ เค ร่ืองส า อางใน 
ระบบออนไลน์ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ออนไลน์ หรือข้นตอนในการตัดสินใจซื อ้ผ่านระบบ 
ออนไลน์ เป็นต้น เพื่อมาตอบสนองความตองการและค่านิยมของผู้บริโภค และน าข้อมลูมาพฒันากลยทุธ์
ในการสร้างความแตกตา่งกบัคู่แขง่ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ  
 การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภค  
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ และเพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ่การใช้
บริการสปา โดยเคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมลูจากผู้บริโภคที่ใช้บริการสปา จ านวน 
400 ราย ข้อมลูสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนมุานใช้ทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา 
พบว่าในภาพรวม  จัดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 โดยมีด้านผลิตภัณฑ์เป็นล าดับแรก และ
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ บริโภคพบว่าผู้ บริโภคให้เหตุผลในการใช้บริการคือเพื่อคลายเครียด พักผ่อน 
ประเภทสปาที่ใช้บริการคือบริการนวดด้วยน า้มนัหอมระเหยหรือนวดอโรมา่,ความถ่ีในการใช้บริการเดือนละ 1-
2 ครัง้ ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ชัว่โมง ตอ่คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ จ านวน 1,001-1,500 บาท และ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค มี4 ด้าน คือ ด้าน ผลิตภณัฑ์หรือการ
บริการ ด้านราคา ด้านบคุลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัที่ไม่สง่ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและ ด้านกระบวนการให้บริการ อย่างมี
นยัส าคญัที่ 0.05 
ค าส าคัญ: สว่นประสมทางการตลาดบริการ, พฤติกรรมผู้บริโภค, สปา 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to study factors affecting consumer spa service behavior in 
Mueang District. Samut Prakarn Province And to study service marketing mix factors affecting the use of 
spa services The instrument used as a questionnaire for collecting data from 400 consumers using spa 
services. Statistical data used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. And inferential 
statistics used to test the hypothesis is the Multiple Regression Analysis. The statistical significance at the 
level of .05. The results of the analysis showed that factors affecting consumer behavior in choosing spa 
services were found that the overall picture was at a high level, with an average of 4.16, with the first product 
side. And the study of consumer behavior found that consumers gave reasons for using the service, 
namely to relax, relax, type of spa using services such as aromatherapy massage or aromatherapy 
massage, frequency of service 1- month 2 times, 2 hours of service time per 1,001-1,500 baht per service 
usage cost and service marketing mix factors that affect the behavior of service providers There are four 
aspects: consumption of products or services, pricing, personnel and physical characteristics. And factors 
that do not affect consumer behavior include Distribution channels Marketing promotion and service 
process significantly at 0.05 
Keywords: marketing mix '7Ps, consumer behavior, spa 
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บทน า  
 แนวโน้มเก่ียวกบัความสนใจในการดแูลสขุภาพที่เพิ่มสงูขึน้ เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปา ขยายตวั
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งในปี 2562 นีธุ้รกิจที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้คือธุรกิจเพื่อสขุภาพประเภทธุรกิจสปา ซึ่ง
ในปัจจบุนัประเทศไทยมีธุรกิจสปาและนวดเพื่อสขุภาพกวา่ 13,514 ราย มีมลูคา่ตลาดรวม 33,574 ล้านบาท 
เติบโตขยายตวั 8% (ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (อีไอซี) 2561) 
ธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการแข่งขันสูง เพราะเป็นกระแสนิยม ผู้ ประกอบธุรกิจสปาจึง
จ าเป็นต้องมีแนวทางหรือในการรับมือการขยายตัวของธุรกิจสปาที่มีอยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องมีการ
ปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบ แต่ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจนัน้ขึน้อยูก่บั ปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึงการเข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าก็จะท าให้สามารถ
พฒันา และสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้  
จากเหตผุลนีท้ าให้ผู้วิจยัซึง่มีความสนใจในธุรกิจสปา ซึง่เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
และสามารถด าเนินธุรกิจนีเ้ป็นอาชีพเสริมจากงานประจ าได้ ผู้วิจยัจึงต้องการศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกใช้
บริการสปาและปัจจยัสว่นประสมการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของผู้ ใช้บริการในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อจะได้ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการตดัสนิใจท าธุรกิจสปาและ
วางแนวทางการก าหนดกลยทุธ์การตลาด และวางแผนการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในปัจจบุนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปาของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปาของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 
 1.ด้านเนือ้หา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปาและ 
ศึกษาถึงปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งสง่ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
สปา รวมทัง้เป็นการศกึษาถึงพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสปา  
 2. ด้านประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสปาใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ โดยใช้สตูรค านวณแบบไมท่ราบจ านวนประชากร โดยเลอืกใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 %และยอมรับความคลาดเคลือ่นในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 5% ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ
สะดวก จ านวน 400 คน 
 3. ด้านระยะเวลา ท าการศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 4.ด้านพืน้ท่ี การวิจยัครัง้นีท้ าการศกึษาในเขตพืน้ท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 5. ขอบเขตด้าน ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัมีดงันี ้
  5.1. ตัวแปรอิสระ ที่ท าการศึกษาคือ สถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้และตวัแปรปัจจยัสว่นประสมการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
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ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน 
กระบวนการให้บริการ 
  5.2. ตวัแปรตาม คือพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย เหตผุลที่ใช้บริการ ประเภทสปา
ที่ใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้บริการและ คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจยัด้านพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการสปาของผู้บริโภค 
ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการให้บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2.ผู้ ประกอบการสามารถน าข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจใช้
บริการสปาของผู้บริโภค ไปเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 3.ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางต่อการตดัสินใจในการประกอบธุรกิจร้านบริการ
สปา 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
                    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 1. เพศ  
 2. อาย ุ 
 3. ระดบัการศกึษา    พฤติกรรมการใช้บริการสปา 
 4. อาชีพ     1. เหตผุลที่ใช้บริการ 
 5. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน    2.ประเภทสปาที่ใช้บริการ 
      3.ความถ่ีในการใช้บริการ 
     ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P  4.ระยะเวลาที่ใช้บริการ 
 1. ผลติภณัฑ์    5.คา่ใช้จา่ยในการใช้บริการ 
 2. ราคา                                                                                              
 3. สถานท่ี 
 4.การสง่เสริมการขาย 
 5. พนกังานให้บริการ 
 6. กระบวนการ  
 7. ลกัษณะทางกายภาพ  
 

วิธีการศึกษา  
 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
สมทุรปราการ โดยเคร่ืองมือวิจยัที่ใช้ในการวจิยัคือแบบสอบถาม ซึง่ได้มีการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดย
ใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค แล้วจึงน ามาเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง โดยก าหนดกลุม่
ตวัอยา่งเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการสปา จ านวน 400 ราย ซึง่เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพื่อการทดสอบสมมติฐานใช้ในการวิเคราะห์แบบ Multiple 
Regression Analysis ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 
 ส่วนที ่1ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบคุคล  
 สถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการสปา ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
มีเพศชายคิดเป็นร้อยละ24.50 และมีเพศหญิงจ านวนร้อยละ 75.50 มีอาย ุ21-30 ปี มากที่สดุ คิดเป็นร้อย
ละ 39.75 มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ67.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน
มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 36.25 และ มีรายได้ 20,001-30,000 บาทมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผู้บริโภคให้ระดบัความเห็นของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ที่
สง่ผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ในภาพรวมจดั
อยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าล าดบัแรกคือด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 จัดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 จัดอยู่ในระดบั
มาก, ด้าน การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 จัดอยู่ในระดบัมาก, ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั4.14จดัอยูใ่นระดบัมาก,ด้านกระบวนการให้บริการ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.11จดัอยูใ่นระดบัมาก,ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07จัดอยู่ในระดับมากและ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06จดัอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ส่วนที3่ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภค ประกอบด้วย  เหตุผลที่ใช้บริการ 
ประเภทสปาที่ใช้บริการ  ความถ่ีในการใช้บริการ ระยะเวลาที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการตอ่ครัง้  
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้เหตผุลเพื่อคลายเครียด พกัผอ่นคิดเป็นร้อยละ 41.50 ประเภทสปา
ที่ใช้บริการคือบริการนวดด้วยน า้มนัหอมระเหยหรือนวดอโรมา่คดิเป็นร้อยละ 35.50,ด้านความถ่ีในการใช้
บริการเดือนละ 1-2 ครัง้ มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 39.75  ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ชัว่โมงต่อครัง้  คิด
เป็นร้อยละ 42.25  และด้านคา่ใช้จ่ายในการใช้บริการตอ่ครัง้ จ านวน 1,001-1,500 บาท มากที่สดุคิดเป็น
ร้อยละ 33.0 
 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการที่สง่ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
การใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากรในการบริการ ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค มี4 ด้าน คือ ด้าน ผลิตภณัฑ์หรือการบริการ ด้าน
ราคา ด้านบคุลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ  และปัจจยัที่ไม่สง่ผลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคได้แก่ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านกระบวนการให้บริการ อย่างมี
นยัส าคญัที่ 0.05 
 
สรุป  
 ผลการศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญัล าดบัแรกคือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การจดัจ าหนา่ย  และด้านลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั ในการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัที่สง่ผล
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ตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ผลติภณัฑ์หรือการบริการ ด้านราคา ด้านบคุลากร 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัที่ไม่สง่ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แก่ ด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด และ ด้านกระบวนการให้บริการซึง่มีรายละเอียดแยกเป็นรายข้อ ดงันี  ้
 1.ด้าน ผลติภณัฑ์หรือการบริการ        
ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม
ในระดบัมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากธรรมชาติ เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือผลิตภณัฑ์ที่น ามาใช้ในการท าสปามีคุณภาพดี และอุปกรณ์ในการให้บริการมี
ความทนัสมยั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของศชัชญาส์ ดวงจนัทร์(2557) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัต่อการ
เลือกใช้บริการสปาเพื่อสขุภาพ และความงาม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บริการสปาเพื่อสขุภาพและความงาม คือ ด้าน ผลติภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีใช้บริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านบคุลากร ด้าน การสง่เสริมการตลาด 
 2.ด้านราคา 
ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการด้านราคา ผู้บริโถคให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาโดยรวมในระดบั
มาก ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ให้ความส าคญักบัราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพเป็นอนัดบัแรก ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของละอองทราย โกมลมาลย์ (2556)ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความ
พึงพอใจของลกูค้าผู้ ใช้บริการสปา ในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานครพบว่า  ปัจจยัการรับรู้ด้าน
ราคา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าร้านสปา ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลตอ่ ความพงึพอใจ
ของลกูค้าร้านสปาได้ร้อยละ 68.7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   
 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริโภค
ให้ความส าคญักับสถานที่ตัง้ที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทยั จันทรโร
(2559) ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนกัทอ่งเที่ยวในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่าปัจจยั
ทางการตลาดมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยทุกด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้าน
บคุลากร  
 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาดในระดบัมาก ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคญักบัการมี สว่นลดส าหรับสมาชิก
มากที่สดุ รวมถึงมีการสะสมแต้ม เพื่อแลกสว่นลด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสิปปศิณี บาเรย์(2555) 
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดที่มีผล ตอ่การเลอืกใช้บริการสปาในประเทศไทยของนกั ทอ่งเที่ยวชาวจีน 
กรณีศกึษาจงัหวดัภเูก็ต พบวา่ ปัจจยัด้านการตลาด ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ผลติภณัฑ์และบริการ ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้าน ราคา และด้านการส่งเสริมการขาย มีความส าคญั มากกับนกัท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติในการเลอืกใช้บริการสปาเช่นเดียวกนั  
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
บคุลากรในระดบัมากโดยให้ความส าคญักบัการต้อนรับด้วยใบหน้ายิม้แย้ม และมีใจรักบริการ มากที่สดุ  
ซึง่สอดคล้อง กบังานวิจยัของ Kucukusta & Guillet (2014) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยรวมของ การให้บริการด้านสปาพบว่า ปัจจยัคณุสมบตัิของพนกังานนวด (Therapist Qualification) 
ถือเป็นหนึง่ใน ลกัษณะส าคญัตอ่การจองการใช้บริการสปา โดยคณุสมบตัิของพนกังานนวดในงานวิจัยนี ้
จะพิจารณา จากการมีประกาศนียบตัรผ่านการฝึกอบรมเร่ืองการให้บริการสปาหรือประสบการณ์ของ
พนกังานใน การให้บริการสปา เป็นต้น 
 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการพบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการในระดบัมากโดยให้ความส าคญักบัการบริการท่ีมีคณุภาพ รวดเร็ว  มาก
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ที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของศภุรี ฉตัรกนัยารัจน์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูค้าที่มี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปา พบว่าด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของธุรกิจสปาเฉลี่ยในระดบัมาก โดยมีอนัดบัแรก คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านการส่งเสริม  การตลาด 
และด้านผลติภณัฑ์ 
 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัมากโดยให้ความส าคญักบัสถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของละอองทราย โกมลมาลย์ (2556)ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลกูค้าผู้ ใช้บริการสปา ในเขตคลองสาน จังหวดักรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัย ที่มีผลเชิงบวกต่อปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า มีเพียงปัจจัย ศูนย์กลางในการ
ด าเนินชีวิต  ปัจจยับรรยากาศที่เป็น สิง่กระตุ้น  ปัจจัยการรับรู้ด้านราคา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั คือควรมีการสร้างกลยทุธ์ด้านการตลาดให้เกิดความแตกตา่งใน
เชิงธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการตลาดกบักิจการ  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์และบริการเสริมอื่นๆได้อีก เช่น เสริมสวย  
 ด้านราคา มีการแสดงราคาคา่บริการที่ชดัเจน เพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถน าไปพิจารณาตดัสนิใจ
ซือ้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่อไปและผู้ ประกอบการควรตัง้ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพในการ
ให้บริการของ ผลติภณัฑ์และบริการ เพื่อให้ได้ระดบัราคาที่มาตรฐาน  
 ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย ผู้ประกอบการควรมีการพฒันาทางด้านท าเลที่ตัง้ โดยการเพิ่มสถานที่
ในการให้บริการมากขึน้ เช่น ในห้างสรรพสนิค้า ร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงแรม  
 ด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรจดัรายการ ลด แลก แจก แถม และบริการ ต่างๆ
เช่นให้บริการเคร่ืองดื่มฟรีระหวา่งการมารับบริการหรือหลงัจากรับบริการแล้ว  
 ด้านพนกังานผู้ ให้บริการ ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคญักบัปัจจัยเร่ืองสขุลกัษณะอนามยั
ของผู้ให้บริการในด้านความสะอาดทัง้ร่างกาย พร้อมที่จะให้บริการ  
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องให้บริการได้ตรงความต้องการและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการ ซึง่แสดงออกถึงความมีน า้ใจและจริงใจกบัลกูค้าที่มาใช้บริการ  
 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ประกอบการต้องสร้างบรรยากาศโดยรวมให้มีความเป็น 
ระเบียบ และสะอาด เพื่อเป็นการจงูใจและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการมาใช้บริการ  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาในเชิงลกึถึงปัจจยัสว่นประสมการตลาดแตล่ะด้าน ที่นอกเหนือจากที่ กลา่ว
มา เพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัที่มีผลตอ่การเลอืกใช้บริการสปาของผู้ใช้บริการ  
 2. ควรมีการเปรียบเทียบกลุม่ผู้บริโภคแต่ละพืน้ที่ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดบัปัจจยัสว่น บุคคล
แตกต่างกนั อาจท าให้ได้ข้อเปรียบเทียบในการให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสม การตลาดแตกต่าง
กนั และเข้าถึงความต้องการของกลุม่ผู้ใช้บริการได้ 
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ค าขอบคุณ  
 ผู้ วิจัยขอบขอบคุณอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพิษณุโลก ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวช้องทกุทา่นท่ีได้ อนเุคราะห์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การวิจยั
นีส้ าเร็จ ลลุว่งได้ด้วยดี และขอขอบคณุทกุท่านท่ีคอยให้ความ ช่วยเหลือในต้านต่างๆ ที่มิได้กลา่วนามไว้ 
ณ โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค ปัจจยัที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ และความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ของผู้ บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA  
(F-test) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่า 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญั
กบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากที่สดุ คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการบริโภค ส่วนใหญ่นิยม
บริโภคกาแฟนอกบ้าน ประเภทที่นิยมบริโภคคือคาปชิูโน โดยสว่นมากจะนิยมดื่มกาแฟร้อน และมีปริมาณ
การบริโภค 1 ครัง้ต่อวนั ช่วงเวลาในการซือ้ในตอนเช้าก่อนไปท างาน ลกัษณะที่ซือ้คือแบบรับประทานนอก
ร้าน ยี่ห้อที่นิยมบริโภค คือ อเมซอน เหตผุลคือ มีราคาสมเหตผุล โดยสว่นใหญ่มีค่าใช้จ่ายในแตล่ะครัง้ 51-
100 บาท และสถานที่ซือ้กาแฟเป็นประจ า คือ ร้านกาแฟในป๊ัมน า้มนั และจากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ 
ระหว่างลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ที่มีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: สว่นประสมการตลาด, พฤติกรรมการบริโภค, การบริโภคกาแฟ, สมทุรปราการ 
 

Abstract 
 The purpose of this independent study was to study the coffee consumption behavior, the 
marketing mix factors affecting the coffee consumption behavior, and the relationship between 
demographic characteristics of consumers and the coffee consumption behavior in Maung District, 
Samutprakarn. The samples consisted of 400 consumers in Maung District, Samutprakarn, and the 
questionnaire was used as an instrument for data collection. Due to data analysis, descriptive 
statistics used included Percentage, Mean, and Standard Deviation. For the hypothesis testing, 
inferential statistics used were the Independent Samples t-test and One-way ANOVA (F-test). The 
results of the independent study revealed that the majority of the consumers were female and ages 
below or equal to 30 years old. The level of education was Bachelor’s degree. Most of these 
consumers were employees in private companies with the average monthly income between 10,001 
to 20,000 Baht. Regarding the marketing mix factors, consumers considered the importance of the 
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place aspect at the highest level, followed by product, price, and promotion, respectively. Due to the 
behaviors of consumers in Maung District, Samutprakarn, the results indicated that the most 
consumers consume coffee outside the home, the most popular drink was cappuccino, hot coffee 
was preferred and often chose to take home option in the morning before working, and the average 
quantity coffee consumption was 1 unit per day. The most preferable coffee brand was Amazon due 
to reasonable price. The average spending per time was 51-100 Baht. Most consumers bought 
coffee from the shops in the area of petrol stations. Hypothesis testing found that there were not 
significant relationship between demographic characteristics of consumers classified by gender, 
age, occupation, education, and income and the coffee consumption behavior in Maung District, 
Samutprakarn. 
Keywords: the marketing mix factors, consumption behavior, coffee consumption, Samutprakarn 
 
บทน า  
 ปัจจุบนักาแฟซึ่งถือเป็นเคร่ืองดื่มยอดนิยมของคนทกุชนชาติ และความนิยมบริโภคกาแฟนอก
บ้านมีมากสง่ผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีอตัราการขยายตวัสงูขึน้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจด้านการลงทนุ
เปิดร้านกาแฟทัง้ในรูปแบบทัง้เล็กและใหญ่ ทัง้เเฟรนไชส์ แทรกตวัอยู่แทบทกุหวัมมุถนน   เช่น สตาร์บคั 
อเมซอน เมซโซ่ คอฟฟ่ีเวิร์ด และแบล็คแคนยอน เป็นต้น หรือที่มีหรือรูปแบบซือ้กาแฟแล้วมาบดหรือคัว่
เอง ด าเนินธุรกิจลกัษณะเป็นร้านเลก็ๆ ก าลงัได้รับความนิยมตามความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภค
กาแฟนอกบ้านมากยิ่งขึน้ ท าให้ธุรกิจกาแฟมีการแข่งขนักนัสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยว 
และท าให้อัตราการเกิดธุรกิจดังกล่าวมีการขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของประชากรและตาม
พฤติกรรมของสงัคมเมืองที่เปลีย่นแปลงไป 
 ศนูย์วิจยักสกิรไทย (2561) รายงานการเตบิโตของธุรกิจร้านกาแฟในปัจจบุนัพุง่ขึน้สงูถงึ 17,000 
ล้านบาท เติบโตปีละ  15-20% จากปัจจัยส าคญัคือ วฒันธรรมการดื่มกาแฟที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวนัคนไทย โดยอตัราเฉลี่ยในการบริโภคกาแฟของคนไทยอยู่ที่ปีละ 300 แก้ว/คน/ปี และมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ได้อีกมาก เมื่อเทียบกบัปริมาณการบริโภคกาแฟจากหลายประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ นที่บริโภค
กาแฟเฉลีย่อยูท่ี่ 400 แก้ว/คน/ปี ยโุรปบริโภคกาแฟเฉลีย่อยูท่ี่ 600 แก้ว/คน/ปี หรือ ฟินแลนด์บริโภคกาแฟ
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 แก้ว/คน/ปีจากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขนัที่สงูขึน้ แต่ละร้าน
ต้องสร้างจดุเดน่และความแตกตา่งเพื่อดงึดดูลกูค้า ซึ่งนอกจากการออกแบบและตกแตง่ร้านแล้ว ยงัมีการ
น าเสนอถึงคณุภาพของกาแฟและความสามารถของบาริสต้าควบคูไ่ปด้วย ที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจากกลุม่ผู้ดื่ม
กาแฟรุ่นใหม ่ให้ความใสใ่จกบัรสชาติและคณุภาพของกาแฟมากขึน้  
   เมื่อธุรกิจกาแฟมีการแข่งขันสูงขึน้ ร้านกาแฟจ าเป็นต้องปรับรูปแบบให้สอดรับกับความ
ต้องการ  ของผู้บริโภค ไม่ใช่แค่การตกแต่งภายในร้านให้สวย สะอาด กว้างขวาง หรือมีพืน้ที่ให้ใช้สอย
ส าหรับกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนวยัท างานสามารถมาพบปะรวมตวักนัได้ แต่ผู้ประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยเน้นความหลากหลายทัง้สินค้าและบริการรวมถึงการสร้าง
ความแตกตา่งของสินค้า ตัง้แต่การคดัเลือกสายพนัธุ์กาแฟ การสร้างเอกลกัษณ์ของรสชาติกาแฟในแบบ
ฉบบัของตวัเอง การขยายสาขาให้เหมาะสม ก าหนดลกูค้ากลุม่เปา้หมายและท าธุรกิจในพืน้ท่ีนา่สนใจ ซึง่
ผู้ประกอบการร้านกาแฟส่วนใหญ่จะเลือกเปิดให้บริการร้านกาแฟในพืน้ที่ที่มีความทนัสมยั ในบริเวณ 
ป๊ัมน า้มนั รถไฟฟา้ ร้านหนงัสอื รวมถึงภายในบริเวณมหาวิทยาลยัตา่งๆ  
   ผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดใหญ่จะใช้งบประมาณในการลงทนุสงู เพื่อสร้างความน่าสนใจ
และดึงดูดลกูค้าให้เข้ามาซือ้สินค้าและบริการโดยเน้นรูปแบบการตกแต่ง ร้านกาแฟ รสชาติกาแฟ การ
สง่เสริมการขาย เพื่อสร้างความแตกตา่ง ความแปลกใหม่ และเพิ่มมลูค่าของธุรกิจ เพราะการบริการท่ีดี 
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เพื่อให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟอยา่งสม ่าเสมอ ถือเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้ธุรกิจร้านกาแฟประสบ
ความส าเร็จได้ (ชไมพร เลศิสริิลดากลุ, 2559) 
  จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้ศกึษาในฐานะข้าราชการซึง่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพเสริมในธุรกิจ
กาแฟ และมีแนวคิดต้องการเปิดธุรกิจในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการในอนาคต เนื่องจากธุรกิจนี ้
ไม่ต้องใช้เงินทนุมากนกั ตลอดจนไม่ต้องใช้เทคนิคในการบริหารที่มีความซบัซ้อนมากนกั ดงันัน้จึงเป็น
โอกาสอย่างหนึ่งที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวนี ้การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ บริโภคเป้าหมายจึงมี
ความส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจกาแฟให้ประสบความส าเร็จ ในฐานะผู้วิจยัจึงมีความสนใจต้องการท่ี
จะศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดแนวคิดในการประกอบธุรกิจหรือพฒันาธุรกิจของตนเองให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด

สมทุรปราการ  
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย       
  ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการศกึษาค้นคว้าไว้ ดงันี ้
  1. ด้านเนือ้หา ผู้ วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรปราการ  
  2. ด้านประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคกาแฟในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไมท่ราบจ านวนแนน่อน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นี ้
เทา่กบั 400 คน 
  3. ด้านระยะเวลาการศึกษา เร่ิมต้นศึกษาในเดือน ตลุาคม 2561 และเก็บข้อมลูระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
  4. ด้านพืน้ที่ ได้แก่ ในบริเวณห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
สมทุรปราการ จ านวน 5 แห่ง ในพืน้ที่ย่านการค้าของเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ บิ๊กซี
สาขาอิมพีเรียลเวิร์ดส าโรง โลตสัพลสัสาขาศรีนครินทร์ บิ๊กซีสาขาสมทุรปราการ(ปากน า้) บิ๊กซีสาขาศรี
นครินทร์ และโรบินสนัสาขาสมทุรปราการ 
  5. ด้านตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา แบง่เป็น 
   5.1 ตวัแปรอิสระ แบง่ออกดงันี ้
     1) ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดบั
การศกึษา   
    2) ปัจจัยมีผลในพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริม
การตลาด   
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    5.2 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรปราการ ได้แก่ ชนิดที่บริโภค ปริมาณการบริโภคตอ่วนั ช่วงเวลาในการซือ้ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ และ
สถานท่ีซือ้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ผู้วิจยัได้ประมวลแนวคิดจากการอา่นเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องแล้วก าหนดเป็นกรอบการ
วิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัซึง่แสดงกรอบแนวคิด ดงันี ้
  
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดที่สร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค
ในสงัคมได้ถกูต้องและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึน้ ที่ส าคญัจะช่วย
ในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึน้ ในตลาดปัจจุบันถือว่าผู้ บริโภคเป็นใหญ่ และมี
ความส าคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตขุองการซือ้ การเปลีย่นแปลงการซือ้ การตดัสนิใจซือ้ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหารทายใจหรือ
เดาใจกลุม่ผู้บริโภคของกิจการได้ถกูต้องวา่กลุม่ผู้บริโภคเหลา่นัน้ต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซือ้อยา่งไร 
แรงจูงใจในการซือ้เกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคน ามาตดัสินใจซือ้คืออะไร รวมทัง้กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ข้อมลูตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนทางการตลาด  
  แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
  ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)  ได้มีการแบง่ระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาด
ออกเป็น (Kotler, 1984) ระดบัแรก การตลาดแบบดัง้เดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนีม้ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
1. ชนิดกาแฟที่เลือกดื่ม 
2. ปริมาณการซือ้ตอ่วนั 
3. ชว่งเวลาในการซือ้ 
4. ความถ่ีในการซือ้ 
5. สถานที่ซือ้ 

ปัจจัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟ 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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จดุมุ่งหมายหลกัคือ การสร้างความตระหนกัในตราสินค้า(brands)แบบท่ีเคยมุง่เน้นกนัมา โดยการตลาด
ที่อยูใ่นระดบัขัน้นีจ้ะมุง่ให้ความส าคญักบัสว่นประสมการตลาด  
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ โดยแบง่
ออก ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด  
 
วิธีการศึกษา  
  การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรปราการ มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคกาแฟในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่ง
ไมท่ราบจ านวนแนน่อน จึงใช้วิธีการค านวณหาจ านวนโดยใช้สตูรส าหรับกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอน (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552:136) และก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% แต่เพื่อเป็นตวัแทนที่ดี
ของประชากรจึงเพิ่มกลุม่ตวัอย่างไว้ เท่ากบัจ านวน 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยั
ครัง้นี ้เทา่กบั 400 คน 
  การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้พื่อให้เกิดการกระจายของข้อมลู
และกลุม่ตวัอยา่งครอบคลมุทกุพืน้ท่ีเขตอ.เมืองสมทุรปราการ จึงใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-stage sampling) ดงันี ้
   ขัน้ที่ 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ศึกษาก าหนดพืน้ท่ี
โดยใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกพืน้ที่ ที่มีสถานที่ตัง้ของซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่  5 แห่งในพืน้ที่ย่านการค้า
ของเขตอ.เมืองสมุทรปราการ ได้แก่ บิ๊กซีสาขาอิมพีเรียลเวิร์ดส าโรง โลตสัพลสัสาขาศรีนครินทร์ บิ๊กซี
สาขาสมทุรปราการ(ปากน า้) บ๊ิกซีสาขาศรีนครินทร์ และโรบินสนัสาขาสมทุรปราการ 
   ขัน้ที่  2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)  โดยท าการแจก
แบบสอบถามในบริเวณซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 5 แหง่ดงักลา่ว ในสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ที่ละ 80 ชดุ โดย
การยืนแจกแบบสอบถามและรอตอบกลบัเลยเพื่อให้ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ชดุ 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
สร้างขึน้จากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง น ามาสร้างเป็นค าถามใน
แบบสอบถามเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ โดย
แบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และระดบัการศกึษา 
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัมีผลในพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้าน
การสง่เสริมการตลาด  ซึง่มีลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)แตล่ะค าถาม
มีค าตอบให้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยการก าหนดคะแนนการวัดช่วงมาตรา ( Interval 
Scale) ซึง่มีการก าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มากที่สดุ 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั น้อย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

240 

 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั น้อยที่สดุ 
  ในการใช้หลกัเกณฑ์การประเมินค่านัน้ ใช้ตามแบบของ Likert พิจารณาจากหลกัเกณฑ์ เฉลี่ย 
ดงัตอ่ไปนี ้
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง ส าคญัมากที่สดุ 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง ส าคญัมาก 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง ส าคญัน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง ส าคญัน้อยที่สดุ 
    ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการซึง่ได้แก่ ชนิดที่บริโภค ปริมาณการบริโภคตอ่วนั ช่วงเวลาในการซือ้ คา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้ และสถานท่ีซือ้เป็นค าถามประเภทปลายปิด 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้อมลู 2 สว่น ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม จ านวน  400 ฉบับ 
กลุม่ตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2562 ใช้ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมลูครัง้นี ้2 เดือน 
  2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ข้อมลูสว่นนีไ้ด้มาจากการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมจาก
แหลง่อื่น ๆ เช่น เอกสารวิชาการ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมลูประกอบการวิจยั 
  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัในครัง้นี ้โดยการน าข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง จากนัน้จึงน าข้อมูลทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ดงันี ้
  1. น าแบบสอบถามในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
สมทุรปราการมาค านวณหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
  2. น าแบบสอบถามในสว่นที่ 2 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัมีผลในพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ของผู้ บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
   การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้หลกัการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาคา่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ดงันี ้
  1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะ
ส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรปราการ 
  2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับวิเคราะห์
เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
  3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง  2 ตัวแปร ใช้สถิติแบบ Independent Sample (t-test) 
ระหว่าง ลกัษณะสว่นบคุคลด้านเพศ และปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ และใช้สถิติแบบ One-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความ
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แตกต่างระหวา่งลกัษณะสว่นบคุคลด้านอาย ุอาชีพ รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และระดบัการศกึษา  กบัปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาด (3 กลุม่ขึน้ไป) 
 
ผลการศึกษา  
สว่นที่1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่น
 บคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
 โดยแจกแจงเป็นคา่จ านวน และคา่ร้อยละ ดงันี ้
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
1.เพศ   
 หญิง 250 68.25 
  ชาย 150 31.75 
2. กลุม่อาย ุ(ปี)   

 น้อยกวา่ 20 16 19.50 
 21 - 30 296 25.25 
 31 - 40 53 26.75 
 41 - 50 24 23.50 
  มากกวา่ 50 11 5.00 
3. อาชีพหลกัในปัจจบุนั   

 นกัเรียน/นกัศกึษา 4 1.00 
 พนกังานบริษัท 340 85.00 
 ธุรกิจสว่นตวั 32 8.00 
  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 24 6.00 
4. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน (บาท/เดือน)   

 น้อยกวา่ 10,000 12 3.00 
 10,001 - 20,000 280 70.00 
 20,001 - 30,000 59 14.75 
  มากกวา่ 30,000 49 12.25 
5. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  0.00 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 56 14.00 
 ปริญญาตรี 292 73.00 
  สงูกวา่ปริญญาตรี 52 13.00 
   
 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 อาย ุ21 – 30 
ปี จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0รองลงมาคือ กลุม่ที่มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.0 ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 มีอาชีพเป็น 
ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 
จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
 ช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 3.92 0.32 มาก 
2. ด้านราคา 3.87 0.28 มาก 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 4.33 0.45 มาก 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.20 0.22 ปานกลาง 
รวม 3.83 0.32 มาก 

 
   ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
ที่สดุ คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 และผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบั
มาก คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา โดยมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ  3.92, 3.87, และ 3.22 ตามล าดับ 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการซึง่ได้แก่ ชนิดที่บริโภค ปริมาณการบริโภคตอ่วนั ช่วงเวลาในการซือ้ คา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้ และสถานท่ีซือ้ ดงันี ้
  ประเภทของกาแฟที่พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามนิยมสัง่ซือ้มากที่สุด ได้แก่ คาปูชิโน่ โดยคิด  
เป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ เอสเปรสโซ่, ลาเต้, มอคค่า, อเมริกาโน่,  แมคคิเอโต้, และ อื่นๆ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 19, 15, 14, 12, 9 และ 4 ตามล าดบั โดยผู้ตอบแบบสอบถามนิยมดื่มแบบร้อน คิดเป็นร้อยละ 54 
และแบบเย็นคิดเป็นร้อยละ 46 
ลกัษณะที่ซือ้พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้แบบรับประทานนอกร้าน คิดเป็นร้อยละ 72 และรับประทาน
ภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 28 
ยี่ห้อที่นิยมบริโภคมากที่สดุ คือ อเมซอน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ สตาร์บคั แบล็คแคนยอน และ
เมซโซ ่และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 27, 17, 14, 8 ตามล าดบั 
เหตุผลในการเลือกบริโภคยี่ห้อดงักล่าว คือ  มีราคาสมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ มีความ
สะดวกหาซือ้ได้ง่าย รสชาติอร่อยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การให้บริการของร้านค้าดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
27, 20, 11 และ 4 ตามล าดบั 
  ปริมาณในการบริโภค พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากมีปริมาณการบริโภค 1 ครัง้ตอ่วนั คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ บริโภค 2 ครัง้ต่อวนั, มากกวา่ 2 ครัง้ต่อวนั และไม่ดื่มทกุวนั  คิดเป็นร้อยละ 
34 ,12 และ 8 ตามล าดบั 
   ช่วงเวลาในการซือ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากซือ้กาแฟในตอนเช้าก่อนไปท างาน คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ เวลาในการซือ้ไม่แน่นอน และระหว่างวนัในช่วงเวลาพกั  คิดเป็นร้อยละ 32 
และ 26 ตามล าดบั 
 ค่าใช้จ่ายในการซือ้กาแฟ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซือ้กาแฟครัง้
ละ 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ น้อยกว่า 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ซือ้กาแฟครัง้ละ 
101-150บาท ขึน้ไป บาทคิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ร้อยละ 4 และ 150 บาทขึน้ไป บาทคิดเป็น
ร้อยละ 2 ตามล าดบั 
  สถานท่ีซือ้กาแฟเป็นประจ าพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่นิยมซือ้กาแฟในป๊ัมน า้มนั 
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ ร้านขนาดเล็กใกล้ที่ท างาน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ้ และชงดื่มเอง
ที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 25, 18, 15 และ 6 ตามล าดบั 
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  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ดงันี ้ 
  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด โดย
ใช้การทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value เท่ากับ 0.25 0.422 0.716 และ 0.53 
ตามล าดบั หมายความวา่เพศต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด โดย
ใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA มีคา่ p-value เทา่กบั 0.202, 0.065, 0.117 และ 0.148 ตามล าดบั
หมายความว่าอายตุ่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด โดย
ใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA มีคา่ p-value เทา่กบั 0.204, 0.067, 0.127 และ 0.148 ตามล าดบั
หมายความว่าอายตุ่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทาง
การตลาด โดยใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากับ 0.145, 0.065, 0.118 และ 
0.154 ตามล าดับ หมายความว่า ระดับการศึกษาต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทาง
การตลาด โดยใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากับ 0.245, 0.397, 0.243 และ 
0.180 ตามล าดับ หมายความว่า ระดับการศึกษาต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาด โดย
ใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA มีคา่ p-value เทา่กบั 0.978, 0.701, 0.325 และ 0.274 ตามล าดบั 
หมายความว่า อาชีพ ต่างกันให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
  การทดสอบสมมติฐานระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทาง
การตลาด โดยใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA มีค่า p-value เท่ากับ 0.474, 0.387, 0.423 และ 
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0.165 ตามล าดบั หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมทางการตลาดไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
สรุป  
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่า 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานเอกชน มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากที่สดุ คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการบริโภค ส่วนใหญ่นิยมบริโภค
กาแฟนอกบ้าน ประเภทที่นิยมบริโภคคือคาปชิูโน โดยสว่นมากจะนิยมดื่มกาแฟร้อน และมีปริมาณการ
บริโภค 1 ครัง้ต่อวนั ช่วงเวลาในการซือ้ในตอนเช้าก่อนไปท างาน ลกัษณะที่ซือ้คือแบบรับประทานนอก
ร้าน ยี่ห้อที่นิยมบริโภค คือ อเมซอน เหตผุลคือ มีราคาสมเหตผุล โดยสว่นใหญ่มีค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ 
51-100 บาท และสถานท่ีซือ้กาแฟเป็นประจ า คือ ร้านกาแฟในป๊ัมน า้มนั  
  จากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ ที่มีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ ต่างกนัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการ
สง่เสริมทางการตลาดไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  จากผลการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายได้ดงันี ้ 
  1. ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้บริโภคที่ให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สดุ คือ รสชาติกาแฟ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วารุณี พนัหนั (2551 : บทคดัยอ่) ที่ศกึษาพฤติกรรมการเลอืกบริโภคกาแฟ
สดของประชาชนในศนูย์การค้าจงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญัมากที่สดุ คือ 
ความคงที่และรสชาติของผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดบัมาก และสอดคล้องกับ กานดา เสือจ าศีล 
(2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคใน
จงัหวดัปทมุธานี พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคญัอย่างมากในเร่ืองของรสชาติของกาแฟและเคร่ืองดื่ม
อื่นๆ เช่นเดียวกันกบั ขนิษฐา ยะหตัตะ (2556: บทคดัย่อ) ที่ศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการพฒันาธุรกิจ
ร้านกาแฟสด Shrimp Zaa พบวา่ กลุม่ผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอ าเภอพนมสารคาม ให้ความส าคญัอยา่ง
มากกบัรายการของเคร่ืองดื่มกาแฟให้เลือกหลากหลาย รองลงมาผู้บริโภคให้ความส าคญักบักาแฟและ
เคร่ืองดื่มมีการตกแต่งรูปลกัษณ์สวยงาม น่าดื่ม และรสชาติกาแฟที่อร่อย ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า 
กาแฟท่ีมีรสชาติดีและมีมาตรฐานสม ่าเสมอในแตล่ะครัง้ หรือวา่คณุภาพและความสะอาดของกาแฟ ยอ่ม
สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้กาแฟของลกูค้าทัง้สิน้ อีกทัง้หากผู้ประกอบการร้านกาแฟท าการประชาสมัพนัธ์
ตรายี่ห้อของร้านให้เป็นท่ีรู้จกัในหมูข่องผู้บริโภค ยอ่มท าให้ผู้บริโภคนกึถึงเวลาต้องการดื่มกาแฟอีกด้วย 
  2. ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านราคาโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ณฐัปภสัร์ ศิรบญุญะพฒัน์ (2553: บทคดัยอ่) ที่
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บ ริการ
ร้านกาแฟ ในศนูย์การค้าพลาซา่ เชียงใหมแ่อร์พอร์ต ที่พบวา่ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจของผู้บริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟที่ส าคญัที่สดุคือ มีการติดป้ายราคาบอกผู้บริโภคอย่างชดัเจน รองลงมาคือ
ราคาของกาแฟและเคร่ืองดื่มอื่นๆ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ เช่นเดียวกันกับ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ 
(2555: บทคดัย่อ) ที่ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอร่ีของผู้บริโภคใน
เขตพืน้ที่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัราคาที่เหมาะสมกบัรสชาติของ
กาแฟและเบเกอร่ีเป็นอนัดบัหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า หากผู้ประกอบการมีการก าหนดราคาขายของกาแฟ
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อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือบรรยากาศของร้าน จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคที่
ตดัสนิใจซือ้กาแฟเลอืกซือ้ได้ง่าย 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในในระดบัมากที่สดุ คือ ที่ตัง้ของร้านสะดวกต่อ
การเดินทาง และที่ตัง้ของร้านหาง่าย สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศกึษา
เก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและเบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยเป็นปัจจยัที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก โดย
หากพิจารณาในปัจจยัย่อยจะพบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญัอยา่งมากกบัเร่ืองของสถานที่ตัง้ที่สะดวกตอ่
การไปใช้บริการ รองลงมาคือเร่ืองของบรรยากาศภายในร้านชวนให้ดื่มกาแฟเป็นอนัดบัท่ีสอง รวมถึงผล
การศึกษาของ กานดา เสือจ าศีล (2555) ซึ่งศึกษาเก่ียวกบั  พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเม
ซอนของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี พบว่า นอกจากผู้บริโภคจะให้ความส าคญักับท าเลที่ตัง้ของร้าน
กาแฟที่หาง่ายและสะดวกต่อการเดินทางแล้ว ผู้บริโภคยังให้ความส าคญักับร้านกาแฟที่มีสาขามาก
เพียงพออีกด้วย แสดงให้เห็นว่า สถานที่ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถซือ้ได้อย่าง
สะดวก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสถานที่ที่สามารถหาได้ง่าย และมีที่จอดรองรับลกูค้าอย่างเพียงพอ ยอ่ม
สง่ผลถึงการตดัสนิใจซือ้กาแฟของลกูค้าอยา่งแนน่อน 
 4. ด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านการสง่เสริมการตลาด คือ การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร 
มากที่สดุ รองลงมา คือ การให้ส่วนลด การจัดกิจกรรมให้ลกูค้าได้ร่วมสงัสรรค์และรับรางวลั     และมี
ของพรีเมียมให้แลกซือ้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐกานต์ พนัธ์สวสัดิ์ (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้าร้านกาแฟในเขตชิดลกรุงเทพ ยงั
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักับการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษเป็นดบัแรก อนัดบัสองคือมีการแจก  
ของแถม และอนัดบัสามคือมีบตัรใช้ในการสะสมแต้ม ซึง่สอดคล้องกบั ลคันา ตรีวีรานวุฒัน์ (2554) 
 ที่ศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการ  
บริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนิล กรณีศึกษาสถานีบริการน า้มนั ปตท. หจก.ฐา
นิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน า้มนับางจากพระราม 3 พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัการท าบตัร
สมาชิกเพื่อรับสว่นลดมากที่สดุ รองลงมาคือเร่ืองการใช้คปูองสะสมแต้มส าหรับแลกสินค้า หรือลดราคา 
และการแจกของแถมเป็นอันดบัสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า หากผู้ประกอบการมีการท าการส่งเสริมทาง
การตลาดอยา่งสม ่าเสมอ ไมว่า่จะเป็น การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ร้านตามสื่อตา่งๆ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั
ของผู้บริโภค  ยอ่มสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้กาแฟของผู้บริโภค 
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
  1. ศกึษาเพิ่มเติมเชิงเปรียบเทียบกบัเคร่ืองดื่มประเภทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั เช่น ชานม
ไขม่กุ หรือ น า้ผกัผลไม้เพื่อสขุภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางกลยทุธ์การตลาด 
  2. ศึกษาเพิ่มเติมและเจาะลึกถึงลกัษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภค เช่น ขนาดของครอบครัว หรือทศันคติที่มีผลตอ่การบริโภคอื่น ๆ 
  3. ศึกษากลุม่ตวัอย่างนอกเหนือจากจงัหวดัสมทุรปราการเพื่อทราบถึงปัจจยัทางการตลาดที่มี
ผลตอ่การบริโภคกาแฟ ซึง่ท าให้เห็นภาพชดัเจนมากยิ่งขึน้ เนื่องจากพืน้ท่ีตา่งกนัอาจมีความแตกตา่งทาง
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ซึง่จะท าให้ได้ข้อมลูที่จะน ามาวิเคราะห์และคลอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
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ค าขอบคุณ 
 การ ค้นค ว้าอิสระฉบับนี ส้ า เ ร็จลงไ ด้อย่า งสมบูรณ์ ด้วยความก รุณาอย่า งยิ่ ง จ าก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วลัย์ดา ทองเย็นบริุศร์ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้อนเุคราะห์สละเวลา ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใสอ่ย่างดียิ่ง จนเป็นการศึกษาที่
เสร็จสมบรูณ์ ซึง่ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี  ้
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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ และเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA (F-test) 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-35 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั 
ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนระหวา่ง 30,001- 400,000 
บาท  ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านราคา และด้านบุคคล ตามล าดบั 
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัสว่นบคุคล ด้านเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ละ
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน กบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านสง่เสริม
การขาย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน
ตา่งกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สว่นปัจจยัสว่นบคุลด้านอื่นๆ ไมแ่ตกตา่งกนั 
ค าส าคัญ: สว่นประสมการตลาด, คอนโดมิเนียม, การตดัสินใจ, สมทุรปราการ 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to study making decision on purchasing condominium, 
marketing mix factors, and to compare demographic characteristics of consumers with marketing mix 
factors on purchasing condominium in Muang District, Samutprakarn. The samples consisted of 400 
consumers, and the questionnaire was used as an instrument for data collection. Due to data analysis, 
descriptive statistics used included Percentage, Mean, and Standard Deviation. For the hypothesis 
testing, inferential statistics used were the Independent Samples t-test and One-way ANOVA (F-test). 
The results of the independent study revealed that the majority of the consumers were female and ages 
between 31-40 years old. The level of education was Bachelor’s degree. Most of these consumers were 
employees in private companies with the average monthly income between 30,001 to 40,000 Baht. 
Regarding the marketing mix factors, consumers considered the importance of psychological factors 
at the highest level, followed by process, product, price, place, promotion, price and people 
respectively. The comparison on demographic characteristics of consumers classified by gender, age, 
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marriage, occupation, education, to marketing mix factors on purchasing condominium in 
Samutprakarn, found that only age effect on marketing factors at the .05 level of significance. 
Keywords: the marketing mix factors, purchasing condominium, decision making, Samutprakarn 
 
บทน า  
 สมุทรปราการเป็นจังหวดัปริมณฑล ที่มีพืน้ที่รอยต่อจากกรุงเทพฯ และเป็นจังหวดัรองรับการ
ขยายตวัจากกรุงเทพฯ ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม ในด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และการกระจายตวัของ
ประชากร มีจ านวนประชากรย้ายถ่ินจากที่อื่นมาพ านกัอยู่ในจงัหวดัเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วยัท างาน เนื่องจากจงัหวดัเป็นที่ตัง้ของนิคมอตุสาหกรรมอีกหลายแห่ง สง่ผลให้มีชาวต่างชาติมากมาย
อาศยัอยู ่และจากการเดินทางเข้าสูก่รุงเทพฯและสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิเป็นเร่ืองง่าย จึงกลายเป็น
สาเหตทุี่ท าให้สมทุรปราการก าลงักลายเป็นจดุหมายปลายทางส าหรับกิจกรรมทางธุรกิจ 
 จากสภาพเมืองที่เปลีย่นแปลงแบบก้าวกระโดดของสมทุรปราการ การพฒันาการคมนาคมและ
ขนสง่ที่สะดวกเนื่องจากสภาพพืน้ที่การพฒันาโดยรวมเปลีย่นแปลงไปมาก มีโครงข่ายทางด้านคมนาคม
หลากหลายโครงการและระบบขนสง่มวลชนที่เช่ือมการเดินทางไปยงักรุงเทพฯ ได้สะดวกมากขึน้ โดยมี
สถานีรถไฟฟ้าที่พาดผ่านถึง 3 สาย เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เอือ้ต่อการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกมีรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนสายสเีขียวหรือที่รู้จกักนัดี
รถไฟฟ้า BTS สายแบร่ิง-สมทุรปราการ วิ่งต่อมาจากสขุมุวิทตอนปลาย โดยรถไฟฟ้าสายดงักลา่วสิน้สดุ
ถึงสถานีแบร่ิง วิ่งเป็นสถานีสดุท้ายในกรุงเทพฯ ก่อนเข้าจังหวดัสมทุรปราการ และในปีที่ 2560 ได้เปิด
ให้บริการถึงสถานีส าโรง นบัเป็นสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสถานีแรกของจงัหวดัสมทุรปราการ ท าให้
สมทุรปราการเป็นจงัหวดัที่ 3 ตอ่จากกรุงเทพฯและนนทบรีุที่มีบริการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชน และในวนัท่ี 6 
ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานี ้โครงการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสายนีไ้ด้เปิดให้บริการทดลองใช้เพิ่มเติมยาว
ต่อไปอีก 8 สถานีจนถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ  และโครงการในอนาคตอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ลาดพร้าว-ส าโรง ที่คาดวา่จะเปิดให้บริการในปี 2564 รวมถึงรถไฟฟา้สายสมีว่ง ช่วงเตาปนู-ราษฎร์บรูณะ 
เข้าสูร่าษฎร์บรูณะข้ามคลองแจงร้อน ผา่นสามแยกพระประแดง และสิน้สดุเส้นทางที่สถานีครุในท่ีคาดว่า
จะเร่ิมก่อสร้างได้ภายในปลายปี 2562 นอกจากนัน้ยังมีโครงการถไฟฟ้าเช่ือมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ 
สนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิ และสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC ซึง่ล้วนแล้วแตเ่อือ้ตอ่การอยูอ่าศยัมากขึน้ 
 ปัจจุบนัได้มีผู้ประกอบการหลายเจ้ามาเข้ามาลงทนุในธุรกิจคอนโดมิเนียมในพืน้ที่แนวเส้นทาง
การดินรถไฟฟา้ ที่จะสอดคล้องกบัความต้องการของคนที่ก าลงัมองหาที่อยูช่านเมืองราคาถกูและหยิบจบั
ได้ง่ายกวา่ในเมืองที่มีราคาสงู แต่ยงัสามารถเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟฟ้าได้สะดวกเช่นกัน สง่ผลให้เกิด
การปรับเพิ่มขึน้ของราคาที่ดินเปลา่ที่อยูใ่กล้แนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟา้ โดยเฉพาะแนวเส้นรถไฟฟา้
สายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ ถือเป็นท าเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านที่มีการปรับราคาเพิ่มขึน้มาก
ที่สดุถึง 44.6% เนื่องจากก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปเมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม ที่ผา่นมา จึงสง่ผลให้
ราคาที่ดินในแนวรถไฟฟา้สายสเีขียวปรับสงูขึน้ สว่นสายสเีขียว ช่วงสมทุรปราการ-บางป ูซึง่เป็นโครงการ
ในอนาคตที่ยงัไม่เร่ิมก่อสร้าง แต่ราคาที่ดินมีการปรับตวัขึน้ตามช่วงแบร่ิง-สมทุรปราการ โดยมีการปรับ
ราคาเพิ่มขึน้ 44.6% เช่นกนั มากกวา่ที่ดินแนวรถไฟฟา้ BTS สายสขุมุวิท ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึน้ 34.3% 
(ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC, 2562) 
  จากเหตผุลดงักลา่ว การเลอืกซือ้คอนโดมิเนียมจึงมีปัจจยัที่ต้องน ามาพิจารณาที่คอ่นข้างจะตา่ง
จากการเลือกซือ้บ้าน คือ เจ้าของโครงการ พืน้ที่โดยรอบ การเลือกชัน้สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพกั 
สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ต าแหน่งของห้อง ภูมิทศัน์ของห้อง สถาปัตยกรรม ระบบรักษาความ
ปลอดภยั ระบบปอ้งกนัภยั และที่จอดรถ ท าให้ผู้ศกึษามีความสนใจที่จะศกึษาเร่ือง  ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การ

https://www.knightfrank.co.th/property-thailand/commercial/warehouse-bangna-teparak-bangplee-samutprakarn
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ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมุง่หวงัวา่ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการในการปรับปรุง และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจบุนั  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 1. เพื่อศกึษาการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
  2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรปราการจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
 
ขอบเขตของการวิจัย       
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการศกึษาค้นคว้าไว้ ดงันี  ้
  1. ด้านเนือ้หา ผู้ วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 2. ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ประชาชนที่สนใจซือ้
คอนโดมีเนียมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 
400 คน 
  3. ด้านระยะเวลาการศึกษา เร่ิมต้นศึกษาในเดือน ตุลาคม 2561 และเก็บข้อมลูระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ 2562 
  4. ด้านพืน้ท่ี ได้แก่ ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ 
  5. ด้านตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา แบง่เป็น 
   5.1 ตวัแปรอิสระ แบง่ออกดงันี ้
     1) ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดบั
การศกึษา   
    2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านที่ตัง้โครงการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านบคุลากร ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
    5.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ การ
ค้นหาข้อมูล หาข้อมูลในเร่ืองใด รับข่าวสารหรือสื่อจากแหล่งใด ขัน้การประเมินทางเลือกด้านราคา
สถานท่ี และขัน้เลอืกทางเลอืกด้านท าเลที่ตัง้  
 
ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
  1.ท าให้ทราบถึงกระบวนการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมของในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 
  2.น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเก่ียวกับคอนโดมิเนียม
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู้วิจยัได้ประมวลแนวคิดจากการอา่นเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องแล้วก าหนดเป็นกรอบการ
วิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัซึง่แสดงกรอบแนวคิด ดงันี ้
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ เและคณะ (2541) 
 
  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 
           ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541:112) ได้อ้างถึงแนวคิดสว่นประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจที่ให้บริการซึง่จะได้สว่นประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซึง่ประกอบด้วย 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้
คือ   สิ่งที่ผู้ ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
นัน้ๆ  โดยทัว่ไปแล้ว  ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ คือ  ผลิตภณัฑ์ที่อาจจบัต้องได้  และ  ผลิตภณัฑ์ที่
จบัต้องไมไ่ด้ 
  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจ
ซือ้ ดงันัน้ การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน   และง่ายตอ่
การจ าแนกระดบับริการท่ีตา่งกนั 
  3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบับรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่
น าเสนอ ซึง่จะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
  4. ด้านสง่เสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึง่ที่มีความส าคญัในการติดตอ่สือ่สารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์ที่แจ้งขา่วสารหรือชกัจงูให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็น
กญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด  
1. ผลิตภณัฑ์  
2. ราคา  
3. สถานที่ /ที่ตัง้  
4. การสง่เสริมการขาย  
5. บคุลากร  
6. ลกัษณะทางกายภาพ  
7. กระบวนการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
1. การตระหนกัถึงปัญหา 
2. การค้นหาข้อมลู 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซือ้ 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 
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  5. ด้านบคุคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การ
จูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้แตกตา่งเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สมัพนัธ์ระหวา่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตา่ง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทศันคติที่สามารถ
ตอบสนองตอ่ผู้ ใช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างคา่นิยมให้กบั
องค์กร 
  6. ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ น า เ ส น อ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กับลกูค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม  ทัง้ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้า  ไมว่า่จะเป็นด้านการ
แตง่กายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสภุาพออ่นโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อื่น 
ๆ ท่ีลกูค้าควรได้รับ 
  7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบตัิในด้าน
การบริการ ที่น าเสนอให้กบัผู้ ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถกูต้องรวดเร็ว   และท าให้ผู้ ใช้บริการ
เกิดความประทบัใจ 
 แนวคิดเกี่ยวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
  การตดัสนิใจ (Decision Making)หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หนึง่จาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู ่ซึ่งผู้บริโภคมกัจะต้องตดัสินใจในทางเลือกตา่งๆของสินค้าและบริการอยูเ่สมอ โดย
ที่เขาจะเลอืกสนิค้าหรือบริการตามข้อมลูและข้อจ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจึงเป็นกระบวนการที่
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 
  ขัน้ตอนการตัดสินใจ  (Buying Decision Process) เป็นล าดับขัน้ตอนในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคโดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงักระบวนการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ตอนของบริโภค 
ดงันี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145) 

การตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
การเสาะแสวงหาข้อมลู (Search for Information) 
การเสาะแสวงหาข้อมลู (Search for Information) 
การตดัสนิใจซือ้ ( Decision Marking) 
พฤติกรรมหลงัการซือ้ ( Post purchase Behavior) 

 
วิธีการศึกษา  
  การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรปราการ มีขัน้ตอนด าเนินการวิจยั ดงันี ้
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ประชาชนทัว่ไปที่สนใจซือ้คอนโดมีเนียมในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่ทราบจ านวนแนน่อน จึงใช้วิธีการค านวณหาจ านวนโดยใช้สตูรส าหรับกรณีที่
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% แต่เพื่อเป็นตวัแทนที่ดีของ
ประชากรจึงเพิ่มกลุม่ตวัอยา่งไว้ เทา่กบัจ านวน 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นี ้
เทา่กบั 400 คน 
  การสุม่กลุม่ตวัอย่าง (Random) ที่ใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีโ้ดยใช้ วิธีการสุม่แบบสะดวกสบาย 
(Convenience Sampling) เพือ่ให้ได้กลุม่ตวัอยา่งที่สนใจซือ้ทัง้หมด 400 ชดุ 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
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     สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส รายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน และระดบัการศกึษา 
    สว่นที่ 2 และ สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้าน
การสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีจ านวน 29 ข้อ และ 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 12 ข้อ เป็นค าถาม
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ลกัษณะของค าถามประกอบด้วยข้อความที่ส าคญัในแต่ละ
เร่ือง แตล่ะค าถามมีค าตอบให้เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้อมลู 2 สว่น ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
  1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูที่รวบรวมจากแบบสอบถามมีขัน้ตอน ดงันี ้
   1.1 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลทัง้หมดด้วยตนเอง 
จ านวน 400 ฉบบั กบักลุม่ตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ ในเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 
2562 ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูครัง้นี ้2 เดือน 
    1.2 ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบความถกูต้องกบัทา่นอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนน ามาวิเคราะห์สถิติตอ่ไป 
  2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ข้อมลูสว่นนีไ้ด้มาจากการศึกษาค้นคว้า จากแหลง่อื่น ๆ 
เช่น เอกสารวิชาการ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมลูประกอบการวิจยั 
  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัในครัง้นี ้โดยการน าข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง จากนัน้จึงน าข้อมูลทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ดงันี ้
  1. น าแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มาค านวณหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
  2. น าแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม และการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการมาวิเคราะห์หา
คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. น าแบบสอบถามในสว่นที่ 1 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และค าถาม
ในสว่นที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ มาวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์โดย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ แบบ (Independent 
T-test) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ (F-Test) โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
 
ผลการศึกษา  
 สว่นท่ี1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง มีสดัส่วนเพศชาย และหญิงอยู่ที่ร้อยละ 44.75 และ 
55.25 ตามล าดบั โดยผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ31-35 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 
มีสถานภาพสมรส/ อยูด้่วยกนั คิดเป็นร้อยละ 53.0 สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน จ านวน 258 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.50  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และสว่น
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ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001- 400,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 จาก
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 
  สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยทาง
การตลาดที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมใน จงัหวดัสมทุรปราการ ตามปัจจยัสว่นผสมการตลาด
ทัง้ 7 ด้าน ดงันี ้ 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 4.25 0.46 มากที่สดุ 
2. ด้านราคา 3.93 0.65 มาก 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 4.16 0.48 มาก 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 4.1 0.51 มาก 
5. ด้านบคุคล 3.79 0.72 มาก 
6. ด้านกระบวนการ 4.29 0.48 มากที่สดุ 
7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.41 0.36 มากที่สดุ 
รวม 4.13 0.52 มาก 
   
 ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
ที่สดุ คือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 และผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก 
คือ ด้านกระบวน ด้านผลติภณัฑ์ ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการสง่เสริมการขาย ด้านราคา และด้านบคุคล โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29, 4.25, 4.16, 4.10 3.93 และ 3.79 ตามล าดบั 
 สว่นท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ดงันี ้
 
การตัดสินใจซือ้ Mean S.D. ระดับความส าคัญ 
1. การตระหนกัถึงปัญหา 3.87 0.824 มาก 
2. การค้นหาข้อมลู 4.03 0.827 มาก 
3. การประเมินทางเลอืก  4.12 0.820 มาก 
4. การตดัสนิใจซือ้ 3.63 0.876 มาก 
5. พฤติกรรมหลงัการขาย 3.95 0.844 มาก 
รวม 3.92 0.838 มาก 

 ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยการตัดสินใจซือ้ โดยรวมในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สดุ คือ 
การประเมินทางเลือก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และรองลงมาคือ คือ ด้านด้านการต้นหาข้อมูล 
พฤติกรรมหลงัการขาย การตระหนกัถึงปัญหา และการตดัสนิใจซือ้ตามล าดบั โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03, 
3.95, 3.87 และ 3.63 ตามล าดบั 
  สว่นที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในจังหวดั
สมทุรปราการจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  ดงันี ้
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  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านสง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพโดยใช้การทดสอบแบบ Independent Samples t-test มีค่า p-value 
เท่ากับ 0.265 0.422 0.716 0.274 0.323 0.452 และ 0.53 ตามล าดับ หมายความว่าเพศต่างกันให้
ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านสง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพโดยใช้การทดสอบแบบ ด้วยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ได้ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.245 ซึ่งมากกว่าค่า α =0.05 ดงันัน้จึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กลุม่ตวัอย่างที่มีอายตุ่างกนั 
ให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล ด้านสถานภาพสมรส กบัปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยใช้การทดสอบแบบ ด้วยการวิเคราะห์ One-Way 
ANOVA ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.325 ซึ่งมากกว่าค่า α =0.05 ดังนัน้จึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่ม
ตวัอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA ได้ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.172 ซึ่งมากกว่าค่า α =0.05 ดังนัน้จึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศกึษาตา่งกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านสง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA ได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.125 ซึ่ง
มากกว่าค่า α =0.05 ดงันัน้จึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กลุม่ตวัอย่างที่มีอาชีพต่างกนั ให้ความส าคญั
กบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  การทดสอบสมมติฐานระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านสง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยใช้การทดสอบแบบ One-way ANOVA ได้ค่า Sig. 
เทา่กบั 0.02 ซึง่น้อยกวา่คา่ α =0.05 ดงันัน้จึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งที่มีรายได้เฉลีย่ตอ่
เดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 
สรุป  
 จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-35 ปี 
มีสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้
เฉลีย่ตอ่เดือนระหวา่ง 30,001- 400,000 บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ บริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมากที่สดุ คือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการสง่เสริมการขาย ด้านราคา และด้านบคุคล โดย
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.25, 4.16, 4.10 3.93 และ 3.79 ตามล าดบั จากผลการทดสอบความสมัพันธ์ 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล ด้านเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ ละ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้าน
สง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพพบวา่ ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นปัจจยัสว่นบคุลด้านอื่นๆ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  ข้อเสนอแนะในงานวิจยั 
  จากการผลศึกษาวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps) และปัจจัย 
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมลูเหลา่นีไ้ปประยกุต์ใช้ในการก าหนดกลยทุธ์องค์กร การด าเนินการพฒันา ปรับปรุงแก้ไช
การให้บริการ ในด้านตา่งๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอยา่งแท้จริง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่พร้อมด้วยคุณภาพและความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทัง้นีท้างผู้ วิจัยขอสรุป
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
  1. จากผลการวิจยัที่กลุม่ตวัอยา่งให้ระดบัความส าคญัของ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมาก
ที่สดุ ดงันัน้นอกเหนือจากท าเลที่ตัง้ที่สะดวกตอ่การเดนิทางแล้ว ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการ
พัฒนารูปแบบโครงการ และสภาพแวดล้อมภายในโครงการ เพราะปัจจัยที่จะดึงดูดความสนใจ คือ 
รูปลกัษณ์ การออกแบบของตวัอาคาร และสภาพแวดล้อมภายในโครงการ หากโครงการมีการลงทุนใน
ด้านการออกแบบที่มี ความสวยงาม ทนัสมยั มีความแตกตา่งจากโครงการใกล้เคียง จะช่วยดึงดดูความ
สนใจและอยากหาข้อมูลโครงการของผู้ บริโภคหรือนักลงทุนได้เป็นอย่างดี และผู้ ประกอบการควร
พิจารณาสภาพแวดล้อมและสงัคม รอบพืน้ที่ของโครงการก่อนน ามาพัฒนาด้วย รวมถึงการวางแผน
จดัการสภาพแวดล้อม ทัง้ด้านความ ปลอดภยั ความสวยงาม และความสงบร่มร่ืน เพื่อสร้างบรรยากาศที่
เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย รวมถึง การพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาดูแลและบริหารทรัพย์สินของ
คอนโดมิเนียมให้เหมาะสม มีความน่าเช่ือถือในสายตาของผู้บริโภคเพื่อให้ลกูค้าเกิดความสบายใจและ
ยินดีเลือกคอนโดมิเนียมนัน้ๆ เป็น ที่อยู่อาศยั เพราะปัจจยับางอย่าง เช่นสภาพชุมชนรอบพืน้ที่โครงการ 
อาจแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ยาก หากมีการพฒันาโครงการไปแล้ว  
  2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ มีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ
รองลงมาจากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการควรมีการจัดการด้าน
กระบวนการท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุน่ในการให้บริการตามความต้องการของลกูค้า กระบวนการท างาน
ที่เป็นมาตรฐาน ระบบการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว เพราะกระบวนการขายมีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจซือ้ ในแง่การสร้างความเข้าใจ เช่น การมีโมเดลอาคารแสดงให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมถึงรูปแบบ
การขายที่ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัลงทนุ เพราะการซือ้ที่อยูอ่าศยั
เป็นการตดัสินใจในระยะยาว ใช้เงินจ านวนมาก การน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยให้
ผู้บริโภคหรือนกัลงทนุมัน่ใจ และเกิดภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่ตวัโครงการ สง่ผลให้กล้าตดัสนิใจซือ้ได้ง่ายขึน้ 
  3. ผู้ ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตนที่ต้องพบปะกับลูกค้า 
เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูง บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชัน้น าต่างมุ่งพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานขายของตน เพราะการที่จะสร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการขาย
ของพนกังานขายโดยตรงนัน้ ปัจจยัส าคญัมาจาก การบริการของพนกังานขาย ณ ส านกังานขายโครงการ 
หากพนกังานขายมีการให้บริการที่ดี ดูแลเอาใจใส่ สภุาพ นอบน้อม ให้ข้อมูลครบถ้วน ย่อมสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลกูค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าของลกูค้า แต่หากผู้ประกอบการปล่อยปะ
ละเลยในการพฒันาบคุลากร อาจสง่ผลทางลบต่อกิจการ เพราะหากพนกังานขายมีการปฏิบตัิต่อลกูค้า
ไมด่ี อาจสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทได้  
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   4. ผู้ประกอบการควรมีกลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย เพื่อให้เกิดความแตกตา่งในการแขง่ขนั 
เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่าผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ ต่างพยายามทุ่มงบประมาณไปกับการส่งเสริม
การตลาด ทัง้การโฆษณา การจดักิจกรรม รวมถึงการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ไม่แตกต่างกนั จึง
อาจเป็นสาเหตทุ าให้ผู้บริโภคไม่ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการตลาดและการสง่เสริมการขาย ต่อการ
ตดัสนิใจซือ้  ดงันัน้เพื่อเป็นการสร้างความแตกตา่งและความได้เปรียบในการแขง่ขนั ผู้ประกอบการควรมี
การศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุม่ลกูค้า เช่น ควรก าหนดกลุม่เป้าหมายที่ชดัเจนเพื่อเก็บข้อมลู 
และน าไปใช้ในการวางแผนการตลาด ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และตรงกบัวตัถปุระสงค์ทางการตลาดของ
บริษัทมากที่สดุ 
  ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก ( InDepth 
Interview) การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเพิ่มความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดที่
สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค  
  2. ควรศกึษาถึงปัจจยัอื่นๆ ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค นอกเหนือจาก
ปัจจัยด้านสว่นผสมทางการตลาด และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของ
ผู้ประกอบการ ปัจจยัด้านการลงทนุ เป็นต้น 
  3. ควรขยายขอบเขตการศกึษาเพิ่มเติม ในส่วนของชาวตา่งชาติที่เข้ามาอาศยัในเขตพืน้ท่ีศกึษา 
เพราะเป็นกลุม่ที่นิยมซือ้คอนโดมิเนียมในการพกัอาศยัเช่นกนั  
  4. ควรแยกกลุ่มประชากรของกลุ่มผู้ที่ซือ้เพื่อการอยู่อาศยัและกลุ่มที่ซือ้เพื่อเก็งก าไรหรือนกั
ลงทนุในการศกึษา เพื่อหาความแตกตา่งในการตดัสนิใจซือ้ได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
  
ค าขอบคุณ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนีส้ าเ ร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ งจาก  รอง
ศาสตราจารย์ดร.วัลย์ดา ทองเย็นบุริศร์ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้อนุเคราะห์สละเวลา ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใสอ่ย่างดียิ่ง จนเป็นการศึกษาที่
เสร็จสมบรูณ์ ซึง่ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการของวิสากิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย โดยการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) 
เพื่อน าข้อมลูเบือ้งต้นมาวิเคราะห์จดุอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอปุสรรค เพื่อพฒันาเป็นกรอบแนวคิด และหา
แนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ของภาคธุรกิจตอ่ไป ผลการวิจยัพบวา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ประเทศไทย ด้านปัจจัยภายใน จุดแข็งมีปัจจัยที่เอือ้ต่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน มีระบบการ
บริหารที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจตลอดจนมีองค์ความรู้ในการคิดสร้างสรรค์สินค้าที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงด้าน
นวตักรรมการผลติ ด้านทกัษะการเจรจาตอ่รองธุรกิจในระดบัสากล รวมถึงขาดแคลนแรงงานในระดบัเทคนิค 
และส่วนใหญ่ยงัเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมที่ยงัไม่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกได้อย่างชัดเจน ด้าน
ปัจจยัภายนอก โอกาสด้านการเงินที่สนบัสนนุเพื่อการขยายกิจการทัง้ระบบ รวมถึงโอกาสในการสร้างสนิค้า
เพื่อรองรับกระแสใหม่ๆ ในสงัคม และอปุสรรคที่มีผลต่อการบริหารจดัการคือ ยงัขาดความยืดหยุ่นทางด้าน
การอนมุตัิทางการเงิน การบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานของภาครัฐยงัไม่ตอ่เนื่อง รวมถึงบริบทของสงัคมการ
เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายสุง่ผลตอ่การขาดแคลนแรงงานที่มีความรุนแรงมากขึน้ในปัจจบุนั  
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อม, การบริหารจดัการ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

Abstract 
 This research aims to study the management environment of small and medium sized 
enterprises (SMEs) in Thailand. A documentary research approach was adopted by using preliminary 
data to analyze weaknesses, strengths, opportunities, and threats in order to develop a conceptual 
framework as well as to use as a guideline for further business strategic planning. The research 
divided the analysis into two aspects including internal factors and external factors. In the aspects of 
internal factors, the research found that the strengths of small and medium sized enterprises in 
Thailand is a flexibility of management system for business operations as well as a knowledge in 
creating a variety of products that meet the specific of customer needs. The weaknesses of SMEs in 
Thailand are production innovation improvement, the skills of international business negotiation, and 
a labor shortage in technical level. Furthermore, most of SMEs are still unable to generate lots of 
revenue from exports. For external factor, the financial support for business expansion and product 
creation to support new trends in society are regarded as opportunities for SMEs. The threats faced 
by SMEs are a lack of flexibility in financial approval, the integration between government agencies 
is not continuous as well as a labor shortage due to a growing of aging society. 
Keywords: environment analysis, management, small and medium enterprises 
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บทน า  
 การขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัประกอบด้วยภาคธุรกิจหลายภาคสว่น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญเสมือนรากฐานของ
เศรษฐกิจของประเทศไทย จากการขยายตวัของมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 
2560 มลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศพบว่า มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.90 ขยายตวัเร่งขึน้เมื่อ
เทียบเท่ากบัอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.30 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในปี 2560 มีมลูค่า 6,551,718 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.1 เร่งขึน้จากปีก่อนที่ขยายตวั ร้อย
ละ 4.90 และมีสดัสว่นตอ่ GDP รวมทัง้ประเทศคิดเป็นร้อยละ 42.40 และเมื่อพิจารณามลูค่า GDP ตาม
ขนาดวิสาหกิจ พบว่าวิสาหกิจขนาดยอ่ม(SE) มีมลูค่า GDP เท่ากบั 4,637,330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
30.00 และวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีมลูคา่ GDP เทา่กบั 1,914,388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 มี
อตัราการขยายตวัจากปีก่อนหน้าเท่ากบัร้อยละ 5.60 และ 3.90 ตามล าดบั ปัจจัยส าคญัที่ท าให้ GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงขยายตวัได้สงู ยงัคงมาจากการขยายตวัของภาคการค้าและ
ภาคการบริการเป็นหลัก (สสว. , 2560) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจหลายๆ ด้าน โดยเร่ิมจากด้านการลงทนุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาครัฐได้ให้การสนบัสนนุ
จดัสรรเงินกองทนุสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามประราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาผู้ ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล (รัฐบาลไทย , 2561) ด้านการจ้างงานภาพรวมในปี 2560 
พบวา่ มีการจ้างงานในกิจการทกุขนาดรวมทัง้สิน้ 14,785,172 คน โดยเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ (LE) 2,629,525 คน และเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 12,155,647 
คน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 82.22 ของการจ้างงานรวมทัง้หมด โดยที่วิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) จะมีสดัสว่น
ต่อการจ้างงานรวมสงูที่สดุถึงร้อยละ 72.57 และยงัมีสดัสว่นต่อ SME สงูที่สดุถึงร้อยละ 82.26 ด้านการ
ผลติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการผลติสินค้าหลากหลายชนิดในขณะที่หนว่ยธุรกิจขนาดใหญ่
ไม่ท าการผลิต การเพิ่มชนิดของสินค้าอุปโภคและบริโภคจึงเป็นบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมถึงยงัเป็นส่วนส าคญัในการผลิตสินค้าขัน้กลางของห่วงโซ่การผลิตเพื่อขายให้กบับริษัท
ขนาดใหญ่เพื่อน าไปใช้ผลติและสง่ออกตอ่ไป ด้านการสง่เสริมการเป็นผู้ประกอบการใหมใ่นเชิงสร้างสรรค์
และนวตักรรม โดยส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ได้จดัสรรงบประมาณ 149 ล้าน
บาท ด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ปี 2560 ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลยัรวม 8 แห่ง และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วม
ให้การบ่มเพาะ Smart Farmer ที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เป็นนกัธุรกิจการเกษตร 5,000 ราย และยงับ่มเพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหมใ่นภาคการผลิต การค้า และการบริการ อีก 5,000 ราย ปัจจุบนัมี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วจ านวน 6,560 ราย แบ่งเป็นภาคการเกษตร 4,470 ราย ทัว่ไป 2,090 ราย 
(สาลนิี วงัตาล, 2560)  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย ทัง้ในด้านขนาด คือ
ตัง้แตข่นาดเลก็แบบร้านค้าเจ้าของคนเดียว ผู้ให้บริการ ผู้สง่ออก ไปจนถึงผู้ผลติชิน้สว่นให้กบับริษัทขนาด
ใหญ่ และด้านระดบัการเติบโตของธุรกิจ รูปแบบการจดัตัง้กิจการ ตลอดจนระดบัความรู้ของเจ้าของธรุกิจ 
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจที่กระจายตวั ตามขนาดวิสาหกิจปี พ.ศ. 2560 พบว่า วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีจ านวนทัง้สิน้ 3,046,793 ราย มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.78 ของจ านวนวิสาหกิจทัง้ประเทศ 
เป็นวิสาหกิจขนากกลางจ านวน 18,298 ราย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.6 เมื่อจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจ พบวา่
อยูใ่นกลุม่การค้ามากที่สดุคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.62 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทัง้
ประเทศ รองลงมาอยู่ในภาคบริการคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 39.61 ในภาคการผลิตคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
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17.26 และภาคธุรกิจการเกษตรคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.50 ดงัภาพที่ 1 โดยที่วิสาหกิจขนาดเล็กอยู่ใน
กลุม่การค้ามากที่สดุจ านวน 1,263,567 ราย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.72 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดเล็ก
ทัง้ประเทศ ในสว่นของวิสาหกิจขนาดกลาง พบว่าอยู่ในภาคบริการมากที่สดุจ านวน 7 ,592 ราย คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 41.49 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางทัง้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจ ปี พ.ศ. 2560 
ที่มา: ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.). 2560 
 
 ด้านสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ยงัคงมีสดัสว่นที่มี
ความส าคญั ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมทัง้สิน้ 8,006,265.18 ล้าน
บาท ขยายตวัจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 6.30 โดยเป็นการสง่ออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
1,990,419.71 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.86 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมด และหดตวัจากปี 
พ.ศ. 2559 ร้อยละ 9.14 ประเทศคู่ค้าที่ส าคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ได้แก่ จีน 
ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา มีสดัสว่นการสง่ออกร้อยละ 11.84, 8.26 และ 7.61 ตามล าดบั ส าหรับตลาดที่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถขยายการส่งออกได้สูงที่สุด คือ ไต้หวัน เพิ่มขึน้ 24.26 
รองลงมาคือ เวียดนาม ส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.90 ซึ่งในสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2560 การส่งออกใน
ตลาดคู่ค้าที่ส าคญัของไทยมีการขยายตวัเป็นบวก เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าในตลาด
อาเซียน สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น จีน และสหรัฐอเมริกา มีเศรษฐกิจที่ขยายตวัดีขึน้ อย่างไรก็ตามการสง่ออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยมีการสง่ออกที่หดตวัในเกือบทกุตลาดหลกั สาเหตมุาจาก
รายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท รวมทัง้การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าใน
อตัราที่สงูกวา่คา่เงินสกลุอื่นๆ ในภมูิภาคซึง่เป็นทัง้ประเทศคูค้่าและคูแ่ขง่ในเวลาเดยีวกนั ท าให้สนิค้าจาก
ไทยเสียเปรียบในการแข็งขนั และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัขาดการบริหารความเสี่ยงจาก
การสง่ออก (กรมศลุกากร, 2560) 
 จากข้อมลู สามารถกลา่วได้วา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก
ตอ่การขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ในกลุม่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มได้นัน้ ภาคธุรกิจควรได้รับการสง่เสริมสนบัสนนุให้เหมาะสมในแตล่ะด้าน ซึง่ก่อนการ
ด าเนินการให้การสง่เสริมสนบัสนนุจึงควรทราบถึงข้อมลูในด้านของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งชดัเจน 
ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตาม
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หลกัทฤษฎีที่คิดค้นขึน้โดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ได้น าเทคนิคนีม้าแสดงในงานสมัมนาที่
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970 ซึ่งเป็นการวิเคราะโดยส ารวจจากสภาพการณ์ 2 
ด้าน คือ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้รู้จกัตนเองและรู้จกัสภาพแวดล้อมใน
การท าธุรกิจ ในการวิเคราะห์นีจ้ะช่วยให้ผู้บริหารในอตุสาหกรรมนัน้ๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ทัง้
ที่เกิดขึน้และและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ธุรกิจ 
ข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดทิศทางของการด าเนินธุรกิจ (กรมสง่เสริมการสง่ออก , 
2556) เป็นการน าข้อมลูพืน้ฐานของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนัที่เกิดขึน้ทัง้ภายในที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน และอิทธิพลจากภายนอกธุรกิจที่เป็นอุปสรรคหรือโอกาสในการประกอบกิจการ เพื่อวิเคราะห์
แนวทางให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง น ามาสงัเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์และลงมือ
ปฏิบตัิในรูปแบบของแผนงาน ด้วยกลยทุธ์รุกไล ่ตัง้รับ ปรับตวั หรือหลีกหนี ในบางสถานการณ์อาจจะ
ต้องใช้หลายกลยุทธ์ผสานกัน ปฏิบัติพร้อมกัน (ประเวศ มหารัตน์สกุล , 2560) การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงเป็นกระบวนการในการหาจุดที่เหมาะสม ระหว่างโอกาสต่างๆ อนัเป็นปัจจยั
ภายนอกกบัความแข็งแรงที่องค์กรมีอยูอ่นัเป็นปัจจยัภายใน ขณะเดียวกนัก็ต้องดแูลไมใ่ห้ภยัคกุคามนอก
องค์กรมากระทบจดุออ่นท่ีองค์การมีอยู ่การวิเคราะห์ SWOT จึงไมเ่พียงแตด่วูา่องค์กรมีสมรรถนะอนัโดด
เด่นอะไรบ้างเท่านัน้ หากยงัพิจารณาด้วยว่ามีโอกาสใดที่องค์กรสามารถน ามาเป็นประโยชน์ เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพให้การวางแผนกลยุทธ์ต่อไป (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ , 2559) ซึ่งประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจสามารถมองได้มากกว่า 1 มุมมอง คือ มุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ มองในด้านของ
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยัน าเข้ากบัผลผลิตที่ได้รับจาการใช้วตัถดุิบ และมมุมองเชิงปฏิบตัิงาน เป็น
การมองในผลการปฏิบตัิงานที่ได้จากการท างานในกระบวนการที่ถูกต้อง ใช้เวลารวดเร็วกว่าเดิม ทนั
ความต้องการของลกูค้า เกิดความพงึพอใจโดยรวมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี โดยมองในเร่ืองของการบริหาร
จดัการทรัพยากรในการผลติ เทคนิคนวตักรรมการผลติใหม่ๆ  ที่ใช้ทรัพยากรคุ้มคา่มากที่สดุ (สายพิณ ปัน้
ทอง, 2560) องค์ประกอบตา่งๆ ที่กลา่วมานีเ้ป็นปัจจยัที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจของกลุม่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในปัจจบุนั 
 จากการศึกษาข้อมลูของกลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงกลา่วได้ว่าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย การยกระดบัความสามารถให้กบั
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นเร่ืองที่หลายภาคส่วนต้องให้
ความส าคญัรวมถึงเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจบุนั จึง
เป็นเหตผุลให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาสภาพแวดล้อมทางการจดัการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย และสามารถน าข้อมาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ของภาคธุรกิจ และ
รองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจในอนาคต 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นีใ้ช้รูปแบบการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้า
และเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และสื่อต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมทัง้เอกสาร
จากหนว่ยงานตา่งๆ ที่มีสว่นเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กรมศลุกากร บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม กรมสง่เสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลู
เบือ้งต้น จากนัน้ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้มาพิจารณาสงัเคราะห์ร่วมกบักรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ SWOT Analysis เป็นกรอบในการศกึษา 
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ผลการศึกษา 
 ในการน าเสนอผลการวิจยั ผู้ วิจัยขอน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ในประเด็นของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัการจดัการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุออ่น จดุแข็ง และปัจจยัภายนอกที่เป็นโอกาส อปุสรรค 
เก่ียวกับการบริหารจดัการ เพื่อพิจารณาข้อมลูจากที่ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารท าให้ทราบว่า วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 
2561 การขยายตวัของมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการ
ขยายตัวร้อยละ 4.80 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.00 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ มีการ
ขยายตวัของสาขาธุรกิจในทกุๆ ด้าน ส าหรับปี พ.ศ. 2562 คาดวา่อปุสงค์ภายในประเทศยงัคงขยายตวัได้
ต่อเนื่อง ด้วยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนไทย รวมทัง้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศ อีกทัง้การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโน้มที่ดีขึน้ ตลอดจนการสนบัสนุนจากหลาย
ภาคส่วน ทัง้ในด้านการลงทุน ด้านการผลิต ด้านเพิ่มการเรียนรู้ด้านนวตักรรมส่งผลให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีโอกาสในการด าเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ (สวุรรณชยั โลหะวฒันกุล, 
2561) จากสถานการณ์แนวโน้มและทิศทางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่ได้
กลา่วมาข้างต้น SME ไทย ยงัคงต้องมีการปรับตวัเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทยพบวา่ 
 จุดแข็งที่ต้องผลกัดันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทางด้านการเป็นศูนย์กลางใน
ภมูิภาคอาเซียน ท าให้เราเป็นฐานการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม และสนิค้าเกษตร เอือ้ตอ่การเป็นศนูย์กลาง
โครงข่ายเช่ือมโยงคมนาคมในด้านต่างๆ ในสว่นของการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน คล่องตวัในการปรับปรุงธุรกิจ สามารถปรับตวัได้ดีตาม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้มีสินค้าใหม่ที่หลากหลาย และยงัมีองค์ความรู้
เฉพาะด้านในแตล่ะด้านของความถนดัในสินค้านัน้ๆ ซึ่งที่ผ่านมาการลงทนุในธุรกิจใช้เงินลงทนุไมส่งูนกั
ในการเข้าสูธุ่รกิจท าให้การเข้าสูธุ่รกิจท าได้ง่ายขึน้ อีกทัง้ผลิตภณัฑ์สินค้าและบริการที่ด าเนินธุรกิจในแต่
ละภมูิภาคตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและกลุม่ลกูค้าเฉพาะกลุม่ (Niche Market) 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทนุที่ต ่ากว่า และคลอ่งตวักว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ในด้านปัจจยั
สนับสนุนที่เป็นจุดแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า โดยภาพรวมประเทศไทยมี
สาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีทัว่ถึงทกุพืน้ที่การท าธุรกิจ ทัง้ให้ด้าน โรงงานไฟฟา้ น า้ประปา นิคมอตุสาหกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้เป็นปัจจยัสนบัสนุนในการท างาน การผลิตสินค้าในโรงงานอตุสาหกรรมมีความสะดวก
ราบร่ืนมีประสิทธิภาพ ปัจจยัด้านระบบสถาบนัการเงินที่ค่อนข้างเข้มแข็ง มีความพร้อมเมื่อเปรียบเทียบ
กบัประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยระบบที่ดีทางการเงินจึงช่วยเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินให้กบัธุรกิจได้ ซึง่การ
ธนาคารที่มีประสิทธิภาพนีจ้ะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เสริมสภาพคลอ่ง และมีแนวทางในการป้องกัน
การร่ัวไหลของเงินได้เป็นอยางดี ในด้านปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญัคือการก้าวเข้าสูย่คุอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงของประเทศไทยนัน้ท าให้การติดต่อการค้า การขายสินค้า และการบริการต่างๆ ของธุรกิจมีความ
สะดวกมากขึน้ ส่งเสริมในการขยายการด าเนินธุรกิจแบบออนไลน์ การสัง่สินค้าผ่านระบบ การเข้าถึง
ลกูค้าด้วยเคร่ืองมือทางการสื่อสารได้อยา่งรวดเร็ว และจุดแข็งในด้านแหลง่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็น
ปัจจัยส าคญัในการดึงดูดนกัท่องเที่ยวที่เป็นลกูค้าส าคญั ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในกลุม่การบริการได้เป็นอยา่งดี (ธนาคารออมสนิ, 2562) 
 จุดอ่อนที่ต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเร่ิม
จากความรู้ความสามารถในการบริการธุรกิจ จากการศกึษาพบวา่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยโดยสว่นใหญ่ยงัขาดความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจสมยัใหม ่ขาดทกัษะในการติดตอ่เจรจา
ธุรกิจระดบัสากล และไม่รู้เท่าทนัสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้การประกอบธุรกิจ
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ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถขยายตลาดหรือการลงทุนจึงไม่สามารถแข่งขันได้ ในด้านภาพรวมการ
ด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยพบว่าจ านวนธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
วิสาหกิจขนาดยอ่ม วิสาหกิจขนาดกลางมีจ านวนเป็นร้อยละ 0.5 ของวิสาหกิจทัง้หมด ในขณะที่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะมีสดัส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางอยู่ที่ร้อยละ 5-10 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ข้อจ ากดัที่ท าให้วิสาหกิจขนาดย่อมไม่สามารถเติบโตไปเป็นขนาดกลางได้ การเป็นประเทศที่มีวิสาหกิจ
ขนาดกลางน้อยเกินไปเป็นข้อจ ากดัในการขบัเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านการจ้างงานในประเทศ
เป็นบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก กว่าร้อยละ 
80 ของการจ้างงานทัง้ประเทศเกิดขึน้จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกกลุ่มธุรกิจ การจ้าง
งานในเชิงคณุภาพยงัคงเป็นหนึง่ในปัญหาส าคญัที่สง่ผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ทัง้ในสว่นปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่ทักษะฝีมือ และช่างเทคนิคเฉพาะทาง ตลอดจนข้อจ ากัดเร่ืองทักษะและ
ความสามารถในเชิงธุรกิจของตวัเจ้าของกิจการเอง โดยปัญหาที่พบบ่อยนัน้ มีตัง้แต่ปัญหาด้านภาษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เอือ้ตอ่การท าธุรกิจ ตลอดจนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่เป็นช่างฝีมือและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในด้านประเภทของสินค้าพบว่าสินค้า
ส่งออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนัน้ อยู่ในกลุ่มสินค้าพืน้ฐาน (Non-Fuel Primary 
Commodities) และกลุ่มที่ ใ ช้ทักษะและเทคโนโลยีในระดับกลาง (Medium Skill & Technology 
Intensive) โดยมีสดัสว่นร้อยละ 34.30 และ 18.90 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ในเชิงโครงสร้างการสง่ออก
แล้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย ยงัไมส่ามารถยกระดบัสนิค้าสง่ออกให้เป็นสนิค้าประเภท
ที่มีมลูคา่เพิ่มสงูได้ ยงัเป็นการผลติสนิค้าที่ไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัการสร้างนวตักรรมในตวัสนิค้า สนิค้าที่
สง่ออกเป็นสินค้าขัน้พืน้ฐานที่ประเทศอื่นผลิตได้ สง่ผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่สามารถ
สร้างรายได้จากการสง่ออกได้มากนกั 
 โอกาสที่สนบัสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง 
ในช่วงเวลานี ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทยมีปัจจยัเอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่าง
มาก โดยเร่ิมตัง้แต่การให้การสนบัสนนุทางการเงินจากทัง้ภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความส าคญั
สนบัสนุนผู้ประกอบการรายย่อย มีโครงการออกสินเช่ือพิเศษ เปิดโอกาสในการให้การลงทุนเพื่อขยาย
กิจการ ภาครัฐให้การสนบัสนกุออกมาตรการพิเศษเพื่อขบัเคลือ่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสูย่คุ
อตุสาหกรรม 4.0 มีการผอ่นปรนเงินไขตา่งๆ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยมากขึน้ (พส ุโลหารชุน, 
2560) มีการอนมุตัิเงินในการสนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ.ศ. 2562 พร้อมร่างกฎ
นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหมเ่พื่อให้มีความสอดคล้องกบัเกณฑ์ของตา่งประเทศ (สวุรรณ
ชัย โลหาวฒันกุล, 2561) การให้การสนบัสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ช่วย
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทนุ รวมถึงช่วยขยายฐานการตลาดให้กว้างขึน้ ในด้านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการให้ข้อมูลข่าวสารช่วยให้เกิดการรับรู้ และความรู้ต่างๆ ได้
ทนัเวลาเพื่อเป็นช่องทางการตลาดของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มที่มีประสทิธิภาพเพราะสามารถ
เข้าถึงลกูค้าได้ทัว่โลก รัฐบาลให้ความส าคญักบัการสง่เสริมและพฒันาอย่างจริงจงั โดยยกให้เป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ ด้านแนวโน้มและกระแสใหม่ๆ ในสงัคมโลก 
เช่น สงัคมผู้สงูวยั การขยายตวัของสงัคมเมือง และชนชัน้กลาง ความตื่นตวัด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 
บทบาทสตรีที่เพิ่มขึน้ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตและสงัคมในยคุดิจิทลั แนวโน้มเหลา่นีเ้ป็นโอกาสใหม่
ในการสร้างสนิค้า เสนอบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการลกูค้า
ได้มากขึน้ รวมถึงความก้าวหน้าของธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) และธุรกิจบนอุปกรณ์พกพา (M-
Commerce) มีบทบาทมากขึน้ตอ่การเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะกลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเพราะถือเป็นช่องทางการตลาดที่ต้นทนุน้อยที่สดุ และมีประสทิธิภาพท่ีสดุในโลกยคุดิจิทลั และ
การให้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการเป็นผู้ ประกอบการ Start up ในการ
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สนับสนุนการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากหน่วยงานสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการ เป็นการเตรียมความพร้อมรูปแบบการด าเนินธุรกิจการค้าใหม่ๆ รองรับความเปลีย่นแปลง
ในโลกการค้าปัจจบุนั (กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ, 2561) 
 อปุสรรคที่ท้าทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในด้านของการสนบัสนนุทางการเงินที่
มีเง่ือนไขการอนมุตัิขาดความยืดหยุน่ สง่ผลให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบและมีโอกาสเข้าถึงสินเช่ือได้
มากกว่า อีกทัง้สภาพการด าเนินธุรกิจที่วิสาหกิจขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดต้นทุน ราคา และ
ระบบโลจิสติกส์ อีกทัง้การขาดการบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐเกิดความไมต่อ่เนื่องในการด าเนิน
โครงการ ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยยงัมี
อุปสรรคอยู่มากในด้านการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพและ
มลูคา่สนิค้าและบริการ ในด้านเศรษฐกิจโลกที่มีความผนัผวนและการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอ านาจ สง่ผลต่อการสง่ออกโดยรวมและของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยตรง รวมถึงการ
เปิดเสรีทางการค้าและการลงทนุในสนิค้าและบริการตา่งๆ ท าให้ธุรกิจในประเทศต้องเผชิญกบัการแขง่ขนั
ที่รุนแรงมากขึน้จากธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย ในบริบทของสงัคมการเข้าสู่สงัคม
ผู้สงูอาย ุ(Aging Society) ของประเทศไทยน าไปสูปั่ญหาทัง้เร่ืองการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรง
มากขึน้ และเร่ืองต้นทุนค่าแรงที่จะเพิ่มสูงขึน้ในอนาคตอันใกล้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในด้าน
กฎระเบียบและวิธีการให้บริการของภาครัฐในบางเร่ือง ยงัเป็นภาระส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม เนื่องจากใช้เวลามากเกินไป หรือมีคา่ใช้จ่ายสงูเกินไปสง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจ  
 
สรุป  
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นพบว่า สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มปัจจบุนัมีความเข้มแข็งในด้านการเป็นศนูย์กลางโครงขา่ยความเช่ือมโยงในอาเซียน 
มีความคลอ่งตวัในการพฒันาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเฉพาะกลุม่ได้อยา่งรวดเร็วด้วย
ต้นทุนที่ต ่ากว่า และมีความคล่องตวักว่าธุรกิจขนาดใหญ่ มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานทัว่ถึงรวมถึง
สถาบันทางการเงินมีความพร้อมให้การสนับสนุน โดยต้องพลกัดันในด้านนวัตกรรมการผลิตให้เป็น
แรงงานคุณภาพ ด้านทกัษะการเจรจาต่อรองและทกัษะด้านภาษา เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสในการ
เติบโตอย่างยัง่ยื่นให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนของ 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งได้วางกรอบแผนการขบัเคลื่อนยกระดับการ
สนบัสนนุผู้ประกอบการในการสนบัสนนุให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหลง่เงินทนุและมี
ความเข้มแข็งทางการเงิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยัง่ยืนในระยะยาว รวมถึง
สนับสนุนการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital 
Ecomomy (DE) นิธิศ มนุญพร (2561) การพัฒนายกระดับผลิตภาพเทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อสง่เสริมการขยายตลาดตา่งประเทศในรูปแบบตา่งๆ ตลอดจนการ
พฒันาและสง่เสริมความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีองค์ความรู้และทกัษะในยคุดิจิทลัด้วยความเข้มแข็งตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีเ้พื่อศึกษาพฤติกรรมและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการ
ด้วยคิวอาร์โค้ดกบัร้านค้าปลกีขนาดเลก็ในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบพฤติกรรมและความเช่ือมัน่ 
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล เป็นวิจยัเชิงส ารวจผู้บริโภคที่เคยช าระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าปลีก
ขนาดเลก็ในกรุงเทพมหานคร 400 คน ใช้วิธีสุม่อยา่งง่าย วิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงพรรณนา เปรียบเทียบและ
หาความสมัพนัธ์ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ วิเคราะห์ความแปรปรวน และสถิติไค-สแควร์ พบว่า  
1) ผู้บริโภคที่ใช้คิวอาร์โค้ด เป็นหญิง อายุ 20-37 ปี การศึกษาปริญญาตรี รายได้ 15,000-30,000 บาท 
ร้านค้าปลีก คือ ร้านมินิมาร์ท สถานที่ตัง้ร้านในที่สาธารณะ  ใช้บริการ 2-5 ครัง้/เดือน จ านวนเงินเฉลี่ย 
100-500 บาท ใช้ผ่านธนาคารกสิกรไทย 2) ความเช่ือมัน่ด้านการใช้ผลิตภณัฑ์ระดบัมากที่สดุ ด้านความ
เช่ือมัน่การสง่เสริมการตลาดระดบัมาก 3) ปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัประเภทร้านค้า คือ อาย ุการศึกษา รายได้ 
และปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัสถานที่ตัง้ คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 4) การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ 
พบวา่ กลุม่ที่มีรายได้เฉลีย่ตา่งกนัมีความเช่ือมัน่ตา่งกนั 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, ความเชื่อมัน่ในการช าระคา่สินค้าและบริการ, ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก, คิวอาร์โค้ด 

 

Abstract 
 The objectives of this study were: 1) To study user's behavior and confidence in paying for 
goods and services through QR Code payment at small retail stores in Bangkok 2) To compare behavior 
and confidence in paying by personal factors. Sample were consumers, who used to pay for goods 
and services at small retail stores in Bangkok, selected by simple random sampling among 400 
persons. The data were analyzed with basic statistics then compared and found relationships with T-
test statistics, One-way ANOVA and Chi-square. The result found: 1) Consumers who used to pay for 
goods and services with small retail stores in Bangkok were females, 20-37 years old, Bachelors’ degree 
graduate with 15,000-30,000 baht monthly income. 2) The small retail stores to be paid by QR Code 
were mini mart. Location of retail stores were in the public. 2-5 times were used monthly with average 
amount of 100-500 baht via Kasikorn Bank. 3) The confidence of products was at the highest level and 
the confidence of marketing promotion was at a high level. 4) Factors related to the type of retail stores 
were age, education, income. Factors related to the location were genders, education, occupation, and 
income. Comparison of confidence found that groups with different average income had different 
confidence. 
Keywords: Behavior, Confidence of consumer in paying for goods and services, Small retail store, QR Code 
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บทน า 
 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสดไปสู่สังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) ในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) การจ่ายช าระ
ค่าสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวนั โดยการใช้บตัรเครดิตและเดบิต รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในยุคดิจทัล และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ทันสมัยสามารถรองรับการท าธุรกรรม
ทางการเงินได้ทัง้ระบบ Internet Banking และ Mobile Banking และจากการขบัเคลื่อนของหลายภาค
สว่น ทัง้กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการเงิน และภาคธุรกิจได้
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ชาติ (National e-Payment) ที่ทนัสมยั 
ได้มาตรฐานสากล ต้นทุนต ่า รองรับธุรกรรมการช าระเงินของประชาชน ภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ (การด าเนินการตามยทุธศาสตร์ National e-Payment, 2562) 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า Quick Response Code (QR 
Code) ส าหรับการช าระเงินและการโอนเงินเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการช าระเงินในประเทศไทย ท าให้ประชาชนและร้านค้าเข้าถึงง่าย เพิ่มช่องทางการ
ช าระเงินให้มีความสะดวก ความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั และน าไปต่อยอดกบันวตักรรมทางการเงิน
ได้หลากหลาย โดยลกัษณะของ QR Code คือ เป็นรหสัเก็บข้อมูลส่วนตวัทางการเงิน ซึ่งพฒันามาจาก
บาร์โค้ด แต่ทนัสมยักว่า ใช้งานง่ายและเก็บข้อมูลได้มากขึน้ การใช้งานโดยใช้สมาร์ทโฟนสแกนอ่าน QR 
Code ในการช าระเงิน จากแนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทย ปี 2561 พบว่ามีผู้ ใช้มากถึง 124.63 ล้าน
เลขหมาย ซึ่งเพิ่มมากขึน้ของปี 2560 ที่คนไทยใช้สมาร์ทโฟน 119.81 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึน้มากถึง 44 ล้าน
ราย ท าให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยใช้ QR Code เป็นเคร่ืองมือเพื่อยกระดบัและผลกัดนัประเทศเข้าสูส่งัคมไร้
เงินสดเหมือนหลายประเทศชัน้น าทัว่โลก  
 ในช่วงตัง้แตปี่ 2560-ปัจจบุนั พบว่าแนวโน้มความต้องการและการน านวตักรรม QR Code ได้
ถกูน ามาใช้ในการช าระเงินมากขึน้ (กลุนาถ ภทัทานวุตัร และระพีพร ศรีจ าปา. 2561: ณฐัพชัร์ อภิรุ่งเรือง
สกุล และประสบชัย พสุนนท์. 2561: มฑุปายาส ทองมาก. 2560: รัฐนนท์ วรทัต และวศิณ ชูประยูร. 
2561) และจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทัง้ร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ทัง้ในห้างสรรพสินค้า ตาม
สถานที่ธารณะ แหลง่ชุมชน ที่พกัอาศยั ตลาดนดั และร้านค้าทัว่ไป มีการตอบรับวิธีการจ่ายเงินด้วย QR 
Payment มากขึน้ (วีรวฒัน์ พุ่มพยอม อิทธิกร ข าเดช วรวีร์ ภทัรวงศ์วิสตูร และอนุชมา ธูปแก้ว . 2561: 
รวิวรรณ นนัตา. 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ QR code มีความแพร่หลายมากขึน้ในเกือบทุกธุรกิจ 
ดงันัน้หากมีการศึกษาความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคต่อการใช้งาน QR code จะท าให้ทราบว่ากลุม่ผู้บริโภค
กลุม่ใดที่มกัใช้ระบบดงักลา่ว และมกัใช้บริการดงักลา่วนีก้บัผลิตภณัฑ์ และร้านค้าประเภทใด จะท าให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนทางการตลาดหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ลกูค้าใช้บริการ QR code นีไ้ด้
ต่อไป  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้า
และบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกบัร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์
หรือเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริมด้านการตลาดของร้านค้าปลีกขนาดเล็กและธุรกิจ
การค้าที่เก่ียวข้องให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบริโภค (ตลาดเป้าหมาย) ให้เกิดความพึง
พอใจสงูสดุ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการช าระคา่สินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกบัร้านค้า
ปลกีขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกับ
ร้านค้าปลกีขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมและความเช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคในการช าระคา่สนิค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกบัร้านค้าปลกีขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อน าข้อมลูการวิจยัไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายการสง่เสริมด้าน
การตลาดของร้านค้าปลีกขนาดเล็กและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้องให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้เกิดความพงึพอใจมากขึน้ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี เ้ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)  
บนอินเตอร์เน็ต ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2562 
 ประชากร คือ ประชากรที่เคยช าระคา่สนิค้าและบริการกบัร้านค้าปลกีขนาดเลก็ ประเภทร้านค้า
ปลีกดัง้เดิม ร้านมินิมาร์ท ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม และร้านสินค้าทัว่ไป ท่ีมีสถานที่ตัง้ร้านในที่พกัอาศยั 
ชมุชน/ตลาด สถานท่ีศกึษา ท่ีท างาน และสถานท่ีสาธารณะตา่งๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุม่ตวัอย่าง ค านวณโดยสตูรของ W.G. Cochran ก าหนดสดัสว่นของประชากร เท่ากบั 50% 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% สดัส่วนความคาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างไม่น้อยกว่า 385 
คน ซึง่ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน  
 เคร่ืองมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้ผ่านการหาความตรงเชิงเนือ้หาด้วยการหาค่า
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน จากด้านการบริหารธุรกิจและด้านการวิจยัธุรกิจ และมี
การหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อมีคา่อยูร่ะหว่าง 0.67-0.89 และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัท่ี 0.84 โดยแบง่
แบบสอบถามเป็น 5 สว่น ได้แก่  สว่นท่ี 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ สว่นท่ี 2 : พฤติกรรมการช าระคา่สนิค้า
และบริการร้านค้าปลกีขนาดเลก็ด้วยคิวอาร์โค้ด มีลกัษณะแบบเลอืกตอบ และ ในสว่นท่ี 3 : ความเช่ือมัน่
ด้านการใช้งานผลติภณัฑ์ของการช าระคา่สนิค้าและบริการร้านค้าปลกีขนาดเลก็ด้วยคิวอาร์โค้ด สว่นท่ี 4 
: ความเช่ือมัน่ด้านการสง่เสริมการตลาดของการช าระค่าสินค้าและบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กด้วยคิว
อาร์โค้ด เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และ สว่นที่ 5 : ข้อเสนอแนะในการจ่ายช าระค่าสนิค้า
และบริการของร้านค้าปลกีขนาดเลก็ด้วยคิวอาร์โค้ด เป็นแบบปลายเปิด  
 กรอบแนวคิดการวิจยั ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดสงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด แนวคิดการรับรู้ของผู้บริโภค แนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทย (กุล
นาถ ภทัทานุวตัร และระพีพร ศรีจ าปา. 2561: ณัฐพชัร์ อภิรุ่งเรืองสกุล และประสบชยั พสนุนท์. 2561: 
มฑปุายาส ทองมาก. 2560: รัฐนนท์ วรทตั และวศิณ ชูประยรู. 2561) ที่สรุปในภาพรวมวา่ การใช้เงินสด
และเพิ่มการใช้ e-Payment ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วขึน้ และจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพและศกัยภาพของเศรษฐกิจในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศจากการลดต้นทนุท่ีมาจากธุรกรรม
เงินสดได้ นอกจากนีย้งัลดความเสีย่งตอ่การสญูหาย การขนสง่ การผลติ และการจดัเก็บรักษา และระบบ
การช าระเงินสดแบบ QR Code นอกจากนี ้ยงัน าทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นขยายทฤษฎีรวมของการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ที่กลา่ววา่ ความ
ตัง้ใจแสดงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยปัจจัย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ  สภาพ
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน แรงจูงใจด้านความบันเทิง มูลค่าตามราคา และความเคยชิน  มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และเป็นแนวทางส าคญัในการศึกษาพฤติกรรมและความเช่ือมัน่ใน
การช าระคา่สนิค้าและบริการร้านค้าปลกีขนาดเลก็ด้วยคิวอาร์โค้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
ครัง้นี ้
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 ขัน้ตอนการวิจัยผู้ วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมทฤษฏีและแนวคิดที่ เ ก่ียวข้องมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม และผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญและน าไปทดสอบกบักลุม่ 
Try-out 20 ตวัอย่าง และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีเนือ้หาครอบคลมุทกุประเด็นที่ต้องการ  และจดัท าเป็น
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อจดัสง่ให้กบัผู้บริโภคที่เคยช าระคา่สนิค้าและบริการกบัร้านค้าปลกีขนาดเล็กใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistic Package for Social 
Science) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และเปรียบเทียบและหาความสมัพนัธ์ด้วยสถิติการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่แบบสองกลุม่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการทดสอบไค-สแควร์ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง จากการส ารวจผู้บริโภคที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.8) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 25.3) เป็นผู้ที่มีอายรุะหว่าง 20-
37 ปี (ร้อยละ 81.0) รองลงมา คือ อาย ุ38-52 ปี (ร้อยละ 14.3) และ อาย ุ53-71 ปี (ร้อยละ 4.0)  ทัง้นี ้
พบว่า มีกลุม่อายนุ้อยกวา่ 20 ปี น้อยที่สดุ (ร้อยละ 0.8)  สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 61.8) รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 30.0) และ ปริญญาโท (ร้อยละ 
6.3) ตามล าดบั สว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัท/เอกชน (ร้อยละ 62.8) รองลงมา เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
(ร้อยละ 23.5) และ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 7.5) ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 
15,000-30,000 บาท (ร้อยละ 46.0) รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 34.5) และ 
รายได้เฉลีย่ระหวา่ง 30,001-45,000  บาท 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกับ
ร้านค้าปลกีขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกเป็น 5 ประเด็น โดยพบผลการศกึษา ตามล าดบั 
ดงัต่อไปนี ้ (1) ประเภทร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ด พบว่า ประเภท
ร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ผู้ บริโภคเลือกใช้มากที่สุด คือ ร้านมินิมาร์ท (ร้อยละ 64.8)  รองลงมา คือ 
ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม (ร้อยละ 58.8) และ ร้านค้าสินค้าแฟชัน่ (ร้อยละ 57.5) ร้านค้าปลีกดัง้เดิม (ร้อยละ 
19.3) และ ร้านอื่น ๆ (ร้อยละ 1.5) (2) สถานท่ีตัง้ร้านค้าปลกีขนาดเลก็ที่ช าระคา่สนิค้าและบริการด้วยคิว
อาร์โค้ด พบว่า  สถานที่ตัง้ ที่เลือกใช้บริการมากที่สดุ คือ ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในที่สาธารณะ (ร้อยละ 
61.8) รองลงมา คือ ร้านค้าสถานที่ท างาน (ร้อยละ 48.8) ร้านค้าในชุมชน/ตลาด (ร้อยละ 43.5) และ 
ร้านค้าที่พกัอาศยั (ร้อยละ 27.5) โดยจะใช้บริการในร้านค้าสถานที่ศึกษา (ร้อยละ 8.8) น้อยที่สดุ  (3) 
จ านวนครัง้ที่ใช้ในการช าระคา่สนิค้าและบริการร้านค้าปลกีขนาดเลก็ด้วยคิวอาร์โค้ด  พบวา่ ผู้บริโภคสว่น
ใหญ่ จะใช้บริการ 2-5 ครัง้/เดือน (ร้อยละ 54.3) รองลงมา คือ 1 ครัง้/เดือน (ร้อยละ 24.5) และ มากกวา่ 
10 ครัง้/เดือน (ร้อยละ 11.5) (4) จ านวนเงินเฉลีย่ตอ่ครัง้ที่ช าระคา่สนิค้าและบริการร้านค้าปลกีขนาดเล็ก
ด้วยคิวอาร์โค้ด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในจ่ายช าระด้วยคิวอาร์โค้ด ต่อครัง้ คือ 
100-500 บาท (ร้อยละ 55.3) รองลงมา คือ 501-1,000 บาท (ร้อยละ 22.0) และ 1,001-5,000 บาท (ร้อย
ละ 10.3) (5) การใช้ Mobile Banking Application ในการช าระคา่สนิค้าและบริการร้านค้าปลกีขนาดเลก็
มากที่สดุ พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะใช้บริการ ธนาคารกสกิรไทย มากที่สดุ (ร้อยละ 61.3) รองลงมา คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ร้อยละ 38.5) ธนาคารกรุงเทพฯ (ร้อยละ 14.5) ธนาคารกรุงไทย (ร้อยละ 10.0) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (ร้อยละ 4.0) ธนาคารออมสิน (ร้อยละ 3.0) ธนาคารทหารไทย (ร้อยละ 2.5) และ 
ธนาคารอื่น ๆ (ร้อยละ 0.3) 
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 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ในการช าระค่าสินค้าและบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กด้วยคิวอาร์
โค้ด เมื่อจ าแนกเป็น 2 ประเด็น พบว่า (1) ความเช่ือมัน่ด้านการใช้งานผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความ
เช่ือมั่นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความ
เช่ือมัน่ในความสะดวกรวดเร็วในการช าระค่าสินค้าและบริการมากที่สดุ  (ร้อยละ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63)  รองลงมา คือ ลดความเสี่ยงจากการต้องมีเงินสดติดตวัจ านวนมาก (ร้อยละ 4.43 สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.66)  มีความมัน่ใจที่มีหลกัฐานชดัเจนและตรวจสอบได้ (ร้อยละ 4.39 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66) และ มีขัน้ตอนง่ายและไม่ยุ่งยากในการช าระค่าสินค้าและบริการ (ร้อยละ 4.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68)ตามล าดบั  (2) ความเช่ือมัน่ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความ
เช่ือมั่นด้านการส่งเสริมการตลาดภาพรวมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การไม่มี
คา่ธรรมเนียมมากที่สดุ (ร้อยละ 4.51 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) รองลงมา คือ ร้านค้ามีปา้ยแสดง QR 
Payment มองเห็นได้ชดัเจน(ร้อยละ 4.32 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) ร้านค้ามีการแนะน าหรือกระตุ้น
ให้จ่ายช าระด้วย QR Payment (ร้อยละ 4.06 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) และ การได้สว่นลด (ร้อยละ 
4.02 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95) ตามล าดบั 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกับ
ร้านค้าปลกีขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล   
 พฤติกรรมการเลือกประเภทร้านค้าปลีกในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดเมื่อ
จ าแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ และระดบัรายได้เฉลีย่ พบวา่ ผู้บริโภคที่
มี เพศ การศกึษา อาชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั แตพ่บวา่ อายแุละระดบัรายได้เฉลีย่มีความแตกตา่งกนั ดงันี ้
 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมในการเลือกช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดใน 
ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุม่อาย ุ20-37 ปี เป็นกลุม่
ที่มีพฤติกรรมในการใช้ QR Payment มากที่สดุกวา่กลุม่อายอุื่น  
 ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้เฉลี่ยตา่งกนั มีพฤติกรรมในการเลือกช าระคา่สินค้าและบริการด้วยคิว
อาร์โค้ดในร้านมินิมาร์ท และร้านสินค้าแฟชัน่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดย
พบวา่ กลุม่รายได้ 15,000-30,000 บาท จะมีพฤติกรรมการใช้ QR Payment ในร้าน 2 ประเภทนีแ้ตกตา่ง
จากกลุม่รายได้อื่น 
พฤติกรรมการเลือกสถานที่ตัง้ร้านค้าในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดเมื่อจ าแนกตาม
ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ และระดบัรายได้เฉลี่ย พบผลที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีพฤติกรรมในการเลอืกสถานที่ตัง้ร้านค้าในการช าระสินค้า
และบริการต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
พฤติกรรมในการเลอืกใช้ร้านค้าที่มีที่ตัง้ในสถานศกึษามากที่สดุ  
 ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีพฤติกรรมในการเลือกสถานที่ตัง้ร้านค้าในการช าระ
สินค้าและบริการต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัรายเฉลี่ย 
15,000 - 30,000 บาท จะเลอืกร้านค้าที่อยูใ่นท่ีสาธารณะ และในสถานท่ีศกึษามากที่สดุ 
ผลการเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ดกบัร้านค้า
ปลกีขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิว
อาร์โค้ด แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ความเช่ือมัน่ด้านผลิตภณัฑ์และความเช่ือมัน่ด้านการสง่เสริมการตลาด 
โดยจ าแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล และพบผลการศกึษา ดงัตาราง Table 1-4 และสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 การเปรียบเทียบความเช่ือมั่นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์  เมื่อจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ และระดบัรายได้เฉลีย่ พบวา่ ผู้บริโภคที่มี เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ ไม่
มีความแตกต่างกนั แต่พบว่า ระดบัรายได้เฉลี่ย มีความแตกต่างกนั ดงันี  ้ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้เฉลี่ย
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ตา่งกนั มีความเช่ือมัน่ด้านการใช้งานผลติภณัฑ์แตกตา่งกนั โดยพบวา่ กลุม่ที่มีระดบัรายได้เฉลีย่ระหว่าง 
15,000 –30,000 บาท มีความเช่ือมัน่สงูกว่า กลุ่มรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15 ,000 บาท และ กลุ่มรายได้
เฉลีย่สงูกวา่ 30,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ และระดบัรายได้เฉลีย่ พบวา่ ผู้บริโภคที่มี เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ ไม่
มีความแตกต่างกนั แต่พบว่า ระดบัรายได้เฉลี่ย มีความแตกต่างกนั ดงันี ้ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้เฉลี่ย
ตา่งกนั มีความเช่ือมัน่ด้านการสง่เสริมการตลาดแตกตา่งกนั โดยพบวา่ กลุม่ที่มีระดบัรายได้เฉลีย่ระหวา่ง 
15,000 –30,000 บาท มีความเช่ือมัน่สงูกว่า กลุ่มรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15 ,000 บาท อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่  1  การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ด
จ าแนกตามเพศและอาย ุ
การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค 
ด้านการใช้งานผลิตภณัฑ์ 

N Mean S.D S.E. t Sig. 

เพศ ชาย 101 4.419 .540 .053 .659 .510 
หญิง 299 4.377 .567 .032 

  

อาย ุ > 37 ปี 327 4.378 .575 .031 -.710 .478 
 37-71 ปี 73 4.430 .489 .057 

  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้านการใช้งานผลติภณัฑ์ในการช าระคา่สินค้าและ
บริการด้วยคิวอาร์โค้ด จ าแนกตามระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค 
ด้านการใช้งานผลิตภณัฑ์ 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

การศึกษา      
Between Groups .159 1 .159 .504 .478 
Within Groups 125.224 398 .315   
Total 125.382 399    
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ตารางที่ 2 (ตอ่) 
การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค 
ด้านการใช้งานผลิตภณัฑ์ 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

อาชีพ      
Between Groups 1.061 3 .354 1.126 .338 
Within Groups 124.322 396 .314   
Total 125.382 399    
Monthly income       
Between Groups 6.043 3 2.014 6.684 .000 
Within Groups 119.339 396 .301   
Total 125.382 399    

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้านการใช้งานผลติภณัฑ์ในการช าระคา่สนิค้าและ
บริการด้วยคิวอาร์โค้ด จ าแนกตามเพศและอาย ุ
การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคด้านการส่งเสริมการตลาด 

N Mean S.D. S.E. t Sig. 

เพศ ชาย 101 4.2059 .70055 .06971 .602 .547 
หญิง 299 4.1612 .62571 .03619 

  

อาย ุ > 37 ปี 327 4.1554 .64138 .03547 -1.126 .261 
 37-71 ปี 73 4.2493 .65894 .07712 

  

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้านการใช้งานผลติภณัฑ์ในการช าระคา่สนิค้าและ
บริการด้วยคิวอาร์โค้ด จ าแนกตามการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
การเปรียบเทียบความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคด้านการส่งเสริม

การตลาด 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

การศึกษา      
Between Groups .953 2 .477 1.147 .319 
Within Groups 164.944 397 .415   
Total 165.898 399    
อาชีพ      
Between Groups 1.380 3 .460 1.108 .346 
Within Groups 164.517 396 .415   
Total 165.898 399    
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ตารางที่ 4 (ตอ่) 
การเปรียบเทียบความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคด้านการส่งเสริม

การตลาด 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

รายได้เฉลี่ย       
Between Groups 5.020 3 1.673 4.119 .007 
Within Groups 160.877 396 .406   
Total 165.898 399      

 
สรุปและอภปิรายผล 
 สรุปผลการวิจยัและความสอดคล้องของผลการวิจยักบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กด้วยคิวอาร์โค้ด 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-37 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้ 15,000-30,000 บาท  
ซึง่อาจเป็นเพราะวา่ ช่วงอายนุีเ้ป็นช่วงของกลุม่บคุคลที่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและมีก าลงัซือ้
ที่สามารถจ่ายเงินได้ จึงเป็นกลุม่ที่มีการใช้บริการมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ วีรวฒัน์ พุ่ม
พยอม และคณะ (2561) ที่พบว่า ปัจจยัอายแุละรายได้ตอ่เดือนมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ในการใช้ 
QR Code ในการช าระเงิน  โดยเฉพาะกลุ่มเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ที่การศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี 
รายได้มากกวา่ 15,000 บาท  
 2. ประเภทร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ใช้บริการช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ด คือ ร้าน
มินิมาร์ท มากที่สดุ รองลงมา คือ ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม ร้านสนิค้าแฟชัน่   
 3. สถานที่ตัง้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ช าระค่าสินค้าและบริการด้วยคิวอาร์โค้ด คือ ร้านค้าในที่
สาธารณะ รองลงมา คือ ร้านค้าสถานท่ีท างาน และ ร้านค้าในชมุชน/ตลาด  
ซึ่งข้อค้นพบในข้อ 2-3 ดงักล่าว อาจอธิบายได้ว่าปัจจุบนัร้านค้ามินิมาร์ทในปัจจุบนัมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้มีการช าระเงินผา่น QR code และแพร่หลายไปถึงร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม หรือแม้แต ่ร้านสนิค้า
แฟชัน่ (เสือ้ผ้า รองเท้า ฯลฯ) ซึง่ผลดงักลา่วสอดรับกบัการศกึษาของ ณฐัพชัร์ อภิรุ่งเรืองสกลุ และประสพ
ชยั พสนุนท์ (2561) ที่พบว่าการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการร้านค้าที่รองรับการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
สแกนรหัส QR Code ที่จุดช าระเงิน จะท าให้ผู้ บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ QR Code ซึ่งการที่มีร้าน
สาธารณะที่สามารถให้ผู้บริโภคสามารถช าระเงินได้สะดวกก็จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมช าระเงินด้วย 
QR Code มากขึน้ด้วยเช่นกนั 
 4. จ านวนครัง้ที่ใช้ในการช าระสินค้าและบริการ/เดือน คือ 2-5 ครัง้/เดือน จ านวนเงินเฉลี่ยต่อ
ครัง้ที่ใช้บริการ คือ 100-500 บาท และธนาคารที่ใช้บริการมากที่สดุ คือ ธนาคารกสิกรไทย รองลงมาคือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงเทพ  ซึ่งข้อค้นพบข้างต้นนี ้สอดรับการแนวคิดของ การใช้ QR 
code ในปัจจบุนั ที่เป็นแนวคิดสงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) และนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ที่พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช าระเงินที่ต่อยอดจากบริการพรอมเพย์ ซึ่งสามารถใช้
แอปพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของธนาคารท่ีได้รับอนญุาต ดงันัน้ หากร้านค้าใดผกูบญัชีกบัธนาคารใดก็
จะท าให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมการใช้บริการต่อธนาคารที่เปิดให้บริการกับร้านค้านัน้มาก และหากมี
บริการเพิ่มเติมให้สามารถรองรับแหลง่เงินได้มากขึน้ เช่น บตัรเครดิต หรือต่อยอดบริการช าระเงินใหม่ๆ 
เพื่อช าระเงินพืน้ฐานท่ีไมซ่บัซ้อนได้ทนัที เชน่ ร้านอาหาร ตลาดสด มอเตอรไซค์รับจ้าง ก็จะท าให้ผู้บริโภค
ใช้บริการมากขึน้ และอาจเพราะปัจจุบนัธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็น 2 ธนาคารที่ 
ร้านค้าสว่นใหญ่ผกูบญัชีการรับจ่ายเงินในร้านค้า จึงอาจท าให้เป็นธนาคารที่ใช้บริการมากที่สดุ 2 ล าดบั
แรก 
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 5. ความเช่ือมัน่ด้านการใช้งานผลิตภณัฑ์ในภาพรวม ผู้บริโภคเช่ือมัน่ในระดบัมากที่สดุ โดย
เช่ือมัน่ในความสะดวกรวดเร็วในการช าระค่าสินค้าและบริการมากที่สดุ ซึ่งสอดรับกบัแนวคิดปัจจยัหลกั
ของส่วนขยายทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  ที่พบว่าปัจจัยความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์จะ มีผลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (กุลนาถ ภทัทานุ
วตัร และระพีพร ศรีจ าปา. 2561)   
 6. ความเช่ือมัน่ด้านการสง่เสริมการตลาดในภาพรวม ผู้บริโภคเช่ือมัน่ในระดบัมาก  โดยเช่ือมัน่
ในการไม่มีค่าธรรมเนียมมากที่สดุ ซี่งข้อค้นพบความเช่ือมัน่ด้านการสง่เสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก
ดงักลา่ว จะสอดรับกบัการศกึษาของ ณฐัพชัร์ อภิรุ่งเรืองสกลุ และประสพชยั พสนุนท์ (2561) ทีพ่บวา่การ
ส่งเสริมและสนบัสนุน การใช้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจในการท าธุรกรรม ทางการเงินผ่านQR Code 
เพิ่มขึน้ 2.593 เท่า และหากผู้ ใช้บริการมีความคุ้ นเคยกับระบบการช าระเงินผ่าน Mobile Banking 
Application มีโอกาสที่ผู้ ใช้บริการจะยอมรับการท าธุรกรรมผ่าน QR Code เพิ่มมากขึน้ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ กุลนาถ ภัททานุวัตร และระพีพร ศรีจ าปา (2561)พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบ
บรูณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย และการขายโดยบคุคล จะสง่ผล
ตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR code  ทัง้นีท้ี่ค้นพบวา่ความเช่ือมัน่ในการไมม่ีคา่ธรรมเนียมมากทีส่ดุ
นัน้ มีความสอดคล้องกบั ณฐัพชัร์ อภิรุ่งเรืองสกลุ และประสพชยั พสนุนท์ (2561) ที่พบวา่การกระตุ้นการ
ใช้งานโดยการสะสมแต้มคะแนน หรือเพื่อแลกของที่ระลกึจากการใช้บริการ จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การใช้ QR Code มากขึน้ด้วยเช่นกนั  
 ซึง่จากข้อค้นพบจากการศกึษา ดงักลา่วท าให้ได้ข้อสรุปวา่ กลุม่ที่มีพฤติกรรมช าระคา่สนิค้าและ
บริการด้วยคิวอาร์โค้ดกบัร้านค้าปลกีขนาดเลก็ คือ กลุม่เพศหญิง ท่ีมีระดบัรายได้ในระดบัท่ีสามารถช าระ
เงินต่างๆ ได้ ทัง้นีเ้นื่องจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในการการใช้งานผลิตภณัฑ์ ขึน้อยู่กบัความสะดวก
รวดเร็วในการช าระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งจะน ามาสู่การยอมรับนวตักรรมและน าไปสูก่ารใช้เทคโนโลยี
ดงักลา่ว  ดงันัน้ร้านค้าหรือบริการต่างๆ ต้องท าให้การช าระเงินด้วย QR code ต้องท าให้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วมากกว่าการใช้เงินสดแบบธรรมดา และควรที่จะให้มีความครอบคลมุกับสินค้าและบริการทุก
ประเภท  โดยเฉพาะสินค้าและบริการพืน้ฐานที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและไม่ซับซ้อนได้ทันที เช่น 
ร้านอาหาร ตลาดสด มอเตอรไซค์รับจ้าง เป็นต้น ก็จะท าให้ผู้บริโภคใช้บริการมากขึน้  ทัง้นีเ้นื่องจากความ
เช่ือมั่นด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีผลต่อผู้ ใช้บริการ  ดังนัน้ หากมีการโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขายให้มีการช าระเงินด้วย QR code อย่างแพร่หลายมากขึน้ ก็จะท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการช าระเงินด้วย QR code มากขึน้ด้วยเช่นกนั 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุอาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิ ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน า แนวคิดและประสบการณ์
อนัมีคณุคา่ที่ท าให้ผู้วิจยัสามารถน ามาศกึษาการท าวิจยันีไ้ด้เป็นอยา่งดี ขอขอบคณุ ดร.อิทธิกร ข าเดช ที่
ปรึกษาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ท่ีให้ค าปรึกษาจนงานวิจัยมีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ นักวิจัยและ
ผู้ เช่ียวชาญทกุท่านที่ผู้วิจยัได้น ามาเป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานวิจยันี ้และขอขอบคณุมหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต ท่ีเป็นแหลง่ให้ความรู้ ให้โอกาสและสนบัสนนุงานวิจยัในครัง้นี ้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กลุนาถ ภทัทานวุตัร และระพีพร ศรีจ าปา. 2561. ปัจจยัที่มีผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code 
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คุณลักษณะขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเส่ียง 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่ม SET 100 

Organizational Characteristics Influencing Enterprise Risk ManagementDisclosure of the 
Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand : SET 100 Index 

 
กมลพร วรรณชาติ1* บุษบรรณณ์ เหล่ียวรุ่งเร่ือง1 และ ชิดชนก มากเชือ้1 

Kamonporn Wannachat1*, Bussaban Leorungruang1 and Chidchanok Makchuea1 
 

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
1Faculty of Business Administration, Rajamangala  University of Technology Srivijaya, Songkhla 

*Corresponding author: sae-oung@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคณุลกัษณะขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเปิดเผย
ข้อมลูการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่  SET  100 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบแสดงรายการ 56-1 และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการถดถอยเชิงพหุ พบวา่
ขนาดองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวก กับปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจ
เนื่องมาจาก องค์กรขนาดใหญ่มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมลู มีกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อน และ
มีความเสี่ยงในการบริหารงานจ านวนมากจึงต้องมีการรายงานความเสี่ยงมากกว่าองค์กรขนาดเล็ก 
นอกจากนีย้งัพบความสมัพนัธ์ทางลบ ระหว่างอายุการด าเนินงาน กับปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากบริษัทที่เพิ่งเข้าในตลาดหลกัทรัพย์ต้องการดึงดูดความสนใจจากนกั
ลงทุน สร้างความน่าเช่ือถือสร้างฐานเงินทุนให้มีความมัน่คง  ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางให้แก่
บริษัทต่างๆ ในการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและเป็นแนวทางให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการก าหนดนโยบาย และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง 
ค าส าคัญ: การเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยง, คณุลกัษณะขององค์กร 
 

Abstract 
 This research aims to study the organizational characteristics influencing enterprise risk 
management disclosure of the set 100 Index in the Stock Exchange of Thailand. The data collected 
from the annual report (56-1) and analyze data with multiple regression. The findings demonstrated that 
size of company had a positive relationship with the quantity of the disclosures on the risk management 
framework. This might be because a big organization has more readiness on the disclosures. In 
additional points, it had more complexity on the operation and more risk than smaller firm. Therefore, 
these led the big company to do more report on risk. Furthermore, the result shown that age of company 
had a negative relationship with the quantity of the disclosures on the risk management framework. This 
might be because a new organisation needed to attract investors to invest in its company, to create 
reliability and to establish more stable in capital. This study will guide other companies in improving both 
of the risk management framework and the disclosures on the risk management. Furthermore, this can 
encourage the Stock Exchange of Thailand to set policies or regulations regarding risk management 
and disclosure. 
Keywords: disclosure on enterprise risk management, organizational characteristics 
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บทน า  
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัต้องเผชิญกับการแข่งขนัและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  มากมาย ทัง้
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  การเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สงัคมและการเมือง ซึง่สง่ผล
กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ทัง้ในด้านท่ีเป็นผลดีและผลเสยีตอ่กิจการ  หากผลกระทบ
ที่เกิดขึน้เป็นผลดีก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจ แตห่ากผลกระทบที่เกิดขึน้เป็นผลเสยีก็จะถือว่าเป็น
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ภายใต้ความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ จึงมีทัง้
สว่นที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงทัง้นีก้ารบริหารความเสี่ยงถือเป็นปัจจยัหนึง่ที่จะน าองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย
และความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ โดยการบริหารความเสีย่งเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารที่จ าเป็นส าหรับ
การสร้างความมัน่ใจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้การแขง่ขนั และความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อม
ในการด าเนินธุรกิจและเทคโนโลยี (อษุณา ภทัรมนตรี, 2552)  การบริหารความเสี่ยงจึงมีความส าคญัตอ่
การด าเนินธุรกิจเพราะ จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารโอกาสและควบคมุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
ระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง โดยเช่ือ
ว่า หากองค์กรธุรกิจ วางกรอบโครงสร้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  
ย่อมสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุฝ่ายขององค์กร (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย, 2551) ทัง้นีต้ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยได้ก าหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องมีการรายงานความเสี่ยง
ของบริษัท ในแบบแสดงรายการ 56 – 1 ซึ่งมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบความเสี่ยงจากการ
ลงทนุที่ส าคญั และในขณะเดียวกนัก็ช่วยให้บริษัทสามารถป้องกนัความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องหรือข้อ
เรียกร้องจากผู้ ลงทุน หากผลการด าเนินงานขององค์กรไม่เป็นไปตามที่คาดไว้  อย่างไรก็ตามตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้บงัคบัในรายละเอียดของการเปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  แต่ได้มีการก าหนดแนวทางให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูความเสีย่งที่อาจ
มีผลตอ่ธุรกิจ โดยการอธิบายลกัษณะความเสีย่ง  เหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองความเสีย่ง  ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้  ซึง่บริษัทควรจะเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง  ครบถ้วน ชดัเจน และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ข้อมลู  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่นมา พบวา่ ข้อมลูเก่ียวกบัความเสีย่งเป็นข้อมลู   ท่ีมีความส าคัญที่บริษัท
ต้องมีการเปิดเผย  ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การเปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดบัน้อยมาก 
(Beretta &Bozzolan, 2004; องัคณา แก้วประภา, 2553)  นอกจากนีย้งัพบว่า ขนาดองค์กร  และกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน (Beretta &Bozzolan, 2004; 
โชติญาณ์  หิตะพงศ์,  2549) แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงยงัมี
ค่อนข้างจ ากัด  และยงัไม่มีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการเปิดเผยข้อมูลที่วดัจากการนบั
จ านวนค า ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะขององค์กรซึง่ประกอบด้วย  
ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดองค์กร  อายุการด าเนินงานขององค์กร  สดัส่วนคณะกรรมการอิสระ  และ
ลกัษณะความเป็นเจ้าของ กบัปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลุม่  SET 100โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบคณุลกัษณะขององค์กรที่
มีอิทธิพลต่อปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยผลการศกึษาที่ได้จะเป็นแนวทางให้แก่บริษัทตา่งๆ  ส าหรับการปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงและการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยงและเป็นแนวทางส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ในการก าหนดนโยบายหรือ ข้อบงัคบั เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมลู โดยมี
กรอบแนวคิดในการศกึษาดงัภาพท่ี 1 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

278 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่  1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา   
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี ้คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่จดั
อนัดบัอยูใ่นกลุม่ SET 100 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
ทัง้ 8 กลุม่อตุสาหกรรม ซึง่มีจ านวนทัง้สิน้ 100 บริษัท โดยใช้ประชากรทัง้หมดในการศกึษา  ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน (บริษัท) 
1.  กลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร  6 
2.  กลุม่ธุรกิจการเงิน  13 
3.  กลุม่อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 26 
4.  กลุม่บริการ  29 
5.  กลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม 2 
6.  กลุม่ทรัพยากร  14 
7.  กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยี 10 
8.  กลุม่สนิค้าอปุโภคบริโภค 0 
รวม 100 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data)  คือ แบบแสดง
รายการ 56-1  จากเว็บไซต์ ที่จัดท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และตรวจสอบได้  เพื่อศึกษาบ ริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 ประจ าปี พ.ศ.  2557  จ านวน  100 บริษัท  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษานี ้เป็นกระดาษท าการที่ประยกุต์จากแบบเก็บข้อมลูของ ศภุมาส  หอมตระกลู  
(2555)   โดยสามารถแสดงวิธีวดัคา่ตวัแปร ดงัตารางที่  2 

 

ระดบัการเปิดเผยข้อมลู
ความเสีย่ง 

คุณลักษณะขององค์กร 

     - ประเภทอตุสาหกรรม  
     - ขนาดขององค์กร  
     - อายกุารด าเนินงานขององค์กร   
     - สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ   
     - ลกัษณะความเป็นเจ้าของ 
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ตารางที่ 2  แสดงวิธีการวดัคา่ตวัแปร 
ตัวแปร วิธีที่ใช้ในการวัด 
ประเภทอตุสาหกรรม กลุม่อตุสาหกรรมตามการแบง่ประเภทของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ขนาดองค์กร  ลอการิทมึของจ านวนสนิทรัพย์รวม 
อายกุารด าเนินงานของ
องค์กร ลอการิทมึจ านวนปีที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สดัส่วนคณะกรรมการ
อิสระ 

ลอการิทึมร้อยละของจ านวนกรรมการที่เป็นอิสระต่อจ านวนคณะกรรมการ
ทัง้หมด 

ลัก ษณะค ว า ม เ ป็ น
เจ้าของ ลอการิทมึร้อยละของสดัสว่นการถือหุ้นโดยกลุม่นกัลงทนุสถาบนั 
ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
ความเสีย่ง 

ลอการิทึมของจ านวนค าที่มีการเปิดเผยข้อมูลในหวัข้อปัจจยัความเสี่ยงใน 
แบบแสดงรายการ 56-1  

 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคณุลกัษณะขององค์กร ประกอบด้วย ประเภทอตุสาหกรรม  ขนาดองค์กร   อายกุารด าเนินงาน
ขององค์กร สดัส่วนคณะกรรมการอิสระ และลกัษณะความเป็นเจ้าของ กับปริมาณการเปิดเผยข้อมูล
ความเสยีง ตามสมการคือ 

Y  =  a  +  b1X1  +  b2X2  +  b3X3  +  b4X4  +  b5X5  +  error 

โดยที่    Y  =  ระดบัการเปิดเผยข้อมลู 
  X1  = ประเภทอตุสาหกรรม 
  X2  =ขนาดองค์กร  
  X3  =อายกุารด าเนินงานขององค์กร 
  X4  =สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ 
  X5  = ลกัษณะความเป็นเจ้าของ 
  error  = ความคลาดเคลือ่น 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบคุณลักษณะขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการ
เปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression)  
เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือประเภทอตุสาหกรรมขนาดองค์กรอายุการด าเนินงานสดัสว่นคณะกรรมการ
อิสระ และลกัษณะความเป็นเจ้าของมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสีย่ง
 ดงันัน้จึงวิเคราะห์ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ (Multicollinearity  Problem) ซึง่เป็นปัญหาที่พบ
ได้จาการน าเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ (Multiple  Regression)  เพื่อทดสอบว่าตวัแปรต้น
แตล่ะตวัมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรต้นตวัอื่นมาก  หากตวัแปรต้นมีความสมัพนัธ์กนัเองในตวัแบบเดียวกนั
มาก  จะท าให้ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยท่ีค านวณได้จากตวัแบบมีความน่าเช่ือถือน้อยลง(ศิริชยั  พงษ์
วิชยั,  2549)  ซึ่งหากพบว่าเกิดปัญหาความสมัพนัธ์กนัมากระหวา่งตวัแปรในทางบวกจะต้องตดัตวัแปร
ใดตวัแปรหนึ่งที่มีความสมัพนัธ์กนัมากออก  จากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis)  ของ
ตวัแปร พบว่า ตวัแปรต้นที่มีคา่ความสมัพนัธ์กนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  P<.01  ประกอบด้วย  ขนาด
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องค์กรกับอายุการด าเนินงาน  ขนาดองค์กรกับลักษณะความเป็นเจ้าของ  และตัวแปรต้นที่มีค่า
ความสมัพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ   P< .05 ประกอบด้วย  ประเภทอุตสาหกรรมกับสัดส่วน
คณะกรรมการอิสระ  ซึ่งค่าความสมัพนัธ์ในแต่ละด้านมีค่าความสมัพนัธ์น้อยกว่า 0.80  แสดงให้เห็นว่า
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางจึงไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity Problem) 
(กลัยา  วานิชย์บญัชา,  2546)ดงัตารางที่ 3 

ตารางที่  3 แสดงคา่สหสมัพนัธ์ของตวัแปร 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 
จ านวนค า(Y) 1 .019 .358** -.020 -.007 .102 
ประเภทอตุสาหกรรม  (X1)  1 -.107 -.073 .204* .122 
ขนาดองค์กร  (X2)   1 .441** .082 .356** 
อายกุารด าเนินงาน   (X3)    1 -.090 .125 
สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ  (X4)     1 .018 
ลกัษณะความเป็นเจ้าของ  (X5)      1 

                **  P< .01,  * P < .05 
 นอกจากนี ้ได้ทดสอบเง่ือนไขความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่าขยายตัวของความ
แปรปรวน (VIF) และคา่ความคลาดเคลือ่นยินยอม  (Tolerance)  ซึง่คา่ VIF ที่เหมาะสมไมค่วรเกิน 5 หาก
เกินกวา่นีแ้สดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเอง หรือหากเกิน 10 แสดงวา่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงพหไุด้  และหากคา่ Tolerance น้อยกวา่ 0.2 แสดงวา่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ (กลัยา  วา
นิชย์บญัชา,  2546)  ทัง้นีพ้บว่า  ค่าVIF ของตวัแปรอิสระมีค่าตัง้แต่ 1.079 - 1.469  ซึ่งต ่ากว่า 5 และค่า
Tolerance  มีค่าตัง้แต่  0.681 -  0.927  ซึ่งมากกว่า  0.2  ดังนัน้  ผลที่ได้จึงเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่าใน
การศกึษาครัง้นีจ้ะไมเ่กิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ(Muticollinearity Problem)ดงัตารางที่ 4 

ตารางที่  4 แสดงผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

ประเภทอตุสาหกรรม  (X1) 0.913 1.096 
ขนาดองค์กร  (X2) 0.681 1.469 
อายกุารด าเนินงาน   (X3) 0.788 1.269 
สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ  (X4) 0.927 1.079 
ลกัษณะความเป็นเจ้าของ  (X5) 0.844 1.185 

 คณุลกัษณะขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู  (Multiple Regression)  โดยเลือกใช้การวิเคราะห์แบบวิธี  Enter  ซึ่ง
เป็นการเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงพหคุณูในขัน้ตอนเดียว  ผลการทดสอบพบว่า ประเภท
อตุสาหกรรม  สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ และลกัษณะความเป็นเจ้าของ  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05 ทัง้นี ้p = 0.425   
0.395  และ  0.606  ตามล าดบัแตอ่ยา่งไรก็ตามผลการศกึษาพบวา่ขนาดองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กับปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05  
ทัง้นี ้p = 0.000  และอายกุารด าเนินงานมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหาร
ความเสีย่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั p< 0.05 ทัง้นี ้p = 0.029 ดงันัน้สมการพยากรณ์ คือปริมาณ
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การเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยง=  7.418  +  0.216ขนาดองค์กร-0.252 อายกุารด าเนินงานทัง้นี ้
ระดบัการมีอิทธิพลพยากรณ์ร้อยละ13.5%ดงัตารางที่ 5 

ตารางที่  5  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะขององค์กรกบัปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหาร
ความเสีย่ง 
ตัวแปรอิสระ B t p 
คา่คงที่ (a) 7.418 6.061 .000 
ประเภทอตุสาหกรรม  (X1) .033 .800 .425 
ขนาดองค์กร  (X2) .216 4.367 .000* 
อายกุารด าเนินงาน   (X3) -.252 -2.213 .029* 
สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ  (X4) -.269 -.854 .395 
ลกัษณะความเป็นเจ้าของ  (X5) -.046 -.517 .606 
R =  0.422     R2 = 0.178     Adjusted R2 = 0.135    F =  4.083    Sig  < 0.02      
ตวัแปรตาม =  ปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสีย่ง  (Y) 

                **  P< .01,  * P < .05 
 
สรุป  
 ขนาดองค์กร มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสีย่งอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก องค์กรที่มีขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล
มากกว่าองค์กรขนาดเล็ก  อาจเนื่องมาจากข้อจ ากดัด้านต้นทนุ  รวมทัง้องค์กรขนาดใหญ่มีกระบวนการ
การด าเนินงานท่ีมีความซบัซ้อนมากกวา่องค์กรขนาดเล็ก  ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ  ธนเกียรติ  พร
พิพฒัน์พงศ์  (2549)  ที่พบว่า ขนาดของบริษัทมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคณุภาพการเปิดเผยความเสีย่ง 
เช่นเดียวกบั  องัคณา  แก้วประภา  (2553)   พบว่า  คณุภาพการรายงานความเสี่ยงมีความสมัพนัธ์กับ
ขนาดของบริษัท ที่วดัจากสินทรัพย์รวมและมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด และศุภมาส  หอมตระกูล 
(2555)   พบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งการเปิดเผยการบริหารความเสีย่งตามกรอบแนวคดิของ COSO 
กบัขนาดองค์กรที่วดัจาก สนิทรัพย์รวม และรายได้จากการขาย  รวมถึงอลศิรา  ผลาวรรณ์ (2547)  พบวา่  
ขนาดองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ระดบัการเปิดเผยข้อมลู  
 นอกจากนีย้งัพบความสมัพนัธ์ทางลบระหว่างอายุการด าเนินงานขององค์กรกับปริมาณการ
เปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสีย่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก บริษัทท่ีเพิ่งเข้าตลาด
หลกัทรัพย์ต้องการดงึดดูความสนใจของผู้ลงทนุให้เข้ามาลงทนุในบริษัท  สร้างความน่าเช่ือถือให้มากขึน้  
ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์เป็นระยะเวลานานที่มีช่ือเสียงในด้านประสบการณ์การ
ด าเนินงานที่ได้รับความน่าเช่ือ  และได้รับความสนใจจากนกัลงทนุอยู่แล้ว  จึงอาจไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลมากนกั  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  โชติญาณ์  หิตะพงศ์  (2549) และ อลิศรา  ผลาวรรณ์  
(2547)  ท่ีพบวา่ อายกุารด าเนินงาน มีความสมัพนัธ์ทางลบ ตอ่ระดบัการเปิดเผยข้อมลู เช่นเดียวกบั   ธน
เกียรติ  พรพิพัฒน์พงศ์  (2549)  พบว่า  อายุด าเนินงานของบริษัทพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพการเปิดเผยความเสี่ยง ซึ่งกล่าวได้ว่าบริษัทที่มีอายุด าเนินงานน้อยจะมีคุณภาพการเปิดเผย
ความเสีย่งที่ดีกวา่บริษัทท่ีมีอายดุ าเนินงานมาก เนื่องจากบริษัทท่ีเพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ต้อง
เปิดเผยข้อมลูที่มีคณุภาพเพื่อเป็นการระดมทนุในระยะแรก 
 อย่างไรก็ตามไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่าง  ประเภทอตุสาหกรรม  สดัสว่นคณะกรรมการอิสระ 
และลกัษณะความเป็นเจ้าของ กบัปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสี่ยงอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติทัง้นีอ้าจเกิดจากลกัษณะการด าเนินงานและข้อบงัคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้
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ก าหนดให้มีคณะกรรมการอิสระบริษัทอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด ซึ่งผลการศึกษาที่
ได้รับสอดคล้องกบั  Lajili&Zeghal (2005) ที่ไมพ่บความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะขององค์กรกบัระดบั
การเปิดเผยข้อมลู  เช่นเดียวกบั ธนเกียรติ  พรพิพฒัน์พงศ์  (2549)  ที่พบว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าของ 
ประกอบด้วย การกระจุกตัวของผู้ ถือหุ้น การถือหุ้นของผู้บริหาร และการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นสถาบัน 
สดัสว่นของคณะกรรมการอิสระ ความสามารถในการท าก าไร และโครงสร้างเงินทนุ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
คุณภาพการเปิดเผยความเสี่ยงและ  พรรณนิภา  ลาภาพงศ์  (2558)  พบว่า  ขนาดของคณะกรรมการ  
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  สดัสว่นของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  สดัสว่นคณะกรรมการ
อิสระ  สดัสว่นของคณะกรรมการเพศหญิง  จ านวนครัง้ของการประชมุกรรมการ  สดัสว่นความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  สดัส่วนคณะกรรมการตรวจสอบที่จบการการศึกษาด้านการบัญชีหรือ
การเงิน  และประเภทผู้สอบบญัชี  ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยข้อมลูการบริหารความเสีย่งการศกึษา
ครัง้ตอ่ไปควรใช้ปัจจยัคณุลกัษณะขององค์กรในด้านอื่นๆ  ท่ีคาดวา่มีผลตอ่ปริมาณการเปิดเผยข้อมลูการ
บริหารความเสี่ยง  เช่น  โครงสร้างขององค์กร  สภาพแวดล้อมภายนอก สดัส่วนคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  จ านวนผู้ ถือหุ้นต่างชาติ  ประเภทส านกังานตรวจสอบบญัชี  หรือกฎข้อบงัคบัของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล เป็นต้นหรือการเก็บข้อมลูในลกัษณะของช่วงเวลา  เช่น 3 ปี หรือ 5  ปี  เพื่อข้อมลูที่ แสดงถึง
แนวโน้มที่ชดัเจนมากขึน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาคณุลกัษณะและทกัษะการบริการของบคุลากรในธุรกิจที่พกัในจังหวดั
ระนองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาคณุลกัษณะและทกัษะการ
บริการของพนกังานในโรงแรม 2) ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะและทกัษะของพนกังานในแตล่ะ
แผนกของธุรกิจที่พกัในจังหวดัระนอง ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ที่มีอายแุตกต่างกนั        
มีคุณลกัษณะและทกัษะการบริการของพนกังาน ด้านคุณภาพในการบริการมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผู้ที่มีวฒุิการศกึษา พบวา่ผู้ที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีมนษุยสมัพนัธ์
และด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผู้ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มี
ด้านความรู้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผู้ที่มีประสบการณ์ท างานแตกตา่ง
กัน มีคุณลกัษณะและทกัษะการบริการของพนกังาน ด้านความรู้ ด้านทกัษะวิชาชีพ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และด้านมาตรฐานของโรงแรม ที่แตกต่างกันมีคุณลกัษณะและ
ทกัษะการบริการของพนกังาน ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้านบคุลกิภาพ และด้านคณุภาพในการบริการ แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: คณุลกัษณะ, คณุภาพการบริการ, พนกังานในโรงแรม 
 

Abstract 
 This research focus on A Study of Characteristics and Working Skill for Hotel Staffs in 
Ranong Province to Support ASEAN Economics Community. The objectives of research surveyed 
about characteristics and working skills of hotel staffs and led to develop hotel staffs about service 
qualities. From the hypothesis founded that different age of answerers; the characteristic and 
working skills of service quality, there was the difference of statistically significant equal to 0.05.  
For the education background founded that human relationship and characteristic, there were 
statistically significant equal to 0.05. For the job title founded that knowledge was statistically 
significant equal to 0.05. The working experience founded that knowledge and working skills were 
statistically significant equal to 0.05.  Last, the differences of hotel standard founded that human 
relationship, characteristic and service quality were statistically significant equal to 0.05.  
Keywords: characteristic, service quality, hotel staffs 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจที่พกัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจาก
นโยบายการสง่เสริมการท่องเที่ยวของประเทศและประกอบกบัการคมนาคมที่สะดวกมากขึน้ในปัจจบุนั 
ท าให้มีนกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้และสง่ผลให้ธุรกิจบริการท่ีพกัต้องมีการใช้แรงงานคนเพื่อรองรับการทอ่งเที่ยว
ของนกัทอ่งเที่ยวทัง้จากคนในประเทศและจากตา่งประเทศ ซึง่การพฒันาคณุภาพการบริการในธุรกิจทีพ่กั
เป็นแนวทางส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัภายในประเทศและสามารถขยายไปถึงการ
แข่งขันระหว่างประเทศด้วยเช่นกันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก การบริการที่มี
คุณภาพนัน้ขึน้อยู่กับตัวบุคลากรผู้ ให้บริการ การสรรหาบุคลากรที่มีใจรักในอาชีพการให้บริการ ซึ่ง
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองจนเกิดประสทิธิผลเข้าถึงหวัใจของการบริการ และเป็นที่พงึพอใจของ
ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ ปัจจยัที่ธุรกิจที่พกัจะเติบโตได้อยา่งรวดเร็วนัน้ บคุลากรต้องมีความสามารถในการ
ให้บริการได้เป็นอยา่งดี ตอบสนองความต้องการของลกูค้าหรือผู้ใช้บริการได้ เพราะลกูค้าหรือผู้ใช้บริการ
เป็นสนิค้าที่ส าคญัของธุรกิจโรงแรม ผู้ท างานบริการท่ีมีการแสดงออกให้ลกูค้าหรือผู้ใช้บริการเห็นวา่มีมติร
ไมตรีก็จะเป็นการชนะใจลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการตัง้แต่ต้น ความมีมิตรไมตรีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม การให้บริการที่ดีบวกกบัการให้ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ 
ก่อให้เกิดความพอใจและความช่ืนชมจากลกูค้าหรือผู้ใช้บริการ ถ้าผู้ท างานบริการแสดงถึงมิตรไมตรีและ
พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ใช้บริการก็จะเกิดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการอย่างมั่นคงและเกิด
มิตรภาพท่ียืนนาน (ธญัญารัตน์ บญุตอ่, 2552) ทัง้นีเ้มื่อมีการเปิดประชาคมอาเซยีนในสว่นของภาคธุรกิจ
บริการ สามารถมีการโยกย้ายแรงงานได้ในภูมิภาคอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ธุรกิจ
บริการบางแห่งประสบปัญหาการขาดแรงงานท่ีเป็นคนในพืน้ท่ีและท าให้ต้องจ้างแรงงานตา่งชาติมากขึน้ 
ทัง้ที่ในความเป็นจริงแล้วศกัยภาพของบุคลากรในองค์กรอาจจะสามารถพฒันาความรู้และทกัษะได้ 
ปัญหาที่เกิดขึน้ในภาคธุรกิจบริการโดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่และก าลังนิยม 
อย่างเช่น จังหวดัระนองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอนัสวยงาม อย่างเช่น เกาะพยาม เกาะค้างคาว 
เรียกได้วา่เป็นมลัล์ดีฟเมืองไทย เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทางทะเลท่ีเหมาะส าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่ชอบการด าน า้
ดปูะการังที่ยงัอดุมสมบรูณ์อยู ่นอกจากนีใ้นจงัหวดัระนองยงัมีรูปแบบการทอ่งเที่ยวที่หลากหลายไมว่า่จะ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวแบบเดิน
ป่า การทอ่งเที่ยววิถีชีวิตชมุชน ท าให้จงัหวดัระนองมีการขยายตวัตอ่เนื่องจากการทอ่งเที่ยว และสามารถ
รองรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการพกัผอ่นท่ีต้องการอากาศบริสทุธ์ิอยา่งแท้จริง  
 ปัจจุบันในจังหวัดระนองมีผู้ประกอบการหลายรายที่ให้ความสนใจลงทุนธุรกิจบริการที่พัก
จ านวนมากและเป็นจังหวดัที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างานในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เนื่องจากจงัหวดัระนองจะเป็นประตดู่านแรกในเขตทะเลอนัดามนัที่ต้อนรับการเข้า
ออกของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น พม่า จากภารกิจส าคญัของประเทศไทยกบัประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ ในเร่ืองของการโยกย้ายแรงงานในภาคธุรกิจบริการและจากประเทศอื่น ๆ ท าให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี นกัท่องเที่ยวที่เข้ามาพกัจึงเกิดความคาดหวงัจากการรับบริการซึ่งจงัหวดั
ระนองเองเป็นจังหวดัท่องเที่ยวเมืองรองตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายผลกัดนัให้
นกัท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึน้เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชมุชน (ประชาคมอาเซียน, 2560)
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา การศึกษาคุณลกัษณะและทกัษะการบริการของบุคลากรในธุรกิจที่พกัใน
จงัหวดัระนองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของ
พนกังานบริการในธุรกิจที่พกั และเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะและ
ทกัษะของพนกังานในแตล่ะแผนกของธุรกิจที่พกัในจงัหวดัระนอง  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะของพนกังานบริการในธุรกิจที่พกั  
2. เพื่อศกึษาเป็นแนวทางในการแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะและทกัษะของพนกังานในแต่

ละแผนกของธุรกิจที่พกัในจงัหวดัระนอง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบถึงคณุลกัษณะของพนกังานบริการในธุรกิจที่พกั 
 สามารถวิเคราะห์แนวการพฒันาคณุภาพการบริการของพนกังานตามคณุลกัษณะตามวิชาชีพ
เพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาคุณลกัษณะและทักษะการบริการของบุคลากรในธุรกิจที่พกัในจังหวัดระนองเพื่อ
รองรับการทอ่งเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน มีรายละเอียดในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ประกอบการ ผู้ จดัการฝ่ายบคุคล หวัหน้าแผนกพนกังานโรงแรม ใน
พืน้ท่ีของอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง  
 กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการเลือกแบบโควตาก าหนดสดัส่วน และหาขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยต้องการระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 385 คนในการวิจยัครัง้นีไ้ด้
ก าหนดจ านวนประชากรไว้เท่ากบัจ านวน 400 คนและจ านวนโรงแรมที่อยู่ในจงัหวดัระนองมีทัง้หมด 40 
แห่ง (ชมรมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พกัจงัหวดัระนอง,2561) โดยก าหนดการเก็บแบบสอบถามแบบ
โควตา จึงได้กลุม่ตวัอยา่งแหง่ละ 10 คนเทา่ ๆ กนั 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลโดยมี ข้อมูลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลกัษณะและทกัษะการบริการของพนกังานบริการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และทดสอบหาความแปรปรวน ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1   Conceptual Framework 
 
แนวคิดและทฤษฏีในการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพการบริการต้องทราบถึงคุณลกัษณะของการบริการกับสินค้า เนื่องจากมี
ความแตกตา่งกนัซึง่มีนกัการตลาดหลายทา่นได้แยกประเภทของความแตกตา่งของสนิค้าและการบริการ 
ได้เป็น 4 ประการ คือ (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2547, หน้า15 – 17; วีระรัตน์ กิจเลศิไพโรจน์, 2547,หน้า 19) 
 บริการไม่สามารถจัดต้องได้ ( Intangibility) เราไม่สามารถมองเห็น จับต้องหรือรู้สึกถึงการ
บริการใด ๆ ก่อนการซือ้และรับบริการได้แตรั่บรู้วา่บริการนัน้ดีหรือไมก็่ตอ่เมื่อได้เข้ารับบริการนัน้  

ข้อมลูพืน้ฐาน 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- ระยะเวลาในการท างาน 
- มาตรฐานของโรงแรม 

 

คณุลกัษณะและทกัษะการบริการของพนกังาน 
- ด้านความรู้ 
- ด้านทกัษะวิชาชีพ 
- ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
- ด้านบคุลิกภาพ 
- ด้านคณุภาพการบริการ 
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 บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การให้บริการและการรับบริการต้องเกิดขึน้พร้อม
กนัไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคบริการออกจากกนัได้ ดงันัน้จึงเป็นข้อจ ากดัในด้านผู้
ให้บริการท่ีเป็นบคุคลและข้อจ ากดัด้านเวลา  
 บริการมีความไม่แน่นอน (Variability) การผลิตสินค้าอาศยัปัจจยัส าคญั คือ วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร
และกระบวนการผลิตที่สามารถเตรียมพร้อม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้าได้ง่าย แต่ปั จจัย
ส าคญัในการให้บริการไม่ได้มีเพียงวตัถุดิบ เคร่ืองจักรหรือกระบวนการแต่อยู่ที่ส่วนบริการและเกิดขึน้
เฉพาะสถานการณ์เดียวกนัเทา่นัน้  
 บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) เนื่องจากการบริการผลิตได้เพียงครัง้ละ 1 หน่วย และ
จะเกิดขึน้ได้ต่อเมื่อเกิดการซือ้และรับบริการในขณะเดียวกนั แต่ปัญหาของธุรกิจบริการคงจะไม่เกิดขึน้
หากความต้องการซือ้กับความต้องการขายมีปริมาณที่ตรงกัน จึงท าให้เกิดการบริการไม่พอเพียงและ
สญูเสยีโอกาสกบัลกูค้ารายอื่น ๆ 
 
ผลการศึกษา 
  ผลการวิจยั“การศึกษาคณุลกัษณะและทกัษะการบริการของบคุลากรในธุรกิจที่พกัในจงัหวดั
ระนองเพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน” สามารถสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิหน้าที่ตามต าแหนง่ และระดบัมาตรฐานโรงแรมตามตารางที่ 1 
 
Table 1  Demographic statistic from the samples 
 เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 145 36.30 
หญิง 255 63.80 
Total 400 100 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 73 18.30 
26 -  35ปี 272 68 
36 – 45 ปี 33 8.30 
46 – 55  ปี 7 1.80 
สงูกวา่ 55  ปี 15 3.80 
Total 400 100 
วุฒกิารศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 110 27.50 
ระดบัปริญญาตรี 245 61.30 
ปริญญาโท 45 11.30 
รวม 400 100 
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 
ผู้จดัการแผนกบคุคล 37 9.30 
หวัหน้าแผนก 109 27.30 
พนกังานโรงแรม 254 63.50 
รวม 400 100 
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ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 50 12.50 
1 - 5 ปี 115 28.80 
6 – 10 ปี 199 49.80 
มากกวา่ 10 ปี 36 9 
รวม 400 100 
ระดับมาตรฐานโรงแรม จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3 ดาว 245 61.30 
4 ดาว 59 14.80 
5 ดาว 96 24.0 
รวม 400 100 

 
สรุปผลข้อมลูความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะวิชาชีพ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้าน
บคุลกิภาพ และด้านคณุภาพการบริการมีรายละเอียดดงัตารางที่ 2 
 
Table 2 The Statistic of Characteristics and working Skills of Hotel Staffs 

คณุลกัษณะและทกัษะการบริการด้านคณุภาพในการบริการ การวิเคราะห์ผล 
�̅� S.D. การแปลผล 

1. ด้านความรู้ 4.08 .426 เห็นด้วยระดบัมาก 
2. ด้านทกัษะวิชาชีพ 4.15 .404 เห็นด้วยระดบัมาก 
3.ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 4.13 .454 เห็นด้วยระดบัมาก 
4. ด้านบคุลกิภาพ 4.14 .465 เห็นด้วยระดบัมาก 
5. ด้านคณุภาพการบริการ 4.21 .508 เห็นด้วยระดบัมากทีส่ดุ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปตามตารางที่ 3 ได้ดงัตอ่ไปนี ้
  ด้านอาย ุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายแุตกต่างกนั มีคณุลกัษณะและทกัษะการบริการ
ด้านคณุภาพในการบริการ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีคณุลกัษณะ
และทักษะการบริการของพนักงานด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  ด้านต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีคณุลกัษณะและ
ทกัษะการบริการของพนกังาน ด้านความรู้ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  ด้านระยะเวลาในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน แตกตา่ง
กนั มีคณุลกัษณะและทกัษะการบริการของพนกังานด้านความรู้  ด้านทกัษะวิชาชีพ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  ด้านมาตรฐานของโรงแรม พบวา่ มาตรฐานของโรงแรมของผู้ตอบแบบสอบถามแตกตา่งกนัมี
คณุลกัษณะและทกัษะการบริการของพนกังานด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้านบคุลิกภาพ และด้านคณุภาพใน
การบริการมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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Table 3 Descriptive analysis on Characteristic and Working Skill in different Demographic 

ข้อมลูพืน้ฐาน 

Characteristics and Working Skills of Hotel Staff 
ด้านความรู้ ด้าน

ทกัษะ
วิชาชีพ 

ด้าน
มนษุย
สมัพนัธ์ 

ด้าน
บคุลกิภาพ 

ด้าน
คณุภาพ
การ
บริการ 

เพศ      
อาย ุ      
วฒุิการศกึษา      
ต าแหนง่หน้าที่ความรับผิดชอบ      
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิหน้าที่ตามต าแหนง่      
ระดบัมาตรฐานโรงแรม      
หมายเหต:ุ   มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
  การศึกษาเร่ือง “การศึกษาคณุลกัษณะและทกัษะการบริการของบคุลากรในธุรกิจที่พกัในจงัหวดั
ระนองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน” ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลที่มีความสอดคล้อง
กบัเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องตามประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองของมาตรฐานของโรงแรมที่แตกต่างกันมีผลต่อ
คณุภาพในการบริการแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัศภุลกัษณ์ สริุยะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการ
พฒันาคณุภาพการบริการของแผนกต้อนรับสว่นหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวอาเซยีน กรณีศกึษา : 
โรงแรมบตูิก กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่นกัทอ่งเที่ยวอาเซียนยงัมีความคาดหวงัในคณุภาพการ
บริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการสงูสดุและมีการรับรู้ในคณุลกัษณะคณุภาพการ
บริการด้านความเห็นอกเห็นใจสูงที่สุดแต่เมื่อค านวณหาค่าหาความแตกต่างหรือช่องว่างของทัง้ 5
คณุลกัษณะตามหลกัคณุภาพการบริการแล้วพบวา่นกัทอ่งเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวงัตอ่คณุลกัษณะ
คณุภาพการบริการของแผนกต้อนรับสว่นหน้าโรงแรมบตูิกในกรุงเทพมหานคร สงูกว่าการรับรู้ในทกุด้าน 
โดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรก คือ คุณลกัษณะด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้ รับบริการ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเที่ยวอาเซียน การท าความเข้าใจในความคาดหวงั
และการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวอาเซียน ปัจจยัคณุภาพการบริการและการประเมินคณุภาพการบริการ จะ
เป็นสว่นส าคญัที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จดัการโรงแรมและพนกังานสามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อ
น าไปพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเที่ยวอาเซียนได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ซึง่น าไปสูก่ารเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตของธุรกิจต่อไป นอกจากนี ้
ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะของการบริการ (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2547, หน้า 15 – 17 ; วี
ระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547, หน้า 19) ซึ่งคุณลกัษณะของการบริการนัน้ คือ การบริการเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจบัต้องได้ (Intangibility)  เราไม่สามารถมองเห็นจบัต้องหรือรู้สกึถึงการบริการใดๆ ก่อนการซือ้
และรับบริการได้ แต่รับรู้ว่าบริการนัน้ดีหรือไม่ก็ต่อเมื่อได้เข้ารับบริการนัน้ บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ 
(Inseparability) การให้บริการและการรับบริการต้องเกิดขึน้พร้อมกันไม่สามารถแยกกระบวนการผลิต
และการบริโภคบริการออกจากกนัได้ ดงันัน้จึงเป็นข้อจ ากดัในด้านผู้ ให้บริการที่เป็นบคุคลและข้อจ ากัด
ด้านเวลา บริการมีความไมแ่นน่อน (Variability) การผลติสนิค้าอาศยัปัจจยัส าคญั คือ วตัถดุิบ เคร่ืองจกัร
และกระบวนการผลติที่สามารถเตรียมพร้อม ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสนิค้าได้ง่าย แตปั่จจยัส าคญั
ในการให้บริการไม่ได้มีเพียงวตัถุดิบ เคร่ืองจักรหรือกระบวนการแต่อยู่ที่ส่วนบริการและเกิดขึน้เฉพาะ
สถานการณ์เดียวกนัเท่านัน้ และบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) เนื่องจากการบริการผลิตได้
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เพียงครัง้ละ 1 หน่วย และจะเกิดขึน้ได้ต่อเมื่อเกิดการซือ้และรับบริการในขณะเดียวกัน แต่ปัญหาของ
ธุรกิจบริการคงจะไม่เกิดขึน้หากความต้องการซือ้กบัความต้องการขายมีปริมาณที่ตรงกนั จึงท าให้เกิด
การบริการไม่พอเพียงและสญูเสียโอกาสกบัลกูค้ารายอื่น ๆ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั ศิริพร  วิลยัหาร 
(2552) ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพนกังานบริการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ จ ากัด ผล
การศกึษาพบวา่ หวัหน้างานด้านงานบริการ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองค์ จ ากดั ที่มีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา
และประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพนกังานในภาพรวม
และในรายด้านทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการที่ดี ด้านความรู้ความสามารถและด้านบุคลิกภาพ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  นอกจากนีป้ระเด็นในเร่ืองของวฒุิการศึกษาและ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกนัส่งผลบุคลิกภาพแตกต่างกนั สอดคล้องกบัอรทยั  ชุ่มเย็น (2553หน้า 27) ที่
กล่าวว่า บุคลากรแผนกแม่บ้านของโรงแรมที่มีอายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการท างานที่
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความคิดเห็นของคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ในด้านความรู้ ด้านทกัษะวิชาชีพ ด้าน
มนุษยสมัพันธ์และด้านบุคลิกภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนเพศต าแหน่งในการท างานและระดบั
มาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อความคิดเห็นของคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ในด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะวิชาชีพ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ และด้านบคุลิกภาพ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  โดยสิ่งที่ควรพฒันาได้แก่ 
(ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์, 2557, หน้า 73 – 76; เอนก สวุรรณบณัฑิต และภาสกร อดลุพฒันกิจ, 2554, หน้า 
96 - 107) การพฒันาด้านบุคลิกภาพของผู้ ให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ ให้บริการที่ดีน่ามองและมีความ
นา่เช่ือถือ ซึง่การมีบคุลกิภาพที่ดีไมไ่ด้หมายถึงแคห่น้าตาดีเทา่นัน้แตจ่ะรวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ อีก โดย
แนวทางส าหรับการพฒันาบคุลกิภาพที่ดีสามารถแบง่ได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ การพฒันาทางกาย การ
พฒันาทางปัญญา การพฒันาทางอารมณ์ และการพฒันามารยาททางสงัคม เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอจากการลงพืน้ที่เก็บข้อมลู ผู้วิจยัได้รับข้อเสนอแนะที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมี 2 
ประเด็นคือการฝึกอบรมพนกังานโรงแรมเพื่อปรับปรุงและมีการพฒันาการท างาน และสร้างความเข้าใจ
และการตระหนกัถึงคณุภาพการบริการในการเป็นพนกังานบริการในธุรกิจที่พกั 
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ระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ ทีเอส 16949 ที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคตะวันออก 

The Effects of Quality Management System ISO/TS 16949 on Employee Performance in 
Automotive Industry Bangkok Metropolitan and Eastern Zone 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ท่ีสง่ผลต่อความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาค
ตะวนัออก โดยรวมข้อมูลจากพนักงาน 385 คน ผลการวิจัย พบว่า ระบบบริหารคุณภาพ 6 ด้านมีผลต่อพนักงาน 
ดงันี ้1.การแก้ไขปัญหา มีผลให้ปฏิบตัิงานเป็นระบบและจดัล าดบัปัญหาได้เหมาะสม 2.การปอ้งกนัปัญหา มีผลให้
ก าจดัสาเหตุปัญหาได้อย่างถูกต้อง 3.การตรวจสอบติดตามภายใน มีผลให้มีส่วนร่วมและทราบข้อก าหนดในการ
ตรวจสอบ 4.การควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด มีผลให้ทราบวิธีควบคุมผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ
และสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้า 5.การตรวจวดั วิเคราะห์และปรับปรุง มีผลให้ทราบการตรวจสอบ โดยการติดตามผล
เพ่ือน าข้อมลูไปวิเคราะห์ ปรับปรุงตามความเหมาะสม 6.การบนัทึกเอกสาร มีผลให้ทราบวิธีเก็บผลการด าเนินงาน
อย่างถูกต้อง โดยผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรผัน
ความสามารถในการปฏิบตัิงานได้ร้อยละ 80.5 (R2 = 0.805) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949, ความสามารถในการปฏบิตังิานของพนกังาน, พนกังาน,บริษัทผลิตชิน้สว่นยานยนต์, ปัจจยั

สว่นบคุคล 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the factors of quality management system ISO/TS 
16949 effects to employee performance in automotive industry Bangkok metropolitan and eastern zone. 
Researcher collected 385 samples data from employees in automotive industry Bangkok metropolitan and 
eastern zone. The findings were concluded as follows 6 factors of quality management system ISO/TS 
16949 effect to employee performance such as 1.corrective action effect to perform systematic and 
arrange problems appropriately 2.preventive action effect to eliminate the root cause of problem correctly 
3.internal audit effect to cooperating and knowing the requirements of audit 4.control of nonconforming 
product effect to know how to control the products in process and to create confidence for customers 
5.measurement analysis and improvement effect to know the process inspection by follow up the results 
to analyze and improve as appropriate 6.control of document effect to knowing how to keep operating 
results correctly. That is related to the performance of employees in automotive industry Bangkok 
metropolitan and eastern zone. And the result of inferential statistics about Independent variables can 
explain the variance of the employee performance of 80.5% (R2 = 0.805) with statistical significance equal 
to 0.05.  
Keywords: quality management system ISO/TS 16949, employee performance, employee, automotive industry, personal factors 
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บทน า  
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ของประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัที่มี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
รวมถึงการพฒันาด้านเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ โดยรัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาอตุสาหกรรมยาน
ยนต์อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ พ.ศ.2504 ตลอดจนถึงปัจจบุนั (กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์, 2561)จากรายงาน
พบว่าปี 2560-2562 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์มีแนวโน้มเติบโตได้ดีตามทิศทางของ
การผลิตรถยนต์ซึง่เนื่องมาจากการฟืน้ตวัของภาคเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ จึงท าให้อตุสาหกรรม
การผลิตชิน้สว่นยานยนต์ของไทยเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อนัดบัหนึ่งในอาเซียนและอนัดบัที่ 14 
ของโลก (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2560)ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐที่ต้องการพัฒนาพืน้ที่เชิง
เศรษฐกิจ (Area-Based Development Policy)เพื่อกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงจึงก่อให้เกิดเป็น
นโยบายการพฒันาพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
เพื่อรองรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเพื่อต่อยอดเศรษฐกิจภายในประเทศให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว 
(Thailand Board of Investment, 2560) 
 เมื่อธุรกิจการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจึงท าให้เกิดความ
ต้องการใช้ทรัพยากรในการผลิตเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ ผลกระทบที่เกิดขึน้กบักระบวนการผลิต 
การท าให้กระบวนการผลติเกิดความยัง่ยืน นา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับจ าเป็นต้องมีระบบบริหารคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามโดยการควบคุม ดูแลและ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตที่ยัง่ยืน 
(เนตรทราย นิสสยัสขุ, 2556) 
 ระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949 เป็นระบบที่ถกูพฒันาขึน้โดยอาศยัพืน้ฐานของระบบ ISO 
9001 โดยองค์กรยานยนต์ในระดบัสากล IATF (International Automotive Task Force) จึงเป็นท่ียอมรับ
จากองค์กรผู้ผลติยานยนต์รายใหญ่ทัว่โลก (สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI, 2561) 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS16949 ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคตะวนัออก โดยผู้วิจยัต้องการศกึษาผา่นรูปแบบบริบทขององค์กรที่มี
ความแตกต่างกันทางโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพฒันาความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพนกังานโดยทัว่ทัง้องค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949 ที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานในอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคตะวนัออก 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949 ที่ประกอบไปด้วยปัจจยัด้านการควบคมุเอกสาร ด้านการ
บนัทึกเอกสาร ด้านการตรวจติดตามภายใน ด้านการควบคมุผลิตภณัฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ด้าน
การตรวจวนั วิเคราะห์และปรับปรุง ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านการปอ้งกนัปัญหา มีผลตอ่ความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพนกังาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเร่ืองระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 
  ศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐาน MASCI STANDARDINTELLIGENCE UNIT (2561) ได้อธิบาย
เก่ียวกบัระบบบริหารคณุภาพไว้วา่การจัดท าระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949สามารถช่วยองค์กรให้
ปรับตัวอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
 PatcharaKriangkrai, SereeChadcham, SarayuthChokchaiworarat( 2019) ไ ด้ อ ธิ บ า ย
เก่ียวกบัระบบบริหารคณุภาพ ไว้ว่า ระบบการจดัการคณุภาพส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้กนัอยา่ง
แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เพื่อให้ผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์สามารถบรรลเุป้าหมายทาง
ธุรกิจและเป็นวิธีสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าเป็นหลกั 
 อญัชลี การบรรจง (2558)ที่ได้อธิบายเก่ียวกบัระบบบริหารคณุภาพ ไว้ว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 ได้แก่ ปัจจยัด้านระบบบริหารคณุภาพของกระบวนการ
และวิธีด าเนินการ ปัจจยัด้านทรัพยากร และปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กรตามล าดบั   
 แนวคิดเร่ืองความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Porter.&Lawler.(1975) ได้อธิบายเก่ียวกบัประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานไว้วา่ ปัจจยัที่มีผลต่อ
ผลการปฏิบตัิงาน คือ แรงจูงใจ ความสามารถและทกัษะของแต่ละบคุคล ความชดัเจนในบทบาท การ
ยอมรับในบทบาท และโอกาสในการปฏิบตัิงาน โดยผู้บริหารสามารถสง่เสริมการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ได้โดยการสร้างแรงจงูใจ การมอบหมายงานท่ีชดัเจน และจดัสิง่แวดล้อมให้เอือ้ตอ่การปฏิบัติงาน 
 Steers R.M. (1977) ได้อธิบายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไว้ว่าผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานได้รับอิทธิพลมาจากทัง้ปัจจยัทางด้านบคุคลและองค์กร ได้แก่1.ปัจจยับคุคล ซึ่งประกอบไป
ด้วย ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ แรงจูงใจ ความชัดเจนในบทบาท 2.ปัจจัยองค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงสร้างการปฏิบตัิงาน บรรยากาศและรูปแบบการบริหาร 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้อธิบายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไว้ว่า หมายถึง 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกระบวนการซึ่งสามารถวัดผลได้หลายมิติโดยขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการพิจารณา ได้แก่1.ประสิทธิภาพในด้านมิติของกระบวนการบริหาร (Process) เช่น การท างานที่
เป็นมาตรฐาน รวดเร็ว ถกูต้อง และมีการใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึน้กวา่เดิม 2.ประสทิธิภาพในมิติของ
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ เช่น การปฏิบตัิงานอย่างมีคณุภาพซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสงัคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา
โดยผู้ปฏิบตัิงานควรมีจิตส านกึที่ดีตอ่การปฏิบตัิงานและการให้บริการเพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Amber Fritsch (2014)ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองที่เก่ียวข้องกับความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านการ
ปฏิบตัิงานและความสามารถในการปฏิบตัิงานโดยผลวิจยัพบวา่องค์กรมกัจะมีการระบคุวามสมัพนัธ์ของ
สมรรถนะหลักที่ครอบคลุมไปยังวิธีการรวบรวมความรู้ ทักษะและความสามารถในลักษณะอื่น ๆ 
(KSAOs)ที่จ าเป็นส าหรับความสามารถในการปฏิบตัิงานภายในองค์กร 
 Jordan Sanders (2017) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานอย่างมีความสขุและ
ประสิทธิภาพของงาน โดยผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมีความสมัพันธ์อย่างมากต่อ
ประสทิธิภาพของงาน 
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วิธีการศึกษา  
 การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาและค้นคว้าข้อมลูจากเอกสาร วารสารท่ีสามารถอ้างอิงได้ 
เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการส ารวจ บทความ หนงัสือ และผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อน ามาพฒันากรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายปิดชนิดเลือกตอบและปลายเปิดแบบมาตราสว่นประมาณค่ากบั
พนกังานในอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคตะวนัออก
โดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทผลิตชิน้ส่วนยานยนต์มือแรกที่ผลิตสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า
โดยตรงจ านวน 227 โรงงาน(สถาบนัยานยนต์, 2561) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
 1. ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งโดยไมอ่าศยัความนา่จะเป็น 
 2. ใช้วิธีการจัดกลุ่มตัวอย่างออกตามแต่ละจังหวดัแบบโควตา โดยท าการแบ่งสดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 6 จงัหวดั ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทมุธานี สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และ
ระยอง ปรับเป็นร้อยละตามสดัสว่นเมื่อเทียบกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่งในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แนน่อนของ Yamane จ านวน 385 คน  
 3. ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกในการเก็บแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ผลเชิง
พรรณนาและเชิงอนมุาน และเพื่อท าการทดสอบสมมตุิฐานการวิจยัโดยใช้สถิติความถดถอยเชิงพหคุณู
แบบ Stepwise ซึ่งค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 และมีค่า IOC เท่ากับ 
0.885 โดยผู้วิจยัใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ผล ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ถึงเดือน ธนัวาคม 
พ.ศ.2561 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Framework of research 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949 ใช้เคร่ืองมือทางสถิติใน
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linier Regression) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระ (Independent Variable)กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 
Table 1Number and percentage of Personal factors (n = 385) 

Personal factors Number 
of people 

Percent 

1.Gender   
Male 182 47.30 
Female 203 52.70 
2.Age   
Less than 25 years 120 31.20 
     25-35 years 154 40.00 
     36-45 years 64 16.60 
More than 45 years  47 12.20 
3.Education level   
Lower than bachelor's degree 129 33.50 
Bachelor's degree or equivalent 212 55.10 
Higher than bachelor's degree 44 11.40 
4.Work experience(Only current work)   
Less than1 year 75 19.50 
     1-5 years 188 48.80 
     6-10 years 82 21.30 
More than10 years 40 10.40 
5.Average monthly income (Salary, Over time and other)   
Lower than15,000baht 6 1.60 
     15,000-20,000 baht 144 37.40 
     20,001-30,000 baht 145 37.70 
     30,001-40,000 baht 36 9.40 
Higher than 40,000 baht 54 14.00 
6.Department   
Marketing / Sales order 44 11.40 
Accounting / Finance  37 9.60 
Purchasing / Sourcing 40 10.40 
General office 40 10.40 
Human Resources 40 10.40 
Research and Development 53 13.80 
Production and quality control  86 22.30 
Warehouse / Shipping 45 11.70 

Total 385 100 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 และเพศชาย 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 มีอาย ุ
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25-35 ปี จ านวน 154 คน คดิเป็นร้อยละ 40.00มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่จ านวน 212 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.10มีประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน 1-5 ปีจ านวน 188 คนคดิเป็นร้อยละ 48.80มรีายได้ 
20,001-30,000 บาทจ านวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 37.70 และปฏิบตัิงานในหนว่ยงานฝ่ายการผลติและ
ควบคมุคณุภาพจ านวน 86 คนคดิเป็นร้อยละ 22.30 
Table 2 Average (x)standard deviation (S.D.), priority level and order of factors of quality 
management system ISO / TS 16949 (n = 385) 

Factor of Quality Management System 
ISO/TS 16949  (x) S.D. Level 

of impact Priority 

1. Control of documents 4.41 0.40 High 6 
2. Control of records 4.43 0.40 High 4 
3. Internal Audit 4.39 0.40 High 7 
4. Control of nonconforming product 4.44 0.39 High 2 
5. Measurement, analysis and improvement 4.43 0.38 High 5 
6. Corrective action 4.44 0.43 High 1 
7. Preventive action 4.43 0.43 High 3 

Total 4.42 0.33 High  

 จากตารางที่ 2พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมมีคา่เทา่กบั 4.42และกลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญั
ต่อระบบบริหารคุณภาพไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม มีค่า
เท่ากับ 0.33เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัระดบัมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การแก้ไขปัญหา (x= 4.44)ด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (x= 4.44)ด้านการ
ป้องกนัปัญหา (x= 4.43)ด้านการบนัทึกเอกสาร(x= 4.43)ด้านการตรวจวดั วิเคราะห์และปรับปรุง (x= 
4.43)ด้านการควบคมุเอกสาร (x= 4.41) และด้านการตรวจติดตามภายใน (x= 4.39) ตามล าดบั 
Table 3 Multiple linear regression analysis (stepwisetype) of quality management system ISO/TS 
16949 affecting on employee performance in automotive industry Bangkok metropolitan and 
eastern zone 

Factors of Quality Management SystemISO/TS 
16949  

B Beta p-value 

Constant Value 0.588   
1. Control of documents 0.005 0.005 0.882 
2. Control of records 0.079 0.092 0.013** 
3. Internal Audit 0.121 0.142 0.000** 
4. Control of nonconforming product 0.085 0.097 0.005** 
5. Measurement, analysis and improvement 0.082 0.091 0.014** 
6. Corrective action 0.258 0.320 0.000** 
7. Preventive action 0.245 0.309 0.000** 

R2= 0.805 ;SSE = 0.153 ; F = 223.042 ; Sig. = 0.000** Remark :* p < 0.05,**  
 จากตารางที่ 3 พบว่าระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ที่มีผลต่อความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
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ภาคตะวันออกมีค่า Sig.< 0.05 จ านวน 6ด้านและไม่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานมีค่าไม่ 
Sig.> 0.05 จ านวน 1 ด้านโดยปัจจยัทัง้หมดเป็นปัจจยัที่มีผลเชิงบวกต่อความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานทัง้สิน้จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังานได้ร้อยละ 80.5 (R2 = 0.805) โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้
 ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหามีผลให้พนกังานทราบถึงวิธีด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อพิสูจน์
ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงโดยอาศยัหลกัสถิติขัน้พืน้ฐานในการแก้ไขปัญหา โดยจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่
ส่งผลกระทบกับกระบวนการอย่างรุนแรงเป็นอนัดบัแรกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวุิทธ์ิ ธรรมแสง 
และ ธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ (2557) ท่ีกล่าวว่า การแก้ไขปัญหา เป็นการท าความเข้าใจกับภาพรวมของ
กระบวนการผลิต โดยการก าหนดหวัข้อของปัญหาซึ่งใช้หลกัการแก้ไขปัญหาแบบ QC Story และ QC 7 
Tools ในการระดมสมองผ่านแผนภาพก้างปลาเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ไปถึงรากเหง้าของปัญหาและท า
การประเมินผลกระทบของสาเหตเุพื่อจดัล าดบัความส าคญัและก าหนดเป็นมาตรการตอบโต้ 
 ปัจจยัด้านการป้องกนัปัญหามีผลให้พนกังานทราบถึงวิธีด าเนินการเพื่อขจดัสาเหตขุองสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการ โดยวิธีด าเนินการต้องมีความเหมาะสมกบัผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคตซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิศากร สมสขุ, พงษ์ธิวา พงษ์พานิช, สารินี เลื่อนลอย 
และ นิติพฒัน์ ตาลเพชร (2558) ที่กล่าวว่า การป้องกันปัญหา เป็นการศึกษากระบวนการผลิตโดยการ
ประเมินความสามารถของกระบวนการวดัและจดัตัง้ทีมด าเนินโครงการซิกซ์ ซิกมา เพื่อท าการวิเคราะห์
สาเหตขุองปัญหาโดยใช้แผนภาพแสดงเหตแุละผล เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านคณุภาพที่เกิดขึน้ใน
กระบวนการผลิต (FMEA) โดยท าการปรับปรุงเพื่อลดของเสียที่มีสาเหตมุาจากค่า RPN สงูสดุ 5 ล าดบั
แรก และจดัท ามาตรการในการควบคมุและปอ้งกนัปัญหา  
 ปัจจยัด้านการตรวจติดตามภายในมีผลให้พนกังานทราบถึงรูปแบบการตรวจสอบระบบบริหาร
คุณภาพว่าสอดคล้องและเป็นไปตามข้อตกลงที่วางแผนไว้หรือไม่ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยหวัข้อตรวจสอบต้องได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และต้องค านงึถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการ รวมถึงขอบเขต หลกัเกณฑ์ ความถ่ีและวิธีการใน
การตรวจสอบโดยองค์กรควรแตง่ตัง้ทีมที่มีความน่าเช่ือถือในการตรวจสอบซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ
นิลบุล อิ่มทอง (2562) ที่กล่าวว่า การตรวจติดตามภายใน เป็นการมุ่งเน้นเก่ียวกบัประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการพัฒนาการตรวจสอบ
ภายในของหนว่ยงานในสงักดัแบบมุง่ประสทิธิผล 
 ปัจจัยด้านการควบคุมผลิตภณัฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด มีผลให้พนกังานทราบถึงวิธีการ
ควบคมุผลิตภณัฑ์ในกระบวนการเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า โดยการก าหนดเป็นมาตรฐานในด้าน
ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบโดยการให้อ านาจแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในการจดัการกบัผลิตภณัฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของวรรณนิศา รอดโอ, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทองและ ธิดาพร 
ศุภภากร (2559) ที่กล่าวว่าการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด เป็นการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงอตัราของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้แผนภมูิควบคุม
คณุภาพของเสยีทัง้ 3 ชนิดได้แก่ แผนภมูิควบคมุสดัสว่นของเสยี แผนภมูิควบคมุคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ีส าหรับ
สดัสว่นของเสียและแผนภมูิควบคมุบีตา โดยพบว่า แผนภมูิควบคมุบีตามีประสิทธิภาพในการตรวจพบ
ความผิดปกติของกระบวนได้ดีในเกือบทุกระดับและเมื่อสดัส่วนของเสียในกระบวนการมีค่ามากขึน้
แผนภมูิควบคมุคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ีส าหรับสดัสว่นของเสยีจะมีประสทิธิภาพดีกวา่ 
 ปัจจัยด้านการตรวจวดั วิเคราะห์และปรับปรุง มีผลให้พนกังานทราบถึงวิธีการตรวจสอบและ
ติดตามผลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องระหว่างข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของParames Chutima, Nonticha 
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Nimsaard (2012) ที่กลา่วว่า การตรวจวดั วิเคราะห์และปรับปรุง เป็นการศึกษาข้อมลูและน ามาพฒันา
ระบบในการคบคมุพืน้ท่ีโดยการใช้เทคนิค IDEF0 เพื่อการพฒันาดชันีชีว้ดัสมรรถนะของกระบวนการผลติ
ให้สอดคล้องกบัระบบควบคมุพืน้ท่ีการผลติ จากนัน้จึงท าการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูเพื่อน ามา
วิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ ในรูปของแบบจ าลองโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ โดยพบว่า 
ผู้ประกอบการสามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง เต็มก าลงัการผลิตและมีความสะดวกในการประเมิน
ศกัยภาพของกระบวนการ  
 ปัจจัยด้านการบันทึกเอกสารมีผลให้พนักงานทราบถึงวิธีการและขัน้ตอนในการเก็บผลการ
ด าเนินงานภายใต้ข้อก าหนดของลูกค้าเพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานและสามารถท าการสืบกลับได้
โดยสะดวก โดยการการบันทึกเอกสารจะมีรูปแบบที่สามารถระบุได้ถึงขัน้ตอน วิธีการควบคุมใน
กระบวนการ การปอ้งกนัปัญหา การบ ารุงรักษาและวิธีการจดัการกบัผลติภณัฑ์ที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
โดยการบันทึกเอกสารควรมีรูปแบบที่ชัดเจน สามารถอ่านท าความเข้าใจได้โดยง่ายซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญดาว สวนแสน และ อรรถกร เก่งพล (2559) ที่กล่าวว่า การบันทึกเอกสารเป็น
กระบวนการจดัการเอกสารที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งองค์กรมีความจ าเป็นใน
การเก็บรักษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต จึงเกิดการปรับปรุงความถูกต้องของการบนัทึก
เอกสารภายหลงัจากกระบวนการตรวจรับวตัถดุิบขาเข้า โดยการพฒันาโปรแกรมไมโครซอฟแอคเซส เพื่อ
ใช้ในการจดัท าฐานข้อมลูการตรวจรับวตัถดุบิและสามารถประมวลผล ติดตามสถานะของวตัถดุิบทัง้หมด
ในกระบวนการตรวจรับวตัถดุิบขาเข้า โดยพบว่า หลงัจากการใช้โปรแกรมไม่พบความผิดพลาดของการ
บนัทกึจากกระบวนการรับวตัถดุิบขาเข้า ซึง่แสดงให้เห็นถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานในระดบัดี 
 ปัจจยัด้านการควบคมุเอกสารไมม่ีผลตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังานเนื่องจาก
ปัจจัยด้านดังกล่าวอาจเป็นข้อก าหนดขัน้พืน้ฐานที่พนักงานทุกระดับสามารถปฏิบัติตามขัน้ตอนได้
โดยง่ายโดยการตรวจสอบความเพียงพอของเอกสารการทบทวนขอบเขตและการปรับปรุงเอกสารตาม
ความจ าเป็นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อก าหนดของลกูค้าและเพื่อสร้างความมัน่ใจว่า เอกสารมี
ความเหมาะสมกบัหน้างานจริง ณ ปัจจุบนั มีเนือ้หาที่สามารถอ่านท าความเข้าใจได้โดยง่ายโดยมีการ
ระบถุึงผลการด าเนินงานไว้อยา่งชดัเจนซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กฤตยา ทองผาสขุ และ ทิพยา จินต
โกวิท (2558) ที่กลา่วว่า การควบคมุเอกสาร เป็นการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกบัการไมม่ีที่จดัเก็บเอกสาร
ส่วนกลาง เอกสารมีความล่าช้าและรวมถึงในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้โดยสะดวก โดยการ
พฒันาโปรแกรมเพื่อจัดการเอกสารร่วมกนั โดยพบว่า การจัดการไฟล์เอกสารที่ดีมีความส าคญัต่อการ
ท างานของทกุคนในองค์กร ซึง่เกิดความคุ้มคา่กบัระยะเวลาที่สญูเสยีไปในการจดัการเอกสาร โดยในการ
ปฏิบตัิงานสามารถรู้ได้แน่นอนว่าไฟล์เอกสารที่เพิ่งใช้ไปอยู่ที่ใด ถึงแม้ว่าไฟล์นัน้จะไม่ได้ถกูใช้งานเป็น
ระยะเวลานานและนอกจากนีก้ารตัง้ช่ือไฟล์มีความส าคญัอย่างมากต่อการจบัการกบัเอกสารของแตล่ะ
บคุคลในองค์กรเพราะเป็นข้อมลูที่ใช้ในการคาดเดาเนือ้หาเก่ียวกบัเอกสารได้ใกล้เคียงที่สดุ อีกทัง้การตัง้
ช่ือไฟล์เป็นประโยชน์ต่อการเรียงล าดับไฟล์ที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การ
ค้นหาไฟล์เอกสารเป็นเร่ืองที่งานและลดความสบัสนในการปฏิบตัิงาน 
 
ประโยชน์จากการศึกษา 
 องค์กรธุรกิจการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้งานในด้านการ
พฒันาทกัษะ ความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน รวมถึงเพื่อให้พนกังานสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่และตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งสงูสดุ โดยการก าหนดเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบตัิงานและก าหนดเป็นกลยทุธ์ขององค์กรเพื่อใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในองค์กร
ทัง้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการเสริมสร้างมูลค่ าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นยานยนต์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้นี ้
 องค์กรควรพฒันาทกัษะ ความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังานโดยการจดัหลกัสตูรใน
การฝึกอบรมและปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับระบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
พนกังานเกิดความรู้ ทกัษะและความเข้าใจในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 องค์กรควรท าการศึกษาระบบบริหารคณุภาพ ISO/TS 16949 ที่มีผลต่อความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในพืน้ที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคตะวนัออก เพื่อน าข้อมลูที่ได้ไปพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ในองค์กร
ให้เหมาะสมตามแตล่ะพืน้ท่ี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนกังานมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรของคนวยัท างานในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย และ 2) เปรียบเทียบระดบัความผกูพนัตอ่องค์กร โดยจ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวยัท างานที่มีอาย ุ15-60 ปี ในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย จ านวน 400 ตวัอย่าง ที่ได้จากวิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุม่ตวัอย่างมีระดบั
ความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ 2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพ รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และลกัษณะองค์กรที่แตกตา่งกนัของกลุม่ตวัอยา่งนัน้ มีผลตอ่
ความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั ในขณะท่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศและอายงุานท่ีแตกตา่ง
กนั ไมม่ีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัตอ่องค์กร, คนวยัท างาน 
 

Abstract 
 The objective of the research were 1) to study the level of organizational commitment 
of working people in the central area of Thailand and 2) To compare the organizational 
commitment of working people by demographic characteristics. The sample size was composed 
of 400 working people, aged 15-60 years, from central area of Thailand selected by Multi-Stage 
Sampling Method. A questionnaire was used as a research instrument. The results showed that 
1) The organizational commitment of working people was at a high level and 2) Working people 
who had different age, education level, marital status, average income per month, and 
organizational characteristics had different organizational commitment  while another, working 
people who had different gender and period of employ menthadn’t  different organizational 
commitment. 
Keywords: organizational commitment, working people 
 
บทน า 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ก าหนดให้การ
พฒันาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชัน้น า อีกทัง้การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ยงัคงมีการ
ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อพิจารณาการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศสะสมของประเทศในกลุม่อาเซียน  
ปี พ.ศ. 2548 - 2556 พบว่า ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศผู้ รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่ง
ตามหลงัเพียงสงิคโปร์และอินโดนีเซีย (มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั, 2559) สง่ผลกระทบ
ตอ่วิถีชีวิตและวิถีการท างานของผู้คนในเขตภาคกลาง  
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 การลงทุนขององค์กรต่างชาติในประเทศไทยนัน้ ท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านการบริหาร
จดัการองค์กรทรัพยากรมนษุย์จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่มากกวา่ทรัพยากรอื่นในองค์กรเพราะคนเป็น
ศักยภาพที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จากความรู้และการกระท าของบุคคลในองค์กร (Jackson, 
Schuler & Werner, 2009)แตห่ากเมื่อใดที่บคุลากรที่มีความสามารถลาออกจากองค์กรจะเสมือนองค์กร
ได้สญูเสยีทรัพยากรที่มีคณุคา่ไป สง่ผลให้องค์กรต้องสญูเสยีคา่ใช้จา่ยด้านการสรรหาบคุลากรมาทดแทน
อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ทัง้ในกระบวนการสรรหาและการคดัเลือก การให้การฝึกอบรมตา่งๆ ดงันัน้ การดแูล
รักษาบุคลากรที่มีคณุค่าส าหรับองค์กรไว้จึงมีความส าคญัต่อต้นทุนด้านบุคลากรและความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรเป็นอยา่งมาก 
 การรักษาและพฒันาบคุลากรที่มีคณุภาพมีความรู้และความสามารถไว้ในองค์กร จึงเป็นเร่ือง
ส าคญัและต้องมีการบริหารจดัการที่ดี ซึ่งการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่ดีนอกจากการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาท างานในองค์กรแล้ว การปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพนัต่อองค์กรนัน้ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เปรียบเสมือนเคร่ืองยึดเหนี่ยว
จิตใจให้คนในองค์กรจงรักภกัดี(สกุญัญา นิมานนัท์และวลยัพร เตชะสรพศั, 2557) มีความเช่ือมัน่ในการ
ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร ก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะท างานอย่างทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรตอ่ไป (Steers, 1977) 
 ด้วยสภาพดงักลา่ว ท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของคนวยัท างานในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อน าไปสู่แนวทางการรักษาบุคลากรไว้ให้คงอยู่กบัองค์กรได้ยาวนาน อนั
น าไปสูก่ารวางแผนด้านบคุลากรอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรของคนวยัท างานในเขตภาคกลางของประเทศไทย  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของคนวยัท างานในเขตภาคกลางของประเทศ

ไทย โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานในเขตภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน และลกัษณะองค์กรที่แตกต่างกนัจะมีระดบั
ความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 Steers (1977) กลา่ววา่ ความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์กรเป็นความสมัพนัธ์ที่เหนียวแนน่ของสมาชิก
ในองค์กรและเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกบัองค์กรและเต็มใจที่จะอทุิศก าลงักายและก าลงัใจเพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร ซึง่
สามารถแสดงให้เห็นใน 3 รูปแบบ คือ 
 1. ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง การที่
เป้าหมายขององค์กรและของพนกังาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือเกิดความสอดคล้องกัน เมื่อ
บคุคลพิจารณาแล้วเห็นว่าบรรทดัฐานและระบบค่านิยมขององค์กรเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ บคุคลก็จะแสดง
ตนเองว่าเห็นด้วยกับจุดหมายปลายทางขององค์กร และตัง้ใจที่จะยอมรับจุดหมายนัน้ รู้สึกยินดีและ
ภาคภูมิใจกบัการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่ือว่าองค์กรจะสามารถน าพาพนกังานไปสู่
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ความส าเร็จได้ มองเห็นแนวทางที่จะท าให้องค์กรบรรลถุึงเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะที่มี
โอกาส และสามารถประสบความส าเร็จในการท างานได้ 
 2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายาม
อย่างเต็มที่ เต็มใจ และตัง้ใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการท างานเพื่อประโยชน์และ
ความก้าวหน้าขององค์กร สร้างสรรค์ให้องค์กรบรรลเุป้าหมายหรือมีสถานะที่ดีขึน้ มีการแสดงออกในรูป
ของพฤติกรรมที่มีความสม ่าเสมอในการท างาน เพื่อตอบสนองหรือมุง่สูเ่ปา้หมายขององค์กรได้ 
 3. ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร หมายถึง การแสดงออกถึง
ความรู้สกึจงรักภกัดี ซื่อสตัย์ตอ่องค์กร เป็นความตอ่เนื่องในการปฏิบตัิงานโดยไมโ่ยกย้ายเปลีย่นแปลงที่
ท างาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไว้ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานให้ดีขึน้ ถือเป็น
ความตัง้ใจและความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพต่อไป เพื่อท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ไม่คิดที่จะลาออก ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในสภาวะวิกฤติอนั
เนื่องมาจากสาเหตตุา่งๆ (ศลุพีร จิตต์เที่ยง, 2553) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภคัรวรรณ  ป่ินแก้ว (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและความ
ผกูพนัต่อองค์กร ระหว่างองค์กรญ่ีปุ่ นและองค์กรไทย นอกจากนัน้ยงัศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนกังานท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั ผลการวิจยัพบวา่ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก
ระหว่างการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและความผูกพนัต่อองค์กรในทัง้สองกลุ่มตวัอย่างจากองค์กร
ญ่ีปุ่ นและองค์กรไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุอายงุาน รายได้ ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงาน แตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้องค์กรไทยและองค์กรญ่ีปุ่ น แต่มีเพียง
ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายงุานเท่านัน้ที่ไม่มีความแตกต่างกนัของความผกูพนัต่อองค์กรในองค์กร
ญ่ีปุ่ น สว่นองค์กรไทยนัน้ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอาย ุและ รายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อความแตกตา่ง
ของความผกูพนัตอ่องค์กรในองค์กรไทย 
 สราวธุ เวฬริุยะพฒันกลุและวรนารถ แสงมณี (2559) ได้ท าการศกึษาเร่ืองปัจจยัจงูใจที่มีผลตอ่
ความผกูพนัตอ่องค์กร: กรณีศกึษา บริษัท น า้มนัอพอลโล (ไทย) จ ากดั มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบั
ของความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษัท น า้มนัอพอลโล (ไทย) จ ากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
ผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษัท น า้มนัอพอลโล (ไทย) จ ากดั โดยจ าแนกตามข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล 
และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษัท น า้มนัอพอลโล 
(ไทย) จ ากัด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้1) ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานอยู่ในระดบัมาก 2) 
พนกังานที่มีอายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน รายได้ตอ่เดือน และประสบการณ์ในการท างานแตกตา่ง
กนัมีระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมแตกตา่งกนั และ 3) ตวัแปรอิสระทกุตวัสามารถอธิบายความผนั
แปรของความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมได้ร้อยละ 72.20 (R = 0.722)การยอมรับนบัถือจากผู้อื่น และ
โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ค่าตอบแทนการท างาน และความมัน่คง มีผลต่อความผกูพนัตอ่องค์กรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของคนวยัท างานในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Steers (1977) เป็นแนวทางในการศึกษาระดบัความ
ผกูพนัตอ่องค์กร 
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Independent variables  Dependent Variables 

The Demographic Characteristics  Organizational Commitment 
1. Gender 
2. Age 
3. EducationLevel 
4. Marital status 
5. Average income per month 
6. Period of employment 
7. Organization characteristics 

 1. A strong belief in and acceptance of the 
organization’s goals and values 
2. A willingness to exert considerable effort 
of the organization 
3. A strong desire to maintain membership 
in the organization 

 
Figure 1 Research Framework 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานทัง้ที่ท างานในองค์กรไทยและองค์กรตา่งชาติที่
อยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ 15 - 60 ปีในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แนน่อน ใช้วิธีการค านวณสตูรของ W.G. Cochran ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ที่ความคลาดเคลือ่น ± 5% 
จึงได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่าง
เท่ากบั 400 ตวัอย่าง เพื่อความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลู และใช้การสุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) มีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ตามจงัหวดัโดยเลือกเขต
ศึกษานัน้มาจากจงัหวดัในเขตภาคกลางที่มีจ านวนประชากรผู้ที่มีอาย ุ15-60 ปี มากที่สดุ 5 จงัหวดั คือ 
กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ นนทบรีุ ปทมุธานี และนครสวรรค์ (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง, 2560) 
 ขัน้ที่ 2 ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งตามสดัสว่นของประชากร
ทัง้ 5 จังหวัด โดยเก็บแบบสอบถามจากคนวยัท างานในองค์กรไทย จ านวน 200 ตัวอย่าง และคนวยั
ท างานในองค์กรต่างชาติ 200 ตวัอย่าง เพื่อความเหมาะสมต่อการน ามาทดสอบความแตกต่างระหว่าง
องค์กรไทยและองค์กรตา่งชาติที่อยูใ่นประเทศไทย รวมทัง้สิน้เป็น 400 ตวัอยา่ง 
 ขัน้ที่ 3 ใช้เกณฑ์การเก็บตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นคนวยัท างานที่มี
อาย ุ15-60 ปี ที่ท างานอยูใ่นเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยเลอืกนิคมอตุสาหกรรมและสถานที่ที่เป็น
ย่านธุรกิจ ในสว่นของจงัหวดันนทบรีุและจงัหวดันครสวรรค์ เนื่องจากไม่มีแหลง่นิคมอตุสาหกรรม จึงได้
เลอืกสถานที่ที่เป็นยา่นธุรกิจเทา่นัน้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทางด้าน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 7 ข้อได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายงุาน และลกัษณะองค์กร  ในสว่นของค าถาม
ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กร ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบLikert’s Scale 5 ระดบั ได้แก่ มีความผกูพนั
ตอ่องค์กรมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุจ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
 ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์กรจ านวน 4 ข้อ 
 ความเต็มใจที่จะทุม่เทความพยายามเพื่อองค์กรจ านวน 4 ข้อ 
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 ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร จ านวน 4 ข้อ 
 การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0 .741 ซึ่ง
มากกว่า 0.71 นอกจากนีย้งัพบว่าค่าCronbach Alpha Coefficientที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่ามากกว่า 
0.71 ทกุคา่ทกุตวัแปร แสดงวา่แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยัมีความนา่เช่ือถือ สามารถน ามาใช้ในการวจิยั
ได้ 
 การวเิคราะห์ข้อมลูระดบัความผกูพนัตอ่องค์กร โดยน าเสนอคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential)คือ
การทดสอบคา่ (t –test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  
การแปลความหมายของคา่เฉลีย่ของระดบัความผกูพนัตอ่องค์กร มี 5 ระดบั ดงันี ้
คา่เฉลีย่ 4.21 - 5.00  หมายถึง   มากที่สดุ  
  คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง   มาก  
  คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง   ปานกลาง  
  คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง   น้อย 
  คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง   น้อยที่สดุ  
 การแปลความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 
หมายถึง การมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกันมาก  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึน้ไป 
หมายถึง การมีระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรแตกต่างกนัมาก 
 
ผลการวิจัย 
Table1 Average, Standard Deviation, and Evaluation of the level of opinions and the rank the 
Organizational Commitment 

Organizational Commitment x̅ S.D. Level Rank 
1. A strong belief in and acceptance of the 
organization’s goals and values 

3.75 0.64 High 2 

2. A willingness to exert considerable effort of 
the organization 

3.68 0.59 High 3 

3 .  A strong desire to maintain membership in 
the organization 

3.84 0.63 High 1 

Overall 3.76 0.49 High - 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรกลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และแต่ละคนมีระดบั
ความคิดเห็นตอ่ความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนัมาก โดยพิจารณาจากสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ผูกพนัต่อองค์กรด้านความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรอยู่ในระดบัมาก  
(�̅�=3.84) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร อยู่ในระดบัมาก ( �̅�=3.75) และด้าน
ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดบัมาก ( �̅�=3.68) 
ตามล าดบั 
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Table2 The results of t –test and one – way ANOVA 
Organization characteristics Frequency x̅ S.D. t f 

1. Gender 400     
Male 174 3.804 0.487 0.030 - 
Female 226 3.722 0.489 (0.863)  
2. Age 400     
Less than 25 years 32 3.809 0.484 - 3.205 
25 – 35 years 268 3.799 0.456  (0.023)* 
36 - 45years 67 3.650 0.536   
More than45 years 33 3.588 0.601   
3. EducationLevel 400     
Lower thanSecondarySchool 5 3.300 0.384 - 3.259 
SecondarySchool 31 3.669 0.528  (0.012)* 
Associates Degree 48 3.647 0.517   
Bachelor Degrees 296 3.804 0.464   
Higher thanBachelor Degrees 20 3.591 0.630   
4. Marital status 400     
Single 329 3.782 0.479 - 3.349 
Married 65 3.669 0.538  (0.036)* 
Divorced 6 3.375 0.228   
5. Average income per month 400     
Less than15,001baht 25 3.580 0.550 - 3.540 
   15,001 - 20,000baht 121 3.789 0.465  (0.007)** 
   20,001 - 25,000baht  153 3.829 0.467   
   25,001 - 30,000baht 39 3.747 0.459   
More than30,000baht 62 3.596 0.541   
6. Period of employment 400     
Less than 6 years 127 3.785 0.507 - 1.435 
   6 – 10years  139 3.777 0.441  (0.222) 
   11 – 15years 102 3.754 0.488   
   16 – 20years 20 3.520 0.490   
More than20years 12 3.666 0.762   
7. Organization characteristics 400     
Thai organization 200 3.722 0.547 15.307 - 
Foreign organization 200 3.792 0.422 (0.000)**  

*p<0.05 ,**p<0.01 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นคนวยั
ท างานในเขตภาคกลาง จ านวน 400 คน แบ่งตามลกัษณะองค์กร 2 ลกัษณะ ได้แก่ องค์กรไทยจ านวน 
200 คน และองค์กรต่างชาติ จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี และมี
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สถานภาพโสด การศึกษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนอยูท่ี่ 20,001 – 25,000 
บาท และมีอายงุานระหวา่ง 6 – 10 ปี 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรของคนวยัท างานในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ
ความผกูพนัองค์กรพบวา่ด้านอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และลกัษณะองค์กรที่
แตกต่างกนัของกลุม่ตวัอย่าง มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั และพบว่ามีปัจจยัด้านเพศและ
ด้านอายงุานท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรไมแ่ตกตา่งกนั 
  
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า คนวยัท างานที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีระดับ
ความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนัพิจารณาเป็นรายด้านดงันี ้
 เพศ พบว่า คนวยัท างานในเขตภาคกลางที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั เนื่องมาจากบุคลากรทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความรู้สกึเท่าเทียมกนั มีความเสมอภาคกนั 
จึงสง่ผลให้เพศชายและเพศหญิงมีความผกูพนัตอ่องค์กรไมแ่ตกตา่งกนัสอดคล้องกบังานวิจยัของสมจิตร 
จันทร์เพ็ญ2557 ที่ศึกษา“ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน)” พบวา่ เจ้าหน้าที่สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนที่มีเพศตา่งกนั มีความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั 
 อายุ  พบว่า คนวยัท างานในเขตภาคกลางที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05โดยพบว่า คนวัยท างานที่มีอายุน้อยจะมีความผูกพนัต่อ
องค์กรมากกวา่คนวยัท างานท่ีมีอายมุาก เนื่องมาจากบคุลากรท่ีมีอายมุาก มีระยะเวลาในการท างานนาน 
ประสบการณ์มาก จนกระทัง่มีความเช่ียวชาญในสายงานนัน้ อาจมีความต้องการลาออก เพื่อออกไป
ประกอบธุรกิจสว่นตวั อีกทัง้บคุลากรที่มีอายนุ้อยจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมาก อาจเพราะบคุลากรมี
ความรู้สึกว่าองค์กรนัน้มีค่านิยม เป้าหมายที่ตรงกบัความต้องการของตน จนเกิดความเช่ือมัน่ ยอมรับ 
เพราะรู้สกึมีความมัน่คงในการท างาน ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานที่ท างาน จนเกิดความรู้สกึผกูพนัต่อ
องค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของประชา  ดุจมะยูร (2557)ที่ศึกษา “รูปแบบการบริหารแบบ
ญ่ีปุ่ นที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบรีุ”พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลด้านอายขุองพนกังานมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่
องค์กรที่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 ระดบัการศึกษา พบว่า คนวยัท างานในเขตภาคกลางที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบั
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เนื่องมากจากการมีระดบั
การศกึษาตา่งกนั ท าให้บคุลากรมีความคาดหวงัตา่งกนั เมื่อองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ความคาดหวงัดงักล่าวได้ จะท าให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทท างานท าให้เกิดความผูกพนัต่อ
องค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรดงักล่าวได้ 
บคุลากรก็จะมีความผกูพนัตอ่องค์กรน้อยลง ความสอดคล้องกบังานวิจยัของประชา  ดจุมะยรู (2557)ที่
ศึกษา“รูปแบบการบริหารแบบญ่ีปุ่ นที่สง่ผลต่อความสขุในการท างานและความผกูพนัต่อองค์กรในเขต
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ” พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านระดบัการศึกษาของพนกังานมี
ผลตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์กรที่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 สถานภาพสมรสพบว่า คนวยัท างานในเขตภาคกลางที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีระดบัความ
ผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าคนวยัท างานที่มีสถานภาพโสดจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนวัยท างานที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ เนื่องมาจากการมี
สถานภาพโสด ท าให้บคุลากรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆ ได้ ชอบความท้าทายในการท างาน 
สามารถตดัสินใจได้เอง ซึ่งท าให้ผู้บงัคบับญัชามองเห็นว่าคนที่มีสถานภาพโสดมีความพร้อมที่จะท างาน 
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ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ท าให้คนสถานภาพโสดเกิดความทุ่มเทในการท างาน รู้สกึว่าองค์กร
เห็นคณุคา่ จนเกิดเป็นความผกูพนัตอ่องค์กรเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง สว่นคนท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนั
อยู่ อาจมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว เช่น มีลกูติด ท าให้การตดัสินใจบางอย่างต้องระมดัระวงั
อยา่งรอบคอบ ซึง่ความก้าวหน้าในงานบางงาน ต้องใช้ความทุม่เทและความเสยีสละอยา่งมาก ท าให้คน
ที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ อาจไม่รับการพิจารณาจนเกิดความน้อยใจและความผกูพนัตอ่องค์กร
น้องลงสอดคล้องกบังานวิจยัของสราวธุ เวฬริุยะพฒันกุลและวรนารถ แสงมณี(2559)ที่ศกึษา “ปัจจยัจงู
ใจที่มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท น า้มนัอพอลโล (ไทย) จ ากดั” พบว่าพนกังานที่มี
สถานภาพสมรสแตกตา่งกนัจะมีระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมแตกตา่งกนั 
 รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน พบวา่ คนวยัท างานในเขตภาคกลางที่มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มี
ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01เนื่องจากเงินเป็นปัจจยัส าคญัใน
การด ารงชีวิต และเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่บคุลากรควรจะได้รับ จากผลการวิจยัพบว่า คนวยัท างานมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยจะมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าคนท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก นัน่อาจ
เพราะคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก ส่วนใหญ่มีผลมาจากระดับการศึกษา การมีระดับ
การศึกษาสูงจะส่งผลให้อัตราเดือนเงินและค่าตอบแทนสูงขึน้ ซึ่งจะมีความเต็มใจที่จะท างานให้เต็ม
ความสามารถ เพราะการได้รับรายได้หรือผลประโยชน์จากการท างานเป็นไปตามที่คาดหวงั จนท าให้เกิด
ความผกูพนัต่อองค์กร แต่ในทางตรงข้าม จากผลการวิจยัพบวา่ คนวยัท างานมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนมาก
จะมีความผกูพนัตอ่องค์กรน้อยกวา่คนท างานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกวา่ ซึ่งการได้รับรายได้ที่มาก 
ต้องแลกเปลี่ยนกับการลงทุนในรูปแบบของเวลาการท างานที่มาก ใช้ทัง้แรงกาย ก าลังสติปัญญา 
ตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอยา่งเช่น การท างานในวนัหยดุที่ต้องเสียโอกาสในการอยู่กบัครอบครัว 
ท าให้มีความรู้สึกอยากลาออกหรือย้ายงานในที่สดุสอดคล้องกับงานวิจัยของสราวุธ เวฬุริยะพฒันกุล
และวรนารถ แสงมณี(2559)ที่ศึกษา “ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท 
น า้มนัอพอลโล (ไทย) จ ากัด” พบว่า พนกังานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีระดบัความผูกพนัต่อ
องค์กรโดยรวมแตกตา่งกนั  
 อายุงาน พบว่า คนวยัท างานในเขตภาคกลางที่มีอายงุานแตกต่างกัน มีระดบัความผูกพนัต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกนั เนื่องมาจากองค์กรมีนโยบายและคา่นิยมที่ดี เป็นไปในทางเดียวกนั ท าให้บคุลากร
มีความรู้สกึว่าองค์กรเห็นคณุค่าของตน ให้ผลงานเป็นตวัก าหนดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าในงาน 
ท าให้เกิดความเท่าเทียมกัน จนเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของภัครวรรณ  
ป่ินแก้ว(2558)ที่ศึกษา “การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและความผกูพนัต่อองค์กรระหวา่งองค์กรญ่ีปุ่ น
และองค์กรไทย”พบว่า มีเพียงปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุงานเท่านัน้ที่ไม่มีความแตกต่างกันของ
ความผกูพนัตอ่องค์กร 
 ลกัษณะองค์กร พบว่า คนวยัท างานที่ท างานในลกัษณะองค์กรที่แตกต่างกนัจะมีระดบัความ
ผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เนื่องจากลกัษณะองค์กรตา่งกนั รูปแบบการ
บริหารองค์กรจึงแตกตา่งกนั เช่น การให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
ต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีในองค์กร ท าให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร 
สอดคล้องกบังานวิจยัของภคัรวรรณ  ป่ินแก้ว (2558)ที่ศกึษา “การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและความ
ผูกพนัต่อองค์กร ระหว่างองค์กรญ่ีปุ่ นและองค์กรไทย” พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานองค์กรญ่ีปุ่ นมีการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจในงานในระดบัปานกลางและมีความผกูพนัตอ่องค์กรในระดบัปานกลาง สว่นกลุม่
ตวัอยา่งองค์กรไทย มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานในระดบัสงูและมีความผกูพนัตอ่องค์กรในระดบัสงู 
จะเห็นได้วา่ลกัษณะองค์กรที่แตกตา่งกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกตา่งกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้นี ้
 การศึกษา เร่ือง ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของคนวยัท างานในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรองค์กรควรท าให้
บุคลากรเห็นถึงการได้รับความส าคัญจากองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนในการ
ก าหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการเพื่อให้บคุลากรรู้สกึวา่เขาเป็นสว่นหนึ่งของความส าเร็จในงานที่ท าอยู่
ในองค์กรท าให้บคุลากรเกิดความผกูพนัตอ่องค์กรเพิ่มมากขึน้ 
 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กรองค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
ความก้าวหน้าในการท างานมีนโยบายที่แสดงความชดัเจน เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
เพื่อให้บคุลากรมีความเต็มใจที่จะทุม่เทท างานเพื่อองค์กรตอ่ไป 
 ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรองค์กรควรจดัให้มีการฝึกอบรม
และพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท างาน มีการจดักิจกรรมตา่งๆ ภายในองค์กรให้มาก
ขึน้เพื่อให้บคุลากรมีสว่นร่วม เกิดความผกูพนัระหวา่งสมาชิกขององค์กรเองและเพิ่มระดบัความผกูพนัตอ่
องค์กรตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรขยายมิติของความผกูพนัตอ่องค์กรให้มากขึน้ เช่น ความผกูพนัด้านพฤติกรรม หรือความ
ผกูพนัด้านทศันคติ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนัให้มากที่สดุ 
 2. ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆที่มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรเช่นแรงจงูใจในการท างาน คณุภาพชีวิต
ในการท างาน หรือวฒันธรรมองค์กรเป็นต้น 
 3. ควรมีการเก็บข้อมลูโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคณุภาพควบคู่กนัไป ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึ
และมีความนา่เช่ือถือของผลการวิจยัมากยิ่งขึน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์คือ1)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนกัท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3) เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างข้อมลูส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทยกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 4)
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬากับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย  กลุม่ตวัอย่าง 400 คน เก็บข้อมลูโดยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือค่าร้อยละ คา่เฉลี่ยเลขคณิต คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ Chi-square ก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา พบว่าเหตผุลที่มา
ทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เพ่ือมาพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นการมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกเป็นครัง้แรก ระยะเวลาที่มา
ท่องเที่ยวมากที่สุด 2 วนั ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้อยู่ที่ 2,001-3,000 บาท วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วน
ใหญ่มากับเพ่ือน และผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจการท่องเที่ยวคือเพ่ือนและทีมแข่งขนั 2)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ = 4.06)โดยมีระดบัความคิดเห็นด้านบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
มากที่สดุ รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านสภาวะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมทาง
การตลาดและด้านราคาตามล าดับ 3) อาชีพ และ สญัชาติ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ4)ปัจจยัด้านราคามีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ค าส าคัญ:การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา, จงัหวดัภาคตะวนัออก, นกัทอ่งเที่ยว 

 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study sport tourism behavior of tourist in eastern region of Thailand 
2) to study the marketing mix factors affecting sport tourism 3) to study the relationship between personal factor and 
sport tourism behavior of tourist in eastern 4) to study the relationship between marketing mix factor and sport tourism 
behavior of tourist in eastern. The sample of this study was 400 foreign tourists. Data were collected through the 
questionnaire. Data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation and Chi-square correction with 
a given statistical significance level of 0.05. The result of this study indicated that 1) the research revealed that relaxation 
is the main purpose for travelling most tourist sights for the first time period is short term 2 days with the expense of 
2,000-3000 THB, how the trip mostly with friends and influential in the decision to travel is friends and team. 2) Overall 
marketing mix factor affecting service usage of sport tourism was at a high level (𝑥̅ = 4.06 ) the factor with highest mean 
score was product, followed by people, physical evidence, process, place, promotion and price. 3)  Career and 
nationality were relate to the behaviors of using the sport tourism behavior of tourist with a statistical significance level of 
0.05. 4) Price were relate to the behaviors of using the sport tourism behavior of tourist with a statistical significance level 
of 0.05. 
Keywords: sport tourism, eastern of Thailand, tourist 
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บทน า 
 การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอตุสาหกรรมและบริการที่มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวของการท่องเที่ยวสูงสุด(Department of 
tourism,2015)  เนื่องด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวของไทย มีทัง้วัฒนธรรมที่ โดดเด่น 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกนัตามลักษณะภูมิประเทศ ประเทศไทยจึงเป็น
ประเทศที่ได้รับความนิยมของนกัทอ่งเที่ยวในสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่ง ๆในประเทศไทย ในช่วงทศวรรษที่ผา่น
มาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ได้รับความนิยมมากขึน้ โดยได้รับอิทธิพลจากแรงขบัเคลื่อน
ของกระแสโลกาภิวฒัน์ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองรวมไปถึงการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีและคา่นิยม
ของคนรุ่นใหมท่ี่หนัมาใสใ่จสขุภาพและให้ความส าคญักบัการเลน่กีฬาและการออกก าลงักายมากขึน้ โดย
มีการก าหนดให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นแนวทางการพฒันาหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย ( พ.ศ. 2560-2564) 
 ภาคตะวนัออกมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยม อาทิ ระยอง ตราด ชลบรีุ และจดุเดน่ทางด้านสถาน
ที่ตัง้ใกล้สนามบินสวุรรณภมูิและสนามบินอู่ตะเภา ส าหรับรองรับการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว 
ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรวมถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC)ซึ่งในปัจจบุนัภาคตะวนัออกได้มีการสง่เสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ คือการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาเพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวได้มีการเลอืก กิจกรรมได้หลากหลาย อาทิ กิจกรรมการแขง่เจ็ทสกี กิจกรรมวิ่ง
มาราธอน กิจกรรมทางน า้ เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวและตอบสนองความต้องการของนกัท่องเที่ยวและ
รองรับนกัทอ่งเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยวในภาคตะวนัออกของประเทศไทย(โครงการพฒันารูปแบบทางธุรกิจของ
การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาของไทย,2560 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาของนกัทอ่งเที่ยวในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูสว่นบคุคลของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวันออก

ของประเทศไทยกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นประสมการตลาดที่มีผลตอ่การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาใน

ภาคตะวนัออกของประเทศไทยกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วชัระ เชียงกูล (2560:บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวดั
บรีุรัมย์ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาจงัหวดับรีุรัมย์ 
เพื่อทราบเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวจงัหวดับรีุรัมย์ ให้เหมาะสมกบักลุม่นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
โดยการศึกษาครัง้นีอ้าศัยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ
นกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดับรีุรัมย์ จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติส าเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนมุานในการ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อท าการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างเป็นรายคู่   ผลการศึกษาพบว่า
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ24 ปี จดัอยู่ในกลุม่Generation-Y (อาย ุ15-35 ปี) มีสถานภาพ
โสด จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 
บาทต่อเดือน ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาสว่นใหญ่ สื่อที่ใช้ในการรับรู้ก่อน
การเดินทางคือ สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instragram, Youtube ฯลฯ) มีจุดประสงค์การ
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ท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขนักีฬา โดยมีผู้ ร่วมเดินทาง (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) จ านวน 2 คน ใช้รถสว่น
บุคคล (รถยนต์/จักรยานยนต์) เพื่อการเดินทาง ซึ่งนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท าการค้างแรมในที่พกัราคา
ประมาณ 1,000 บาท มีระยะเวลาการท่องเที่ยว 2 วนั ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวแต่ละครัง้อยู่ที่ 
10,000 บาท และมีความถ่ีในการทอ่งเที่ยวอยูท่ี่ 2 ครัง้ตอ่ปี 
 Wang Zhouyaying(2560:บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาว
จีนท่ีมีตอ่เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนท่ีมีตอ่เมอืง
พัทยา ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อเมืองพัทยาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
นกัท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวเมืองพทัยา จ าแนกตามประชากรศาสตร์ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจยัในครัง้นีค้ือแบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือนกัท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพทัยา จ านวน 
400 คนผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ20-30
ปี สถานภาพโสด อาชีพนกัศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยว 1 ครัง้ มีวัตถุประสงค์มา
พักผ่อน เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาวันลาพักร้อน มีเพื่อน/เพื่อนร่วมงานเดินทาง โดยใช้
อินเตอร์เน็ตหาข้อมูล ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถโดยสาร มีค่าใช้จ่ายเดินทางมาเที่ยวพัทยา 5,000 -
10,000บาท มีการวางแผนลว่งหน้าในการจองที่พกัข้อมลูแหลง่ทอ่งเที่ยว โดยเลอืกพกัในโรงแรมและสว่น
ใหญ่จะกลบัมาเที่ยวอีก มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพทัยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนมีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา แตกตา่งกนัจะมีความพงึพอใจตอ่เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุแตกตา่งกนั  
 นิมิต ซุ้นสัน้ (2555:บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา :ผู้ เข้าชมและนกัทอ่งเที่ยว การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ เข้าชมที่มีผล
ต่อการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาส าหรับสโมสรฟตุบอลสงขลา 2) ศึกษาปัจจยัทางจิตวิทยาของผู้ เข้าชมที่มีผลตอ่
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาส าหรับสโมสรฟุตบอลสงขลากลุม่ตวัอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ เข้าชมชม
การแข่งขนัฟุตบอลสโมสรฟุตบอลสงขลาจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติคา่ความถ่ีร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทัง้หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรโดยใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของคา่สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการศกึษา พบวา่ 1) ผู้ เข้า
ชมสว่นใหญ่มีจ านวนวนัพกัเฉลีย่ 2-3 วนั เลอืกสถานที่พกัแรมคือ บ้านพกัของตนเอง/ญาติ/เพื่อน โดยการ
จดัการเดินทางด้วยตวัเอง สว่นใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งเดินทางจ านวนน้อยกว่า 5 คน และเดินทาง
ร่วมกบัเพื่อน ส าหรับสถานท่ีทอ่งเที่ยวระหวา่งการเดินทางคือ แหลมสมิหลาหรือหาดสมิหลา 2) แรงจงูใจ
ส าคญัในการเดินทางเข้าชมการแขง่ขนั ได้แก่ความนา่สนใจของกิจกรรมและพบวา่ ผู้ เข้าชมสว่นใหญ่รับรู้
และทราบการแขง่ขนั ทางอินเตอร์เน็ต ฟตุบอลไทยลกีดิวิชัน่หนึง่เป็นรายการการแขง่ขนัฟตุบอลลกีอาชีพ
ที่รู้จกัและเคยชม และพบวา่ผู้ เข้าชมสว่นใหญ่สามารถจดจ านกัฟตุบอลได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 ประชากร คือ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาวตา่งชาติทีม่าทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย  
 กลุม่ตวัอยา่ง เนื่องจากไมท่ราบจ านวนนกัทอ่งเที่ยวทีม่าทอ่งเทีย่วเชิงกีฬาที่แนน่อน ผู้วจิยัจงึ
ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรค านวณประชากรกลุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร 
(กลัยา วินิชย์บญัชา,2544)ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีค่ านวณได้
เทา่กบั 385 คนโดยการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ส ารองกลุม่ตวัอยา่งเพิม่เป็นจ านวน 400 คน เพื่อความสะดวก
ในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมลู  โดยพิจารณาจากพืน้ที่ติดทะเลได้แก่ ชลบรีุ ระยอง และตราด 
ซึง่จงัหวดัจนัทบรีุเป็นพืน้ท่ีตดิทะเลแตม่ีกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาและจดุดงึดดูใจของการทอ่งเที่ยว
น้อยมาก  
 วิธีการรวบรวมข้อมลูด้วยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือซึง่แบบสอบถามมีทัง้หมด 3สว่นคือ
1) ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือนและสญัชาติ 2) ข้อมูล
เก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนกัท่องเที่ยวได้แก่เหตุผลหลกัในการมาท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
จ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศกึษา 
4.อาชีพ 
5.รายได้ 
6.สญัชาต ิ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
ภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย 
1.ด้านบริการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
2.ด้านราคา 
3.ด้านการจดัจ าหนา่ย 
4.ด้านการสง่เสริมทางการตลาด 
5.ด้านบคุลากร 
6.ด้านกระบวนการ 
7.ด้านสภาวะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกฬีาใน
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

1.เหตผุลในการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
2.จ านวนครัง้ทีม่าทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
3.ระยะเวลาในการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
4.วิธีการเดินทางมาทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
5.คา่ใช้จา่ยในการทอ่งเทีย่วเชิงกีฬา 
6.ผู้มีอิทธิพลในการตดัสนิใจการ
ทอ่งเที่ยวเชงกีฬา 
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ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3)ข้อมูล
เก่ียวกบัความคิดเห็นด้านอิทธิพลของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้แก่ ด้านบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านสภาวะทางกายภาพ  และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งได้น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นก่อนน าไปใช้จริง จากกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 ชดุ น าผลมาทดสอบคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้วธีิวดั
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเช่ือมั่นที่อยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้ คือ 0.70 ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา,2545) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ด้านบริการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา  
ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาวะทางกายภาพ ได้คา่ดงันี ้0.832,0.944,0.809,0.888,0.904,0.892 และ 0.862 ตามล าดบั  
 
สถิติที่ใช้ในการวจิยั 
 1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  
  1.1 ใช้คา่ร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequencies) 
  1.2 ใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติอ้างองิ (Inferential statistics) 
  2.1 สถิติ 2ใช้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัข้อมลูสว่นบคุคลของนกัท่องเที่ยว
เชิงกีฬากบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทยและทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคลของนกัท่องเทีย่วเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 นกัทอ่งเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 
และเพศหญิงจ านวน 194 คน คดิเป็นร้อยละ 48.50  มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปีมากที่สดุ จ านวน 189 คน คิด
เป็นร้อยละ47.30 โดยมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีมากที่สดุ จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ70.50 มี
อาชีพพนกังานเอกชน/ลกูจ้างมากที่สดุ จ านวน 237คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 มีรายได้ตอ่เดือนเฉลีย่มาก
ที่สดุ 20,001-25,000 บาท จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 24.00 และนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มีสญัชาติไทย 
จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ90.00 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนกัท่องเที่ยวในภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย  
 นกัทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาที่มาทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มีเหตผุลในการมาทอ่งเที่ยวครัง้นีเ้พื่อพกัผอ่นหยอ่น
ใจมีจ านวน127คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มาทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาเป็นครัง้แรกมีจ านวน 
223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวมีระยะเวลา 2วัน 
จ านวน231คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 วิธีการเดินทางมาทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาสว่นมากมากบัเพื่อนจ านวน 185 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 มีค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาแต่ละครัง้อยูร่ะหวา่ง 2,001-3,000 บาท
จ านวน 174 คนคิดเป็นร้อยละ43.50และผู้มีอิทธิพลในการตดัสนิใจเลอืกมาทอ่ง 
เที่ยวเชิงกีฬาคือเพื่อน/ทีมแขง่ขนั จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 
 ผลการศึกษาปัจจยัการตลาดที่มีผลตอ่การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
มีผลการศกึษาดงัตารางที่ 1 ดงันี ้
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ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ (�̅�) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และล าดบัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอ่การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย 

n= 400 ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับที่ 
�̅� S.D. 

ด้านบริการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 4.14 0.56 มาก 1 
ด้านราคา 3.98 0.77 มาก 7 
ด้านการจดัจ าหนา่ย 4.03 1.11 มาก 5 
ด้านการสง่เสริมทางการตลาด 4.00 0.68 มาก 6 
ด้านบคุลากร 4.11 0.67 มาก 2 
ด้านกระบวนการ 4.06 0.65 มาก 4 
ด้านสภาวะทางกายภาพ 4.08 0.64 มาก 3 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 4.06 0.73 มาก - 

 
 จากตารางที่ 1 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออก
ของประเทศไทยพบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.06) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบวา่ มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน เรียงตามล าดบัของคา่เฉลีย่ได้ดงันี ้ด้านบริการทอ่งเทีย่ว
เชิงกีฬา(�̅�=4.14) ด้านบุคลากร(�̅�=4.11)ด้านสภาวะทางกายภาพ (�̅�=4.08) ด้านกระบวนการ 
(�̅�=4.06) ด้านการจัดจ าหน่าย(�̅�=4.03) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (�̅�=4.00) และด้านราคา 
(�̅�=3.98) ตามล าดบั  
 
ผลการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา  
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา 

เพศ อาย ุ ระดบั
การศกึษา 

อาชีพ รายได้
ตอ่
เดือน 

สญัชาต ิ

เ ห ตุ ผ ล ห ลั ก ใ น ก า ร ม า
ทอ่งเที่ยว 

0.095 0.035* 0.864 0.015* 0.055 0.000* 

จ านวนครัง้ที่มาทอ่งเที่ยว 0.098 0.045* 0.003* 0.038* 0.000* 0.047* 
ระยะเวลาในการทอ่งเที่ยว 0.304 0.471 0.003* 0.047* 0.522 0.032* 
วิธีการเดินทางมาทอ่งเที่ยว 0.001* 0.000* 0.135 0.016* 0.016* 0.010* 
คา่ใช้จ่ายในการทอ่งเที่ยว 0.630 0.025* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ผู้มีอิทธิพลในการตดัสนิใจใน
การทอ่งเที่ยว 

0.007* 0.021* 0.249 0.023* 0.082 0.002* 

หมายเหตุ:* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 2ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคลกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พบว่า 
อาชีพและสญัชาติของนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทยอยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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 ผลการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา  
พฤติกรรมการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
กีฬา 

บริการ
ทอ่งเที่ยว 

ราคา การจดั
จ าหนา่ย 

สง่เสริม
การตลาด 

บคุลากร กระบวน 
การ 

สภาวะทาง
กายภาพ 

เหตผุลหลกัใน
การทอ่งเที่ยว 

0.000* 0.001* 0.001* 0.000* 0.001* 0.005* 0.051 

จ านวนครัว้ที่มา
ทอ่งเที่ยว 

0.002* 0.050* 0.488 0.006* 0.025* 0.086 0.105 

ระยะเวลาใน
การทอ่งเที่ยว 

0.165 0.023* 0.112 0.001* 0.173 0.000* 0.066 

วิธีการเดินทาง
มาทอ่งเที่ยว 

0.007* 0.000* 0.028* 0.068 0.015* 0.409 0.335 

คา่ใช้จา่ยใน
การทอ่งเที่ยว 

0.003* 0.001* 0.000* 0.000* 0.031* 0.012* 0.009* 

ผู้มีอิทธิพลใน
การตดัสนิใจใน
การทอ่งเที่ยว 

0.000* 0.033* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.003* 

หมายเหตุ:* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการทอ่งเทีย่ว
เชิงกีฬา พบว่า ปัจจยัด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทยอยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
การอภปิรายผลการศึกษาและการสรุปผล 
 
 อภิปรายผลเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออก 
นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาสว่นใหญ่เป็นเพศชายเนื่องจากรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานัน้
อาจจะต้องเน้นอาศยัความแข็งแกร่งของร่างกายซึง่เหมาะกบัเพศชายมากกวา่เพศหญิง อายสุว่นใหญ่อยู่
ในช่วง 20-30 ปี ซึง่กลุม่นีต้้องหากิจกรรมที่ท้ายทายและพกัผอ่นหยอ่นใจ นกัทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาสว่นใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาพืน้ฐานของนกัท่องเที่ยวจ านวนมากสอดคล้องกบั สิริรัตน์ 
นาคแป้น (2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมและแรงจงูใจของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพงนั 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากจะมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพราะ
การศึกษาในระดบันีม้ีรายได้ที่เพียงพอต่อการเดินทางท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาสว่น
ใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน/ลกูจ้าง สอดคล้องกบัศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ซึ่งได้กลา่วว่านกัท่องเที่ยว
เป็นชนชัน้กลาง ประกอบอาชีพเป็นพนกังานซึ่งอาศยัความสะดวกในการจัดการด้านเวลาซึ่งสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวได้บ่อยและสะดวก นกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชิงกีฬาสว่นใหญ่มีรายได้ 20,001 -25,000 
บาท ซึง่เป็นรายได้ที่คอ่นข้างสงูมีจ านวนเพียงพอในการเดินทางทอ่งเที่ยว  
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 อภิปรายผลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวันออกในประเทศไทย  
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาคตะวนัออกส่วนใหญ่เหตุผลหลกัที่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อ
พกัผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสอดคล้องกับศรีประภา ชัยวรวฒัน์ (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างพบว่านกัท่องเที่ยวสว่น
ใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพกัผอ่นมากที่สดุ  นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มาทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาเป็นครัง้แรกและ
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 วนั ซึ่งสอดคล้องกับวชัระเชียงกูล (2560) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเชิงกีฬาจงัหวดับรีุรัมย์ พบว่า ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในแต่ละครัง้
อยู่ที่ 2 วนั  วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาผู้มีอิทธิพลตดัสินใจในการมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาสว่นใหญ่
คือกับเพื่อนซึ่งสอดคล้องกบันิมิต ซุ้นสัน้ (2555) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา: ผู้ เข้าชมและนกัท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่จะมาท่องเที่ยวหรือเข้าชมการ
แข่งขนักับเพื่อน  ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนกัท่องเที่ยวในแต่ละครัง้ประมาณ 2,001-
3,000 บาท ซึ่งด้านค่าใช้จ่ายนีข้ึน้อยู่กับนักท่องเที่ยวเป็นคนก าหนดซึ่งสอดคล้องกับ ปริณา ลาปะ 
(2558)ที่ศกึษาพฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มาแหลง่ทอ่งเที่ยวในจงัหวดันครราชสมีา พบวา่คา่ใช้จ่าย
ในแตล่ะครัง้ที่มาทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 อภิปรายผลเก่ียวกบัความคิดเห็นด้านสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา
ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ด้านบริการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา ได้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ข้อ
ย่อยที่ได้คะแนนสงูสดุคือมีความหลากหลายของกิจกรรมตา่ง ๆการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีให้เลือก ซึ่งท าให้
นกัท่องเที่ยวมีการเลือกเลน่หรือท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามความต้องการของตนเอง   ด้านบคุลากร ได้ระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ข้อยอ่ยที่ได้คะแนนสงูสดุคือ เจ้าหน้าที่/พนกังาน มีมนษุยสมัพนัธ์อธัยาศยัดี
และเป็นมิตรกบันกัท่องเที่ยว สอดคล้องกบั ประกาศิต ทองเจือเพชร (2543) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่
มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเที่ยวประเทศไทยของนกัทอ่งเที่ยวชาวอเมริกา พบวา่นกัทอ่งเที่ยวประทบัใจ
ในการให้บริการที่เป็นมิตรไมตรีของคนไทยที่คอยให้บริการ  ด้านสภาวะทางกายภาพ ได้ระดับความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ข้อยอ่ยที่ได้คะแนนสงูสดุคือ มีบรรยากาศและความสวยงามในการจดัสรรสถานที่
ท่องเที่ยวมีความดึงดดูความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับธัญญพชัร โชติวชิระพงศ์ (2559)ศึกษาปัจจยัที่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกมาทอ่งเที่ยวในประเทศไทยของนกัทอ่งเที่ยวชาวอเมริกา พบว่าปัจจยัทางการตลาด
ที่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวคือด้านสภาวะทางภาพมากที่สดุ ด้านกระบวนการ ได้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก ข้อย่อยที่ได้คะแนนมากที่สดุคือมีกระบวนการรับมือกบัเหตไุม่คาดฝันเช่นมีรถพยาบาล /ทีม
แพทย์คอยช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว กรณีมีอบุตัิเหตุ ด้านการจดัจ าหน่ายได้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก ข้อย่อยที่ได้คะแนนสงูสดุคือ สถานที่ท่องเที่ยวมีระบบการจ าหน่ายตัว๋ที่ดี ซือ้ตัว๋ง่าย เนื่องจากมีการ
จดัระเบียบและระบบในการจ าหนา่ยตัว๋ท าให้สะดวกและรวดเร็ว ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ได้ระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ข้อย่อยที่ได้คะแนนสงูสุดคือสถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่นอินเตอร์เน็ตสอดคล้องกบันิมิต ซุ้นสัน้ (2555) ศกึษาพฤติกรรมและ
ปัจจยัทางจิตวิทยาที่มีผลตอ่การทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา: ผู้ เข้าชมและนกัทอ่งเที่ยว พบวา่นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่
รับรู้และทราบกิจกรรมหรือการแข่งขนัทางอินเตอร์เน็ต ด้านราคา ได้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ข้อย่อยที่ได้คะแนนสูงสดุ คือราคาค่าใช้จ่ายต่าง ๆเก่ียวกับการบริการด้านการกีฬามีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัอานภุาพ จิรัฐติกาล (2551) ศึกษาเร่ืองสว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวพบวา่ราคาอาหาร ราคาการบริการมีความเหมาะสมตามบริบท  
 อภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนกัท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของประเทศไทย  เพศชายมกัเลือก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและตอบสนองความต้องการสิ่งใหม่ๆ 
ปัจจัยอายุของนักท่องเที่ยวมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเช่นกนัปัจจัยด้านระดบั
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การศกึษาก็สง่ผลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นผู้ที่มีการศกึษาสงูต้องการบริการคณุภาพท่ีดีกวา่ผู้ทีม่ี
การศึกษาต ่า สว่นอาชีพและรายได้เฉลี่ยของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา เนื่องจากรายได้เป็นปัจจยัที่ก าหนดพฤติกรรมในการเลือกและการตดัสินใจเดินทางทอ่งเที่ยวใน
แตล่ะครัง้  
 อภิปรายผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนกัท่องเที่ยวในภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ปัจจยัด้านบริการการท่องเที่ยวเชิง
กีฬามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเนื่องจากนกัทอ่งเที่ยวบางคนและบางกลุม่มาพกัผอ่นหรือ
มาเลน่กีฬาเป็นหลกัแตถ้่าเลน่กีฬาบางชนิดกีฬาเลน่กบัใครก็ได้ ปัจจยัทางด้านราคา ด้านการจดัจ าหนา่ย 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทัง้มีค่าลงทุนใช้จ่ายอุปกรณ์ 
เคร่ืองเล่นต่าง ๆ การเดินทางมาท่องเที่ยวหลายๆคนจะประหยดักว่า จะลดค่าใช้จ่ายลดลงมาและมี
อาจจะมีการส่งเสริมทางการตลาดในด้านของส่วนลดต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครัง้นีไ้ด้ ด้าน
กระบวนการถ้าระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีประสิทธิภาพถูกต้องและอ านวยความสะดวกให้
นกัทอ่งเที่ยวและนอกจากนีม้ีพนกังานคอยให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการกีฬาหรือแขง่ขนัก็จะท าให้สะดวก
มากขึน้ในการมาทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.แหลง่ท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดสนใจนกัท่องเที่ยวท าให้ต้องควรจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาให้เพิ่มมากขึน้ 
 2.ด้านราคาเน้นท่ีถกูกวา่ภาคใต้และใช้เวลาน้อยกวา่ไมเ่สยีเวลาในการเดินทาง 
            3.ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย เปิดให้จองลว่งหน้าแบบแพคเกจ 
            4.มีการประชาสมัพนัธ์ กระจายข่าวและท าการตลาดเพิ่มเติมโดยรวมกบัสีสนัการท่องเที่ยวใน
ภาคตะวนัออก อาทิ เทศกาลผลไม้ การแสดงโชว์ตา่งๆ  
 
ค าขอบคุณ  
 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขอบคณุคณาจารย์และรศ.กตญัญ ูหิรัญญสมบรูณ์ คณะการบริหาร
และจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  ที่ได้ให้ความรู้และกรุณาช่วยเหลอื
ทัง้การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเป็นอยา่งดี รวมถึงตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเอกสารตา่ง ๆ จนงานวิจยั
เสร็จสมบรูณ์  ขอขอบคณุ คณุปิยพชัร์ วงศ์โดยหวงั ผู้อ านวยการการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย ส านกังาน
กาญจนบรีุ ท่ีให้ค าแนะน าในด้านตา่ง ๆ ผู้วิจยัขอบขอบพระคณุทกุทา่น ณ โอกาสนี ้ 
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ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรกับคุณภาพก าไร   
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationships between Firm’s Credit Rating and Earnings Quality of Listed Firms in 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพก าไร ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ กบักลุม่บริษัทที่ไม่รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  และศึกษาความสมัพนัธ์ของ
อนัดบัความน่าเช่ือถือของกิจการกบัคณุภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในระหวา่งปี 2558 – 2559 โดยใช้แบบจ าลองของ Francis et al. (2004) เป็นตวัวดัคณุภาพก าไรผล
การศึกษาพบว่า  บริษัทที่มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือมีคณุภาพก าไรแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั เมื่อ
เทียบกับบริษัทที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ทัง้นีเ้ ป็นผลจากข้อบงัคบัและมาตรการการเฝา้ระวงั
อันดับเครดิตในอนาคตของสถาบันจัดอันดับ  และผลจากการวิเคราะห์เชิงพหุ พบว่า อันดับความ
นา่เช่ือถือ และขนาดของกิจการมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่คณุภาพก าไรอยา่งมนียัส าคญั จากการทดสอบ
รวมกลุม่ตวัอย่าง  ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นถึง กิจการมีความสามารถในการด าเนินงานสอดคล้องกบัรายการ
คงค้างที่เกิดขึน้ สง่ผลให้มีรายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหารที่ต ่ากวา่ ซึง่ถือวา่มีคณุภาพก าไร
สงู และยงัได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ดีกวา่ด้วยเช่นกนั 
ค าส าคัญ: คณุภาพก าไร, อนัดบัความน่าเชื่อถือ, รายการคงค้างที่เกิดขึน้จากดลุยพินิจของผู้บริหาร 
 

Abstract 
  The objectives of this study are (1) to compare the earnings quality of listed companies 
with and without credit ratings and (2) to investigate the relationships between firm’s credit 
ratings and earnings quality of listed companies in Stock Exchange of Thailand for the year 2015 
to 2016. Earnings quality is measured using Francis et al., 2004 model. The results show that 
earnings quality of listed companies with credit ratings is significantly different to compare 
without credit ratings which may be caused by the regulations surveillance credit watch of the 
rating institution. Besides this, the results from regression analysis show that credit ratings and 
firm size are significant relationships with earnings quality. Overall, the findings demonstrate that 
the ability of the firm to operating accords the accrual results in the discretionary accrual to less 
than and with higher earnings quality and better credit rating as well. 
Keywords: earnings quality, credit rating, discretionary accruals 
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บทน า  
 อนัดบัความนา่เช่ือถือหรืออนัดบัเครดติ (Credit Rating)มีบทบาทส าคญัมากขึน้ภายหลงัปี ค.ศ. 
2008 จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกาได้ถูกปรับปรุงให้มีความเป็นกลาง ปราศจาก
ผลประโยชน์ทบัซ้อน และพฒันาให้สามารถประเมินสถานการณ์ถึงระดบัความเสีย่งที่คาดวา่จะเกิดขึน้ใน
ระยะเวลาอนัใกล้ เพื่อเป็นสญัญาณเตือนภยัทางการเงินได้อย่างทนัท่วงทีJoryet al., 2016ได้กล่าวถึง
สถาบนัจดัอนัดบัซึง่เป็นที่ยอมรับกนัทัว่โลกมี 3 สถาบนัชัน้น า ได้แก่ Standard and Poor’s Corporation 
, Moody’s Investor Service และ Fitch Ratings มีหน้าที่หลกัในการประเมินคณุภาพเครดิตของกิจการ
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ตอ่นกัลงทนุFrost, 2007 ทัง้นีG้ület al.,2018อธิบายมมุมองของผู้ เช่ียวชาญ
ในการวิเคราะห์ด้านเครดิต จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งอตัราส่วนทางการเงินที่
ส าคญั เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกิจการที่ผ่านมา และคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจในอนาคต  ซึ่ง
นกัลงทุนจะได้รับผลการจัดอนัดบัที่มีความถูกต้องและเช่ือถือได้อีกทัง้ Graham et al., 2001 ยงัพบว่า
การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดนโยบายทางการเงิน ท าให้ช่วยลดภาระ
ต้นทนุด้านดอกเบีย้ ลดความไมส่มมาตรของข้อมลูระหวา่งผู้ให้กู้และผู้กู้  และยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
กิจการให้มีความน่าเช่ือถือในขณะที่ Bouwens, 2017กลบัมองวา่ ผู้บริหารอาจมีความพยายามปรับปรุง
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้สงูขึน้ผ่านการจดัการก าไร (earnings management)เพื่อลดความกงัวล
ของนกัลงทนุ สอดคล้องกบั Zhao, 2017 ที่กลา่วถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารของกิจการจะใช้เหตผุลใน
ความพยายามที่จะคงรักษาระดบัหรือเพิ่มระดบัผลคะแนนการจัดอนัดบัโดยใช้ดุลยพินิจในการจดัการ
ก าไรผ่านรายการตามเกณฑ์คงค้าง เพื่อดึงดดูการลงทนุและการหาเงินทนุที่มีต้นทนุที่ต ่ากว่า Lin et al., 
2015ซึ่งโดยทั่วไปตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Financial Reporting Standards : IFRS)เป็นแนวทางปฏิบตัิทางบญัชีเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินหรือนกัลงทนุ
ได้รับข้อมลูที่เป็นความจริง (True) และเป็นธรรม (Fair) Baiget al., 2016 แสดงให้เห็นถึงคณุภาพของงบ
การเงิน  ท่ีสามารถสะท้อนถึงผลการด าเนินตามสภาพเศรษฐกิจอยา่งแท้จริงโดยปราศจากการการใช้ดลุย
พินิจของผู้บริหารในการจดัการก าไร จากความส าคญัของคณุภาพก าไรและการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ยงัไม่สามารถสรุปได้ว่า การที่บริษัทมีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือ จะมีส่วนเสริมสร้าง
คุณภาพก าไรที่ดีขึน้หรือไม่  และบริษัทที่มีและไม่มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ จะสามารถอธิบายถึง
คุณภาพก าไรจากงบการเงิน โดยปราศจากการจัดการก าไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน จึงเป็น
ประเด็นที่ผู้วิจยัสนใจที่จะศกึษาในครัง้นี ้ 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 1. ศกึษาความสมัพนัธ์ของอนัดบัความนา่เช่ือถือของกิจการกบัคณุภาพก าไรผา่นรายการคงค้าง
ที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหาร  
 2. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพก าไร ของกลุ่มบริษัทที่มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ กับกลุ่ม
บริษัทท่ีไมม่ีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) โดย Jensen et al.,1976 มีสมมุติฐานที่กลา่วถึงปัญหาด้าน
ตวัแทน มีอ านาจการตดัสินใจในการบริหารงานแทนตวัการ เมื่อตวัแทนมีความพยายามใช้ดลุยพินิจใน
การควบคุมการปฏิบัติงานของตนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เพื่อสร้างผลก าไรให้มีความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนของตลาด (Market returns)Bell et al.,1968 ดังนัน้ตัวแทนจึงมีแรงจูงใจในการบิดเบือน
ข้อมลูในงบการเงิน เพื่อสร้างผลประโยชน์สว่นตนมากกว่าประโยชน์ที่กิจการควรได้รับด้วยเหตนุีท้ฤษฎี
ตวัแทนจึงถกูน ามาใช้ในการศกึษา  เพื่ออธิบายถึงคณุภาพก าไรของบริษัท  และทดสอบการใช้ดลุยพินิจ
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ของผู้บริหารผ่านรายการตามเกณฑ์คงค้าง  เพื่อแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่
ผู้บริหารคาดหวังไว้ ศิลปะพร 2559 จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาหลกั และมีความส าคัญต่อผู้ ใช้ข้อมูลทาง
การเงิน  
 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบั  มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจทัว่ไป  
โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจของกิจการและประเมินโดยใช้การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน  
งานวิจัยของชุติกาญจน์2547ได้ศึกษาตวัแบบที่ใช้ในการพยากรณ์การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ
กิจการ  พบวา่ข้อมลูทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ สว่นงานวิจยัของ วริยา 
และคณะ 2558  ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือกบัการถือครอง
เงินสดของกิจการ  พบวา่กิจการท่ีได้รับการปรับอนัดบัความนา่เช่ือถือสงูขึน้มีแนวโน้มที่จะถือครองเงินสด
เพิ่มมากขึน้อยา่งมีนยัส าคญัโดยมีความสมัพนัธ์เป็นบวก  เนื่องจากกิจการต้องการท่ีจะรักษาอนัดบัความ
นา่เช่ือถือไว้ในระยะยาวซึง่มีผลตอ่ต้นทนุของแหลง่เงินทนุภายนอก  สว่นงานวิจยัของ  ธนวฒัน์ 2558  ได้
ศึกษาการตกแต่งก าไรของกิจการที่ได้รับการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูขึน้  พบว่ากิจการที่มีการปรับ
อนัดบัเครดิตสงูขึน้มีการตกแตง่ก าไรผา่นรายการค้างรับค้างจ่ายจากดลุยพินิจของผู้บริหาร  เพื่อแสดงผล
ก าไรให้สงูกวา่ที่ควรจะเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับอนัดบัความนา่เช่ือถือให้สงูขึน้เช่นกนั 
 ส าหรับงานวิจยัในตา่งประเทศ  Aliet al., 2015  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอนัดบัเครดิตกบั
โครงสร้างเงินทนุและพฤติกรรมการจดัการก าไรพบวา่  การจดัอนัดบัเครดิตมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้าง
เงินทุน และยงัพบว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัการจดัการก าไรอย่างมีนยัส าคญั  สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Zhao 2017 ได้ศกึษาการจดัการก าไรของผู้บริหารมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจในการให้คะแนน
ของสถาบนัจดัอนัดบัอย่างไร  โดยการทดสอบการจดัการก าไรผ่านรายการคงค้างและการจดัก าไรผ่าน
รายการค้าที่เกิดขึน้จริงพบว่าเหตผุลหลกัในการจดัการก าไรเพื่อให้ได้ผลการจดัอบัเครดิตที่เพิ่มขึน้หรือ
เพื่อคงรักษาระดบัไว้ให้เป็นน่าพึงพอใจ แต่ในทางกลบักันงานวิจัยของ  Gounopoulos 2016ได้ศึกษา
อนัดบัความน่าเช่ือถือกบัการจดัการก าไรผ่านรายการคงค้าง  และการจดัการก าไรผ่านรายการธุรกิจของ
บริษัทมีเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่นกัลงทุนทัว่ไปเป็นครัง้แรก  ( IPO)  พบว่า  บริษัทที่มีการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ  มีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีสว่นในการจดัการก าไรทัง้จากรายการคงค้างและการจดัการก าไร
ผา่นรายการธุรกิจในในปีที่เสนอขายหุ้นใหม่ 
 
วิธีการศึกษา  
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี ้มีลกัษณะเป็นข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data)  เพื่อ
ศึกษาคณุภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ.  2558 - 
2559 ทกุกลุม่อตุสาหกรรม โดยไมร่วมบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน และกลุม่บริษัทท่ีอยูใ่นช่วงฟืน้ฟกิูจการ
หรือเข้าขา่ยถกูเพิกถอน หรือถกูถอดถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และไมร่วมกลุม่บริษัท
ที่มีข้อมลูทางการเงินไม่ครบถ้วนในช่วงที่ท าการศึกษานี ้ โดยมีจ านวนที่ศึกษาทัง้สิน้  608 บริษัท ในการ
ค านวณคุณภาพก าไร ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็นงบการเงินรวมของบริษัท  จาก
ฐานข้อมูลตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) 
และในสว่นของข้อมลูการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจะเก็บรวบรวมจากฐานข้อมลูการเปิดเผยของบริษัท 
ทริสเรทติง้ จ ากดั (https://www.trisrating.com) 
 
 ตวัแบบจ าลองที่ใช้ในการวดัคณุภาพก าไรจากรายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหาร  
ในงานวิจัยนีใ้ช้ตัวแบบในการศึกษาของ  Francis et al., 2004 ซึ่งณัฐชานนท์ 2557 ได้เสนอตัวแบบ
ดงักล่าวเป็นตวัแทนในการวดัคุณภาพก าไรจากข้อมูลฐานบญัชี อีกทัง้ สจัจวฒัน์ 2554 ยงัได้กล่าวถึง
แบบจ าลองดงักลา่วสามารถอธิบายความผนัแปรในรายการคงค้างได้ดีกวา่แบบจ าลองอื่น ๆโดยใช้ข้อมลู

https://www.trisrating.com/
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ทางบัญชีในอดีต (Time Series Accounting Data) ย้อนหลัง 10 ปีจากงบการเงิน (Rolling Ten-year 
Windows) ของแตล่ะกิจการตามตวัแบบดงันี ้
 

𝑇𝐶𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡
 = 𝛽0,𝑖 + 𝛽1,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1

𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽2,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽3,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1

𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽4,𝑖

∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽5,𝑖

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡
+ 𝑒𝑖.𝑡 (1) 

  
โดยที่  TCAi,t = รายการคงค้างหมนุเวียนของบริษัทi ในปีที่ t 
 Ai,t = สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ของบริษัท iในปีที่ t  โดยเฉลีย่ระหวา่งปีที่ tและปีที่ t-1 
 CFOi,t = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงานของบริษัทiในปีที่ t 
 ∆Revi,t = การเปลีย่นแปลงในรายได้หลกัของบริษัทi ในปีที่ tกลา่วคือ ผลตา่งระหวา่ง
รายได้หลกัของบริษัท iในปีที่ tกบัรายได้หลกัของบริษัท iในปีที่ t-1 
 PPEi,t = มลูคา่ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทiในปีที่ t 
 𝑒i,t = คา่ความคลาดเคลือ่นในการประมาณการของบริษัทiในปีที่ t 
 
 การวดัคณุภาพก าไรจากรายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหาร จะใช้ค่าประมาณของ
ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอย(�̂�i,t) โดยจะน าค่าที่ประมาณได้ในแต่ละปีไปหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 𝜎(�̂�𝑖,𝑡)เพื่อหาคณุภาพของรายการคงค้าง หาก 𝜎(�̂�𝑖,𝑡) มีคา่สงูยอ่มหมายถึงคณุภาพก าไรท่ี
ต ่า เพราะมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่นมากณฐัชานนท์ 2557   
 
 ตวัแบบจ าลองในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอันดบัความน่าเช่ือถือกับคุณภาพก าไร 
ผู้วิจยัได้ใช้ตวัแบบในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงันี ้
 
𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡     =      𝛽0 +  𝛽1𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖,𝑡+ 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 +  𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 +

 𝛽5𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡        (2) 
 
โดยที่  𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡 = รายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหารของบริษัท iในปีที่t 
 𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖,𝑡 = ก าหนดให้เป็น “8” ถ้ากิจการได้รับการจัดอนัดบั AAA, 7 คือ AA, 6 คือ A,  
5 คือ BBB, 4คือ BB, 3คือ B, 2คือ CCCและ 1 คือ CC 
 
 การศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใ ช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic)เพื่อวิเคราะห์ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้เข้าใจในลกัษณะของข้อมลูมากยิ่งขึน้  และใช้สถิติเชิง
อนมุาณ(Inferential Statistic)  ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุม่ (T-test) และ
ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) และ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ในการวิจัย ในระหว่างปี 2558 – 
2559 ท่ีมีการด าเนินงานตามปกติ  โดยข้อมลูสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมบริการคิดเป็นร้อยละ 22.86 
(139 บริษัท) รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 20. 89 
(127บริษัท) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.07 (122 บริษัท) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
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อตุสาหกรรมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 11.18 (68 บริษัท) กลุม่อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบริโภค คิดเป็นร้อย
ละ 11.18 (68 บริษัท) กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 7.24 (44 บริษัท) และกลุม่อตุสาหกรรม
ทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 6.58 (40 บริษัท)เมื่อจ าแนกตามกลุม่บริษัทท่ีไมม่ีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
มีจ านวน 498 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 81.91 และเป็นกลุม่บริษัทที่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จ านวน 
110 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 18.09 โดยจ าแนกผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Distribution of Sample Firm-Years by Credit Rating Categories 

 
 จากแผนภูมิที่ 1 บริษัทที่มีผลการจัดอนัดบัเครดิตสงูสดุ  AAAจ านวน 4 บริษัท รองลงมาเป็น
อนัดบัเครดิต AA จ านวน 9 บริษัท อนัดบัเครดิต Aจ านวน 45 บริษัท อนัดบัเครดิต BBB จ านวน 46 บริษัท 
และอนัดบัเครดิตต ่าสดุ BB จ านวน 6 บริษัท 
 
 การวิเคราะห์คณุภาพก าไรของบริษัท  โดยแบ่งเป็นกลุม่บริษัทที่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
และกลุ่มบริษัทที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยัว่าคณุภาพก าไรของ
บริษัททัง้ 2 กลุม่  มีความแตกตา่งกนั  ผู้วิจยัจึงเลอืกใช้สถิติ T-test ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
Table 1  Comparison of Discretionary Accruals for Firm with and without Credit Rating. 

Group N Minimum Maximum Mean S.D t P-value 
WithRating 110 0.00490 0.05482 0.02336 0.01172 6.287 .000 

Without Rating 498 0.00265 0.27644 0.03444 0.03043   
  
 จากตารางที่ 1 แสดงถึงคณุภาพก าไรจากรายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหาร  โดย
กลุม่บริษัทท่ีมีการจดัอนัดบัฯ แสดงคา่รายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหารต ่าสดุอยูท่ี่ 0.00490 
สงูสดุอยู่ที่ 0.05482 และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.02336 ในขณะที่กลุม่บริษัทที่ ไมม่ีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
แสดงค่ารายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารต ่าสดุอยู่ที่ 0.00265สงูสดุอยู่ที่ 0.27644และ
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.03444 ในการอ่านคา่รายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหาร หากค่าที่แสดงมีคา่
สงู  ย่อมหมายถึงคณุภาพก าไรที่ไม่ดี  ในตรงกนัข้าม ค่ารายการคงค้างที่เกิดจากดลุยพินิจของผู้บริหาร 
แสดงค่าที่ต ่า ย่อมหมายถึงคุณภาพก าไรที่ดี ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มมีข้อมูลการกระจายตัวปกติ  และผลการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติT-test แบบ 2 กลุม่ตวัอย่างที่เป็นอิสระต่อกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า คณุภาพ
ก าไรของบริษัททัง้ 2 กลุม่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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Table 2  Correlations between variables. 
 DAC RATE SIZE GROWTH LEVERAGE AUDIT 

DAC 1 -.299** -.293** -.179 .235* -.063 
RATE  1 .460** .238* -.415** -.015 
SIZE   1 -.017 .192* .107 
GROWTH    1 -.021 .174 
LEVERAGE     1 .035 
AUDIT      1 

**, * Significant at the 0.01 and 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสมัพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Cofficient) พบว่า 
อนัดบัความนา่เช่ือถือ และขนาดของกิจการ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัรายการคงค้างที่เกิด
จากดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ -0.299 และ -0.293 ตามล าดับ ที่ระดับ
นยัส าคญั 0.01และยงัพบวา่สดัสว่นหนีส้นิ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัรายการคงค้างที่เกิดจาก
ดลุยพินิจของผู้บริหาร โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.235 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 
Table 3  Result of Multiple Regression Analysis  

Variables Model 1 Model 2 
Constant -2.914*** -1.849*** 
RATE -.031** .049 
SIZE -.045** -.157*** 
GROWTH .026** -.045* 
LEVERAGE -.197 1.127** 
AUDIT .025 -.146 
Adj.R-square   0.039 0.152 
F-value 
P-value 

 5.992 
*** 

4.897 
*** 

N  608 110 
***, ** , *Significant at the 0.01 , 0.05 and 0.10 level(2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลความสมัพนัธ์ระหว่างอนัดบัความน่าเช่ือถือกบัคณุภาพก าไรโดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ Model 1จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  ผลการศึกษาพบว่า รายการคงค้างที่
เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อตวัแปรอนัดบัความน่าเช่ือถือ และขนาดของ
กิจการ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05แต่กลบัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อตวัแปรการเติบโตของกิจการ ที่ระดบั
นัยส าคัญ 0.05 โดยที่ตัวแปรอิสระมีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามได้ ร้อยละ 3.90 ส่วน 
Model 2 จากกลุม่ตวัอย่างมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผลการศึกษากลบัพบว่า รายการคงค้างที่เกิด
จากดลุยพินิจของผู้บริหารไม่มีความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรอนัดบัความน่าเช่ือ แต่กลบัมีความสมัพนัธ์เชิงลบ
ต่อตัวแปรขนาดของกิจการ และการเติบโตของกิจการ อีกทัง้ยังพบความสมัพันธ์เชิงบวกต่อตัวแปร
สดัสว่นหนีส้นิ ที่ระดบันยัส าคญัที่ระดบันยัส าคญั 0.01 , 0.10 และ 0.05 ตามล าดบั โดยที่ตวัแปรอิสระมี
ความสามารถในการพยากรณ์ตัวแปรตามได้ ร้อยละ 15.20  โดยตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามสามารถใช้ในการทดสอบได้ เนื่องจากค่า F-value 
เทา่กบั 5.992 และ 4.897 ตามล าดบั ที่ระดบันยัส าคญั 0.01  
 
สรุป  
 ผลการศึกษาจากการทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มแบบอิสระต่อกัน (T-test) 
สรุปได้วา่บริษัทท่ีมีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ มีคณุภาพก าไรท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  เมื่อเทียบ
กบับริษัทที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทัง้นีเ้พราะสถาบนัจดัอนัดบัมีกระบวนการและขัน้ตอนใน
การให้ความคิดเห็นในผลการจดัอนัดบัที่รัดกมุ  และมีมาตรการเฝา้ระวงัอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนาคต  
(Credit Watch)  โดย ณัฐพล 2558 ได้อธิบายว่าสถาบนัจัดอนัดบัจะได้รับข้อมูลที่ส าคญั ที่บ่งบอกถึง
ความน่าเช่ือถือของกิจการที่เหนือกวา่ข้อมลูอื่น ๆ ที่เปิดเผยอยู่ทัว่ไป หากกิจการมีความพยายามใช้ดลุย
พินิจของผู้บริหารในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่ท าให้ผลการด าเนินงานผิดไปจากเดิม อาจสง่ผลต่อการถกูปรับ
ลดความน่าเช่ือถือในตวักิจการลงได้  จึงเป็นเหตผุลที่สนบัสนนุท าให้คณุภาพก าไรของบริษัทที่มีการจัด
อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นเกณฑ์ที่ดี  เมื่อเทียบกบับริษัทท่ีไมม่ีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  
 และจากการศึกษาความความสมัพนัธ์ระหว่างอนัดบัความน่าเช่ือถือกบัคณุภาพก าไร  สรุปได้
ว่า อนัดบัความน่าเช่ือถือ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัคณุภาพก าไรอย่างมีนยัส าคญั  แสดงให้
เห็นถึงสามารถของกิจการ ในการสร้างกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานได้เพียงพอต่อการรายการคง
ค้างที่เกิดขึน้  และเพียงพอต่อการจ่ายช าระหนีแ้ละดอกเบีย้  ท าให้ลดการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารลงงบ
การเงินของบริษัทจึงสามารถอธิบายคณุภาพก าไรได้ดีกวา่เดิม 
 หากพิจารณาการทดสอบความสมัพนัธ์  เฉพาะบริษัทที่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ กลบัไม่
พบความสมัพนัธ์เพราะด้วยหลกัเกณฑ์ของสถาบนัจดัอนัดบั ในการให้ความเห็นไมไ่ด้ให้น า้หนกัในระดบั
ความเห็นใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากนั ท าให้คุณภาพก าไรในแต่ระดบัมีความใกล้เคียงกัน  แต่กลบัพบ
ปัจจยัด้านขนาดของกิจการและสดัสว่นหนีส้ิน  ที่มีผลต่อคณุภาพก าไรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบั นภพ
รรณ2558  ที่พบวา่ ขนาดของกิจการ และสดัสว่นหนีส้นิมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพก าไรอยา่งมีนยัส าคญั 
เพราะขนาดกิจการที่เพิ่มขึน้ย่อมแสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และมีกระแสเงินสดรับที่
เพียงพอ  ในขณะที่สดัส่วนหนีส้ินเมื่อมีมากขึน้ย่อมแสดงถึงภาระหนีส้ินที่บริษัทต้องแบกรับเพิ่มขึน้ ซึ่ง
น าไปสูก่ารผิดนดัช าระหนีไ้ด้  เมื่อกระแสเงินสดรับในอนาคตไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายช าระหนี ้ หรือมีความ
พยายามในการใช้ดลุยพินิจในการใช้วิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่จะช่วยลดโอกาสในการละเมินเง่ือนไขสญัญา
กู้ยืม  จึงเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อคณุภาพก าไรของบริษัทที่มีผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครัง้นี ้ไม่พบความสมัพนัธ์ของส านกังานสอบบญัชีต่อคณุภาพก าไรอีกด้วย  ดงันัน้นกัลงทุน
สามารถใช้ปัจจยัด้านการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือและปัจจยัอื่น ๆ  มาประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ
เพื่อคลายความกงักลหรือลดความเสีย่งให้สอดคล้องกบัผลตอบแทนที่คาดหวงัไว้ได้เช่นกนั 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษากระบวนการยอมรับนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้า         
ขึน้ทะเบียนตามโครงการ “ร้าน A-Shop” จังหวดัพิจิตร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยท าการรวบรวม
เอกสารที่เก่ียวข้องและรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึร่วมกบัการสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม 
ผู้วิจยัเลอืกผู้ให้ข้อมลูหลกัแบบเจาะจง โดยระบเุกณฑ์คือเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานระบบรับช าระเงิน
ผ่านแอปพลิเคชนัที่ช่ือว่า “ธ.ก.ส. A-Shop” โดยตรง ท าการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์
แก่นสาระ (Thematic Analysis) น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบความเรียง ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ ประกอบการมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแตกต่างกัน โดยแบ่งผู้ ประกอบการโครงการ                   
“ร้าน A-Shop” จังหวัดพิจิตร ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ ประกอบการลักษณะยอมรับเร็ว (Early 
Adopters) มีกระบวนการตัดสินใจเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้ ก่อนที่จะเกิดแรงจูงใจ จากนัน้ค่อย
ตดัสนิใจยอมรับนวตักรรมเพื่อน าไปใช้งาน สดุท้ายจึงมีการยืนยนั ซึง่แตกตา่งจากผู้ประกอบการลกัษณะ
ยอมรับปานกลาง (Early Majority) ที่การยอมรับนวตักรรมเกิดจากการจูงใจเป็นอนัดบัแรกสดุ จากนัน้
คอ่ยศกึษาหาความรู้ แล้วจึงตดัสนิใจยอมรับเพื่อน าไปใช้งาน สดุท้ายจึงเกิดการยืนยนัในที่สดุ 
ค าส าคัญ: ร้าน A-Shop, แอปพลิเคชนั ธ.ก.ส. A-Shop, การยอมรับนวตักรรม 

 
Abstract 

 The aim of this research was to study the business innovation adoption processes of 
entrepreneurs that registered under the "A-Shop" project, Phichit Province. The study was based 
on qualitative research including documentary study. Field data were collected by in-depth 
interviews and non-participant observation with the key informants, purposive sampling design 
by specifying the criteria as being an entrepreneur or directly user of "BAAC A-Shop" application. 
Data were analyzed and synthesized by thematic analysis. The results of the research showed 
that the innovation adoption processes of entrepreneurs were different. Divided into two types 
as “Early Adopters” who have innovation-decision process that starts from Knowledge, 
Persuasion, Decision, Implementation, and Confirmation. Which is different from “Early Majority” 
who starts the process with Persuasion, Knowledge, Decision, Implementation, and 
Confirmation.  
Keywords: A-shop, BAAC A-shop application, innovation adoption 
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บทน า  
 ในปัจจุบันผู้ ประกอบการหลากหลายธุรกิจต่างมุ่งเน้นการเป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ มีการ
ปรับเปลีย่นธุรกิจโดยมีการน านวตักรรมเชิงคณุคา่ (Value Innovation) ในรูปแบบการสร้างความต้องการ
ใหม่ (New Demand) และการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) มาปรับใช้ในธุรกิจของตนเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) มากยิ่ งขึน้  (W.Chan Kim และ Renée 
Mauborgne, 2005) ซึ่งนวตักรรมทางธุรกิจที่เก่ียวกบัระบบการรับช าระเงินนัน้ นบัได้ว่ามีความก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยัง้ อีกทัง้รัฐบาลได้มีการผลกัดนัและสนบัสนุนให้มีระบบส าหรับรองรับการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานหรือเรียกว่า “National e-Payment” เป็นการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
เน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่วยให้การท าธุรกิจเกิด
ความคล่องตวั เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน โดยเฉพาะโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์และ
การช าระเงินผ่านสัญลักษณ์รหัสภาพ QR Code (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2559) ผู้ ประกอบการ
หลากหลายธุรกิจได้เลง็เห็นถึงความส าคญัและมีการน านวตักรรมส าหรับการรับช าระเงินในรูปแบบใหม่ๆ 
มาปรับใช้ในธุรกิจของตนมากยิ่งขึน้ เกิดการใช้นวตักรรมส าหรับการรับช าระเงินรูปหลากหลายรูปแบบ 
(แวววาว พานิชชีวะ, 2558) ไมเ่ว้นแม้แตผู่้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัการผลติทางการเกษตร   
 นบัตัง้แต่ที่รัฐบาลน าโดยพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวนัท่ี            
24 เมษายน 2561 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด าเนินการเปิดให้
ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้ขึน้ทะเบียนร้านค้าตามโครงการ            
“ร้าน A-Shop” ซึ่งเป็นโครงการส าหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับช าระค่าสินค้าผ่านช่องทาง
ดิจิทลัได้ โดยใช้ระบบการรับช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันจากการสแกนรหสัภาพ QR Code ที่หน้าบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกรที่มีช่ือวา่ “บตัรเกษตรสขุใจ” ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นขบัเคลื่อนนโยบายสงัคมไร้เงิน
สดและมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ครอบครองบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงเงินในบัตรส าหรับไปใช้ซือ้สินค้าที่ร้าน A-Shop ได้ตามต้องการ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)จึงน าไปสูก่ารที่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัการผลติ
ทางการเกษตรมีการปรับตวัในการยอมรับนวตักรรมการรับช าระเงินรูปแบบใหมน่ีอ้ย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึน้จากที่ไมเ่คยมีการใช้มาก่อน 
ในบริบทประเทศไทยภาคการเกษตรโดยเฉพาะ“ข้าว” ถือเป็นพืชส าคญัที่มีสดัสว่นในผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) สูงถึงร้อยละ 80 กล่าวได้ว่าภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญแก่ครัวเรือน
เกษตรกรไทย (เสาวณี จนัทะพงษ์ และพรชนก เทพขาม, 2561) ซึง่ปริมาณการปลกูข้าวนาปีของเกษตรกร
ปีการผลิต 2558 และ 2559 นัน้ “จงัหวดัพิจิตร” เป็นจงัหวดัที่มีการปลกูข้าวนาปีเฉลี่ยไร่ต่อครัวเรือนสงู
ที่สุดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 30.78 โดยมีเนือ้ที่ปลูกข้าวนาปีทัง้สิน้ 1,541,414.91 ไร่ มีครัวเรือน
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวจ านวน 50,078 ครัวเรือน (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,2559) สง่ผลให้
เกิดความจ าเป็นต้องใช้ปัจจยัการผลติทางการเกษตรในปริมาณมากตามมาเช่นเดียวกนั ซึง่นบัเป็นโอกาส
ทางธุรกิจที่ส าคญัของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ียอมรับและน านวตักรรมการรับช าระเงิน
มาปรับใช้ในธุรกิจของตนที่ปัจจุบนัพบว่ายงัมีผู้ประกอบการร้านค้าที่ขึน้ทะเบียนร้านค้าตามโครงการ 
“ร้าน A-Shop” ในสดัสว่นท่ีถือวา่น้อยมากเมื่อเทียบกบัปริมาณการปลกูข้าวของเกษตรกรทัง้จงัหวดัพิจิตร 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเห็นว่าการขึน้ทะเบียนร้านค้าตามโครงการ “ร้าน A-Shop” ที่มีการใช้แอปพลิเค
ชนั“ธ.ก.ส. A-Shop” ของผู้ประกอบการในธุรกิจภาคการเกษตรนัน้ สว่นหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการ
ยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจ จากการค้นคว้าศกึษางานวิจยัและเอกสารที่เก่ียวข้องพบวา่ยงัไมม่ีการศกึษา
เก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตามโครงการ“ร้าน A-Shop” 
ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่ท าการศกึษากระบวนการยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้
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ทะเบียนตามโครงการ “ร้าน A-Shop” จังหวดัพิจิตรเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการยอมรับนวตักรรมทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงการด าเนินการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 
วิธีการศึกษา 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมลูจาก
การศึกษาเอกสาร และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) ตามประเด็นค าถามที่ตัง้ไว้จน
ข้อมูลอิ่มตวั (Saturation) ร่วมกับการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยท า
การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัการผลิตทางการเกษตรและขึน้ทะเบียน
ตามโครงการ “ร้าน A-Shop” จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 ร้านค้า ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทัง้นี ม้ี เกณฑ์ในการเลือกผู้ ใ ห้ ข้อมูลส าคัญในการศึกษาวิจัย  คือ  เ ป็น
ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง หรือผู้ใช้งานระบบการรับช าระเงินผา่นแอปพลเิคชนัท่ีช่ือวา่ “ธ.ก.ส. A-
Shop” โดยตรงของร้านค้าขึน้ทะเบียนตามโครงการ“ร้าน A-Shop” ที่ตัง้อยู่ของอ าเภอโพทะเล อ าเภอ
เมืองพิจิตร อ าเภอตะพานหิน อ าเภอทบัคล้อ และอ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง จงัหวดัพิจิตร ในปัจจบุนั  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือแนวค าถามสมัภาษณ์ ( Interview Guide) ใช้ค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู สรุปและตีความโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่น
สาระ (Thematic Analysis) และแสดงผลในรูปของความเรียงในการน าเสนอผลการวิจยั ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ลง
ศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ีตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม-กมุภาพนัธ์2562 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษากระบวนการยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตาม
โครงการ “ร้าน A-Shop” จงัหวดัพิจิตรน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้
 ส่วนที่ 1  นวตักรรมทางธุรกิจและการเกิดขึน้ของนวตักรรมโครงการ “ร้านค้า A-Shop” 
 โครงการ “ร้านค้า A-Shop” เป็นโครงการที่เปิดให้ร้านค้าที่จ าหน่ายปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร อาทิ เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง ฮอร์โมน น า้มนัเชือ้เพลงิ อปุกรณ์ทางการเกษตรตา่งๆ เป็นต้น 
สามารถรับช าระเงินจากลกูค้าผา่นทางแอปพลเิคชนัได้ โดยร้านค้าสามารถท ารายการผา่นแอปพลเิคชนัที่
ช่ือว่า “ธ.ก.ส. A-Shop”ท าการสแกนรหสัภาพ QR Code ที่อยู่หน้าบตัรสินเช่ือของลกูค้าที่ช่ือว่า “บตัร
เกษตรสุขใจ” กล่าวได้ว่า ทัง้ระบบรับช าระเงินของร้านค้า A-Shop และบัตรสินเช่ือของลูกค้าเป็น
นวตักรรมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ( Incremental Innovation) ในรูปแบบสว่น
เพิ่ม (Incremental) เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ทีละเล็กละ
น้อยหรือปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบัรูปแบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (ศภุชยั หลอ่โลหการ และปรีดา ยงัสขุ
สถาพร, 2548) โดยที่เปลี่ยนจากการใช้เคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) มาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชัน
บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแทน แตเ่ป็นการใช้งานโดยรับช าระเงินจากบตัรของเกษตรลกูค้าเหมือนกนั 
 นวตักรรมทางธุรกิจของโครงการ “ร้านค้า A-Shop”นี ้เกิดขึน้จากบริบทสิง่แวดล้อมจากภายนอก
เป็นปัจจัยที่ส าคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความจ าเป็นและความต้องการของเกษตรกรลูกค้าที่
ต้องการวงเงินส าหรับจดัหาปัจจยัการผลิตเกิดจากแรงผลกัดนัจากนโยบายรัฐบาลที่ขบัเคลื่อนนโยบาย
สงัคมไร้เงินสดและร้านค้าจ าหน่ายปัจจยัการผลิตที่มีคณุภาพและราคาเป็นธรรมเกิดจากความร่วมมือ 
ภาครัฐ  ธ.ก.ส.  ลกูค้า และผู้ประกอบการ เกิดจากบริบทสภาพเศรษฐกิจบริบทสภาพทางภมูิศาสตร์ และ
บริบทเทคโนโลยี และได้รับการกระตุ้นจากสือ่โฆษณาและสือ่บคุคลเมื่อมีการ “เกิดขึน้” ของนวตักรรมทาง
ธุรกิจที่เป็นผลมาจากบริบทจากภายนอก ซึง่ปัจจยัส าคญัอยา่งหนึง่ที่ขาดไมไ่ด้ และงานเขียนของ Everett 
M. Rogers (1983) ได้เขียนอยา่งละเอียด นัน่คือ ผู้ยอมรับนวตักรรม (Adopter) ในท่ีนีค้ือ “ผู้ประกอบการ” 
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แม้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจประเภทเดียวกนั รูปแบบธุรกิจเหมือนกนั แต่ลกัษณะของผู้ประกอบการ
แตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง สง่ผลให้กระบวนการการยอมรับนวตักรรมแตกตา่งกนั 
 ส่วนที่ 2  กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผู้ประกอบการโครงการ “ร้านค้า A-Shop” 
 จากแนวคิดของ Everett M. Rogers (1983:247) ได้กล่าวถึงประเภทผู้ ยอมรับนวัตกรรมไว้
จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ ผู้ น าการยอมรับ (Innovators) ผู้ ยอมรับเร็ว (Early Adopters)ผู้ ยอมรับปาน
กลาง (Early Majority)ผู้ ยอมรับค่อนข้างช้า (Late Majority) และผู้ ยอมรับช้า (Laggards)แต่ผลจาก
การศึกษาครัง้นีพ้บวา่ผู้วิจยัสามารถจ าแนกประเภทผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตามโครงการ “ร้าน 
A-Shop” จังหวัดพิจิตร ตามคุณลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogersได้เป็น 2ประเภทคือ
ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) และผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับปานกลาง (Early 
Majority)โดยที่ผู้ประกอบการทัง้ 2 ประเภทนีม้ีกระบวนการยอมรับนวตักรรมแตกตา่งกนั  
 ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters)มีกระบวนการตดัสินใจเร่ิมจากการศึกษา
หาความรู้ ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้งาน(Knowledge) ตามมาด้วยการจงูใจในลกัษณะที่ชอบ
ก่อนจึงท าการประเมินถึงความเหมาะสมและผลดีที่จะเกิดกบัธุรกิจของตน(Persuasion) ก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Decision) และน าไปใช้งาน ( Implementation) จากนัน้จึงมีการยืนยัน 
(Confirmation) จะเห็นได้ว่า กระบวนการตดัสินใจของผู้ประกอบการดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Everett M. Rogers (1983:163) ซึ่งจากการศึกษาผู้ วิจัยจึงพฒันาเป็นแบบจ าลองกระบวนการยอมรับ
นวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters)โดยที่มีความเช่ือมโยงถึง
ปัจจัยภายนอกอนัเป็นปัจจัยส าคญัที่ก่อให้เกิดการตดัสินใจตลอดทัง้กระบวนการ มีการเช่ือมโยงถึงผู้
ยอมรับนวตักรรมที่มีบริบททางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดกระบวนการตดัสินใจที่ แตกต่างกนั 
น าไปสูก่ารยอมรับนวตักรรมในท้ายที่สดุ ดงันี ้

แบบจ าลองที่ 1 กระบวนการยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตาม 
โครงการ “ร้าน A-Shop” จงัหวดัพิจิตร ประเภทผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) 
ที่มา : ผู้วิจยั 
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 ส าหรับผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับปานกลาง (Early Majority)เป็นกลุ่มที่ยอมรับนวตักรรม
ทางธุรกิจได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่น แต่ใช้เวลานานกว่าผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early 
Adopters)ซึ่งมีกระบวนการยอมรับนวตักรรมเร่ิมจากการจูงใจ (Persuasion) ซึ่งมีการจูงใจจากความ
ถนดัและผลลพัธ์จากการใช้เคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของ ธ.ก.ส. ที่ได้ใช้งานมานานกว่า5 ปี
และเกิดแรงจูงใจจากบคุคล เช่น ลกูค้าที่ครอบครองบตัร เลียนแบบพฤติกรรมจากผู้ประกอบการร้านค้า
อื่นๆ และผู้ประกอบการประเภทนีไ้ม่ได้ศึกษาหาความรู้หรือข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองมากนักแต่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่นมากกว่าหลังจากมีแรงจูงใจจึงค่อยตามมาด้วยการศึกษาหาข้อมูลโครงการ 
(Knowledge) ในเร่ืองการใช้งาน เง่ือนไขของโครงการ ความเหมือนหรือต่างจากระบบเดิม และมีการ
ตดัสนิใจยอมรับนวตักรรม (Decision) เพื่อน าไปใช้งาน (Implementation) โดยสว่นใหญ่จะมอบหมายให้
ผู้ที่เก่ียวข้องในร้านค้าเป็นผู้ ใช้งานระบบเนื่องจากมีความกงัวลขัน้ตอนการใช้งานและได้มีการยืนยันใน
ที่สดุ (Confirmation) จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับปานกลาง (Early Majority)มี
กระบวนการตดัสินใจที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Everett M. Rogers (1983) เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจเร่ิมจากการจูงใจ (Persuasion) เป็นอันดับแรก ผู้ วิจัยจึงพัฒนาเป็นแบบจ าลองกระบวนการ
ยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับปานกลาง (Early Majority)ดงันี ้
 

แบบจ าลองที่ 2 กระบวนการยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตาม 
โครงการ “ร้าน A-Shop” จงัหวดัพิจิตร ประเภทผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับปานกลาง (Early Majority) 
ที่มา : ผู้วิจยั 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

335 

 ส่วนที่ 3 การยอมรับนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโครงการ “ร้านค้า A-Shop” 
 ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตามโครงการ “ร้าน A-Shop” ของจงัหวดัพิจิตร จะมี
กระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมที่แตกต่างกัน แต่ผู้ประกอบการทุกร้านค้ามีรูปแบบการยอมรับ
นวตักรรมที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นรูปแบบยอมรับนวตักรรมแบบต่อเนื่อง ด้วยความตัง้ใจที่จะใ ช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมมีส่วนในการการบอกต่อและแนะน าแก่ผู้ ที่เก่ียวข้อง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ คือการรับรู้รับทราบถึงคณุลกัษณะของนวตักรรม 4 ประการ 
ได้แก่ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ความเข้ากันได้ (Compatibility) ความ
ซบัซ้อน (Complexity) และความสามารถสงัเกตได้ (Observability) ซึ่งแตกต่างจากแนวความคิดเร่ือง
การยอมรับคณุสมบตัิของนวตักรรม (Perceived Attributes of the Innovation) ของ Everett M. Rogers 
(1983: 170) ที่มีองค์ประกอบทัง้หมด5 ประการเนื่องจากผู้ประกอบการ ร้าน A-Shopของจงัหวดัพิจิตรทกุ
ร้านมิได้มีการทดลองใช้งานระบบก่อนที่จะยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจ ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองความสามารถ
น าไปใช้ทดลองได้ (Trialability) จึงไมส่ง่ตอ่การตดัสนิใจในการยอมรับนวตักรรมของผู้ประกอบการ 
 
สรุป  
 ประเด็นการยอมรับนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตาม
โครงการ “ร้าน A-Shop” จังหวัดพิจิตร  
 ผู้ วิจัยพบว่าเหตุผลของการยอมรับนวัตกรรมทางธุรกิจร้านค้า A-Shop ของผู้ ประกอบการ
ลักษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) เช่นเดียวกับผู้ ประกอบการลักษณะยอมรับปานกลาง (Early 
Majority) คือ ต้องการขยายฐานลูกค้า ดังนัน้ การขยายฐานลูกค้า เป็นเหตุผลหลักของการยอมรับ
นวตักรรมและเข้าร่วมโครงการ “ร้าน A-Shop” ของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผลลพัธ์เหมือนกนัและตา่งมอง
ว่านวตักรรมทางธุรกิจนีเ้ป็นสิ่งส าคญัที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัเพราะช่วยในการตอบสนอง
ความต้องการใหม่ๆ ของเกษตรกรลกูค้าได้แตผู่้ประกอบการทัง้ 2 ประเภทก็มีความแตกตา่งในรายละเอยีด 
โดยพบวา่ ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) ต้องการขยายฐานลกูค้าที่ครอบครองบตัร
สนิเช่ือเพื่อลดความเสีย่งจากการขายในรูปแบบเครดิตหรือเงินเช่ือ แตผู่้ประกอบการลกัษณะยอมรับปาน
กลาง (Early Majority) ต้องการขยายฐานลกูค้าเพราะต้องการสร้างยอดขายเพิ่ม 
 ประเด็นกระบวนการยอมรับนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียน
ตามโครงการ “ร้าน A-Shop” จังหวัดพิจิตร 
 ผู้ วิจัยพบว่าผู้ ประกอบการลักษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) มีกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมที่แตกต่างจากผู้ ประกอบการลักษณะยอมรับปานกลาง ( Early Majority) เนื่องจาก
ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่หาข้อมลูความรู้เพิ่มเติมจาก
การได้ข้อมลูโครงการมีการศึกษาว่านวตักรรมนัน้เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ สามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก 
พร้อมกับทราบถึงประโยชน์ของการใช้นวตักรรม ชอบการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ เรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยี
ใหม่อยูส่ม ่าเสมอมีการจดัการทางการเงินที่เข้ากนัได้กบัรูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินยคุใหมแ่ละวิถี
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของตน(Al-Jabri และ Sohail, 2012)แต่ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับปาน
กลาง (Early Majority) ไม่ได้มีการสืบค้นข้อมลูโครงการเพื่อน ามาปรับใช้กับร้านค้าของตน แต่เป็นการ
ได้รับการกระตุ้นและแรงจูงใจจากการปฏิสมัพนัธ์กับผู้อื่น ทัง้ยงัมีความต้องการที่จะใช้นวตักรรมใหม่
เลยีนแบบผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
 ผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับเร็ว (Early Adopters) และผู้ประกอบการลกัษณะยอมรับ   ปาน
กลาง (Early Majority) มีความแตกต่างกนัในเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ ระยะเวลาในการตดัสินใจ และ
การใช้งานนวัตกรรม แต่มีความเหมือนกันเร่ืองรูปแบบการยอมรับนวัตกรรม โดยผู้ประกอบการทัง้2 
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ประเภทมีการยอมรับนวตักรรมทางธุรกิจในรูปแบบยอมรับแบบตอ่เนื่อง ด้วยความตัง้ใจที่จะใช้งานอยา่ง
ตอ่เนื่อง พร้อมมีสว่นในการการบอกตอ่และแนะน าแก่ผู้ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
นับตัง้แต่เ ร่ิมต้นและมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความราบร่ืน และขอขอบคุณ
ผู้ประกอบการร้านค้าขึน้ทะเบียนตามโครงการ “ร้าน A-Shop” จงัหวดัพิจิตร ที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมลูใน
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้
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บทคดัย่อ 
 มีตวัอย่างให้เห็นว่าบางคนนัน้การท าธุรกิจเสริมสามารถเปลี่ยนแปลงพนกังานเงินเดือนธรรมดา
หนึ่งคนให้ประสบความส าเร็จหรืออาจสร้างรายได้ที่มีมัน่คงมากวา่อาชีพหลกัจนเป็นแรงบนัดาลใจให้หลาย
คนอยากริเร่ิมท าธุรกิจ การวิจยัครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาจ านวนผู้ที่ท าธุรกิจอาชีพเสริมและวิธีการ
บริหารปัจจยัในการด าเนินธุรกิจของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีการท าธุรกิจเสริม โดย
การผสมผสานวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคณุภาพ ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนกังานการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ จ านวน 552 คน เลอืกกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 232 คน 
ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นจ านวนคน และร้อยละ และอีกส่วนเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ ที่ท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริม จ านวน 10 
คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการวิ เคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential) และแสดงผลในรูปของความเรียง  
ค าส าคัญ: อาชีพเสริม, ธุรกิจ, พนกังาน 
 

Abstract  
 There were many examples showing that some people doing part time businesses can be 
changed from being regular employees to people with success and able to create very stable income 
which are even more stable than their main careers. Therefore, it becomes an expiration to many people 
to start doing business. The purpose of this research was to study the number of people engaged in 
the part time business and the management of business operation factors of the staffs of the Electricity 
Generating Authority of Thailand with part time business operations by incorporating quantitative 
research and qualitative research methodology. The population were 552 staffs of the Electricity 
Generating Authority: Northern Operations of Thailand. The number of samples were 232 where Simple 
Random Sampling was applied. The research instruments were questionnaires. Data were analyzed by 
using computer software packages. The statistics used in data analysis were number of people and the 
percentage. Key informants included 10 staffs of the Electricity Generating Authority of Thailand with 
part time business. The research instrument was an interview forms. Data were analyzed by 
componential analysis and the results were presented in the form of essays. 
Keywords: a part time job, business, staffs 
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บทน า  
 ปัจจุบนัจะเห็นได้วา่รายได้เป็นสิ่งส าคญัการด ารงชีวิตในสงัคม ในอดีตนัน้คนสว่นใหญ่ ยึดหลกั
เพียงปัจจยั 4 (อาหาร ที่อยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค) แต่เราจะเห็นได้ว่าสมยันี ้เพียงปัจจยั 4ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต “รายได้”ถือเป็นปัจจัยหลกัของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ปัจจุบนัดงันัน้เป็น
เร่ืองที่ส าคญัที่ทกุครอบครัวต้องมีรายได้เสริมหรือมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มเข้ามาเพื่อการด ารงชีวิต
และเพียงพอตอ่ความต้องการใช้จ่ายกบัตวับคุคลรวมถึงครอบครัวนัน้ๆ ยิ่งรายได้ที่เพิ่มขึน้มากเท่าไรยอ่ม
หมายถึงความสะดวกสบายในการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึน้เทา่นัน้ 
 การท าอาชีพเสริมมีแนวโน้มอาชีพใหม่ๆเกิดขึน้ในปัจจุบนัหลายประเภท ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
เงินทนุจ านวนมากหรือเวลามากท าให้หลายคนมีทางเลือกที่เพิ่มขึน้ในการหารายได้อีกช่องทางเพิ่มเติม
จากอาชีพหลกั โดยสามารถใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการท างานประจ ามาท าอาชีพเสริมอีกทัง้เป็นการ
หาประสบการณ์ใหม ่และเพิ่มแรงผลกัดนัในตวัเองให้มากขึน้ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจดัเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีความมัน่คงในการท างาน
สงู เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการด้านพลงังานภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน ด าเนินธุรกิจ
หลกัในการผลิต จดัให้ได้มา และจ าหน่ายพลงังานไฟฟา้ พร้อมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักิจการไฟฟา้
ภายใต้กรอบพระราชบญัญัติ กฟผ.ในสว่นฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยนัน้มีสถานที่ตัง้ที่จงัหวดัพิษณโุลกมีหน้าที่ดแูลการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าระบบสง่ เพื่อความ
มั่นคงและคล่องตัวในการควบคุมและส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า มีพนักงานทัง้หมด 552 คน (กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคลและสายงาน, ตลุาคม 2561) 
 เวลาการท างานของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการท างานในวนัจนัทร์ถึงวนั
ศกุร์  เร่ิมเวลางานตัง่แต ่8.00 น. ถึง 12.00 น. พกัเที่ยง 1 ชัว่โมง และเร่ิมการท างานตอ่ในเวลา 13.00 น. 
ถึง 16.00 น. ซึ่งมีการควบคุมเวลาการท างานด้วยการสแกนบตัรก่อนเข้าและออกที่ท างาน ดงันัน้สิ่งที่
พนกังานท่ีมีธุรกิจเสริมให้ความส าคญั คือ การท าธุรกิจนัน้ต้องมีการบริหารเวลานอกเวลาการท างานเพื่อ
ไมใ่ห้มีผลกระทบกบังานประจ าที่ท าอยู่ 
 งานวิจยันีจ้ึงได้ศึกษาการท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความเข็มงวดในด้านการเข้าออกเวลาท างาน
และพนกังานล้วนท างานอยา่งมีเต็มประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจคือพนกังานจ านวนไมน้่อยมีธุ รกิจอิสระท่ี
ท าเป็นอาชีพเสริม โดยผู้วิจยัสนใจศึกษาการบริหารปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 
คน (Man) เงินทนุ (Money) อปุกรณ์และวตัถดุิบ (Material) และวิธีปฏิบตัิงาน (Method) ของธุรกิจอาชีพ
เสริม จากการมีเง่ือนไขของการท างานประจ าที่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาโดยไม่สามารถให้เวลาของการ
ท างานของอาชีพเสริมมารบกวนในเวลาท างานปกติ 
 
วิธีการศึกษา(Research Methodology) 
 การศึกษาเร่ือง การท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ ผู้วิจยัท าการศึกษาด้วยวิธีแบบผสม (Mixed Method) ขัน้ตอนด าเนินการแรก
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อส ารวจสถิติตวัเลขและประเภทธุรกิจของพนกังาน
ที่ท าธุรกิจอาชีพเสริม ขัน้ตอนด าเนินการที่ 2 วิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาวิธีการ
บริหารปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย คน (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณ์และ
วตัถดุิบ (Material) และวิธีปฏิบตัิงาน (Method)  
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ขัน้ตอนด าเนินการท่ี 1 งานวิจยัเชิงปริมาณ 
 1. ประชากร (Population) และกลุม่ตวัอยา่ง (Samples) ได้แก่ พนกังานทกุคนในการไฟฟา้ฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ โดยมีผู้ปฏิบตัิงานทัง้หมดจ านวน 552 คนสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
จ านวน 232 คน โดยใช้สตูรค านวณของ ทาโร ยามาเน ่ 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ วิจัยจัดท าแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมลูการท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยให้แบบสอบสอบถามกบัพนกังานโดยการ
เข้าหาโดยตรงเพื่อสามารถซกัถามข้อสงสยัได้  
 3. ในการเก็บรวมรวมข้อมลูเชิงปริมาณได้แก่ 1. ข้อมลูทตุิยภมูิ (secondary data) มีการค้นหา
ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆที่ได้มีการศกึษาและเก็บข้อมลูไว้แล้ว คือ ข้อมลูจากกองบริหารทรัพยากรบคุคลและ
สายงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงเอกสารงานวิจยัที่มีเนือ้หาเก่ียวข้องด้วย 2. ข้อมูล
ปฐมภมูิ (primary data) คือ ข้อมลูจากแบบสอบถาม จ านวน 232 ฉบบั เพื่อส ารวจสถิติตวัเลขของคนท่ี
ท าอาชีพเสริมของพนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ 
 4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ หลงัจากเก็บแบบสอบถามจากพนกังานครบทัง้ 
232 ฉบบัแล้ว ผู้วิจยัน าแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมเพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้องของ
แบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหสั (Coding) ตามที่ก าหนดไว้ให้มีมาตรฐานเดียวกนั 
และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยค่าความถ่ี 
(Frequencies) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 
ขัน้ตอนด าเนินงานท่ี 2 งานวิจยัเชิงคณุภาพ 
 1. ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) ได้แก่ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ท า
ธุรกิจเป็นอาชีพเสริมจ านวน 10 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) กล่าวคือ 
คดัเลอืกจากพนกังานท่ีมีความยินดีที่จะให้ข้อมลูการท าธุรกิจ โดยผู้วิจยัมีข้อมลูจากแบบสอบถามข้างต้น 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นแบบสอบถามที่มีแนว
ค าถามเพื่อการสมัภาษณ์ (Interview Guide) โดยใช้ทฤษฎีการบริหารปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน 
เพื่อให้ผู้ถูกสมัภาษณ์สามารถอธิบายการบริหารปัจจัยในการด าเนินการของธุรกิจเส ริมแม้ไม่มีความรู้
พืน้ฐานของทฤษฎี โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถกูสมัภาษณ์สามารถเลา่เร่ืองราวตา่งๆได้อย่างไมม่ี
ตัวก าหนดความถูกหรือผิด และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการและประเภทธุรกิจของผู้ ให้
สมัภาษณ์ เพื่อให้ตรงตามจดุหมายในการศกึษาครัง้นี ้ 
 3. ในการเก็บรวมรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่1. ข้อมลูทตุิยภมูิ (secondary data) ได้แก่ข้อมลู
จากกองบริหารทรัพยากรบคุคลและสายงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมลูการส ารวจจาก
แบบสอบถามในขัน้ตอนด าเนินการที่ 1 รวมถึง แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจยัที่มีเนือ้หาเก่ียวข้อง
ด้วย2. ข้อมลูปฐมภมูิ (primary data) โดยได้มีการรวบรวมข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ จ านวน 10 ฉบบั  
 4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะ
รวบรวมและตรวจสอบวิธีการสมัภาษณ์ด้วยวิธีแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) จากแหลง่ที่มา 3 แหลง่ ได้แก่ เวลา สถานท่ี และ บคุคล เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมลูก่อน
การวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทัง้ใช้การสังเกตในทุกๆประเด็นของผู้ถูกวิจัยในเวลาที่สมัภาษณ์หรือซกัถาม 
รวมถึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือสอบถามผู้ วิจัยหลงัจากสรุปผลการศึกษา จากนัน้
ประมวลผล โดยการจ าแนกหรือการจดักลุม่ข้อมลู และวิเคราะห์แบบสว่นประกอบ ให้เห็นเป็นสว่นๆของ
วิธีการบริหารปัจจยัในการด าเนินธุรกิจตามกรอบของทฤษฎี 4 M(Man, Money, Material, Management) 
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แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด 4 M หมายถึง ปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ปัจจยั คือ คน (Man) เงินทุน 
(Money) อปุกรณ์และวตัถดุิบ (Material) วิธีปฏิบตัิงาน (Method) (เกียรติพงษ์ อดุมธนะธีระ, 2560)  
 1.คน (Man) หมายถึง แนวคิดการบริหารเก่ียวกับคนเพื่อมาช่วยในการท าอาชีพเสริม ซึ่งอาจ
เป็น เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือ ลกูจ้าง ที่ได้รับคา่จ้างจากพนกังานคนนี ้ช่วยให้อาชีพเสริมมีการท างานอย่าง
มีประสทิธิภาพขึน้ในเวลาที่พนกังานเจ้าของธุรกิจไมส่ามารถท างานได้  
 2.เงินทุน (Money) หมายถึง การบริหารจัดการเงินที่ใช้ในธุรกิจ เช่น เงินที่ใช้ในลงทุนเร่ิมท า
ธุรกิจเป็นอาชีพเสริมเร่ิมแรก โดยมีทัง้เงินทนุสว่นตวัและกู้ยืมจากบคุคลอื่น เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือ 
ธนาคาร และเงินหมนุเวียนที่ใช้การด าเนินกิจกรรมของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง  
 3.อปุกรณ์และวตัถดุิบ (Material) หมายถึง การบริหารอปุกรณ์และวตัถดุิบที่ใช้ในการท าธุรกิจ 
 4.วิธีปฏิบัติงาน (Management) หมายถึง วิธีปฏิบัติงานหรือการวางแผนเพื่อช่วยให้ด าเนิน
กิจกรรมของธุรกิจเสริมนัน้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประดิษฐ์ ชาสมบตัิ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2531) ได้ศึกษาเร่ืองการประกอบอาชีพสว่นตวัใน
สาขาเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นหาปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการประกอบ
อาชีพสว่นตวัเพื่ออธิบายถึงความยากง่าย การศึกษาแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 เก็บข้อมลูเก่ียวกบั
ประวัติและผลการด าเนินงานของผู้ประกอบอาชีพส่วนตวั จากข้อมูลกรมแรงงานและส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ขัน้ตอนที่ 2 เป็นการส ารวจแบบสอบถาม จากกลุม่ตวัอยา่ง 235 คน แบ่งเป็น 3 ประเภทกิจการ 
คือ การค้า อตุสาหกรรม หตัถกรรม และบริการ พบว่าปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัอาชีพเสริม คือ ด้านเงินทนุมี
การอาศยัเงินทนุในระยะเร่ิมแรกและระยะด าเนินงานแตกต่างกันตามแต่ละประเภทกิจการ โดยกิจการ
หาบแร่แผงลอยและกิจการท าและซอ่มแซมผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัมีเงินทนุในระยะเร่ิมแรกน้อยสดุ คือ ไม่
เกิน 10,000 บาท โดยเงินลงทนุเร่ิมแรกของกิจการจะน ามาซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์เป็นสว่นใหญ่ มีแหลง่
เงินทนุสว่นใหญ่มาจากเงินออมตวัเองถึงร้อยละ 82 มีการหาอาคารสถานที่โดยสว่นใหญ่ร้อยละ 53 จาก
การใช้อาคารหรือบ้านพกัของตวัเอง รองลงมาร้อยละ 37 คือ สร้างสิ่งก่อสร้างติดกบับ้านพกัอาศยัและผู้
ประกอบอาชีพสว่นตวัได้อาศยัอยูก่รุงเทพฯเป็นเวลานานก่อนที่จะเร่ิมอาชีพสว่นตัว เนื่องจากต้องใช้เวลา
เพื่อหาความคุ้นเคยและประสบการณ์ จึงจะประกอบอาชีพได้ อีกทัง้ร้อยละ 50 เป็นผู้ เคยท างานในกิจการ
หรือโรงงานอื่นมาก่อนท าให้มีประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานในการประกอบอาชีพนัน้ๆในเบือ้งต้น  
 พรทิพย์ รอดพ้น และผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ จิตต์น้อม (2557) ได้ศึกษาเร่ืองกระบวนการจัดตัง้
กองทุนชุมชนกลุ่มอาชีพเสริม หมู่บ้านวังหิน ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจดัการจดัตัง้กองทุนชุมชนกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อน าไปสู่การถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อไป ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลด้วยตัวเองจากการสังเกตและ
สมัภาษณ์ สนทนาแบบกลุม่  สามารถแบง่กลุม่อาชีพเสริมได้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ตีมีด กลุม่จกัรสาร และกลุม่
ปลกูผกั พบว่ามีวิธีการบริหารจัดตัง้กองทุนแบบไม่เป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก การ
บริหารเงินทุนส่วนใหญ่เป็นการให้ยืมเ งินเพื่อซือ้ปัจจัยในการผลิต เนื่องจากเงินของกลุ่มยังไม่มาก
เท่าที่ควร ปัญหาและอปุสรรค์จึงเป็นด้านการด าเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการของกลุม่ติดภาระของ
งานประจ าท าให้ขาดความตอ่เนื่องในการบริหารจดัการ รวมถึงด าเนินการของกลุม่ที่ยงัไมเ่ป็นระบบ  
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กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดปัจจยัการด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน หรือ 4M มาใช้เป็นกรอบในการสมัภาษณ์ เพื่อ
ศึกษาวิธีการบริหารปัจจัยในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการได้ให้พนกังานท าแบบสอบถามเพื่อเป็นการศกึษาจ านวนผู้ท าธุรกิจเสริมจ านวน 232คน 
จากพนกังานทัง้หมด 552 คน พบว่าพนักงานท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริม มีจ านวน 28.4% ของพนกังาน
ทัง้หมดที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ธุรกิจซือ้มาขายไป จ านวน 22 คน คิดเป็น 33.3% ธุรกิจ
ประเภทผลติ จ านวน 25 คน คิดเป็น 37.9% และ ธุรกิจบริการ จ านวน 25 คน คิดเป็น 37.9%โดยพนกังาน
ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สื่อ Online ในการท าธุรกิจ ทัง้นีธุ้รกิจที่ใช้สื่อ Online มากที่สดุ คือ ธุรกิจซือ้มาขายไป 
รองลงมาเป็นธุรกิจประเภทผลิต เนื่องจากธุรกิจซือ้มาขายไปสามารถใช้ประโยชน์จาก Online ช่วยขาย
สินค้าในช่วงที่พนกังานท างานประจ า โดยแนวโน้มลกัษณะสว่นบคุลในการท าธุรกิจเสริมโดยสว่นใหญ่ดู
ได้จากจากตารางที่ 1 (หน้าถดัไป) 
 ลกัษณะส่วนบุคคลที่ท าให้พนกังานมีธุรกิจเสริม คือ พนกังานมีความพร้อมทางด้าน ความรู้ 
เวลา และการเงิน ในระดบัที่เพียงพอตอ่การมีธุรกิจเสริม พนกังานที่มีช่วงเงินเดือน 60,001-70,000 บาท 
มีสดัสว่นการท าธุรกิจเสริม ถึง 50%ซึง่ถือเป็นเงินเดือนท่ีเพียงพอกบัคา่ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัระดบัหนึ่ง
แล้ว ดงันัน้เหตผุลส าคญัของการมีธุรกิจเป็นอาชีพเสริมของพนกังานแหง่นีจ้ึงไมใ่ช่รายได้ ไมส่อดคล้องกบั
การศึกษาของ อไุร ค าสวาสดิ์ (2541) ที่พบว่าปัจจยัที่สง่เสริมการประกอบเสริมในระดบัความเห็นสงูสดุ 
คือ เงินเดือนและสวสัดิการท่ีได้รับไมเ่พียงพอตอ่คา่ครองชีพและคา่ใช่จ่ายในการปฏิบตัิหน้าที่  
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนคนและร้อยละของพนกังานท่ีท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมตอ่พนกังานทัง้หมด 

ลกัษณะสว่นบคุคล จ านวนพนกังานท่ีท าธุรกิจเป็น
อาชีพเสริมตอ่พนกังานทัง้หมด 

ร้อยละ 

 อายกุารท างาน10 - 19 ปี    6 จาก  11 คน 54.5 
 
 
 
 

การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 
เงินเดือน 60,001-70,000 บาทชว่ง
อาย ุ 30 - 39 ปี 
กลุม่ผู้บริหาร 

 22 จาก  43 คน 
6 จาก  12 คน 
16 จาก  35 คน 
26 จาก  78คน 

           51.2 
50.0 
45.7 
33.3 

 เพศชาย  55 จาก 179 คน 30.7 
ที่มา : จากแบบสอบถามของพนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ เม่ือ มกราคม 2562 

การท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมของพนกังานการไฟฟา้ฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตักิารภาคเหนือ 

Money Material 

Method Man 
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 ผู้วิจยัเลือกผู้ ให้ข้อมลูหลกัจากพนกังานที่ท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริม จ านวน 10 คน มาสมัภาษณ์
เพื่อศึกษาวิธีการบริหารปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ แบ่งพนักงานเป็น3กลุ่มประเภทธุรกิจจากสดัส่วน
แบบสอบถามข้างต้น ได้แก่ พนกังานท่ีท าธุรกิจซือ้มาขายไปจ านวน 3 คน(33.3%) พนกังานท่ีท า 
 
ธุรกิจประเภทผลติจ านวน 4 คน (37.9%)และพนกังานท่ีท าธุรกิจบริการจ านวน 3 คน (28.8%) สรุปผลได้
ดงันี ้
 1. ภาพรวมเก่ียวกบัธุรกิจและเหตผุลในการท าอาชีพเสริม  
 จดุเร่ิมต้นการเข้าสูธุ่รกิจเป็นอาชีพเสริมโดยสว่นใหญ่จะมีทกัษะหรือทรัพยากรอยู่แล้ว ในด้าน
ทกัษะ คือ การที่พนกังานมีทกัษะหรือความช านาญเฉพาะด้าน ทัง้ทกัษะที่ไม่เก่ียวกับงานประจ า เช่น 
ทกัษะในการสอนหนงัสือที่เคยสอนเด็กเป็นงานอดิเรกตัง้แตส่มยัเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั และทกัษะที่
เก่ียวกับงานประจ า เช่น การใช้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ผู้ รับเหมาขอความช่วยเหลือในช่วยงานโดย
ไม่ได้มีผลกระทบกบังานหลกั ซึ่งการเร่ิมต้นโดยการมีทกัษะ หมายถึง พนกังานไม่ได้เร่ิมต้นมาจากศูนย์ 
แตม่ีการทดลองการท าธุรกิจและเรียนเรียนรู้สิง่ถกูสิง่ผิดจากประสบการณ์ในชีวิตจริง รู้วา่นี ้คือ สิง่ที่เรารัก
หรือชอบ และเรียนรู้วา่สิง่นีส้ามารถตอ่ยอดเป็นธุรกิจได้สอดคล้องกบัการศกึษาของ ปราโมทย์ พรหมขนัธ์ 
(2546) ที่พบว่าวิธีการเข้าสูอ่าชีพเสริมมีความคล้ายคลงึกนั คือ การทดลองการเร่ิมต้นท าอาชีพเสริมด้วย
ตวัเอง หรืออีกกลุม่จะใช้ความพยายามของตวัเองในการทดลองสิง่ถกูผิด และสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
ประดิษฐ์ ชาสมบตัิ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2531) การมีอาชีพสว่นตวัต้องใช้เวลาเพื่อหาความคุ้นเคยและ
ประสบการณ์ จึงจะประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 50 เป็นผู้ เคยท างานในกิจการหรือโรงงานอื่นมาก่อนท ามีให้
ประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานในการประกอบอาชีพนัน้ๆในเบือ้งต้น 
 ในกรณีที่พนกังานไมม่ีทกัษะ จดุเร่ิมต้นในการท าธุรกิจ คือการหาทรัพยากรที่มีอยูแ่ล้ว เช่น การ
ที่พนักงานมีสถานที่รองรับการท าธุรกิจอยู่แล้วจึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการท าธุรกิจเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น อาคารพาณิชย์ที่ว่างอยู่ สามารถใช้เป็น ร้านขายตุ๊กตา ร้าน
ขายชุดเคร่ืองนอน บ้านที่สามารถต่อเติมใช้ประโยชน์ได้โดยท าเป็น ร้านอาหาร โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประดิษฐ์ ชาสมบตัิ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2531) ท่ีพบว่าการหาอาคาร
สถานท่ีโดยสว่นใหญ่ร้อยละ 53 มาจากการใช้อาคารหรือบ้านพกัของตวัเอง รองลงมาร้อยละ 37 คือ สร้าง
สิง่ก่อสร้างติดกบับ้านพกัอาศยั 
 พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ มีความมัน่คงในเร่ือง
เงินเดือนและสวัสดิการซึ่งพนักงานส่วนใหญ่พอใจในเงินเดือนของตัวเองและไม่ได้มีปัญหาทางด้าน
การเงิน ดงันัน้ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัโดยสว่นใหญ่ไม่ได้มีเหตผุลส าคญัในการท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมคือรายได้ 
เช่น การอยากลองท าอาชีพอื่นนอกจากการท างานปัจจบุนัวา่จะสามารถท าได้ไหม ความชอบในการสร้าง
วิวและต้นไม้จึงคิดอยากท าบ้านให้เป็นร้านอาหารที่ดอูบอุ่นสบายๆและสามารถพาเพื่อนมาสงัสรรค์ได้ 
การท าในสิ่งที่เรารักและถนดัหลงัจากนัน้จึงพบว่าสิ่งนีส้ามารถท าเป็นธุรกิจได้ การซือ้บ้านเพื่อเป็นที่อยู่
อาศยัโดยมีหอพกัและใช้เงินท่ีได้จากหอพกัผอ่นช าระคา่งวดบ้านกบัธนาคาร 
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 ผู้ ให้ข้อมูลหลกัโดยส่วนใหญ่มีวิธีการเลือกธุรกิจจากการเลือกจากสิ่งที่เรารัก ชอบ หรือ ถนดั 
เป็นการสว่นตวั หรือ อาจเป็นภรรยาของเจ้าของธุรกิจ ถ้าภรรยามีสว่นส าคญัในการช่วยท าธุรกิจ เช่น การ
มีภรรยาที่ชอบและมีความสามารถพิเศษในเร่ืองของเสือ้ผ้า การตดัเย็บ ภรรยาจึงเป็นส่วนหลกัในการ
เลอืกท าธุรกิจขายผ้าปทูี่นอน 

 
ภาพที่ 1 Flow Chart การเร่ิมเข้าสู้ธุรกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมลูหลกัโดยสว่นใหญ่ 
ที่มา : จากการสมัภาษณ์ของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ เมื่อ 
มกราคม 2562 
 
 2.วิธีการบริหารปัจจยัในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ 
 การบริหารปัจจัยธุรกิจในการด าเนินธุรกิจด้าน คน (Man)โดยส่วนใหญ่ธุรกิจซือ้มาขายไม่
สามารถด าเนินธุรกิจเพียงบุคคลเดียวได้ เนื่องจากลกัษณะของธุรกิจที่มีช่วงหารายได้ในเวลาท างาน
ประจ า และถ้าไมอ่ยากเสยีประโยชน์ในช่วงเวลานีต้้องหาลกูน้องหรือคนสนิท เช่น มารดา ภรรยา น้องสาว 
หรือลกูจ้างทัว่ไป มาช่วยด าเนินธุรกิจในเวลาที่เจ้าของธุรกิจท างานประจ า การจดัหาและคดัเลือกเลือก
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความพอใจของเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ด าเนินงานเพียงบคุคล
เดียวได้ เนื่องจากสามารถเลือกเวลาท างานของธุรกิจเสริม โดยไม่มีผลกระทบกบัเวลาการท างานประจ า 
เช่น การเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (Consultants) ที่สามารถท างานในช่วงหลงัเลิกงานในวนัจันทร์ถึง
ศกุร์และเสาร์อาทิตย์ จึงไมจ่ าเป็นต้องมีลกูน้องซึง่เป็นงานท่ีรับผิดชอบและดแูลการท างานด้วยตวัเอง และ
โรงเรียนกวดวิชาที่ท่ีสามารถบริหารเวลาให้สอนในช่วงที่ไมก่ระทบกบัเวลาของงานประจ าได้ 
 การบริหารปัจจยัธุรกิจในการด าเนินธรุกิจด้าน เงินทนุ (Money)ธุรกิจประเภทบริการใช้เงินทนุใน
การเร่ิมต้นธุรกิจที่น้อยสดุ เนื่องจากเป็นการลงทนุเพียงครัง้เดียวในการสร้างสถานท่ี เช่น การต่อเติมบ้าน
เป็นโรงเรียนกวดวิชา การสร้างหอพักที่ติดกับตัวบ้าน หรือ บางคนอาจไม่ ต้องการสถานที่ในการ
ด าเนินงานเลยก็ได้ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม (Consultants) อีกทัง้อปุกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจบริการ
ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่ลงทนุเพียงครัง้เดียวในการเร่ิมต้นธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกาอี ้ฯลฯ เป็นอปุกรณ์ที่
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พนกังานสว่นใหญ่มีอยูแ่ล้วจงึไม่จ าเป็นต้องเสยีเงินทนุเพิ่ม ดงันัน้ถ้าเราไมม่ีทนุในการท าธุรกิจลองดวูา่เรา
ชอบหรือสนใจงานอะไรในธุรกิจที่เก่ียวกบัการบริการ เนื่องจากงานบริการใช้เงินทนุน้อยกวา่ธรุกิจประเภท
อื่น และสามารถด าเนินงานได้เพียงคนเดียว สอดคล้องกบัการศึกษาของ ประดิษฐ์ ชาสมบตัิ และผาสกุ  
พงษ์ไพจิตร (2531) ที่พบว่ากิจการท าและซ่อมแซมผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั(ธุรกิจบริการ)มีเงินทนุในระยะ
เร่ิมแรกน้อยสดุโดยเงินลงทนุเร่ิมแรกของกิจการจะน ามาซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นสว่นใหญ่สว่นใน
เร่ืองเงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในธุรกิจเป็นไปแนวทางเดียวกนัคือ มาจากรายได้จากการด าเนินธุรกิจครัง้แล้ว 
สอดคล้องกบัการศึกษาของ ปราโมทย์ พรหมขนัธ์ (2546) ที่พบว่าที่มาของแหลง่เงินทนุของกรณีศึกษา 
คือ การเก็บเงินจากการท าอาชีพหลกั และหมุนเงินโดยการขายของจากครัง้ที่แล้วหรืออาจมีการใช้
เงินเดือนของตวัเองมาช่วยในการหมนุเวยีนจนกวา่จะมีรายได้ของธุรกิจเสริมเข้ามา เช่น การลงทนุท าสวน
ที่ต้องลงทนุในการปลกูต้นไม้เป็นเวลาหลายปีจนกวา่จะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ในระหวา่งนีเ้จ้าของ
ธุรกิจอาจใช้เงินเดือนตวัเองมาช่วยในการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายจนกระทัง้สามารถมีรายได้จากการขาย
ผลผลิตเข้ามา ต้นทุนที่ต้องจ่ายตอนเร่ิมธุรกิจจ านวนมากก็จะจ่ายน้อยลง เป็นค่าปุ๋ ย ค่าแรงงานของ
ลกูจ้างแทน พอเร่ิมมีรายได้เพียงพอแล้ว เงินหมนุหมนุเวียนครัง้ตอ่ไปก็จะเป็นรายได้จากการด าเนินงาน 
 การบริหารปัจจัยธุรกิจในการด าเนินธุรกิจด้าน อุปกรณ์และวตัถุดิบ (Material)การแก้ปัญหา
สินค้าหรืองานขายไม่ออกธุรกิจซือ้มาขายไปมีการแก้ปัญหาในแนวทางเดียวกัน คือการลดราคาสินค้า
และรองลงมาคือการแถมสินค้าที่ขายไม่ออกให้ลกูค้า โดยอาจเป็นการแถมฟรีให้กบัลกูค้าเลย หรือ แถม
กับสินค้าตวัอื่นก็ได้เช่นกัน ผู้ วิจัยพบว่าธุรกิจบริการมีปัญหาของงานที่ขายไม่ออกน้อยมากหรือไม่พบ
ปัญหาเลย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นการบริการแบบงานต่องานจึงสามารถท างานให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ รับบริการได้ เช่น งานท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาเป็นงานท่ีต้องท างานโดยรู้วา่ลกูค้าที่รับบริการคือคน
ใครและมีความต้องการแบบไหน เราจึงสามารถท างานให้เพียงพอและเหมาะสมกับลกูค้าคนนัน้ได้เลย 
ซึง่ถ้าเจอปัญหาแล้วพบวา่มีการแก้ปัญหาของงานในแนวทางเดียวกนั คือ การแก้ไขงานใหมห่รือปรับปรุง
บริการให้ดีขึน้และตรงใจผู้ รับบริการการบริหารวตัถดุิบหรืองานให้เพียงพอต่อการผลิตพบวา่ธุรกิจซือ้มา
ขายไป และธุรกิจประเภทผลติ มีหลกัการบริหารวตัถดุิบแบบเดียวกนัทัง้หมด คือ มีการ Stock สนิค้าหรือ
วตัถุดิบ ที่จะใช้ในการขายหรือการผลิต เนื่องจากเป็น Stock ให้ทนักบัความต้องการของลกูค้า และลด
ต้นทนุของธุรกิจได้หากซือ้ในปริมาณมาก สว่นบริการเป็นการบริการตามความต้องการของลกูค้า ดงันัน้
จึงไม่มีปัญหาในการบริหารงานหรือวตัถุดิบให้เพียงพอ เป็นเหตุผลให้พนกังานที่ท าธุรกิจบริการสนใจ
เลอืกที่จะท าธุรกิจบริการเนื่องจากรับรู้วา่ไมม่ีปัญหาในด้านนี ้
 การบริหารปัจจัยธุรกิจในการด าเนินธุรกิจด้าน วิธีปฏิบตัิงาน (Method)ในเร่ืองการแบ่งเวลา 
พบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัทกุคนมีการแบง่เวลาไปในแนวทางเดียวกนัคือ มีการแบ่งเวลาการท าธุรกิจเพื่อเป็น
อาชีพเสริมหลงัเวลาท างานในวนัจนัทร์-ศกุร์ คือ ช่วงหลงั 4 โมงเย็น เป็นต้นไป และท าทัง้วนัในวนัเสาร์-
อาทิตย์ สอดคล้องกบัการศกึษาของ ศิริวรรณ ภกัดีสวุรรณ (2541) ที่พบว่าเวลาในการท าอาชีพเสริม คือ 
หลงัเวลาราชการของในแต่ละวันและช่วงปิดภาคเรียนในกรณีศึกษาที่มีอาชีพเป็นครูเนื่องจากพนกังาน
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศมีเวลาการท างานท่ีชดัเจนและถ้ามีเหตใุห้ออกนอกสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ท าให้สามารถบริหารเวลามาช่วยในการท าธุรกิจเสริมได้ ไมส่อดคล้องกบัการศกึษาของ พรทิพย์ 
รอดพ้น และผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ จิตต์น้อม (2557) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรค์การท างานเป็นด้านการ
ด าเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการของกลุ่มติดภาระของงานประจ าท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
บริหารจดัการ รวมถึงด าเนินการของกลุม่ที่ยงัไม่เป็นระบบส าหรับพนกังานบางคนที่ต้องออกต่างจงัหวดั
จะจดัสรรเวลาการท าธุรกิจเสริมใหม่เนื่องจากจะเลือกการท างานประจ าเป็นหลกัท าให้ไมม่ีผลกระทบตอ่
การท างานเดิมนอกจากนีผู้้ วิจัยพบว่าธุรกิจบริการมีเป้าหมายที่ค่อยข้างระบุเป็นตวัเลขไม่ได้เนื่องจาก
ธุรกิจบริการมีการลงทนุครัง้แรกที่เป็นเงินทนุก้อนใหญ่ เช่น การซือ้เฟอร์นิเจอร์  การซือ้หนงัสือ เพียงครัง้
เดียวหรือนานๆ ครัง้ ท าให้การด าเนินงานครัง้ถดัไปจะเป็นรายรับท่ีเข้ามาอยา่งเดียวจนกวา่จะครบเงินต้น
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ของการท าธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการคืนทุนที่เร็วมาก เช่น โรงเรียนกวดวิชา การเป็นที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรม (Consultants) รายรับดังกล่าวที่ตามมาจะอยู่ในรูปแบบของค่าแรงของเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจ
ประเภทนีจ้ะการค านวณเปา้หมายของธุรกิจที่ไมซ่บัซ้อนเทา่ธุรกิจประเภทอื่น แตจ่ะบอกในรูปแบบค าพดู 
เช่น ต้องการขยายลกูค้ามากขึน้ การมีเงินหมนุเวียนให้เพียงพอคา่ใช้จ่าย เช่น คา่ไฟ คา่น า้ ตอ่เดือน 
 
 3. ข้อเสนอแนะขอผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 สว่นใหญ่แล้วพนกังานจะมองถึงความคิดเห็นต่อการท าอาชีพเสริมวา่เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั
ตวัเองและครอบครัวอีกทางหนึง่ ซึง่เมื่อมองถึงเหตผุลส าคญัที่ผู้วิจยัสรุปในข้างต้นวา่สว่นใหญ่รายได้เป็น
เพียงปัจจยัเสริมในการท าธุรกิจ แต่ไม่ใช่ปัจจยัหลกัของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท า
ให้พบวา่รายได้เป็นสว่นส าคญัที่น าไปถกูจ ากดัความของค าวา่อาชีพเสริมที่ท าให้ธุรกิจที่ท าอยูน่ัน้สามารถ
อยูต่อ่ได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ อไุร ค าสวาสดิ์ (2541) ที่พบวา่ ความคิดเห็นของการท าอาชีพเสริม 
คือ ท าให้ครอบครัวมีความสขุ และฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึน้ ท าให้รายได้เพิ่มขึน้และลด
ภาระการมีหนีส้นิ และ ปราโมทย์ พรหมขนัธ์ (2546) ที่พบวา่ แรงจงูใจที่มีอิทธิผลในการท าอาชีพเสริม คือ 
ด้านรายได้มากที่สุดรองลงมา คือ เป็นอาชีพที่เร่ิมมาจากทักษะและความชอบ เนื่องจากทักษะและ
ความชอบ เป็นส่วนส าคญัที่ท าให้พนกังานมีความคิดที่จะเร่ิมท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริมที่ท าให้พนกังาน
สามารถเอาศกัยภาพของตวัเองออกมาใช้ได้อยา่งเตม็ที่ ในเร่ืองแนวทางหรือข้อเสนอแนะท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกั
ได้ให้กับผู้ที่สนใจท าอาชีพเสริม แบ่งเป็น ได้แก่ 1. ความรักและความชอบ 2. ความอดทน 3. ทกัษะ 4. 
การแบง่เวลา และ 5. เข้าใจในสนิค้าและบริการของตวัเอง  
  
สรุป 
 พนกังานที่ท าธุรกิจเป็นอาชีพเสริม มีจ านวน 28.4% ของพนกังานทัง้หมด โดยพนกังานส่วน
ใหญ่เลือกท าธุรกิจประเภทผลิตเป็นอันดับหนึ่ง เลือกท าธุรกิจซือ้มาขายไปเป็นอันดับสอง โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ 4M ท าให้ผู้ ริเร่ิมท าธุรกิจเสริมสามารถหาข้อดีและข้อเสียในแต่ละ
ประเภทธุรกิจมาประกอบการตดัสินใจเลอืกลงทนุในธุรกิจที่สนใจได้ ผลการศกึษาพบวา่การบริหารปัจจยั
ธุรกิจในด้านคน (Man) ภาพรวมโดยสว่นใหญ่แล้วธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจประเภทผลิต ไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจเพียงบคุคลเดียวได้ ต้องหาลกูน้องหรือคนสนิท เช่น มารดา ภรรยา น้องสาว หรือลกูจ้างทัว่ไป 
มาช่วยด าเนินธุรกิจ ทัง้นีธุ้รกิจบริการเป็นธุรกิจที่สามารถด าเนินงานเพียงบคุคลเดียวได้ เนื่องจากสามารถ
เลือกเวลาท าธุรกิจเสริม โดยไม่มีผลกระทบกบัเวลาการท างานประจ า การบริหารปัจจยัธุรกิจด้านเงินทนุ 
(Money) ธุรกิจประเภทบริการมีการใช้เงินทนุเร่ิมต้นธุรกิจน้อยที่สดุ โดยเงินทนุหมนุเวียนของทกุธุรกิจมา
จากรายได้ของการด าเนินกิจกรรมครัง้ที่แล้ว การบริหารปัจจยัด้านอปุกรณ์และวตัถดุิบ (Material) ธุรกิจ
ซือ้มาขายไปมีการแก้ปัญหาของสนิค้าขายไมอ่อก คือ การลดราคาสนิค้า รองลงมาอนัดบัสองคือการแถม
สินค้าที่ขายไม่ออกให้ลูกค้า อีกทัง้พบว่าธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจประเภทผลิต มีหลกัการบริหาร
วตัถุดิบแบบเดียวกนั คือ มีการ Stock สินค้าการบริหารปัจจยัธุรกิจด้านวิธีปฏิบตัิงาน (Method) พบว่า
พนกังานมีการแบง่เวลาไปในแนวทางเดียวกนัคือ หลงัเวลาท างานในวนัจนัทร์-ศกุร์ และทัง้วนัในวนัเสาร์-
อาทิตย์ 
 ทัง้นีก้ารเลือกตดัสินใจลงทุนในธุรกิจใดนัน้ส่วนใหญ่มีจุดเร่ิมต้นมาจากพนกังานมีทกัษะหรือ
ทรัพยากรอยู่แล้ว โดยบางคนใช้ทกัษะที่มีเป็นงานอดิเรกเพื่อเพิ่มความช านาญก่อนเร่ิมต้นท าธุรกิจอยา่ง
จริงจงั เช่น การสอนหนงัสือ การท าเพลง ฯลฯ ทัง้นีบ้างคนที่เร่ิมต้นการมีอาชีพเสริมจากความชอบแล้ว
ค่อยพฒันาเป็นทกัษะสว่นสว่นตวัจากนัน้จึงค่อยพฒันาเป็นธุรกิจ อีกด้านหนึ่ง คือ มีทรัพยากรที่วา่งจาก
การใช้ประโยชน์ เช่น บ้านอาคารพาณิชย์ ฯลฯ เมื่อถึงจุดที่พนกังานมีความพร้อมทัง้ด้านความรู้ เวลา 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้าจาก
ร้านธงฟ้าประชารัฐในมมุมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในการศึกษา
วิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้รูปแบบผสมผสาน โดยกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการเลือกซือ้สนิค้าในร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ที่มีอาย ุ20 ปีขึน้ไป และ ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผ่านแบบสอบถาม 400 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสมการ
ถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) และสมัภาษณ์ผู้ประกอบการผลการศกึษาพบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20–34 ปีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้างอิสระ 
มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท สว่นการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ ในมุมมองของผู้ บริโภคและผู้ ประกอบการ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณโุลก ได้แก่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านสง่เสริมการตลาด ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และ 
ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: : ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, ธงฟา้ประชารัฐ  
 

Abstract  
 This research aimed at studying marketing mix factors which influenced behaviors of 
purchasing products from Thong Fa Pracharath shops in a view of consumers and entrepreneurs of 
Thong Fa Pracharath shops in Mueang District, Phitsanulok Province. Researchers applied a mixed 
methods methodology. A sample group was consumers aged older than 20 years old who came to 
buy products in Thong Fa Pracharath shops and Thong Fa Pracharath shops owners in Mueang 
District, Phitsanulok Province. Data was gathered from a sample group of 400 participants by using 
a questionnaire and then was analyzed by applying multiple regression analysis, and also interviews 
were conducted with the entrepreneurs. It was found that a majority of participants were female, aged 
20-34 years old, had an education under an undergraduate study, worked for hire, and had a monthly 
income of 5,001-10,000 Baht. For analyzing marketing mix factors that affected to behaviors of 
purchasing products from Thong Fa Pracharath shops in a view of their consumers and 
entrepreneurs included product and marketing promotion, at the statistically significant level of 0.05. 
Keywords: marketing mix factors, Thong Fa Pracharath 
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บทน า 
 ในช่วงหลายๆปีที่ผา่นมาเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต า่เป็นอยา่งมาก 
หลงัวิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้ งในปี 2540 ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้า เปิดตลาดรับการลงทุน
ต่างชาติเพื่อน าเงินมาบริหารฟืน้ฟูเศรษฐกิจ แต่กลบักลายเป็นการเปิดช่องทางให้ค้าปลีกตา่งชาติเข้ามา
ท าตลาดในไทยด้วยระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade) ที่แตกต่างกับการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) หรือร้านโชห่วยโดยภาพรวมทัง้ประเทศไทย  
กลุม่ร้านค้าโชหว่ยมีสว่นแบง่การตลาดลดลงอยา่งตอ่เนื่อง จากสดัสว่น 50% ในปี 2553 และเหลอื 47 % 
ในปี 2554 และเหลือ 45% ในปี 2555  สวนทางกับการเติบโตของร้านค้าปลีกสมยัใหม่ที่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มขึน้จาก 50% เป็น 55%ในปี 2555 (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย ,2555) ในปี 2560 สง่ผลให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมหรือร้านโชห่วยสว่นใหญ่นัน้ต้องปิดตวั
ยกเลิกกิจการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการแข่งขนัที่สงูมากกับร้านค้าปลีกสมยัใหม่ วนัที่ 1 ตุลาคม 
2560 กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จดัตัง้ โครงการร้านธงฟา้ประชารัฐหรือโครงการธงฟา้ประชา
รัฐขึน้มา เพื่อลดภาระและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกสินค้าในราคาที่ถกูและเป็นธรรม สอดคล้อง
กบัเป็นกลไกที่ส าคญัของโครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์  จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เพื่อช่วยเหลอืคา่ครองชีพประชาชน 
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยสามารถน าบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมารูดซือ้สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม
หรือร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้  ตามเง่ือนไขโครงการนัน้ ประชาชนที่ลงทะเบียนจะ
ได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐที่สามารถน าไปรูดเพื่อซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคได้เดือนละ 200 บาทส าหรับผู้มี
รายได้เกินปีละ 30,000 บาท และเดือนละ 300 บาท ส าหรับผู้มีรายได้ไมเ่กินปีละ 30,000 บาท ส าหรับผู้
ที่ไม่มีบตัรสวสัดิการแห่งรัฐก็สามารถเลือกซือ้สินค้าได้เช่นกันโดยช าระเงินด้วยเงินสดเหมือนกบัร้านค้า
ปลีกแบบดัง้เดิมทัว่ไป  โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่
รับบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ โดยร้านค้าที่จะเข้าโครงการ ต้องเป็นร้านค้าที่จ าหนา่ยสนิค้าอยูแ่ล้ว (ร้านค้าปลกี
และร้านโชห่วยท้องถ่ิน) โดยไม่เป็นสาขาของร้านค้าส่งค้าปลีกสมยัใหม่ระดบัประเทศ จ าหน่ายสินค้า
อปุโภคบริโภคมีท าเลที่ตัง้ร้านค้าที่แน่นอนและอยู่ในแหลง่ชุมชน การคมนาคมสะดวก ซึ่งจะด าเนินการ
โดยกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่มีบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสามารถน าบตัรไปรูดซือ้สินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่
ติดตัง้เคร่ืองรูดบตัรอิเล็กทรอนิกส์(EDC: Electronics Data Computer)  โดยจากเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการเข้ามาของร้านสะดวกซือ้ที่สง่ผลให้สว่นแบ่งทางการตลาด
ร้านร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมหรือร้านโชห่วยนัน้ ลดลง ท าให้ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมคอ่ยๆสญูหายซึง่
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของร้านสะดวกซือ้ ท าให้กลไกทางเศรษฐกิจรากฐาน (Local Economy) ของ
ร้านโชห่วยถูกตดัขาดเพราะแข่งขนักับร้านค้าสะดวกซือ้ไม่ได้ รัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือดึงร้านโชห่วย 
กลบัเข้ามาสู่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน (Local Economy) อีกครัง้ จึงเป็นสาเหตุที่ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐที่ถูกคดัเลือกเป็นจุดรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐนัน้ ต้องไม่มีกลุ่มร้านค้าปลีกสมยัใหม่ หรือร้าน
สะดวกซือ้ เพราะต้องการให้เงินกระจายตวัไปสู่ระบบเศรษฐกิจร้านธงฟ้ามีจะมีป้ายสญัลกัษณ์ “ธงฟ้า
ประชารัฐ” ซึง่จะติดอยูบ่ริเวณหน้าร้านหรือบริเวณชัน้วางสนิค้า  
 พิษณุโลก เป็นจังหวดัหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ าเภอ 
จงัหวดัพิษณโุลกมีร้านธงฟา้ประชารัฐที่สามารถใช้สิทธิบตัรสวสัดิการแห่งรัฐได้นัน้จ านวน 410 ร้าน โดย 
ในเขตอ าเภอที่มีจ านวนร้านธงฟ้าประชารัฐเยอะที่สุดคือ อ าเภอเมืองพิษณุโลก มีจ านวน 103 ร้าน 
(เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์.ร้านค้าธงฟา้ประชารัฐที่สามารถใช้สทิธิบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ, 2561)  
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเห็นว่าโครงการธงฟ้าประชารัฐนัน้เข้ามาเพื่อช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วนัน้ยงัช่วย
สร้างฟืน้ชีวิตร้านโชห่วยขึน้มาอีกครัง้ โครงการธงฟ้าประชารัฐมีการเช่ือมความสมัพนัธ์ในชมุชนผ่านการ
ช าระสินค้าโดยใช้เงินสดและบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เป็นจุดแข็งที่มีความแตกต่างจากร้านสะดวกซือ้และ
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ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมอื่นๆ จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐในมุมมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณโุลก ซึ่งเป็นการศึกษาถึงมมุมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการซือ้สินค้าในร้านธงฟ้าประชา
รัฐว่า มมุมองไปในทิศทางเดียวกนัหรือแตกต่างกนัอย่างไรโดยใช้ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมาเป็น
ตวัก าหนดมมุมองของทัง้สองฝ่าย และน าผลของข้อมลูของทัง้สองฝ่ายมาเปรียบเทียบกนั ซึ่งผลของการ
วิจยัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการไว้เป็นแนวทางวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
ได้ รวมไปถึงผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐน าไปปรับใช้ในการประกอบด าเนินงาน หรือ
ผู้ประกอบการน าไปพฒันาร้านค้าให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ บริโภค โดยศึกษาใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐใน
มมุมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก   
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 โครงการธงฟ้าประชารัฐ หรือ ร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นโครงการแนวทางที่กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ จดัขึน้เพื่อลดภาระคา่ครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซือ้สินค้าในราคา
ที่เป็นธรรม พร้อมทัง้ยงัเป็นกลไกส าคญัของโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ที่ให้ผู้มีรายได้น้อยน าบตัรมา
รูดซือ้สนิค้าราคาประหยดั ซึง่มีวงเงินในบตัรจ านวน 200-300 บาทตอ่เดือน 
 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรที่รัฐบาลมอบสิทธิให้ประชาชนคนไทยผู้ มีรายได้น้อย เพื่อ
ช่วยเหลือแบ่งเบาค่าครองชีพ จ าพวกสินค้าและบริการตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั ลกัษณะของบตัร เหมือน
บัตรประชาชน บัตรเครดิต มีอายุ 5 ปี ที่ตัวบัตรมีชิปการ์ดที่มีข้อมูลของผู้ ถือบัตรบันทึกไว้ ใช้รูดผ่าน
เคร่ืองรับบตัรอตัโนมตัิ(เคร่ือง EDC) 
 2.แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดหรือ 7P’s 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,ปริญ ลกัษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดหมายถึงตวัแปรทางการตลาดที่ควบคมุได้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่เป้าหมายด้วย
เคร่ืองมือดงัต่อไปนี ้1.ด้านผลิตภณัฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4. ด้านการสง่เสริม
การตลาด 5. ด้านบคุคล 6. ด้านลกัษณะทางการภาพ 7. ด้านประบวนการ 
 3.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 Engel, James F, Blackwell, Roger D  &Miniard. (1993). ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ของผู้บริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องโดยตรงในการได้รับการบริโภค และ
บริการหลงัการใช้ รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจที่เกิดขึน้ก่อนและหลงัการกระท ากิจกรรมเหลา่นี ้  
 4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555)ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย 
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ผู้ประกอบการ 

 
 

 

ตวัแปรอิสระ 
Independent Variables 

 
 

ตวัแปรตาม 
Dependent Variable 

 
 

นภทัร ไตรเจตน์ (2558) ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม  
(ร้านโชหว่ย) กรณีศกึษา ในตลาดไท ปทมุธานี 
 ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค
จากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิมในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ประพล จิตคติและคณะ(2561)ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการ
ร้านธงฟา้ประชารัฐต าบลอา่งทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 
 
 5.กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ในการศึกษาวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ที่ประกอบด้วยการวิจยั
เชิงปริมาณ(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรและ
กลุ่มตวัอย่างการวิจัยเชิงปริมาณคือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณโุลก และมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ซึ่งท าการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั และประชากรและกลุม่ตวัอยา่งการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
แบบดัง้เดิมที่ตัง้อยู ่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกที่เข้าร่วมโครงการธงฟา้ประชารัฐ ซึง่ท าการเก็บข้อมลู
จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ตามประเด็นที่ตัง้ไว้จนข้อมูลอิ่มตวั (Saturation) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  
4. ด้านสง่เสริมการตลาด  
5. ด้านบคุคล  
6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
7. ด้านกระบวนการ  
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โดยท าการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐจ านวน 7 ร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
และมีคณุสมบตัิร้านดงันี ้
 1.เป็นร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม จ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค และมีที่ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมอืง จงัหวดั
พิษณโุลก 
 2.สถานท่ีตัง้ของร้านค้าแนน่อนและอยูใ่นแหลง่ชมุชน 
 3.ต้องติดปา้ยสญัลกัษณ์ “ธงฟา้ประชารัฐ” ที่หน้าร้านและบริเวณชัน้วางสนิค้า 
 4.ร้านจะต้องติดตัง้เคร่ืองรับช าระเงินบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ (EDC) 
 5.เป็นร้านท่ีเข้าร่วมโครงการธงฟา้ประชารัฐอยา่งน้อย 1 ปีขึน้ไป 
 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ  คือแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อค าถาม
ออกเป็น 3 ตอนได้แก่ 

1 ข้อค าถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล  
2.ข้อค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลอืกซือ้สนิค้า  
3.ข้อค าถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลอืกซือ้สินค้าร้าน

ธงฟา้ประชารัฐ   
 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ  คือแนวค าถามสัมภาษณ์ ( Interview 
Guide) ประกอบไปด้วยแนวค าถามข้อมลูเก่ียวกับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และพฤติกรรม
การเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐของผู้บริโภคในมมุมองของผู้ประกอบการ โดยข้อค าถามเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของข้อมลูที่จะวิเคราะห์  
และสมมติฐานการวิจยั  ดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  การวิเคราะห์โดยการใช้ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) จ านวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential  Statistics)  เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ  การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยได้เก็บรวบรวมจากเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึงข้อมลู
ที่ได้จาก การสมัภาษณ์แบบเชิงลึก การศึกษาเอกสาร การสงัเกต  น ามา วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ ท า
ความคุ้นเคยหรือศกึษาข้อมลู  ก าหนดกรอบประเด็นของเร่ือง  แปลความของข้อมลูและมีการตรวจสอบ 
เปรียบเทียบและสรุปข้อมลู    
 ทัง้นีผู้้วิจยัได้ลงศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แตเ่ดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2562 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้า
ประชารัฐในมมุมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก สามารถสรุปได้  2
มมุมองดงันี ้
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้า
ประชารัฐในมุมมองของผู้บริโภค 
สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น เพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 ส่วนใหญ่มีอาย ุ อายุ 20-34 ปี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.30 มีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 มีอาชีพรับจ้างอิสระ มี
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จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80และมีรายได้ตอ่เดือน 5,001  – 10,000 บาท มีจ านวน 156 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.00 
 สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
 ด้านผลิตภณัฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านผลิตภณัฑ์อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน
ผลิตภณัฑ์ในหวัข้อ สินค้าสดใหมแ่ละสะอาดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ สินค้ามีคณุภาพและมาตรฐาน
 ด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านราคาอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านราคา
ในหวัข้อราคามีความเหมาะสมกบัคณุภาพสินค้าและมีป้ายราคาสินค้าก ากบัอย่างชดัเจน รองลงมา คือ 
จ าหนา่ยสนิค้าแบบยกแพ็คซึง่มีราคาตอ่หนว่ยถกูกวา่ห้างสรรพสนิค้า   
 ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยในหวัข้อ ร้านค้าตัง้อยูใ่กล้บ้าน แหลง่
ชมุชน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นเวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม ร้านค้าตัง้อยูใ่กล้ที่ท างาน ด้ า น
ส่งเสริมการตลาดผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านส่งเสริม
การตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัด้านสง่เสริมการตลาดในหวัข้อมีการลดราคา แจกสินค้าตามเทศกาลและโอกาส รองลงมา 
คือ รับเปลีย่นคืนสนิค้าเมื่อพบวา่สนิค้ามีการช ารุดหรือเสยีหาย     
 ด้านบคุคลผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นคา่เฉลีย่โดยรวมด้านบคุคลอยูใ่น
เกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านบคุคล
ในหวัข้อผู้ขายพดูจาสภุาพไพเราะ รองลงมา คือ ผู้ขายมีความรวดเร็วและถกูต้องแม่นย าในการช าระเงิน
คา่สนิค้า   
 ด้านกระบวนการผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน
กระบวนการอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัด้านกระบวนการในหวัข้อ การคิดราคา ทอนเงินมีความถกูต้องและรวดเร็วเป็นอนัดบัแรก   
รองลงมา คือ สนิค้ามีวางจ าหนา่ยอยา่งเพียงพอ จ านวนผู้ขายมีเพียงพอในการให้บริการ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในหัวข้อ ร้านค้ามีการติดป้าย
สญัลกัษณ์ธงฟา้ประชารัฐอยา่งชดัเจน เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ พืน้ที่ร้านกว้างว้าง สะอาดเรียบร้อย 
 สว่นท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก  ตวัแปร
อิสระ คือ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ตวัแปรตามคือ ความถ่ีในการซือ้สนิค้าร้านธงฟา้ประชารัฐและ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการซือ้สินค้าโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ในการหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภค ณ ระดบั
ความเช่ือมั่นที่ 95% พบว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้สินค้า
ร้านธงฟา้ประชารัฐ: ด้านความถ่ีในการซือ้สนิค้าร้านธงฟา้ประชารัฐ 

Marketing Mix β SE B t Sig t R Square F 
1  Product -.384 -.128 -2.403 .017 0.088 

 

5.775 
2Promotion .352 .162 2.816 .005 4.539 
3  Place .432 .217 3.961 .000 27.137 

 
ตารางที่  2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้สินค้า
ร้านธงฟา้ประชารัฐ: คา่ใช้จ่ายเฉลีย่ตอ่ครัง้ในการซือ้สนิค้า 

Marketing Mix β SE B t Sig t R Square F 
4. Physical 7.207 .188 3.828 .000 0.036 14.652 

*Significance level (α) 0.05 
 
 จากตารางที่ 1และ 2 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐในมุมมองของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 มีทัง้หมด 4 ปัจจยัคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ปัจจยัด้านสง่เสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าร้านธงฟ้า
ประชารัฐของผู้บริโภคในมุมมองของผู้ประกอบการ 
 กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณโุลก แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัมมุมองของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค วา่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดใดที่สง่ผล
ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้ามาซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นที่ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดงันี ้คือ 1. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ สนิค้าจะต้องมีความหลากหลายทัง้ชนิดสนิค้า และยี่ห้อ
สินค้า เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ติดยี่ห้อสินค้าที่ตนใช้และชอบความหลากหลาย ความแปลกใหม่ของ
สินค้าที่มีให้เลือกซือ้ในร้าน ต้องการสินค้าที่มีแบรนด์ สินค้าก็จะต้องสะอาด ไม่เสียหายและไม่หมดอาย ุ 
2. ปัจจยัด้านราคา ผู้ประกอบการสว่นใหญ่คิดวา่ในเร่ืองด้านราคาไมน่า่จะสง่ผลตอ่ลกูค้าเพราะเนื่องจาก
ร้านธงฟ้าประชารัฐนัน้เป็นร้านที่ต้องขายสินค้าราคาถกูกวา่ร้านอื่นๆอยู่แล้วแต่สง่ผลกบัผู้ประกอบการท่ี
จะต้องท ายงัไงให้ซือ้สินค้าที่น ามาจ าหน่ายต่อได้ในราคาทนุที่ต ่า 3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายนัน้มีผลอย่างมากต่อลกูค้าให้เข้ามาซือ้สินค้าใน
ร้านธงฟ้าประชารัฐ ในเร่ืองการบริการสง่สินค้าถึงที่บ้านของผู้บริโภคหรือเร่ืองสถานที่ตัง้ร้านค้า ถ้าตัง้ใน
สถานที่ที่อยู่ในย่านชมุชนหรือการเดินทางสะดวกสบายก็เป็นอีกเหตผุลหนึ่งที่ผู้บริโภคเข้ามาซือ้สินค้าใน
ร้านธงฟ้าประชารัฐมากขึน้ 4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ผู้ ประกอบการเล็งเห็นถึงการ
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขายตา่งๆ เช่นในเร่ืองของการแจกของขวญัให้ในช่วงเทศกาลตา่งๆ การจดั
โปรโมชัน่ลดราคาสินค้า แจกสินค้ากรณีซือ้สินค้าเยอะๆ และการรับเปลี่ยนคืนสนิค้ากรณีสินค้าหมดอายุ
หรือเสียหาย ซึ่งมีผู้ ประกอบการส่วนน้อยที่คิดว่าการส่งเสริมการตลาดนัน้ไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค 5. ปัจจยัด้านบคุคล ผู้ ประกอบการสว่นใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า ผู้ประกอบการเอง
หรือผู้ขายนัน้จะต้องมีความสนใจต่อลกูค้า มีน า้ใจ มีความเป็นกนัเอง อธัยาศยัที่ดี มีใจรักในงานบริการ 
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการมีความเห็นในทิศทางเดียวกันเลยว่าในเร่ืองการคิดราสินค้า
จะต้องคิดราคาให้ถกูต้องและรวดเร็ว 7. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เร่ืองการติดป้ายสญัลกัษณ์
ร้านธงฟา้ประชารัฐเพื่อบง่บอกถึงร้านนีส้ามารถช าระสนิค้าได้ทัง้เงินสดและบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ  การติด
ปา้ยราคาสนิค้าชัน้วางสนิค้า และการจดัเรียงสนิค้าเพื่อให้ง่ายและสะดวกกบัลกูค้า 
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สรุป  
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ 
5,001-10,000บาทต่อเดือน อายุ 20-34 ปี เฉลี่ยค่าใช้จ่ายการซือ้สินค้าต่อครัง้ 100-200 บาท และส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้างอิสระ การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ทัง้นีเ้พราะผู้บริโภคสว่นใหญ่ที่เลอืกซือ้สนิค้าที่วาง
จ าหน่ายในร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมสว่นใหญ่เป็นอย่างดงัที่กลา่วมา จึงมีเหตผุลที่เลือกซือ้สนิค้าเพราะอยู่
ใกล้บ้านหรือสถานที่ท างานและมีปริมาณการซือ้ต่อครัง้ไม่มาก เพราะการซือ้สินค้าจากร้านค้าใกล้บ้าน
นัน้จะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ถึงแม้การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่า แต่ก็พบว่าในด้านผลิตภณัฑ์นัน้ผู้บริโภคสว่นใหญ่ติดยี่ห้อ ติดแบรนด์สินค้า ที่มี
ราคาสูงกว่าสินค้าราคาทั่วไป หรือเป็นสินค้าที่ออกมาใหม่ ได้รับความนิยม หรือสินค้าสิน้เปลืองเช่น 
เคร่ืองส าอาง เพราะผู้บริโภคนัน้มีก าลงัซือ้สนิค้าที่เพียงพอเนื่องจากสามารถน าเงินสดและเงินจากสิทธิใน
บตัรสวสัดิการแหง่รัฐสง่เสริมให้ผู้บริโภคสามารถมีก าลงัซือ้สนิค้าที่มียี่ห้อหรือสนิค้าที่สิน้เปลอืงมากยิ่งขึน้ 
 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ือง
สนิค้าสดใหมแ่ละสะอาดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ สนิค้ามีคณุภาพและมาตรฐาน และ สนิค้ามีให้เลอืก
หลากหลายยี่ห้อ สอดคล้องกับ นภทัร ไตรเจตน์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
สนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม (ร้านโชหว่ย) กรณีศกึษาในตลาดไท ปทมุธานี  พบวา่ในด้านผลติภณัฑ์
ผู้บริโภคมีความต้องการให้สินค้าภายในร้านมีความทนัสมยั ก าลงัเป็นที่นิยมในปัจจุบนัมีสินค้าไว้คอย
ให้บริการที่หลากหลาย สอดคล้องกบั ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงให้เห็นวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัผลติภณัฑ์ในการตดัสนิใจซือ้สินค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่เป็นสินค้าเก่าเก็บหรือหมดอายุ มีความหลากหลาย ความครบครัน 
รวมถึงความสะอาดของสินค้าภายในร้านโดยสินค้าที่ผู้บริโภคซือ้สว่นใหญ่เป็นสินค้าอปุโภคบริโภค ต้อง
บริโภคทนัที ดงันัน้จึงต้องมีความสดใหม่ ได้มาตรฐาน และปลอดภยัแต่มีสินค้าที่ทางรัฐบาลก าหนดให้
ทางร้านธงฟา้ประชารัฐนัน้บางสนิค้าไมต่รงความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้อง จดัหาสนิค้า
ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนัน้มาจ าหนา่ยในร้านของตนเอง 
 ปัจจยัด้านสง่เสริมการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในเร่ืองมีการลดราคาสินค้าตามเทศกาลและโอกาสเป็นอันดบัแรก รองลงมา รับเปลี่ยนคืนสินค้าเมื่อ
พบว่าสินค้ามีการช ารุดหรือเสียหาย และมีการสะสมเพื่อแลกสมนาคุณ สอดคล้องกับความคิดเห็นใน
มมุมองของผู้ประกอบการสว่นใหญ่ในเร่ืองของการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินค้าตามเทศกาลต่างๆ มีการ
แจกทอง แจกของขวญัตา่งๆในเทศกาล และการรับเปลีย่นคืนสนิค้ากรณีสนิค้าหมดอาย ุสอดคล้องกบั ธีร
ชยั ช้างปลิว (2553) ศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ของประชาชนในเจตต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยั
ด้านการสง่เสริมการตลาดที่ผู้ ให้ข้อมลูให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
มาก ได้แก่ โฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุใบปลวิ การสะสมแต้มส าหรับสมาชิก และมีสนิค้าซือ้ 
1 แถม 1 ให้เลอืกมากมาย มีการแนะน าสนิค้า แผน่ปา้ยการลด แลก แจก แถม ประชาสมัพนัธ์ให้กบัลกูค้า
ได้รับรู้เป็นอยา่งดี 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในเร่ืองร้านค้าตัง้อยูใ่กล้บ้าน แหลง่ชุมชน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาเวลาเปิด-ปิดร้านมีความ
เหมาะสม และร้านค้าตัง้อยู่ใกล้ที่ท างาน เนื่องจากผู้บริโภคสว่นใหญ่นัน้มีอาชีพรับจ้างอิสระ มีเวลาว่าง
ก่อนเข้าท างานส่วนใหญ่จึงรีบมาซือ้สินค้า ส่วนใหญ่ซือ้สินค้าในช่วงเวลา 6.00 – 10.00 น. และรีบไป
ท างาน สอดคล้องกับ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายให้
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ความส าคญัในระดบัมาก คือตัง้อยูใ่กล้บ้าน ที่ท างาน ที่โรงเรียน ที่มหาวิทยาลยั เวลาบริการเปิด-ปิดร้าน
มีความเหมาะสม  
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในเร่ืองร้านค้ามีการติดป้ายสญัลกัษณ์ธงฟา้ประชารัฐอย่างชัดเจน เป็นอนัดบัแรก รองลงมา
พืน้ท่ีร้านกว้างขวาง สะอาดเรียบร้อย ร้านค้าตกแตง่สวยงาม การจดัวางสนิค้าเป็นระเบียบ และมีสถานที่
จอดรถสะดวกสอดคล้องกบั อธิษฐาน จันทร์เต็มและคณะ (2549) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
โครงการธงฟา้ราคาประหยดัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่มีความพงึพอใจในด้านการจดัปา้ยธงฟา้ ปา้ย
โครงการตา่งๆ ที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะวา่จะได้สร้างความรับรู้ให้กบัผู้บริโภคได้อยา่งชดัเจน สอดคล้อง
กบั ประพล จิตคติและคณะ(2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูล
เก่ียวกบัโครงการธงฟา้ประชารัฐการติดปา้ยสญัลกัษณ์ร้านธงฟา้ประชารัฐที่หน้าร้านนัน้เพื่อให้ประชาชน
ทรายว่าทางร้านนัน้เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่รองรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐได้  สอดคล้องกับ นภทัร ไตร
เจตน์ (2558) ได้ศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ (ร้านโชหว่ย) 
กรณีศึกษาในตลาดไท ปทุมธานี  พบว่าการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ท าให้หาสินค้าได้
สะดวก ในขณะท่ีการตกแตง่ร้านค้ามีความปลอดโปร่ง โลง่ สบาย รู้สกึปลอดภยัเมื่อเข้ามาใช้บริการ และ
ร้านค้ามีพืน้ท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภคในมมุมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัทัง้ 4ปัจจยัข้างต้น แต่พบว่า ในด้านช่องทางในการจดัจ าหน่าย โดยผู้บริโภค
ไม่ได้ให้ความส าคญัในด้านการจดัสง่สินค้าถึงที่บ้าน แต่ทางกลบักนัในด้านผู้ประกอบการนัน้กลบัพบวา่
พฤติกรรมของผู้ บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม คือผู้ บริโภคเน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบาย 
ผู้ประกอบการจึงให้ความส าคญัในเร่ืองการบริการขนสง่สินค้าถึงบ้านลกูค้าเพิ่มมากขึน้และในด้านราคา
ผู้บริโภคนัน่ไม่ได้ให้ความส าคญัเพราะรับรู้อยู่แล้วว่าร้านธงฟ้าประชารัฐนัน้ต้องจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
แต่ในทางกลบักันนัน้ผู้ประกอบการพบว่าสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการนัน้บางอย่างไม่ได้เป็นสินค้าที่น ามา
ขายให้ราคาถูกกว่าตามท้องตลาดได้ ผู้ประกอบการจึงใช้วิธีการสัง่สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการนัน้มาเป็น
จ านวนมาก เพราะการสัง่สินค้าจ านวนมากๆจะช่วยลดต้นทุนได้เนื่องจากบริษัทที่ส่งสินค้ามีการแถม
สนิค้าหรือลดราคาต้นทนุให้อีก ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงจะสามารถจ าหนา่ยสนิค้านัน้ได้ในราคาที่ถกู 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอาย ุ20-34 ปี มาก
ที่สดุ และสว่นมากจบในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทแต่
ผู้บริโภคกลุม่นีม้ีความต้องการในการซือ้สินค้าที่มียี่ห้อและแบรนด์มาก ดงันัน้ท าให้ผู้ประกอบการร้านธง
ฟ้าประชารัฐควรจะมุง่ท าการตลาดและมีการก าหนดกลุม่เปา้หมายกบัผู้บริโภคกลุม่นี ้เนื่องจากเป็นกลุม่
ที่มีการซือ้สินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐมากที่สดุ และมีก าลงัซือ้ ด้วยการวางแผนสว่นประสมทางการตลาด
ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนีซ้ึ่งถือว่าช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านตนเองได้ 
และเพื่อผลประโยชน์การจงูใจให้ซือ้ซ า้ 
 
ค าขอบคุณ  
 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
นบัตัง้แต่เร่ิมต้นและมีสว่นส าคญัอย่างยิ่งให้ การวิจยัด าเนินไปด้วยความราบร่ืน และขอขอบคณุผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ 400 คนและผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก ที่ให้
ความร่วมมือให้ข้อมลูในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
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บทคดัย่อ  
 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บริการอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้รูปแบบ 
เชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 385 คน โดยใช้แบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการศกึษาพบวา่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-27 ปี ผู้ ที่ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นมีอาชีพพนักงานเอกชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 501-1000 บาทต่อครัง้ โดยมีความถ่ีในการใช้บริการ 1-2 ครัง้ต่อสองเดือน และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น ซึ่งผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยไป
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจากการทดสอบสมมตุิฐานพบว่า ผลิตภณัฑ์(Product) ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05   
ค าส าคัญ: สว่นประสมการตลาดบริการ 7P, ร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
 

Abstract 
 This research aimed to study the marketing mix affecting the selecting decision on 
Japanese cuisine in the city of Muang district, Pitsanulok province, Thailand. Data was collected 
using a set of questionnaires with a sample 385individuals. Statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and analyzed by a software package 
program. The study found that the majority of respondents in the study were females, aged 
between 20-27, working for private sector. The average of expense on food and service was 
about 501-1000bath per time.The frequency of using service was about 1-2 times every 
2months.  Most of respondents who consume Japanese food never go to Japan. The hypothesis 
testing as categorized revealed marketing mix ( Product) affecting the selecting decision at 
significant level of 0.05. 
Keywords: marketing mix, Japanese cuisine 
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บทน า 
 อาหารญ่ีปุ่ น ขึน้ช่ือ ว่าเป็นอาหารที่ท าให้ชาวญ่ีปุ่ นมีอายุยืนยาวตัง้แต่ใน อดีต อาหารญ่ีปุ่ น
สว่นมากจะใช้วตัถดุิบตามฤดกูาล ซึ่งมีผลต่อการปรับสภาพร่างกายของผู้บริโภคให้สอดคล้องกบัฤดกูาล
ที่เปลี่ยนแปลง ยกตวัอย่างเช่น การรับประทานปลาดิบร่วมกบัวาซาบิ และน า้ส้มสายชูซึ่งมีสรรพคุณใน
การฆ่าเชือ้โรคได้อีกด้วยจึงสามารถกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาของชาวญ่ีปุ่ นในการปรุงอาหาร สามารถ
รับประทานได้อย่างปลอดภยัและมีรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยเหตุผลนีจ้ึงท าให้อาหาร
ญ่ีปุ่ นในประเทศไทยมีราคาค่อนข้างสงู แต่ก็ยงัเป็นที่ต้องการของผู้บ ริโภคที่รักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ
เมนอูาหารประเภทปลาดิบ ซึ่งปัจจบุนัผู้บริโภคมีความสนใจและรักสขุภาพมากขึน้ ท าให้อาหารญ่ีปุ่ นนัน้
เป็นอาหารทางเลอืกส าหรับคนรักสขุภาพ จึงเป็นเหตใุห้ร้านอาหารญ่ีปุ่ นตามตา่งจงัหวดัตา่ง ๆ มีแนวโน้ม
ที่จะเปิดบริการและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค (ข้อมลูอ้างอิงจาก
http://www.th.emb-japan.go.jp เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2561) 
 ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นในปี 2560 ยงัโตได้ที่ 15% หรือมีมลูค่าอยู่ที่ประมาณ 2.2 หมื่น
ล้านบาท และในปี 2561 จะเติบโตต่อเนื่องที่15% เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยงัคงมีการแข่งขนั
รุนแรง ปัจจุบันมีอาหารญ่ีปุ่ นอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 2,000 แห่งในประเทศไทย (เฉพาะร้านที่
ลงทะเบียนบริษัท) และร้านอาหารญ่ีปุ่ นเปิดตวัขึน้อย่างต่อเนื่องและขยายไปตามต่างจังหวดัเพิ่มขึน้ 
7.8% ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนร้านท่ีปิดตวัลงและเปิดใหม ่เขตกรุงเทพมหานครฯ มีจ านวนร้านท่ีปิด
ตวัลง เป็นจ านวน 14 ร้าน แต่ที่ต่างจังหวดักลบัมีร้านที่เปิดใหม่มากถึง 75 ร้าน จึงท าให้เห็นได้ว่าเขต
กรุงเทพมหานครฯ ได้เข้าสูภ่าวะอิ่มตวั ในขณะที่ต่างจงัหวดัยงัเจริญเติบโตต่อไปได้อีก(องค์การสง่เส ริม
การค้าตา่งประเทศของญ่ีปุ่ น 2017) 
 การขยายร้านอาหารญ่ีปุ่ นมาในต่างจังหวดัมากขึน้นัน้แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารญ่ีปุ่ นเป็นที่
นิยมมากขึน้จากเมื่อก่อนนัน้ร้านอาหารญ่ีปุ่ น สว่นใหญ่มีแคใ่นเขตกรุงเทพมหานครแตปั่จจบุนัร้านอาหาร
ได้มีการขยายตวัไปยงัต่างจังหวดัมากขึน้ โดยส่วนมากจะขยายไปยงัพืน้ที่เศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ชลบุรี 
เชียงใหม ่พิษณโุลก เป็นต้น  
 โดยจังหวดัพิษณุโลกนัน้เป็นจังหวดัในภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่1ที่มีประชากรมากที่สุดและ
จงัหวดัพิษณโุลกถือเป็นศนูย์กลางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงเป็นจงัหวดัที่อยูใ่นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลให้เมืองพิษณุโลก
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเมืองอย่างรวดเร็ว และส านักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกประเมินว่า 
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในปี 2561 คาดว่า จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 1.8 ส่งผลให้
เศรษฐกิจในจงัหวดัพิษณโุลกเกิดการขยายตวัและเป็นท่ีจบัตามองแก่นกัลงทนุ(จิรุตม์ วิศาลจิตร 2560) 
 โดยจงัหวดัพิษณโุลกที่มีร้านอาหารญ่ีปุ่ นเข้ามาเปิดด าเนินงาน ซึง่ปี 2559 มีร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ี
เปิดบริการและจดทะเบียนทัง้หมด 3 ร้าน ถดัมาปี 2560 มีร้านอาหารญ่ีปุ่ นทัง้หมด 5 ร้าน และปัจจบุนัมี
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นที่เปิดบริการและจดทะเบียนทัง้หมด  5 ร้าน ได้แก่ ร้าน Fuji Japanese Restaurant, 
ร้าน ไอโกะ(AIKO) ,ร้าน Fin sushi Bar ,ร้าน Mega Sushi ,และร้าน Sashimi lovers ซึง่ผู้วิจยัได้ส ารวจ
เพิ่มเติมพบว่ามีร้านอาหารญ่ีปุ่ นอีก 2 ร้านได้แก่ ร้าน Nami izakaya & Sushi bar ,ร้าน SAKURA 
IZAKAYA และร้าน Penang Steak Brasserie รวมทัง้หมดร้านอาหารญ่ีปุ่ นในอ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณโุลกมีทัง้หมด 8 ร้าน จะเห็นได้ว่ามีอตัราการเติบโตของร้านอาหารญ่ีปุ่ นที่มีจ านวนเพิ่มขึน้และมี
แนวโน้มว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการเปิดด าเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่ นจึงท าให้มีภาวะการแข่งขันที่
สงูขึน้ (สมัภาษณ์ชมรมร้านอาหารญ่ีปุ่ น จงัหวดัพิษณโุลก เมื่อวนัท่ี18 มิถนุายน 2562) 
 เมื่อธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึน้ท าให้แต่ละร้านจ าเป็นต้องมีแบบแผนธุรกิจต่าง ๆ เช่นการ
จดัการสง่เสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลกูค้ามาใช้บริการมากขึน้ทัง้นีย้งัมีอีกหลายปัจจยัที่สามารถท าให้
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ธุรกิจประสบความส าเร็จ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางพฒันาธุรกิจ 
 ซึ่งสว่นประสมการตลาดบริการ 8P ที่น ามากศึกษาในงานวิจยันี ้ธเนศ ศิริกิจ (2560) กลา่วว่า 
ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy), ด้านราคา (Price Strategy), 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place Strategy), ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion Strategy), ด้าน
บรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy), ด้านการใช้พนักงาน (Personal Strategy), ด้านการให้ข่าวสารสู่
สาธารณะ (Public Relation Strategy), ด้านการใช้พลัง (Power Strategy) โดยในงานวิจัยนีใ้ช้ส่วน
ประสมการตลาดทัง้หมด 7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy), ด้านราคา (Price Strategy), 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place Strategy), ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion Strategy), ด้าน
บรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy), ด้านการใช้พนักงาน (Personal Strategy), ด้านการให้ข่าวสารสู่
สาธารณะ (Public Relation Strategy) ในงานวิจัยนี ้และจากการศึกษาพบว่าวิจัยที่เก่ียวข้องในอดีต
พบว่ายงัไม่มีผู้วิจยัใดศึกษาอาหารญ่ีปุ่ นที่ตัง้ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในแง่บริหารธุรกิจเชิง
เปรียบเทียบร้านอาหารญ่ีปุ่ นหลายๆร้าน ในอดีต นายอุกฤษฏ์ พวงสมบตัิ(2557)ศึกษาเร่ืองกรณีศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของลกูค้าใน 
จงัหวดัพิษณโุลก กรณีศกึษา บริษัท ซูชิ จ ากดั สาขาปทมุทอง แตง่านวิจยัที่ศกึษาเปรียบเทียบหลายๆร้าน
พร้อมกนัในเขต อ าเมือง จงัหวดัพิษณโุลกยงัไมม่ีผลการศกึษานี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ 7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy), ด้าน
ราคา (Price Strategy), ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy), ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategy), ด้านบรรจุภัณฑ์  (Packaging Strategy), ด้านการใ ช้พนักงาน (Personal 
Strategy),ด้านการให้ข่าวสารสู่สาธารณะ (Public Relation Strategy) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอาหารญ่ีปุ่ นอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 
สมมุติฐานของการวจิัย 
 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณโุลก อยา่งมาก 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัศึกษาเฉพาะปัจจยัทางธุรกิจที่เป็นทางด้านของการตลาดเท่านัน้โดย
ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ กลุม่ลกูค้าผู้ เข้า
ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกและมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป เนื่องจากบรรลนุิติภาวะ
สามารถตดัสินใจในการซือ้สินค้าหรือเลือกใช้บริการ ผู้ วิจัยจึงเลือกศึกษาคนกลุ่มนีซ้ึ่งท าการเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่ง 385 คน (Cochran, อ้างใน ธีรวฒุิ เอกะกลุ, 2543) ดงันี ้
 

 
 
 
 
 

= 384.16 เทา่กบั 385 ตวัอยา่ง 
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 ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ทา่กบั 385 ตวัอยา่ง 
 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัซึง่ผู้วิจยัได้คดักรองโดยการถามด้วยวาจาวา่เคยมี
ประสบการณ์การเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ลงศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แตเ่ดือน มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2562 และมีขัน้ตอนดงันี ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี 2 สว่นได้แก่ 
สว่นท่ี 1: สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2: สว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P 
การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 

ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและค่า IOC และท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติปรากฏวา่ได้คา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า(Alpha – Coefficient)ซึง่ในงานวิจยันีเ้ทา่กบั 
.825 ซึง่ยอมรับได้ 
 ขัน้ตอนในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยจะเก็บ
แบบสอบถามกบักลุม่ผู้ที่เคยรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ดงันี ้
 

ร้าน ช่วงเวลา 17.00-19.00 / สปัดาห์ 
ร้านท่ี 1 49 
ร้านท่ี 2 49 
ร้านท่ี 3 49 
ร้านท่ี 4 49 
ร้านท่ี 5 49 
ร้านท่ี 6 49 
ร้านท่ี 7 49 
ร้านท่ี 8 49 

 
 ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามผู้ ให้ข้อมลูจากคนที่เดินออกจากร้านอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกตามความ
สมคัรใจ ในการเก็บแบบสอบถามจนครบจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ต้องการ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) ซึง่ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผู้วิจยัท าการส ารวจข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)เพื่อศึกษาปัจจัยทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมลูและวิจยัที่เก่ียวข้องกบัร้านอาหารเพื่อน ามาสงัเคราะห์เป็นข้อมลูในการท าแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมลู   

ส่วนที่ 1 : ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาแจกแจกแจงความถ่ี(Frequency)และค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ส่วนที่ 2: ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.)โครงสร้างแบบสอบถามมีค่า
คะแนนจากระดบัความคิดเห็นแบบมาตรฐานสว่นประมาณค่า5 ระดบัซึ่งใช้การวดัระดบัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดงันี ้
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มากที่สดุ 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
น้อย 2 

น้อยที่สดุ 1 
 
จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว แปลความหมายของคา่คะแนนได้ดงันี ้

 
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 ปัจจยัที่มคีวามส าคญัในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 ปัจจยัที่มคีวามส าคญัในระดบัมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 ปัจจยัที่มคีวามส าคญัในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 ปัจจยัที่มคีวามส าคญัในระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 ปัจจยัที่มคีวามส าคญัในระดบัน้อยที่สดุ 

 
 สว่นที่ 3: การทดสอบสมมตุิฐานใช้คา่สถิติในการทดสอบหาความสมัพนัธ์ที่ระดบั 0.05 และท า
การสมมติฐานว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมตุิฐานที่ตัง้ไว้ ได้แก่Multiple Regression Analysis (การหาค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-27 ปีศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มี
อาชีพพนกังานเอกชน มีระดบัรายได้ไมเ่กิน 17800 บาทตอ่เดือน ความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
1-2 ครัง้ต่อสองเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 501-1000 บาทต่อครัง้และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไป
ประเทศญ่ีปุ่ น 
 สว่นท่ี 2 สว่นประสมการตลาดบริการ 7P 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก ในภาพรวมความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าอันดับหนึ่ง ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบรรจุ
ภณัฑ์, ด้านการใช้พนกังาน ,และด้านการให้ขา่วสารสูส่าธารณะ ตามล าดบั เมื่อแยกเป็นรายด้าน ดงันี  ้
 ด้านผลิตภณัฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมการตลาดบริการอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อนัดบัที่หนึ่ง อาหารมีความสด ใหม่ รองลงมาคือ อาหารมีความสะอาด , วตัถุดิบที่ใช้มี
คุณภาพสูง, มีเมนูให้เลือกหลากหลายประเภทแตกต่างไปจากร้านอื่น , เชฟมีใบรองรับเก่ียวกับการ
ท าอาหารญ่ีปุ่ นแบบต้นต ารับและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั 
 ด้านราคา ความคิดเห็นท่ีมีตอ่สว่นประสมการตลาดบริการอยูใ่นระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อนัดบัที่หนึ่งราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของอาหารรองลงมา คือ ระดบัราคามีความหลากหลายที่
ผู้บริโภคสามารถจบัต้องได้ และลกูค้าสามารถเลือกวิธีช าระค่าบริการ เช่น จ่ายบตัรเครดิตหรือช าเงินสด 
ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมการตลาดบริการอยู่ในระดบัมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอันดับที่หนึ่งมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รองลงมาคือ
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สถานที่ร้านมีป้ายบอกอย่างเห็นเดน่ชดั, มีบริการเดลิเวอร่ีในการสง่อาหารถึงที่, และมีบริการรับจดัเลีย้ง
ภายในสถานท่ีและ/หรือนอกสถานท่ีตามล าดบั 
 ด้านการสง่เสริมการตลาด ความคิดเห็นที่มีตอ่สว่นประสมการตลาดบริการอยูใ่นระดบัมากเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าอนัดบัที่หนึ่งมีโปรโมชัน่ใหมท่กุเดือนรองลงมามีสองปัจจยัเท่ากนั คือ มีป้ายแสดง
การลดราคาสินค้าโดยบอกทัง้ราคาเดิมหรือราคาใหม่หรือมีข้อมลูสว่นลดและมีบริการสมคัรบตัรสมาชิก
เพื่อสว่นลดและวนัพิเศษของลกูค้า เช่น วนัเกิด เป็นต้น ตามล าดบั 
 ด้านบรรจุภณัฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมการตลาดบริการอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าอนัดบัที่หนึ่ง มีการตกแต่งจัดวางอาหารให้ดูน่ารับประทาน รองลงมาคือภาชนะมีความ
สะดวกในการใช้งาน, มีการจัดเตรียมภาชนะให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร , และมีการระบุช่ือ
ร้านอาหารในภาชนะที่ผู้ซือ้สัง่กลบับ้าน เช่น ถงุหิว้หรือกลอ่งใสอ่าหาร ตามล าดบั 
 ด้านการใช้พนักงาน ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าอนัดบัท่ีหนึง่มีสองปัจจยัเท่ากนั คือ มีการแนะน าลกูค้าในการรักษาสทิธิประโยชน์
และพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลแนะน าเมนอูาหารได้ตามความต้องการของลกูค้า
รองลงมาคือพนกังานมีความช่วยเหลือลกูค้าถ้าลกูค้าเลือกอาหารไม่ได้ ,และมีการกลา่วขอบคณุลกูค้า
เป็นภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทยเมื่อลกูค้ารับประทานอาหารเสร็จ ตามล าดบั 
 ด้านการให้ขา่วสารสูส่าธารณะ ความคิดเห็นที่มีตอ่สว่นประสมการตลาดบริการอยูใ่นระดบัมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่อนัดบัท่ีหนึง่ทางร้านมีเมนอูาหารท่ีแสดงช่ืออาหาร รูปภาพและราคาอาหารให้
ลกูค้าเห็นเมื่อมานัง่ทานที่ร้าน, รองลงมามีสองปัจจยัที่เท่ากนั คือร้านอาหารมีการตอบค าถามสมบรูณ์
ครบถ้วนและมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอาหารยอดนิยมและมนูแนะน าประจ าร้านผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
Facebook ,และมีการแจ้งข้อมูลส่งเสริมการขายประจ าเดือน/ประจ าสัปดาห์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
Facebook 
 สว่นท่ี 3สรุปผลการทดสอบสมมตุิฐาน 
 จากการทดสอบสมมตุิฐานเพื่อทดสอบตวัแปรท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ น ตวัแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P ตวัแปรตามคือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นตอ่ครัง้ ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู(Multiple 
Regression Analysis)พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ นด้วยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
สรุป 
 ประเด็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
ด้วยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบันฐัพล จ าก าจร(2558) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และภาพลกัษณ์ของแบรนด์ต่อการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารบฟุเฟ่ต์ญ่ีปุ่ น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สิ่งที่ผู้ ใช้บริการตดัสินใจเลือกร้านอาหารบฟุเฟ่ต์
ญ่ีปุ่ นมากที่สดุ อนัดบัแรก คือ ใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ ซึ่งเป็นปัจจยัในด้านผลิตภณัฑ์ และสอดคล้องกับ 
อกุฤษฏ์ พวงสมบตัิ(2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิผลของการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดที่มีตอ่การ
ตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของลกูค้าใน จังหวดัพิษณโุลก กรณีศึกษา บริษัท มิสเตอร์ ซูชิ จ ากดั 
สาขาปทุมทอง พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโถคอาหารญ่ีปุ่ นของ
ลกูค้ามิสเตอร์ ซูชิ สาขาปทมุทอง อนัดบัแรกคือ ปัจจยัด้านบคุลากร รองลงมาคือ ด้านผลติภณัฑ์ ซึง่ด้าน
ผลติภณัฑ์ให้ความส าคญั เร่ืองมีอาหารให้เลอืกหลากหลายมากที่สดุ 
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 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 วิจัยนีมุ้่งเน้นศึกษาปัจจัยทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 เพื่อให้ทราบปัจจยัทางธุรกิจที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
 เพื่อให้ผู้ ประกอบการอาหารญ่ีปุ่ นหรือผู้ ที่สนใจที่จะเปิดธุรกิจร้านอาหารประเภทอื่น ๆใช้
ฐานข้อมลูการวิจยันีป้ระกอบการตดัสนิใจในการท าธุรกิจตอ่ไป 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อด้านผลิตภณัฑ์ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นมาก
สดุ ดงันัน้ ร้านอาหารญ่ีปุ่ นควรมีเมนอูาหารให้เลือกหลากหลาย ควรให้ความส าคญัต่อคุณภาพสินค้า
อาหารท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน อาหารสดใหม่และมีรสชาติที่ถกูปากผู้บริโภค และควรเน้นคณุภาพความ
สะอาด ความสด และใหมแ่ละควรมีการตรวจสอบวนัหมดอายขุองสนิค้าที่น ามาจ าหนา่ยอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นและมีสว่นส าคญัอยา่งยิ่งให้ การวิจยัด าเนินไปด้วยความราบร่ืนและผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ 385คน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์มือสอง 
ประเภทอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพษิณุโลก 

Marketing Factors Affecting Consumers’ Decision Makingon Purchasing 
of Second Hand Eco Cars in Amphoe Mueang,Phitsanulok Province. 
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บทคดัย่อ  
 การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้
รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยใช้รูปแบบ เชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืเก็บข้อมลูการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การศึกษา
พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี มีอาชีพพนกังานเอกชน และรายได้ตอ่เดือน 10,001-25,000 
บาท  ซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ โดยมีจุดมุง่หมายในการซือ้เพื่อทดแทนรถยนต์คนัเก่า ท่องเที่ยว 
และซือ้เพราะประหยดัน า้มัน ผู้บริโภคที่ซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ส่วนใหญ่เลือกซือ้ในราคา
ประมาณ  200,001 – 300,000 บาท ซึง่จากการทดสอบสมมตุิฐานพบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมการตลาด สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์
มือสองประเภทอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณโุลก มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ค าส าคัญ:, สว่นประสมทางการตลาด, รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ 
 

Abstract 
 This research has the objectives to study the marketing factors affecting consumers’ 
decision makingon purchasing of second hand eco cars in Amphoe Mueang Phitsanulok. The 
research was a Quantitative Research using 4 0 0  Individues to complete questionnaires. 
Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
analyzed by a software package program.According to the study, the majorityof respondents in 
the study were females, aged between 20-29, working for private sector and income per month 
10,001-25,000 THB. decision makingon purchasing of second hand eco cars, The aim is to buy 
replacing old car, travel and a fuel-efficient car. Most consumers choose to buy in the car at a 
price 200,001-300,000 THB. The hypothesis testing as categorized revealed marketing mix 
affecting the selecting decision price, place and promotion at significant level of 0.05. 
Keywords: Marketing mix, second hand eco cars 
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บทน า 
 ในปัจจบุนัรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งมากที่เข้ามามีบทบาทตอ่การด าเนินชีวติเพือ่ใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับมนุษย์  
ทัง้เร่ืองสว่นตวั  การท าธุรกิจ  การงาน  และการทอ่งเที่ยว จึงท าให้มนษุย์จ าเป็นต้องจดัหารถยนต์ไว้ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับตนเองและครอบครัว  รถยนต์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในสงัคม
ปัจจุบัน  มิใช่เป็นเพียงสิ่งที่แสดงถึงความฟุ่ มเฟือยเหมือนในอดีตอีกต่อไป  ปัจจุบันรถยนต์มีให้เลือก
หลากหลายยี่ห้อและหลากหลายขนาด  ทัง้รถยนต์มือหนึง่และรถยนต์มือสอง ซึง่มีข้อดีแตกตา่งกนัไป  แต่
รถยนต์มือสองเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่มนษุย์สามารถหาซือ้มาเป็นเจ้าของได้รถยนต์มือสองเป็นรถยนต์ที่มี
ราคาถกูและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรถยนต์มือหนึ่ง  ค่าใช้จ่ายในการซือ้รถยนต์น้อย  ได้รถยนต์มือ
สองที่มีขนาดใหญ่กว่ารถยนต์มือหนึ่งในราคาที่เท่ากนั  และรถยนต์มือสองนบัได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัใน
การสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ  และอาจเป็นสิ่งที่ชีใ้ห้เห็นถึงการเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของประชาชน  ซึ่งจะช่วย
ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของ  มีความสะดวกสบาย  และสามารถใช้ประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพเป็น
ทางเลอืกแทนการเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ที่มีคา่ใช้จ่ายสงูกวา่มาก  ท าให้ผู้ที่มีงบประมาณน้อย  ทัง้ที่เป็น
ผู้ เร่ิมด าเนินการประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่เร่ิมเข้าสูต่ลาดแรงงาน  สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ตอ่ไป(ณฐัยศ ชบูรรจง, 2018)   
 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัท าให้ต้องรับมือปัญหากบัค่าครองชีพที่สงูขึน้อย่างรวดเร็ว
จากราคาสินค้าคา่บริการตา่งๆทัง้สินค้าอปุโภคและสินค้าบริโภค ที่มีราคาแพงขึน้เร่ือยๆและขณะนีร้าคา
น า้มันยังมีแนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งน า้มันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างมาก  อาจจะมากที่สดุ  
เนื่องจากเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเดินทางคมนาคม  
การผลิต  การขนสง่  การอปุโภคและการบริโภค  ปัญหาน า้มนัจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับประเทศ
ไทยเลยทนัที  และผลกระทบของปัญหาน า้มนันีค้่อนข้างกระจายเป็นวงกว้างสงูมาก  เนื่องจากน า้มนัใช้
แล้วหมดไป  และแนวโน้มของน า้มนัมีท่าทีวา่จะหมดในอีกไมก่ี่สิบปีข้างหน้า  เมื่อมีความต้องการท่ีจะใช้
น า้มนัมากขึน้  แตป่ริมาณน า้มนันัน้มีจ ากดั  ราคาน า้มนัจึงสงูขึน้(กระทรวงพลงังาน, 2561)  และเนื่องจาก
รถยนต์มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั  จึงมีแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจรถยนต์มือสองประเภทอีโค
คาร์เนื่องจากมีสภาวะการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเติบโตจากปีก่อน 7% (กรุงศรี ออโต้, 2560) ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนัที่ได้รับผลกระทบจากราคาน า้มนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
 เนื่องด้วยผู้บริโภคในจงัหวดัพิษณโุลกสว่นใหญ่ท างานเป็นพนกังานลกูจ้างเอกชน  ลกูจ้างรัฐบาล
และท างานส่วนตวั  จ านวน 362,547 คน  คิดเป็น 79% ของจ านวนผู้มีงานท าทัง้หมด (ส านกังานสถิติ
จงัหวดัพิษณโุลก, 2561)  ซึง่กลุม่ผู้บริโภคที่ท างานดงักลา่วได้รับเงินอตัราคา่แรงขัน้ต ่าเฉลี่ย 315 บาทตอ่
วนั  (กระทรวงแรงงาน, 2561)  เป็นอตัราค่าแรงขัน้ต ่าที่อยู่ในระดบัปานกลางของทัว่ทัง้ประเทศ  และ
ผู้บริโภคมีก าลงัในการซือ้รถยนต์ไม่มากนกั  ประกอบกับสถานการณ์น า้มนัในปัจจุบนัมีราคาสงูขึน้ จึง
สง่ผลให้ค่าครองชีพสงูขึน้ด้วย  เป็นสาเหตใุห้ประชากรต้องลดคา่ใช้จ่ายลงเพื่อการด าเนินชีวิตให้อยูร่อด  
อีกทัง้ในปัจจุบนัรถโดยสารสาธารณะระบบขนส่งมวลชนไม่เพียงพอต่อการให้บริการไม่ครอบคลมุทุก
พืน้ที่  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  ซึ่งรถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์  มีความ
จ าเป็นอยา่งมากในสถานการณ์ปัจจบุนั  ท าให้ธุรกิจรถยนต์มือสองในอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณโุลกมีการ
แข่งขนัสงูขึน้  ธุรกิจรถยนต์มือสองรายใหม่เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก  เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  เนื่องจากรถยนต์มือสองมีราคาที่ถกูและสามารถเป็นเจ้าของได้
ง่ายส าหรับผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่า  คณุภาพใกล้เคียงกบัรถใหม ่ช่วยประหยดัเงินในการออกรถ  อีกทัง้เป็น
ประเภทอีโคคาร์ยงัช่วยประหยดัเงินค่าน า้มนั  และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (กระทรวงคมนาคม, 
2561) มลูเลอืก 
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 เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอี
โคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณโุลก 
 
สมมติฐานของการวจิัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณโุลก 
  
วิธีการศึกษา 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้บริโภคที่สนใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลกจ านวน400ตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณประชากรตัวอย่างของคอแครน (W.G. 
Cochran,1977)และเลือกเต็นท์รถยนต์มือสองที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับต้นของอ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณโุลก จ านวน 10 เต็นท์ ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยเก็บข้อมลูเต็นท์ละ 40 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สว่นท่ี 1: ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสอง ประเภทอีโค
คาร์ 
 สว่นท่ี 3: การตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ 
 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 
ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและค่า IOC และท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า(Alpha – Coefficient)=(>0.75) ซึ่งใน
งานวิจยันีเ้ทา่กบั .963 ซึง่ยอมรับได้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) และข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ส่วนที่  1 : ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาแจกแจงความถ่ี(Frequency)และค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่ 2: การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติในการทดสอบหาความสมัพนัธ์ที่ระดบั 0.05 ได้แก่
สถิติ Multiple Regression Analysis (การหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู) 
 ส่วนที่ 3:ผู้วิจัยได้น าข้อมูล มาใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)โครงสร้างแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดบัความคิดเห็นแบบมาตรฐาน
สว่นประมาณคา่5 ระดบัโดยใช้เกณฑ์ของLikert, Rensis A. (1961) 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ : ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
 ตวัแปรตาม : การตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี มีอาชีพพนกังานเอกชน และรายได้ตอ่เดือน 
10,001-25,000 บาท 
 สว่นท่ี 2 สว่นประสมการตลาดบริการ 4Pและการตดัสนิใจซือ้ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้
รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัพิษณุโลกแต่ละด้านพบว่า ด้าน
ผลติภณัฑ์,ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยและด้านการสง่เสริมการตลาด อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 
 ด้านผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ รถยนต์ที่มีสภาพเดิมไม่มีการดดัแปลงอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมาก 
 ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่ให้ความส าคญัด้านราคา ในหวัข้อ ระบรุาคารถแตล่ะคนัอยา่งชดัเจนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ในหวัข้อ ศนูย์บริการมีขนาดใหญ่และ
นา่เช่ือถือ(เต็นท์รถยนต์มือสอง)อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านการสง่เสริมการตลาดในหวัข้อ มีการรับประกนัหลงัการขาย อยู่
ในเกณฑ์ระดบัมาก 
 ด้านการตดัสินใจซือ้ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีเหตผุลหรือให้ความส าคญัในการตดัสินใจซือ้ใน
หัวข้อประหยัดน า้มันมากที่สุด รองลงมาคือซือ้เพราะราคาถูก และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 
 สว่นท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 1การทดสอบสมมุติฐานเพื่อทดสอบตวัแปรที่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอจงัหวดั
พิษณโุลก ตวัแปรอิสระ คือ สว่นผสมทางการตลาดตวัแปรตามคือ การตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสองประเภท
อีโคคาร์ ท าการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุูณ(Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ค่า(R Square = 0.326, F = 8.315)ด้านราคา Sig = 0.004ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย Sig = 
0.001และด้านการสง่เสริมทางการตลาด Sig = 0.001สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองประเภทอี
โคคาร์ด้วยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
สรุป 
 สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ของรถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของวิลาสินี จนัทร์แจ่มใย(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต์ผ่านเต็นท์รถ
มือสอง จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในหวัข้อมีป้ายบอกราคา
อย่างชดัเจน สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ จารุพนัธ์ ยาชมภ ู(2559) 
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ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลือกซือ้รถยนต์ พบวา่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดเป็น
ปัจจยัเชิงบวกที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์ขนาดไมเ่กิน 1,500 ซีซี 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ของรถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของชชัวาล ยอดธง (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือ
สองของบริษัท S.C. Super Car จ ากดั จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผู้บริโภคด้านต่างๆ เช่นด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในหวัข้อการมีท าเลที่ตัง้เดินทางสะดวก
และมีความนา่เช่ือถือ สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสอง ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธวชัชยั ขนัธ์
เสน (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหนา่ย ในหวัข้อ ท าเลที่ตัง้เดินทางสะดวก ที่จอดรถสะดวก มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสอง 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ของรถยนต์มือสองประเภทอีโคคาร์ 
สอดคล้องกบังานวิจยั ธีรพงศ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2558) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ
ซือ้รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยั สว่นประสมทางการตลาด 
และพฤติกรรมการซือ้ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและยงั
สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธีรยุทธ จึงธีรพานิช (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
รถยนต์ประหยดัพลงังานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคให้ความสนใจ
ในปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด  
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 ผู้บริโภค สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพิจารณา การตดัสนิใจซือ้รถยนต์มือสอง 
 ผู้ประกอบการ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเทคนิค และกลยทุธ์ในการท าธุรกิจ
เต็นท์รถยนต์มือสอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศกึษาในพืน้ท่ีอื่น พืน้ท่ีใกล้เคยีง หรือปัจจยัด้านอื่นๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบข้อแตกตา่งหรือ
สอดคล้องกนัตอ่ไป 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.ชนิดา ยาระณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีส่วนเก่ียวข้องนบัตัง้แต่เร่ิมต้น
และมีสว่นส าคญัอยา่งยิ่งให้การวิจยัด าเนินไปด้วยความราบร่ืน และผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 400 คน ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าแปรรูป 
จากเหล็กน า้พี ้อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดติถ์ 

The Marketing Factors Affecting the Decision to Purchase Products from  
Lek Nam Phi steel, Thong Saen Khan District, Uttaradit 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้อ าเภอทองแสนขัน จงัหวดัอุตรดิตถ์ ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้
รูปแบบ เชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ผลการศึกษาพบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชายมาก อาย ุ41-50 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ มกัเลือกซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้ประเภทดาบเนือ้เหล็ก
น า้พี ้โดยมีจุดมุ่งหมายในการซือ้เพ่ือเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกันภยัอนัตรายต่าง ๆ ตามหลกัความเช่ือของคนอุตรดิตถ์ เป็น
ของที่ระลกึไม่จ ากดัโอกาสให้กับ คนในครอบครัว และมกัซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้ที่มีราคาต่อชิน้อยู่ที่ 2500 - 4500 
บาท ซึ่งจากการทดสอบสมมตุิฐานพบว่า สว่นประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อ จดุมุ่งหมายในการซือ้สินค้าแปรรูป
จากเหล็กน า้พี ้ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัด
อตุรดิตถ์ จากการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก วิธีแบบล าดบัขัน้ตอน และปัจจยัจิตวิทยาความต้องการผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกับ
ความเช่ือวตัถุมงคล และเคร่ืองรางของขลงัของไทยมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในจากราคาที่ตดัสินใจซือ้
สนิค้าแปรรูปเหล็กน า้พี ้ในแต่ละครัง้ อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ ด้วยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ค าส าคัญ:, สว่นประสมทางการตลาด , สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้
 

Abstract 
 This research has the objectives to study the factors marketing mix decisions of consumers to purchase products 
from Lek Nam Phi steel Thong Saen Khan District Uttaradit province. The research was a quantitative research using 400 
individuals to complete questionnaires. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and analyzed by a software package program. The study found that the majority of respondents in the study were males, aged 
between 41-50 bachelor degree level of education, occupation owner / freelance, majority select buy sword of Lek Nam Phi 
steel. The aim is to buy protection against the dangers of the main beliefs of Uttaradit. It also be a Unique souvenir for family 
members and to purchase products from Lek Nam Phi steel with price between 2500–4500 baht. The hypothesis testing as 
categorized revealed the marketing mix have an involvement to purchase product from Lek Nam Phi steel and occasion to 
purchase the product. These affect a decision of consumer to purchase products from Lek Nam Phi steel Thong Saen Khan 
District Uttaradit. From using Discriminant Analysis (Stepwise Method)and Consumer Behavior that relate on belief of Thai 
Amulets and Talismans, have a relationship with decision making of consumer in term of price to purchase products from Lek 
Nam Phi steel Thong Saen Khan District Uttaradit with statistical significant at .05 level. 
Keywords: marketing mix, products from Lek Nam Phi steel 

mailto:Tangsonsing@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

372 

บทน า 
 เหล็กน า้พีเ้ป็นแหลง่สินแร่เหล็กธรรมชาติถือเป็นเหล็กกล้าโบราณมีสีน า้ตาลเข้ม มีต านานเลา่
ขานมาหลายร้อยปีตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา โดยพบหลกัฐานจากเอกสารประวตัิศาสตร์จดหมายเหตทุี่
แสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของไทยในอดีตรู้จกัวิธีน าแร่เหล็กน า้พีม้าถลงุให้เป็นเนือ้เหล็กคณุภาพดีและ
น ามาใช้ประโยชน์หลายด้าน จากต าราพิชัยสงครามกล่าวว่า เหล็กน า้พีเ้ป็นโลหะมหศัจรรย์มีพลงัสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิสถิตอยู่ทกุอณ ูสามารถป้องกนัคณุไสยและสิ่งเลวร้ายท่ีมองไม่เห็นได้ด้วยตา(จากข้อมลูสภาพ
ทัว่ไปของจงัหวดัอตุรดิตถ์,2555)  
 จากแผนพฒันาท้องถ่ิน 4 ปี (2561- 2564) ต าบลน า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ได้มุ้ง
เน้นในด้านการยกระดบัรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนบัสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงการสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชดัเจนและสะท้อนทกัษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลกัดนัให้การใช้
ระบบมาตรฐานวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยต าบลน า้พี ้
อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ มีจดุแข็งที่ส าคญัและไมเ่หมือนท่ีใดคือ มีแหลง่แร่เหลก็น า้พีท้ี่มีคุณคา่
ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ได้เช่น กลุ่มตีดาบเหล็กน า้พี ้และกลุ่มลกูประค าเหล็กน า้พี ้ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้
จากการน าแร่เหลก็น า้พีม้าแปรรูปเป็นสนิค้า OTOP ที่สามารถสร้างช่ือเสยีงให้กบัคนบ้านน า้พีอ้ าเภอทอง
แสนขนัจงัหวดัอตุรดิตถ์ 
 เนื่องจากสินค้าแปรรูปเหล็กน า้พีถื้อว่าเป็นเศรษฐกิจแบบฐานรากส าคัญส าหรับจังหวัด
อตุรดิตถ์จากการแปรรูปเหลก็น า้พีจ้ากภมูิปัญญาและความเช่ือของคณุรุ่นก่อน มาเป็นวตัถมุงคลท่ีเป็นศริิ
มงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง ด้วยความช่ือของคนสมยัก่อนว่า แร่เหล็กน า้พีแ้ละเหล็กน า้พีเ้ป็นเร่ืองราว
ทางด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ศาสตราวธุ ความเช่ือ วฒันธรรมและศาสนา และมีวิวฒันาการในการท าเหลก็
น า้พีต้ามแบบภมูิปัญญาที่สืบทอดต่อกนัมา ซึ่งปัจจบุนัได้น าเหล็กน า้พีม้า แปรรูปท าเป็น วตัถมุงคล และ
น าแร่เหล็กน า้พีม้าเป็นส่วนผสมในการท าพระเคร่ือง พระบูชาและเคร่ืองรางของขลงั เพื่อจ าหน่ายสู่
ท้องตลาด และยงัมีการ แปรรูปในรูปแบบต่าง ๆเช่น เคร่ืองประดบัประเภทสร้อย แหวน ก าไรข้อมือ และ
อีกมากมาย รวมไปถึง ดาบเหล็กน า้พี ้ที่เลื่องลือและถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของจังหวดัอตุรดิตถ์ ท่ี
สามารถตอบความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซือ้เก็บไว้บชูา หรือ น าเป็นของฝากในวาระส าคญัตา่ง ๆ 
แสดงถึงภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของจงัหวดัอตุรดิตถ์อย่างชดัเจน แต่การท า
ธุรกิจขายสินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พีย้ังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้าน
ความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาดที่จะท าให้เกิดการขายและการสง่เสริมเพื่อดึงดดูความสนใจ
ของผู้บริโภคในการซือ้ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเหล็กน า้พีน้ัน้เอง (ปัญหาเศรษฐกิจ แผนพฒันาท้องถ่ิน 4 ปี 
2561 - 2564) 
 จากการศกึษาข้อมลูดงักลา่ว พบวา่ เหลก็น า้พีจ้ากความเช่ือเดิมในด้านความศกัสทิธ์ิ น ามาสู่
การแปรรูปเป็นสินค้าวตัถุมงคลที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพ แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการและความรู้ด้านความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาดที่จะท าให้เกิดการขายและการ
สง่เสริมเพื่อดึงดดูความสนใจของผู้ บริโภคในการซือ้ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเหลก็น า้พี ้ด้วยเหตผุลดงักลา่ว 
ผู้วิจยัต้องการศกึษาถึง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลือกซือ้สนิค้าแปรรูปจาก
เหล็กน า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จังหวดัอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการศึกษาเร่ืองของสว่น
ประสมทางการตลาดที่สามารถน าไปพฒันาหรือปรับปรุงการท าธุรกิจวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปสินค้า
แปรรูปจากเหลก็น า้พีใ้ห้ตรงตามความพงึพอใจของผู้บริโภคมากขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าแปรรูปจาก
เหลก็น า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซือ้
สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ 
 
วิธีการศึกษา 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง  คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พีอ้ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
จ านวน400 ตวัอยา่ง จากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผู้ วิจัยเอง ลกัษณะของกลุม่ที่
เลอืกเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือกลุม่ลกูค้าที่ตดัสนิใจซือ้สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้อ าเภอ
ทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 สว่นท่ี 1: สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2: พฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้
 สว่นท่ี 3: สว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี  ้
 การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้น า
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและค่า IOC และท าการ
ทดสอบความนา่เช่ือถือ (Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติปรากฏวา่ได้คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
(Alpha – Coefficient)=(>0.75) ซึง่ในงานวิจยันีเ้ทา่กบั .836 ซึง่ยอมรับได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data)  
 การวิเคราะห์ข้อมลู  
 สว่นที่ 1 : ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาแจกแจกแจงความถ่ี(Frequency)และค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่ 2: ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.)โครงสร้างแบบสอบถามมีค่า
คะแนนจากระดบัความคิดเห็นแบบมาตรฐานสว่นประมาณคา่5 ระดบั 
 สว่นท่ี 3: การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก(Discriminant Analysis) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชายมาก อาย ุ41-50 ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีอาชีพเจ้าของ
กิจการ / อาชีพอิสระ รายได้ตอ่เดือน 15,001-20,000 บาท และ มีสถานภาพ สมรส  
 สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้
 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พีข้องกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันีพ้บว่า 
สว่นใหญ่มกัเลือกซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้ประเภท ดาบเนือ้เหล็กน า้พี ้โดยมีจุดมุง่หมาย เพื่อเป็น
เคร่ืองคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ตามหลกัความเช่ือของคนอุตรดิตถ์ เพื่อให้ ครอบครัว และ 
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โอกาสในการเลอืกสนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมกับริโภคสนิค้า แปรรูปจากเหลก็น า้พี ้
เป็นของที่ระลกึไมจ่ ากดัโอกาส  
 สว่นท่ี 3 สว่นประสมการตลาดบริการ 7P 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้
สินค้า แปรรูปจากเหล็กน า้พีอ้ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ แต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ,ด้าน
ราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านกายภาพและการน าเสนอ, ด้าน
กระบวนการและด้านบคุคล อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านผลติภณัฑ์ ในหวัข้อ ผลติภณัฑ์มีการรับรองคณุภาพท่ีนา่เช่ือถือ อยู่
ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ 
 ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุม่ตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านราคา ในหวัข้อ ท่านยอมที่จะจ่ายค่าสินค้าแปรรูปเหล็กน า้พีท้ี่มีราคาแพง
กวา่สนิค้าแปรรูปจากวตัถดุิบชนิดอื่น และ ราคาสนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พีท้ี่ปลกุเสกและไมป่ลกุเสก อยู่
ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ในหวัข้อ วิสาหกิจชมุชนแปรรูป
เหลก็น า้พีม้ีตวัแทนจ าหนา่ยด้านการตลาด อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านการส่งเสริมการตลาดในหวัข้อ ร้านค้าและวิสาหากิจ
ชมุชนมีการประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขายที่ดงึดดูใจ อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ 
 ด้านบคุคล ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านบคุคลในหวัข้อ มีการบริการผู้บริโภคอยา่งเอาใจใสแ่ละสม ่าเสมอ และ มีการ
อ้างอิงถึงบคุคลที่มีช่ือเสียงทางสงัคมในการเข้ามาเลือกซือ้สินค้า เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค อยู่
ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุเทา่เทียมกนั  
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความส าคญัด้านกายภาพและการน าเสนอ ในหวัข้อ ปา้ยบอกช่ือสถานที่
ร้านค้ามีความชดัเจนเข้าใจง่าย พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ 
 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านกระบวนการ ในหัวข้อ ระยะเวลาในการขึ น้รูปเหล็กน า้พีต้าม
ลวดลายที่ผู้บริโภคสัง่ท า มีความรวดเร็วในการจัดท า ท าให้ท่านอยากจะเลือกซือ้สินค้ามากขึน้ อยู่ใน
เกณฑ์ระดบัมากที่สดุ  
 สว่นท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซือ้
สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรจ าแนก
กลุม่ตวัอยา่ง จดุมุง่หมายในการซือ้สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ์พบวา่ 
ผลการหาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรจ าแนกกลุ่มซึ่งตัวแปรอิสระท่ีมีความสามารถในการจ าแนกกลุ่ม
จดุมุง่หมายในการซือ้สนิค้าแปรรูปเหลก็น า้พี ้ออกเป็นจ านวน 4 กลุม่ ได้แก่ 1.ความสวยงามเชิงศิลป์ของ
สนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้2.เพื่อเป็นเคร่ืองคุ้มครองปอ้งกนัภัยอนัตรายตา่ง ๆ  ตามหลกัความเช่ือของคน
อุตรดิตถ์ 3.เพื่อให้เกิดความเมตตามหานิยม บนัดาลให้เกิดโชคลาภแก่ตวัเอง 4.เป็นของสะสมสว่นตวั 
และ ตวัแปรตาม มีทัง้หมด 7 ตวัแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และ 
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ด้านกระบวนการ โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิคาโนนิคอล เทา่กบั 0.574 ซึง่แสดงถึงความส าคญัของตวัแปรอิสระ
ในการจ าแนกกลุ่ม โดยตวัแปรที่สามารถท านาย จุดมุ่งหมายในการซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้คือ 
สว่นประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอ ซึ่งเขียนสมการจ าแนกกลุม่ในรูปคะแนนดิบได้ 
คือ Y = -9.909 + 0.574 (ด้านกายภาพและการน าเสนอ) และเขียนสมการจ าแนกกลุ่มในรูปคะแนน
มาตรฐานคือ Z = 1 (Z ด้านกายภาพและการน าเสนอ) 
 ผลการตรวจสอบความถกูต้องในการพยากรณ์ของสมการจ าแนกกลุม่ตวัอย่างจดุมุง่หมายของ
ผู้บริโภคในการซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้อ าเภอทองแสนขนั จังหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า สมการที่ได้
สามารถจ าแนกกลุม่ กลุม่ตวัอยา่งจดุมุง่หมายของผู้บริโภคในการซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้อ าเภอ
ทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ์ ได้ถกูต้องโดย มีคา่เฉลีย่ร้อยละ 30.8 
 
สรุป 
 จุดมุ่งหมายในการซือ้สินค้าแปรรูปจากเหล็กน า้พี ้เพื่อเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกนัภยัอนัตราย
ต่าง ๆ ตามหลกัความเช่ือของคนอตุรดิตถ์ ซึ่งสอดคล้องกบั ภทัรดนยั พิริยะธนภทัรา (2558) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจยัด้านเว็บไซต์พระเคร่ืองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ (E-COMMERCE) พบว่า 
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมลูพระเคร่ืองออนไลน์พบว่าประเภท
พระเคร่ืองที่ผู้บริโภคสว่นมากมีความเช่ือในการเช่าพระเคร่ือง ช่วยในเร่ืองของป้องกนัภยัตา่งๆ มากมาย 
และสอดคล้องกับ นายกิตติ ภิญโญ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมพระเคร่ืองของ
ประชาชนที่มีความสนใจพระเคร่ือง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ศูนย์พระเคร่ือง 
ห้างสรรพสินค้าพนัธุ์ทิพย์พลาซา่ สาขางามวงศ์วาน พบว่าประชาชนมีความวตัถปุระสงค์ในการบชูาพระ
เคร่ืองที่แตกตา่งกนั ซึ่งสว่นใหญ่บชูา พระเคร่ืองเพราะเช่ือวา่การบชูาพระเคร่ืองจะท าให้ชีวิตปลอดภยั มี
แตค่วามสขุความเจริญในชีวิต  
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ ร้านค้าผลติภณัฑ์แปรรูปจากเหล็กน า้พีม้ีปา้ยบอกช่ือสถานท่ีและ
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกบั ทฤษฎี กลยุทธ์ในการโฆษณาการตลาดทางตรง Armstrong 
and Kotler. (2009) กลา่วว่า การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่ง
ถามผู้อา่น ผู้ รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผู้สง่ขา่วสารและสอดคล้องกบัณฐัวฒุิ 
แก้ววิมล (2558) ความหลากหลายของภาพถ่าย พระเคร่ืองที่ลงขายในเวบ็ไซต์มผีลตอ่การตดัสนิใจเชา่ซือ้
พระเคร่ืองอย่างมาก ถ้าภาพถ่ายคมชดัเสมือนจริงจะช่วยให้ผู้ซือ้สามารถตดัสินใจได้อยา่งรวดเร็ว ฉะนัน้ 
ร้านค้าผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเหล็กน า้พีค้วรมีป้ายบอกช่ือสถานที่และมีความชดัเจนเข้าใจง่าย และ ป้าย
บอกรายละเอียด ชนิด ประเภท ประวตัิของสินค้าแปรรูปเหล็กน า้พีใ้ห้ชดัเจน เพื่อเป็นสื่อในการโฆษณา 
และ บอกคณุประโยชน์ของสนิค้าแปรรูปจากเหลก็น า้พี ้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุ ผศ.ดร.พนมสทิธ์ิ สอนประจกัษ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นและมีสว่นส าคญัอยา่งยิ่งให้ การวิจยัด าเนินไปด้วยความราบร่ืน และผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ 400 คน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษารูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจร้านค้าภายในวดัพระธาตชุ่อ
แฮ พระอารามหลวง จงัหวดัแพร่ ที่วดัด าเนินการอยู่ ตามหลกัการบริหารจดัการธุรกิจ โดยใช้วิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลหลกั จ านวน 10 คน  แล้วน าข้อมลูที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลการวิจยัได้ดงันี ้ผลการศึกษาพบวา่ ร้านค้าและจุดบริการตา่งๆภายในวดั ต้อง
อาศยัเจ้าหน้าที่ประจ าจุดนัน้ๆ ซึ่งมีการคดัเลือกคนเข้าท างานโดยเน้นคนในพืน้ที่ใกล้วดัก่อนเพื่อความ
สะดวกในการประสานงานได้ทันที วัดมีขัน้ตอนการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ การบริหาร
งบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การจัดหาวัตถุดิบและสินค้าเพื่อมาวาง
จ าหน่ายจะต้องเปรียบราคาและคณุภาพให้มีความเหมาะสม เน้นความเป็นเอกลกัษณ์ของวดั ราคาไม่
แพง และการบริการด้วยใจของเจ้าหน้าที่ภายในวัดทุกคน ท่ีส าคัญคือบทบาทความเป็นผู้น าของเจ้า
อาวาส ท่ียดึหลกัคณุธรรมในการบริหารงาน ซึง่น าไปสูค่วามศรัทธาเช่ือถือ ท าให้การบริหารจดัการเป็นไป
อยา่งราบร่ืน ไมม่ีความขดัแย้งเกิดขึน้จนเสือ่มเสยีช่ือเสยีง  
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการร้านค้า, เขตพทุธาวาส, เขตสงัฆาวาส, ร้านค้าในวดั 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the operation of Retail Management of Wat 
Prathat Cho Hae Royal Temple in Phrae Province according to business management principles. 
The research was based on qualitative research. Field data were collected by in-depth 
interviews subjected to the 10 key informants. The results of the research are as follows: The 
result showed that retails and service points in the temple must have the staff at that points. The 
staff was selected to work by focusing on people living in the area near the temple first because 
it is convenient to coordinate immediately. The temple had a systematic management process. 
Budget management is transparent and verifiable. The procurement of materials and products 
for sale must be comparable to the price and quality appropriately. Emphasizing the uniqueness 
of the temple, affordable prices and service mind of all staff within the temple. The key is the 
leadership role of the abbot. Which adheres to the moral principles of administration which leads 
to faith and trust make management smoothly with no conflicts occurred until the reputation 
deteriorated. 
Keywords: retail management, Buddhist area, monastery area, retail in temple 
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บทน า  
 วดัพระธาตชุ่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวดัศกัดิ์สิทธ์ิเก่าแก่คู่บ้านคูเ่มืองจงัหวดัแพร่ และเป็นวดั
พระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ตัง้อยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวดัแพร่ บนเนือ้ที่ 175 ไร่ บุคคลใดที่มาเที่ยวจงัหวดัแพร่แล้วจะต้องมานมสัการพระธาตชุ่อแฮ เพื่อ
เป็นสริิมงคลกบัตนเอง จนมีค ากลา่ววา่ ถ้ามาเที่ยวจงัหวดัแพร่ แตไ่มไ่ด้มานมสัการพระธาตชุ่อแฮเหมือน
ไมไ่ด้มาจงัหวดัแพร่ ในแตล่ะวนัจะมีญาติโยมหมนุเวียนเข้ามากนัอยา่งไมข่าดสาย แสดงถึงความเสือ่มใส 
ศรัทธาในการท าบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนา จากสถิติจ านวนคนที่เข้าวดัพระธาตุช่อแฮ พระ
อารามหลวง ในวนัธรรมดาหรือวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ มีจ านวนไม่ต ่ากว่า 100 คนต่อวนั วนัหยดุสดุสปัดาห์
หรือวันเสาร์อาทิตย์นัน้ จะไม่ต ่ากว่า 500 คนต่อวัน ส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเทศกาลต่างๆ มีผู้ คน
หมนุเวียนเข้าวดั ราวๆ ไม่ต ่ากว่า 500-1,000 คนต่อวนั (เจ้าอาวาส, 2561) หากเป็นช่วงเทศกาลส าคญั 
เช่น เปลี่ยนปีพทุธศกัราชใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวนัขึน้ปีใหม่ไทย จะมีจ านวนมาก ไม่ต ่ากว่า 5,000 
คนต่อวัน ซึ่งภายในวัดมีสถานที่ประกอบกิจการร้านค้า จุดบริการต่างๆ เช่น จุดบริการบูชาธูปเทียน 
ดอกไม้ สงัฆทาน ผ้าห่มพระธาตุ วตัถุมงคล เคร่ืองรางของขลงั เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมในการ
ท าบญุอื่นๆ และตู้ รับบริจาค อาทิเช่น  การร่วมบริจาคเงินสร้างพระอโุบสถ ปฏิสงัขรณ์วดั โดยร่วมบริจาค
กระเบือ้ง รวมถึงกิจกรรมการเขียนใบโพธ์ิเงินโพธ์ิทอง, ตักบาตรเหรียญ, สะเดาะเคราะห์ บูชาเทียน
ประจ าวนัเกิด เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือวตัถทุี่
ต้องการเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมท าบญุทัง้สิน้ 
 ปัจจุบนั สภาพสงัคมของโลก เปลี่ยนแปลงไป เป็นสงัคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกมิติทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ซึ่งประเทศไทยก็ก าลงัพฒันา
ประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”เน้นพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคกุคามแบบใหม ่ๆ ที่เปลีย่นแปลงอยา่งเร็ว และ
รุนแรงในศตวรรษที่ 21นี ้(ดร.สวุิทย์ เมษินทรี, "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่.)โดยวดัพระธาตชุ่อ
แฮ พระอารามหลวง จังหวดัแพร่ เป็นวดัที่พร้อมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่
เหมาะสมเข้ากบัยคุสมยั ตอบสนองนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ในการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามาใช้ 
เพื่อช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึน้เนื่องด้วย การที่วดัมีร้านค้าและจดุบริการที่เปิดไว้เพื่อบริการแก่นกัท่องเที่ยวให้
ได้รับความสะดวกสบายมากขึน้ ซึง่ในการบริหารจดัการร้านค้าของวดัก็ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์ใช้
แล้วสว่นหนึง่ ปัจจบุนัทางวดัมีการรับบริจาคเงินผา่น QR code, จดุท าบญุ 9 วดั แบบ one stop service, 
การยื่นภาษีผ่านโปรแกรม E-filing แล้ว นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของวดัพระธาตุช่อแฮ ที่พร้อมพัฒนาการ
บริหารจดัการวดัจะก้าวสูย่คุไทยแลนด์ 4.0 และต้องยอมรับว่า ในปัจจุบนั เกือบทกุวดัจะมีธุรกิจร้านค้า
เข้ามาจดัจ าหน่ายสินค้าเพื่อให้บริการแก่คนที่มาเดินภายในวดั ทัง้ที่เป็นร้านค้าสวสัดิการของทางวดัเอง 
และเป็นร้านค้าชมุชนที่เข้ามาเช่าพืน้ที่ค้าขายของวดั ด้วยเหตนุี ้จึงมีเร่ืองรายได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัวดัซึง่
เป็นสถานท่ีส าคญัทางศาสนาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ วดัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องการบริหารจดัการร้านค้า
อย่างมีคณุธรรมด้วย เพื่อไม่ให้บคุคลทัว่ไปมองการบริหารจดัการร้านค้าของวดัเป็นการหาผลประโยชน์
เข้าวดัซึ่งจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของวดัในแง่ลบ ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยต้องการทราบว่า วดัมีวิธีการบริหาร
จัดการร้านค้าภายในวดัอย่างไรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นวดั เกิดปัญหาระหว่างวดักับ
ชุมชนน้อยที่สดุ ไม่มีความขดัแย้งกนัเร่ืองผลประโยชน์และไม่มีเร่ืองเสื่อมเสียช่ือเสียงเพื่อให้วดัสามารถ
ด าเนินการได้อยา่งต่อเนื่องและอยูร่่วมกบัสงัคมได้ ภายใต้แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการ 6M ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1)Man 2)Money 3)Management 4)Materials 5)Market และ 6)Morality สาเหตเุพราะ
การบริหารจดัการร้านค้าของวดั ถือว่าเป็นการท าธุรกิจอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ จ าเป็นต้องมีปัจจยั
ส าคัญในการบริหารหลกัๆคือ 4Mแรก และเพิ่มเติมด้วยการบริหารการตลาดและคุณธรรมเพื่อความ
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โปร่งใส และเหมาะสมกบัวดั เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคนทัว่ไป ที่เคยมองการบริหารจดัการธุรกิจ
ของวดัในแง่ลบ ได้ทราบถึงรูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจร้านค้าที่ด าเนินการอยูจ่ริงภายในวดั 
 
วิธีการศึกษา  
 ผู้ วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก(In-Depth Interview) และการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง(Relevant 
documents) เพื่อน ามาก าหนดเป็นค าถามในการวิจยั จากนัน้ได้ลงพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมลูภาคสนาม จนได้
ข้อมูลอิ่มตัว (Saturation)แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ในแตล่ะประเด็นตามวตัถปุระสงค์ในการวิจยัที่ตัง้ไว้ 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ผู้ วิจัยได้คัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลัก(Key 
Informants) โดยใช้วิ ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 ท่าน ซึ่งมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้  
 1) เป็นเจ้าอาวาส จ านวน 1 ทา่น 
 2) เป็นคณะกรรมการวดั จ านวน 3 ทา่น 
 3) เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานให้กบัวดั  โดยปฏิบตัิงานไมต่ ่ากวา่ 5 ปี  จ านวน 3 คน 
 4) เป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่ตัง้ร้านอยูภ่ายในวัดโดยปฏิบตัิงานไมต่ ่ากวา่ 5 ปี  จ านวน 3 คน 
 จากนัน้ ได้สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ(In-Depth Interview) ตามประเด็นค าถามที่ตัง้ไว้โดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ประเภทกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของค าถาม และ
สามารถยืดหยุ่นได้ระหว่างการสัมภาษณ์ จนเกิดข้อมูลอิ่มตัว(Saturation) ได้ข้อมูลที่มีความหมาย
ครบถ้วนสามารถตอบค าถามงานวิจยัและวตัถปุระสงค์ในการวิจยัได้ 
 2. ข้อมลูทางด้านเอกสาร (Relevant documents) ผู้วิจยัได้ค้นคว้าและข้อมลูโดยการค้นหาทาง 
Internet จากWebsite ตา่งๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ แผน่พบัโฆษณา ข้อมลูจากสว่นราชการ วารสารวิชาการ 
และจากตาราต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการธุรกิจ รวมถึงการประกอบ
ธุรกิจภายในวดั 
 3. การสังเกตการณ์ (Observation) ผู้ วิจัยใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม(Non-
Participant Observation) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมลูโดยใช้สายตาในการรับรู้ปรากฏการณ์ สงัเกตสิ่งต่างๆที่
อยูร่อบตวั ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี หรือสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า มีการวางแผนการสงัเกตอยา่ง
เป็นระบบ มีการบนัทึกข้อมูลที่สงัเกตได้ และให้ความส าคญักับการควบคุมความถูกต้องรวมถึงความ
เช่ือถือได้ของข้อมลู 
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) เน้นการหาความหมาย การ
ตีความข้อมลู อย่างลึกซึง้จากมมุมองของคนใน ซึ่งต้องวิเคราะห์ตลอดกระบวนการเก็บข้อมลูวิเคราะห์
ด้วยตนเอง และใช้การอา่นทบทวนหลายครัง้ เพื่อการบรรยาย อธิบาย หรือตีความ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 วดัพระธาตชุ่อแฮ พระอารามหลวง จงัหวดัแพร่ เป็นวดัส าคญั และเป็นวดัท่องเที่ยวอนัดบัหนึง่
ของจงัหวดัแพร่ จึงไมแ่ปลกที่เราจะเห็นร้านค้าจ านวนมากที่เข้ามาประกอบกิจการค้าขายภายในพืน้ท่ีของ
วดั เพื่อจ าหน่ายของฝาก ของที่ระลึก และอ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเที่ยว ส่วนร้านค้าและจุด
บริการตา่งๆ ภายในวดัก็มีการให้บริการท่ีหลากหลาย และเข้าถึงนกัทอ่งเที่ยวได้คอ่นข้างตรงจดุ 
 จากการศึกษา พบว่า พืน้ที่ในการบริหารจัดการของร้านค้าภายในวัด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) พืน้ที่ในเขตพทุธาวาสหมายถึง พืน้ที่ที่ทางวดัมีอ านาจและความเป็นเจ้าของในการดแูลบริหารกิจการ
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งานของวดัเอง ได้แก่ บริเวณรอบๆพระอุโบสถ, ศาลาบาตร  2) พืน้ที่ในเขตสงัฆาวาส หมายถึง พืน้ที่
ร้านค้าที่ตัง้อยู่บริเวณนีว้ดัไม่ได้เป็นเจ้าของเอง เป็นของชาวบ้านที่เข้ามาใช้พืน้ที่วดัในการท ามาค้าขาย 
วดัไม่มีอ านาจในการบริหารจดัการร้าน มีเพียงการควบคมุและก ากบัดแูลเท่านัน้ ได้แก่ พืน้ที่บริเวณก่อน
ทางขึน้วดั พืน้ท่ีลานจอดรถและพืน้ท่ีวา่งรอบๆ ท่ีวดัไมไ่ด้ใช้ส าหรับประกอบพิธีการทางศาสนาโดยตรง 
 ปัจจบุนัในยคุโลกาภิวตัน์เป็นยคุที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิธีการจดัการสมยัใหม ่มีบทบาท
อย่างยิ่ง ซึ่งวดัพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวดัแพร่ มีการปรับตวัและขวนขวายในการแสวงหา
ข้อมลูข่าวสาร เพื่อสง่ผลตอ่การพฒันาตนเอง ประกอบกบั เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุ มีวิสยัทศัน์ที่
กว้างไกล เป็นพระนักพัฒนา จึงมีความคิดให้จัดตัง้ร้านค้าสวัสดิการวดัพระธาตุช่ อแฮ ขึน้มาบนเขต
พุทธาวาส เพื่อให้บริการแก่ญาติโยม นกัท่องท่องเที่ยว ที่มาท าบุญที่วดั ซึ่งตอบโจทย์นกัท่องเที่ยวใน
ปัจจบุนั ที่ชอบซือ้ของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนท่ีรัก หรือคนที่รู้จกั 
 โดยวดัเป็นผู้ลงทนุการจดัตัง้ร้านเอง ขายเอง บริหารจดัการเอง ก าไรท่ีได้จากการจ าหนา่ยสนิค้า
จะน าไปเป็นคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานให้กบัวดั นอกจากร้านค้าสวสัดิการวดั
พระธาตชุ่อแฮ แล้ว ยงัมีจุดบริการดอกไม้ ธูปเทียน และจุดบริการวตัถมุงคล ไว้ให้บริการแก่นกัท่องเที่ยว
ด้วย ซึง่ จดุบริการเหลา่นีท้างวดัก็เป็นผู้ดแูล บริหารกิจการงานของวดัด้วยตนเองทัง้หมดเช่นกนั ท าให้วดั
นัน้มีเร่ืองของรายได้เข้ามาเก่ียวข้องอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  
 หลกัการบริหารจดัการ 6M จึงเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่ผู้บริหารเลือกมาใช้เป็นแนวทางสนบัสนนุให้
การบริหารจดัการงานไปสูค่วามส าเร็จ โดยมีองค์ประกอบส าคญั ดงันี ้
 Man (ด้านบุคลากร) 
 การคดัเลอืกคนเข้าท างาน 
 ใหญ่มาจากการแนะน าจากคนรู้จกั เป็นลกูหลานของคนที่เคยท างานให้กบัวดัมาก่อนหน้า และ
เป็นนโยบายของวดัด้วย ที่ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่อยูใ่นละแวกใกล้เคียงวดั ได้มีงานท า สร้างอาชีพ
ในชุมชน มีรายได้ และคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ อีกเหตผุลหนึ่งที่ต้องการคนในพืน้ที่ก่อน เนื่องจาก สะดวกใน
การติดตอ่ เวลาวดัมีภารกิจเร่งดว่น สามารถบริหารจดัการได้ทนัทีท าให้เกิดความคลอ่งตวั 
 ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์การคดัเลอืกคนเข้ามาปฏิบตัิงานในวดั มีข้อมลูที่สอดคล้องกบั 
 ประเด็นดงักลา่ว ดงันีผู้้ ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ 
 “...เน้นชาวบ้านในพืน้ที่ใกล้วัด มีจิตอาสา ท่ีจะมาท าหน้าที่ตรงนีด้้วยใจรัก มีService mind 
พร้อมจะให้บริการนกัทอ่งเที่ยวที่ตัง้ใจมาท าบญุ...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ A, 2562) 
 “...สว่นใหญ่คนที่จะเข้ามาท างานในนีไ้ด้ ก็จะเป็นลกูหลานคนท่ีเคยท างานตรงนีม้าก่อน เข้ามา
แทนต าแหนง่กนั...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ C, 2562) 
 “...เจ้าหน้าที่มาท างานให้กบัวดั สว่นใหญ่จะเป็นคนในละแวกหมูบ้่านใกล้ๆวดั ได้แก่ ต.ช่อแฮ ต.
ป่าแดง เพราะเวลามีอะไร จะได้เรียกได้ง่าย ติดตอ่กนัได้สะดวก...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ D,2562) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ผู้บริหารรวมถึงบคุลากรเจ้าหน้าที่ของวดัทกุคนตา่งรู้หน้าที่และภารกิจของตนเองเป็นอยา่งดี มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และทางวดัจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เหมาะสมกบังานนัน้ๆ 
ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ มีข้อมลูที่สอดคล้องกบัประเด็นดงักลา่ว ดงันีผู้้ ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่  
 “...การท างานให้วดันัน้ต้องบอกก่อนเลยวา่ ไมม่ีวนัหยดุ และไมม่ีวนัเกษียณ แตห่ากมีเจ้าหน้าที่
มีมีความจ าเป็นจะต้องหยดุงาน ต้องแจ้งลว่งหน้า เพื่อทางวดัจะได้เตรียมหาคนปฏิบตัิงานแทน…” (ผู้ ให้
สมัภาษณ์ A, 2562) 
 “...เมื่อก่อนคนที่มาดูแลร้านค้าจะเวียนกันท างาน คนละ 1 เดือน เพื่อทดลองงานดูก่อน ว่า
สามารถท างานได้ดีมัย้ ถ้าไม่ไหวก็ต้องสลบัเปลี่ยนคนใหม่ ที่สามารถท าได้ดีกว่า ก็จะให้ท าต่อไป ท าไป
เร่ือยๆจนกวา่ท าไมไ่ด้...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ C, 2562) 
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 การฝึกอบรม 
 เนื่องจาก คน เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้องค์กรนัน้อยูร่อด และงานในวดัเป็นงานให้บริการ การจดั
ฝึกอบรมและดงูานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของวดัได้มีโอกาสพฒันาทกัษะความสามารถ
ของตนเอง น ามาปรับใช้ในการท างานได้อยา่งถกูต้อง มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์การฝึกอบรมแก่คนเข้ามาปฏิบตัิงานในวดั มีข้อมลูที่สอดคล้องกบั
ประเด็นดงักลา่ว ดงันีผู้้ ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่  
 “...วดัมีการจดัฝึกอบรมการให้บริการที่ดีกบัเจ้าหน้าที่ของวดั เน้นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการกบัญาติ
โยม  นกัท่องเที่ยว โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ตลอดจนอบรมภาษาองักฤษให้แต่อุปสรรคด้วยอายุ
เจ้าหน้าที่สว่นใหญ่เป็นผู้สงูวยัก็อาจจะยงัไมไ่ด้ผลเทา่ที่ควร…” (ผู้ให้สมัภาษณ์ B, 2562) 
 “...ทางวดัมีการพาไปศกึษาดงูานด้วยเช่นกนั สว่นใหญ่จะเทรนด้วยการปฏิบตัิธรรม ด้วยความ
สมคัรใจ วดัจะสอดแทรกความรู้ในการต้อนรับนกัท่องเที่ยว การแต่งกาย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี. ..” (ผู้ ให้
สมัภาษณ์ E, 2562) 
 Money (ด้านงบประมาณ) 
 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายที่วดัใช้ในการบริหารจดัการจะต้องมีความถกูต้อง สจุริต โปร่งใส 
เพราะความเป็นวดัซึง่เป็นสถานท่ีส าคญัทางศาสนา แล้วมีเร่ืองรายได้เข้ามาเก่ียวข้อง วดัจึงต้องตระหนกั
ในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมากวดัพระธาตชุ่อแฮ พระอารามหลวง จงัหวดัแพร่ ให้ความส าคญัในเร่ืองนี ้เพราะ วดั
จะต้องมีเร่ืองเงินเข้ามาเก่ียวข้องอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้งบประมาณประจ าปีจากทางสว่นกลางที่เข้ามาช่วย
สนบัสนนุการด าเนินงานของวดัในแตล่ะปีนัน้ไมเ่พียงพอ วดัจึงจ าเป็นต้องหารายได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้
การด าเนินงานสามารถเดินตอ่ได้อยา่งไมต่ิดขดัสอดคล้องกบัข้อมลูจากผู้ให้สมัภาษณ์ที่กลา่ววา่ 
 “...1 ปี จะมีงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพุทธศาสนา รู้สึกว่า ปีหนึ่งน่าจะประมาณ 
100,000 บาท บางปีก็ไม่ได้ ต้องยอมให้วดัอื่นก่อน ด้วยเหตนุีท้างวดัจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องดิน้รนหา
เงินเอง จากศรัทธาญาติโยมที่มาท าบญุที่วดั ถ้าไมม่ีสว่นนีก็้ล าบาก เพราะวา่ คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่เดือน
หนึง่ อยูท่ี่ประมาณ 600,000 บาทแล้ว...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ B, 2562) 
 “...เราได้รับเงินเข้ามานัน้ ก็น าไปพฒันาวดั เป็นคา่ใช้จ่ายวดั เพราะหากวดัไมม่ีรายได้เข้ามาเลย 
การท างานอาจจะด าเนินไปได้อยูแ่ตก็่จะเกิดการติดขดั…” (ผู้ให้สมัภาษณ์ E, 2562) 
รายรับ 
 การบริหารจัดการร้านค้าภายในวดัพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ มีรายได้ที่
เก่ียวข้องอยู ่2 แบบ คือ รายได้ที่มาจากการจ าหนา่ยสนิค้าซึง่มีการระบรุาคาของร้านค้าสวสัดิการวดัพระ
ธาตชุ่อแฮ และ รายได้ที่มาจากก าลงัศรัทธาจากจุดบริการดอกไม้ ธูปเทียน ในเขตพทุธาวาสซึ่งรายรับที่
เข้ามาในวัดเจ้าหน้าที่จะมีการเก็บรวบรวมทุกสิน้วันและทุกสิน้เดือน น าส่งกองคลงัเพื่อน าเข้าบัญชี
ธนาคารของวดั โดยเจ้าอาวาสมีนโยบายในการบริหารจดัการเงินโดยไมจ่บัเงิน ทกุรายการเคลือ่นไหวของ
เงินจะผา่นStatementของธนาคารทกุรายการ 
 รายจ่าย 
 ในสว่นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการบริหารจดัการร้านค้าภายในวดัพระธาตชุ่อแฮนัน้ หลกัๆจะ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัหาสินค้าและวตัถดุิบต่างๆเพื่อน ามาให้บริการแก่ญาติโยมและนกัทอ่งเที่ยว และ
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติให้กับวดั หากมีเงินคงเหลือก็น าไปใช้ส าหรับ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆของวดั 
 ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์มีความสอดคล้องกบัประเด็นข้างต้น ดงันีผู้้ ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่  
 “...ทุกสิน้วนัจะมีการน าเงินที่ขายได้ทัง้หมดส่งกองคลงั มีเซ็นช่ือรับเงินลงในสมดุคมุไว้ ผู้ดูแล
ร้านค้าจะต้องท าบญัชีสินค้าทกุวนั เพื่อน าสง่ยอดที่ขายได้และเงินรายได้ทัง้หมดน าสง่ธนาคาร...” (ผู้ ให้
สมัภาษณ์ C, 2562) 
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 “...เมื่อได้ยอดคา่ใช้จ่ายตอ่เดือนแล้ว จะต้องท าเร่ืองเบิกจ่ายเสนอหลวงพ่อ จากนัน้หลวงพอ่จะ
เป็นผู้อนมุตัิจ่ายเงิน โดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร จากวดัไปยงัร้านค้าเลย ไมต้่องจ่ายเป็นเงินสด ไม่
เสีย่งตอ่การโกงเงิน มีหลกัฐานในการจ่ายเงิน สามารถตรวจสอบได้...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ D, 2562) 
 Management (ด้านบริหารจัดการ) 
 มีการจัดการโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นฝ่ายต่างๆ เพื่อ
ดแูลรับผิดชอบภารกิจของวดั ถือเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ การบริหารจดัการร้านค้าภายในวดัพระธาตชุ่อแฮ พระอารามหลวง จงัหวดัแพร่ อยู่
ภายใต้กลุ่มงานจัดหารายได้ภายใต้ส านักงานฝ่ายบริหาร ด้านสาธารณูปโภค โดยมีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้บริหารสงูสดุ ซึง่เจ้าอาวาสได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้จดัการร้านค้าสวสัดิการวดัพระธาตชุ่อ
แฮ 
 อ านาจในการบริหารร้านค้าสวสัดิการวดัพระธาตชุ่อแฮ และจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนเป็นของ
วดัทัง้หมด ตัง้แตข่ัน้ตอนการสรรหาวตัถดุิบจนถึงการจ าหนา่ย โดยวดัคดัเลอืกผู้ผลติที่ให้ความร่วมมือกบั
วดั ให้ราคาที่เหมาะสม สามารถขอเครดิตการช าระเงินได้ เพราะต้องท าการค้ากบัร้านนัน้เป็นร้านประจ า 
สนิค้าที่มีไว้ให้บริการ ถกูคมุด้วยทะเบียนสนิค้า มีผู้ รับผิดชอบคอยดแูลตรวจสอบอยูเ่สมอ เงินท่ีได้รับจาก
การจ าหน่ายสินค้าและบริการ นัน้ก็เป็นค่าตอบแทนและสวสัดิการของเจ้าหน้าที่ที่สละเวลามาปฏิบัติ
ให้กบัวดั สอดคล้องกบัข้อมลูจากผู้ให้สมัภาษณ์ที่กลา่ววา่ 
 “...วดัติดตอ่กบัร้านค้าดอกไม้เอง บางครัง้ทางร้านก็จะมาสง่ที่วดั บางครัง้ทางวดัก็จะไปรับเองที่
ร้าน ซึง่มีร้านดอกไม้ที่ซือ้ประจ าอยูใ่นเมือง จ.แพร่....” (ผู้ให้สมัภาษณ์ B, 2562) 
 “...มีการปกครองกนัเอง อยู่กนัเอง หากเปรียบกบัธุรกิจก็เหมือนการด าเนินธุรกิจให้มาซึง่รายได้
เพื่อน ามาหลอ่เลีย้งคนในองค์กรให้อยูต่อ่ไปได้.... “ (ผู้ให้สมัภาษณ์ D, 2562) 
 Material (ด้านวัสดุอุปกรณ์) 
ในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจน สินค้าที่ทางวัดผลิตและจัดหามาเพื่อจ าหน่ายและ
ให้บริการญาติโยม, นักท่องเที่ยวต้องมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และมีการน ามาใช้อย่างประหยดั 
เพราะสิ่งที่ได้มานัน้ ต้องใช้งบประมาณในการจดัหาทัง้สิน้ หากใช้อยา่งไม่รู้คณุค่าก็จะเกิดการสิน้เปลอืง
โดยใช่เหต ุแตต้่องอยูบ่นพืน้ฐานท่ีเหมาะสม 
 ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ มีข้อมลูที่สอดคล้องกบัประเด็นดงักลา่ว เช่น ผู้ให้สมัภาษณ์ กลา่ว
ว่า“...การเวียนกรวยดอกไม้หากใช้แล้วทิง้เลย ต้นทุนวดัก็จะสงูขึน้ หากไม่เหี่ยวเกินไปก็สามารถน ามา
เวียนใหม่ได้ ซึ่งจุดประสงค์วดัต้องการให้ความสะดวกกบันกัท่องเที่ยวมากกว่า  ที่จะหาก าไร...”  (ผู้ ให้
สมัภาษณ์ B, 2562) 
 Market (ด้านการตลาด) 
 การท าธุรกิจการค้าใดๆเร่ืองการบริหารจดัการทางการตลาดนัน้เป็นสิ่งส าคญัที่ท าให้ลกูค้าเกิด
ความพึงพอใจในสินค้าและประทบัใจการบริการของเรา จะช่วยให้สินค้าและบริการนัน้ขายได้ เกิดเป็น
รายรับเพื่อให้ธุรกิจอยูร่อดและสามารถด าเนินตอ่ไปได้  
 สินค้าที่วดัมีไว้จ าหน่าย,ให้เช่าบชูา โดยเฉพาะวตัถมุงคล จะเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ของวดั
พระธาตชุ่อแฮ ที่เป็นวดัพระธาตปุระจ าปีขาลมีความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ซึง่ผลติออกมาในรูปแบบ
ของจีพ้ระ พระตลบั พระพทุธรูป ผ้ายนัต์ กรอบรูป เป็นต้น เพื่อนกัท่องเที่ยวสามารถซือ้ไปแล้วน าไปฝาก
ให้กบัคนอื่นได้ ส่วนราคานัน้เป็นไปตามระดบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ สถานที่จ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้
ง่าย ติดกับจุดบริการดอกไม้ธูปเทียน นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้ามาชมเลือกซือ้สินค้าได้ทันทีโดยมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เก่ียวกับสินค้านัน้ๆคอยให้บริการอยู่ ส าหรับสินค้าบางอย่างที่ขายไม่อ อกเป็น
เวลานาน ก็น ามาตรวจสอบดวู่าตัง้ราคาสงูเกินไปไหม หากสงูเกินไปก็จะปรับราคาลงแต่ต้องไม่ขาดทุน 
หรืออาจจะลองเปลีย่นแพ็คเกจให้ดทูนัสมยัขึน้ 
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 ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ มีข้อมลูที่สอดคล้องกบัประเด็นดงักลา่ว ดงันี ้
 “...สินค้าที่วัดขาย ไม่ได้คิดก าไรมากเกิน คิดแค่อยู่ได้ ไม่สูงเกินและไม่ขาดทุน... ” (ผู้ ให้
สมัภาษณ์ B, 2562) 
 “...วตัถมุงคลท่ีทางวดัจดัท าขึน้ มีความหลากหลาย แบบส าหรับน าไปบชูา หน้าตกัพระจะกว้าง
ขนาด 3 นิว้ 5 นิว้ 9 นิว้บ้าง แบบองค์ทัว่ไปจะท าเป็นแบบตลบั ผ้ายนัต์แขวน เป็นต้น...” (ผู้ ให้สมัภาษณ์ 
D, 2562) 
 “...การบริการท่ีประทบัใจ พลวงพอ่บอกวา่เป็นสิง่ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้มาเที่ยววดัเยอะเป็นสิง่ที่
สร้างคณุคา่และเสนห์่ให้กบัคนในวดั…” (ผู้ให้สมัภาษณ์ E, 2562) 
 Morality (ด้านบริหารคุณธรรม) 
 วดัพระธาตชุ่อแฮ พระอารามหลวง จงัหวดัแพร่ บริหารงานด้วยคณุธรรมน าเป็นหลกั ซึ่งการน า
หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน จะช่วยลดความขัดแย้ง ที่อาจจะเกิดขึน้ระหว่าง
ผู้ปฏิบตัิงานภายในวดั รวมถึงความขดัแย้งระหว่างวดัและชุมชนข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ มีข้อมลูที่
สอดคล้องกบัประเด็นดงักลา่ว ดงันี ้
 “...วดัใช้คณุธรรมน าดแูลความเป็นอยูข่องพนกังานในวดั มีความเป็นธรรม เทา่เทียมกนั...หลวง
พอ่เป็นคนมีคณุธรรมสงู ยตุิธรรม ชอบความเที่ยงตรง มีอะไรให้คยุกนั” (ผู้ให้สมัภาษณ์ E, 2562) 
 “...วดัมองคณุภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ ต้องการให้บคุคลเหลา่นีม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ นอกจากนี ้
ทางวดัยงัมีเงินประกันสงัคมให้แก่เจ้าหน้าที่ทกุคนด้วย โดยวดัสมทบให้คร่ึงหนึ่ง...” (ผู้ ให้สมัภาษณ์ A, 
2562) 
 “...ป้าที่ท าหน้าที่อยู่ตรงจุดนี ้ท ามานานแล้วกว่า 20 ปี เพราะป้าสามารถท างานได้เร่ือยๆ ไม่มี
ปัญหาอะไร หากใครบอกท าไมไ่ด้หลวงพอ่ทา่นจะบอกให้พิจารณาตวัเองวา่เพราะเหตใุด ซึง่ถ้าเป็นปา้นัน้ 
จะยอมปรับตวั และปฏิบตัิตามระเบียบทกุอยา่ง ไมม่ีเหตผุลใดที่ท าไมไ่ด้...” (ผู้ให้สมัภาษณ์ C, 2562) 
 
สรุป  
 จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้หมด สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารจดัการร้านค้า
ภายในวดัประกอบไปด้วยปัจจยัส าคญัในการบริหารตามหลกัการบริหารธุรกิจ 6M ได้แก่ ด้านบคุลากร, 
ด้านงบประมาณ, ด้านการจดัการ, ด้านวสัดอุุปกรณ์, ด้านการตลาด และด้านบริหารคณุธรรม ดงัภาพ 
Figure 1 ที่ได้แสดงแผนภาพประเด็นส าคญัในการบริหารจดัการธุรกิจร้านค้าภายในวดั ที่วดัพระธาตชุ่อ
แฮ พระอารามหลวงจงัหวดัแพร่ ด าเนินการอยู ่ซึง่ปัจจบุนัการบริหารจดัการคอ่นข้างลงตวัแล้ว 

 
Figure 1 Retail management of Wat Prathat Cho Hae Royal Temple in Phrae Province. 
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 แต่ยงัคงมีปัญหาเล็กน้อยๆที่เกิดขึน้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ และไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่าง
วดักับชุมชนจนท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงหากเป็นในช่วงงานเทศกาลประจ าปีของวดั รูปแบบการบริหาร
จดัการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาด าเนินงานปกติซึ่งเกิดขึน้ในสว่นของการบริหารบคุลากร จะ
มีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่บริการให้เพียงพอตอ่นกัท่องเที่ยวจ านวนมาก, ด้านการบริหารงบประมาณนัน้
วดัจะได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจดัเตรียมงานและสถานที่, ด้านการจดัการ
สัง่ซือ้สินค้าและวตัถดุิบจะต้องส ารองไว้มากกวา่ช่วงเวลาปกติโดยเฉพาะงานวตัถมุงคลจะต้องจดัเตรียม
ให้ทันพิธีปลุกเสกประจ าปีในช่วงเทศกาลนีด้้วย ส าหรับด้านการตลาดและการบริหารคุณธรรมนัน้
ด าเนินการตามปกติและข้อค้นพบใหม่จากการวิจัย คือ บทบาทความเป็นผู้ น าของเจ้าอาวาส ที่มี
ความส าคญัในการบริหารจดัการอยา่งมากทัง้ภายในและภายนอกวดั ที่มีการติดตอ่ประสานงานระหวา่ง
กันเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาคุณธรรมในการบริหารงานของตวัเจ้าอาวาส มกัจะได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงท าให้การบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าของวัดเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผลการวิจยันีส้ามารถเป็นแบบอยา่งแนวคิดให้วดัอื่นที่สนใจน าไปใปปรับใช้ในการบริหารตอ่ไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัจ าแนกของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด กบัการ
ตดัสินใจเลือกซือ้อะไหล่รถยนต์แท้ หรือ อะไหล่รถยนต์เทียมของผู้ ใช้รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
พิจิตร โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้รูปแบบ การวิจยัชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการ
เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปร (Chi-Square) ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท ผู้ ใช้
รถยนต์ที่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ สถานะภาพสมรสแล้ว 
จะตดัสินใจซือ้อะไหล่แท้ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจยัด้านกระบวนการท างาน ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ภายนอกของอูซ่อ่มรถหรือร้านขายอะไหล ่ปัจจยัด้าน
กิจกรรมสง่เสริมการขาย และปัจจยัด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย สง่ผลต่อการติดสินใจเลือกซือ้อะไหลร่ถยนต์
ด้วยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: วิเคราะห์จ าแนกประเภท, ความแตกตา่งคา่เฉลี่ย, อะไหลร่ถยนต์แท้, อะไหลร่ถยนต์เทียม, รถยนต์ 
 

Abstract 
 This research aimed to analyze discriminating factors of marketing mix considered by car 
users in Mueang District, Phichit Province which affected to decision making of purchasing 
genuine auto parts or non-genuine ones. This quantitative research was applied by using a 
questionnaire as a research instrument to collect data from a sample group of 385 participants. 
Statistics for data analysis included frequency, percentage, average, standard deviation, chi-
square test and analysis was done by using a software package. Research findings revealed that 
a majority of respondents were male, completed an undergraduate study, worked in a government 
service or state-owned enterprise, were married, and decided to buy genuine auto parts. From 
testing the hypothesis, Product factor impacted Personnel factors, factors of process work. The 
appearance of the garage or a spare parts. The promotion activities. And the location factor 
distribution on the decision to purchase an auto part, at the statistically significant level of 0.05. 
Keywords: discrimination, average difference, genuine auto parts, non-genuine auto parts, automobile  
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บทน า  
 ปัจจุบนั รถยนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัในการด ารงชีพของคนในสงัคม เราใช้รถยนต์ทัง้ใน
การสญัจรเดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อความสะดวกสบาย ในชีวิตประจ าวนั หรือใช้ในการขนสง่สินค้าและ
บริการในธุรกิจด้านต่างๆ ทัง้ธุรกิจค้าปลีกค้าสง่ ธุรกิจการจดัสง่พสัด ุเป็นต้น นอกจากนีย้งัเป็น  อีกหนึ่ง
คา่นิยมของคนในสงัคมไทย รถยนต์จะถกูมองเป็นเคร่ืองบง่บอกฐานะทางสงัคมที่แสดงถึงก าลงัทรัพย์ของ
เจ้าของรถ เป็นเหมือนเคร่ืองประดบัอยา่งห นึง่เช่นเดียวกบัเคร่ืองประดบัอื่นๆ คา่นิยมในการซือ้รถยนต์ จึง
สง่ผลให้ในปัจจบุนัประเทศไทยมีรถยนต์ ที่จดทะเบียนกบักรมขนสง่ทางบก มีมากกวา่ 36 ล้านคนั (กลุม่
สถิติการขนสง่:2561)  
 รถยนต์ มีความหมายเป็นยานพาหนะที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ ตามปกติมี 4 ล้อ มีหลายแบบ
หลายชนิดเรียกช่ือต่าง ๆ กันตามความมุ่งหมายที่ใช้ เป็นต้น เช่น รถเก๋ง รถบรรทุก (พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน 2554) และตามปกติของเคร่ืองยนต์ เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งจะมีการเสื่อมสภาพตาม
การใช้งาน ต้องซ่อมแซมหรือต้องเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออะไหล่ ตามเวลาที่เหมาะสม ผู้ ใช้รถยนต์บางท่าน
อาจเลือกเข้ารับบริการที่ศนูย์บริการที่ตรงกบัรถยนต์ตวัเอง ก็จะได้รับบริการอะไหลแ่ท้อย่างแน่นอน แต่
นอกจากศนูย์บริการของยี่ห้อรถตา่งๆ แล้วนัน้ ยงัมี อู่ซ่อมรถ ที่เปิดให้บริการซอ่มบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์ให้แก่ผู้ ใช้รถยนต์ที่ไมส่ะดวกในการน ารถยนต์เข้าศนูย์บริการของยี่ห้อนัน้ๆ หรือต้องการประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรถยนต์ของตวัเอง เพราะอู่ซ่อมรถ จะมีการคิดค่าบริการที่ถกูกว่าศนูย์บริการ
หลกัของรถแต่ละยี่ห้อ   นอกจากนี ้อู่ซ่อมรถยนต์ต่างๆ จะมีทัง้อะไหล่แท้และอะไหล่เทียมเป็นตวัเลือก
ให้กบัลกูค้าในการตดัสินใจที่จะน าเอาอะไหลแ่ท้หรืออะไหลเ่ทียมมาเปลี่ยนแทนอะไหลเ่ดิมที่เสื่อมสภาพ
ไป โดยอะไหลแ่ท้จะเป็นอะไหลท่ี่ทางอูซ่อ่มรถ เบิกจ่ายมาจากทางศนูย์บริการของยี่ห้อตา่งๆ โดยตรง เพื่อ
มาเปลีย่นใสใ่ห้กบัลกูค้า สว่นอะไหลเ่ทียมจะเป็นอะไหลท่ี่เป็นตราสนิค้าของตวัเองแตส่ามารถน าไปใช้กบั
รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ได้ตามตราสินค้ารถยนต์ยี่ห้อนัน้ๆ ซึ่งจะมีราคาถกูกวา่ เป็นทางเลือกให้กบัผู้ ใช้รถยนต์
ในการเลอืกอะไหลท่ี่จะน ามาเปลีย่นถ่ายซอ่มบ ารุงรถยนต์ของตวัเอง อูซ่อ่มรถยนต์ทัว่ไปจึงมีภาระในการ
สัง่ซือ้ชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์มากกวา่ศนูย์บริการเฉพาะยี่ห้อ ในการสัง่ซือ้ทัง้อะไหลแ่ท้และอะไหลเ่ทียมมา
จัดเก็บไว้ เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ในการรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ และสร้าง
ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือให้กบัศนูย์บริการนัน้ๆ ว่าสามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายครบวงจรท า
ให้ลกูค้าไว้วางใจมากยิ่งขึน้ อะไหล่แท้และอะไหล่เทียมบางชนิดที่มีราคาต่างกนั อาจมีการใช้งานที่ไม่
แตกต่างกนัมากนกั สามารถใช้งานแทนกนัได้เพียงแต่อายกุารใช้งานจะสัน้ลง แต่ในบางชนิดการท างาน
อาจจะด้อยประสทิธิภาพลงไปอยา่งเห็นได้ชดั ยกตวัอยา่งใน อะไหลร่ถยนต์ที่ต้องมีการเปลีย่นถ่ายเมื่อถึง
ระยะอย่างเป็นประจ า เมื่อมีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่มีราคามาเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ อาจท าให้
ลกูค้าเกิดการไตร่ตรองระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับและราคาที่จะต้องจ่าย รวมถึงเมื่อผู้ ใช้รถได้ใช้ปัจจัย
อื่นๆ มาร่วมในการตดัสินใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นสว่นประสมทางการตลาด ทัง้ตวัสินค้าเอง  ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การแนะน าของพนกังานขาย หรือตวันายช่าง รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ ในการรับบริการ
หลงัจากตดัสนิใจเลอืกซือ้อะไหล ่ที่ราคาแตกตา่งกนัไปแล้ว ผู้บริโภคบางทา่นยงัอาศยัประสบการณ์ต่างๆ
ทัง้ที่อาจจะเคยเกิดขึน้กบัตวัเอง จากครอบครัวหรือคนรอบข้างที่เคยใช้ หรือใช้อยู่เป็นจ า หรือบางท่าน
อาจมีการหาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ ในการตดัสินใจเลือกซื อ้อะไหล่รถยนต์ไม่ว่าจะอะไหล่แท้หรือ
อะไหลเ่ทียม  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่มีความเก่ียวข้องปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้อะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียมรถยนต์ ในหลายๆพืน้ที่ของประเทศไทย แต่ยังไม่มีใครได้
ท าการศึกษาในประเด็น การตดัสินใจซือ้อะไหลแ่ท้หรืออะไหลเ่ทียม ในเขตภาคเหนือตอนลา่งเลย ผู้วิจยั
จึงได้มีความสนใจที่จะท าการศกึษาประเด็นดงักลา่วในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือตอนลา่งที่มีประชากรหนาแน่น
และมีการใช้รถยนต์ในชีวิตประจ าวนัและประกอบอาชีพทัว่ไป 
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จังหวัดพิจิตร ตัง้อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มี เนือ้ที่ประมาณ 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร มีความหนาแน่นของประชากรอยูท่ี่ 122.65คน ต่อตารางกิโลเมตรซึง่มีความหนาแน่นมากที่สดุ
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง แต่ถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ (นิตยสารมอลมูฟ. 2017 :ออนไลน์) ส่วนใหญ่การประกอบอาชีพทางการเกษตร (Phichit 
Province. 2561) จะเป็นการเกษตรภาคการผลิตทัง้พืชผกัผลไม้สดอาหารแปรรูป รวมไปถึงสินค้าอปุโภค
ที่แปรรูปมาจากพืชภัณฑ์ทางการเกษตร พิจิตรเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับภาคเกษตร
ประเภทโรงสข้ีาว อตุสาหกรรมที่ให้บริการด้านการเกษตร ประเภทการเก็บรักษาเมลด็พืช ข้าว ที่เป็นโกดงั
และทา่ข้าว ที่แนวโน้มขยายตวัสงูขึน้ (ส านกังานคลงัจงัหวดัพิจิตร. 2560) ผู้ประกอบการในพืน้ท่ี มีการใช้
รถยนต์ในการขนสง่สนิค้าที่ท าการผลติขึน้มาจากธุรกิจของตนเองสง่ขายสูต่ลาดพอ่ค้าคนกลางในท่ีต่างๆ
ทัง้ในจังหวดัข้างเคียง ภูมิภาคต่างๆ หรือเมืองหลวงของประเทศอย่างรวดเร็ว และในการเดินทางไกลๆ
เป็นประจ าและความเร่งรีบ ส่งผลเคร่ืองยนต์หรืออปุกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตาม
ระยะเวลาการใช้งานและจะต้องมีการบ ารุงรักษา อาจเป็นการเปลีย่นชิน้สว่นอะไหล่รถยนต์ที่เสือ่มสภาพ
หรือซ่อมแซมบางชิน้สว่นที่สามารถซอ่มได้ ดงันัน้ร้านขายอะไหลร่ถยนต์และอู่ซอ่มรถจึงจ าเป็นเป็นอยา่ง
ยิ่งกบัผู้ใช้รถยนต์ในจงัหวดัพิจิตร 
 จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในหวัข้อ “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้อะไหลแ่ท้
หรืออะไหล่เทียมของผู้ ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดพิจิตร” เพื่อที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ ใช้รถยนต์ ที่จะ
ตดัสินใจซือ้อะไหลร่ถยนต์ ในการน ามาเปลี่ยนถ่ายกบัอะไหลเ่ดิม เมื่ออะไหลเ่ดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้อีกต่อไป หรือถึงก าหนดในอายกุารใช้งาน และน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจยัดงักลา่วนี  ้ไปเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการในด้านการตลาดของอะไหล่รถยนต์ในจังหวดัพิจิตร ตลอดจนน า
ข้อมลูไปพฒันาสว่นประสมทางการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอะไหล ่และอู่ซ่อมรถทราบถึงความ
ต้องการของลกูค้า และน าข้อมลูนีไ้ปใช้ในการจดัการการสัง่ซือ้อะไหลเ่พื่อเพียงพอตอ่ความต้องการของ
ลกูค้าตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนีผู้้ วิจัยได้ท าการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7Pได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (Product Strategy), ด้านราคา (Price Strategy), ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place Strategy), ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy), ด้านบรรจุภณัฑ์ 
(Packaging Strategy), ด้านการใช้พนักงาน (Personal Strategy), ด้านการให้ข่าวสารสู่สาธารณะ 
(Public Relation Strategy)กบัการตดัสินใจเลือกซือ้อะไหลร่ถยนต์แท้ หรือ อะไหลร่ถยนต์เทียมของผู้ ใช้
รถยนต์ ในเขตจงัหวดัพิจิตร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1.ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้อะไหลร่ถยนต์แท้ หรือ อะไหลร่ถยนต์เทียมของ
ผู้ใช้รถยนต์ในเขตจงัหวดัพิจิตร 
 2.สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอะไหล่รถยนต์และอู่
ซอ่มรถยนต์ ในการวางแผนในการด าเนินงาน ทางธุรกิจและรองรับความต้องการของผู้บริโภค 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.ส่วนประสมทางการตลาด  
 ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาเพื่อท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในการศึกษาครัง้นีห้มายถึงการเสนอขายอะไหลร่ถยนต์ ที่
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ต้องสนองต่อความต้องการซือ้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บคุลากร กระบวนการ และการสร้างลกัษณะทางกายภาพ 
 2.ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์(Demographic) ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
เป็นลกัษณะที่ส าคญัที่ช่วยก าหนดตลาดเปา้หมาย 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวคล้อง 
 ชตุิมา สวสัดิ์กิจธ ารง (2553) ได้ท าการศกึษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลอืกซือ้อะไหล่
รถยนต์ในเขตอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มลูกค้าจะให้ความส าคญั กับ
ผลิตภณัฑ์ มากเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาจะให้ความส าคญักบัราคาและสถานที่จัดจ าหน่ายเป็นอนัดบั
รองลงมา 
 รังสินี  โล้พิรุณ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการที่มี่ผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้อะไหล่ รถยนต์ของลกูค้าร้านกิจเจริญอะไหล่ เชียงรายพบว่า กลุ่มลกูค้าให้ความส าคญักบั
ปัจจยัในด้านบคุลากรของร้านสงูที่สดุ รองลงมากลุม่ลกูค้าปลกีให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านกระบวนการ 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดบั 
 กุสมุา อภิวรรธกุล (2546) ได้ท าการศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้อะไหลร่ถยนต์ของผู้ประกอบการอูซ่อ่มรถยนต์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่พบว่าอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซือ้อะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมี
คา่เฉลีย่สงูสดุอนัดบัแรกคือ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก 
 วนัณชยั คงทรัพย์ถาวร (2555) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้อะไหล่
รถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจซอ่มแซมยานยนต์ พบวา่สถานประกอบการสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านผลติภณัฑ์และด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยอยูใ่นระดบัมาก 
 สาวิตรี เจือทอง (2560) ได้ท าการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่กระบวนการ
เลือกซือ้ อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวดันครปฐม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อ
ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่การเลอืกซือ้อะไหลร่ถยนต์ ด้านบคุคลมากที่สดุ 
 
กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์  
ของผู้ใช้รถยนต์ 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 

1) การซื้ออะไหล่แท้ 
2) การซื้ออะไหล่เทียม 
3) การซื้อทั้งอะไหล่แท้และ 
อะไหล่เทียม 
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วิธีการศึกษา  
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยจะ
เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ กลุม่ลกูค้าผู้ เข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น อ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณโุลกและมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป จ านวน 385 ตวัอยา่งก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรของคอ
แคน (Cocharn. 1977 อ้างใน ธีรวตุิ เอกกะกลุ. 2543) จากสตูร 

 

n =
p(1 − P)z2

E2
 

   เมื่อ n    แทน ขนาดตวัอยา่ง 
     P    แทน สดัสว่นของประชากร 
     Z  แทน ระดบัความเช่ือมนัท่ีผู้วจิยัก าหนดไว้มีคา่เทา่กบั 1.96  
       ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั .05) 
     E แทน คา่ความผิดพลาดสงูสดุที่เกิดขึน้ = .05 
  แทนคา่ n  =  (.05) (1 - .5) (1.96) 2 

                   (.05)2 
      =      384.16 
 จากการค านวณข้างต้นพบวา่ในกรณีไมท่ราบจ านวนประชากร กรณีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% จะได้กลุม่ตวัอยา่งที่เหมาะสมเทา่กบั 385 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่ 1: สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยครอบคลุมเนือ้หาเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ตอ่เดือน ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2: ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ  
และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดจ านวน  31 ข้อ 
ใช้มาตรวดัข้อมลูประเภท การวดัระดบัช่วง (Interval Scale) 
 การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้น า
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและค่า IOC และท าการ
ทดสอบความนา่เช่ือถือ (Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติปรากฏวา่ได้คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
(Alpha – Coefficient)=(>0.75) ซึง่ในงานวิจยันีเ้ทา่กบั .933 ซึง่ยอมรับได้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data)ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม  จ านวน  385  ตวัอยา่ง   
 -  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจต ารา หนังสือ บทความ 
และรายงานการวิจยัที่เก่ียวข้อง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ส่วนที่ 1 : ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาแจกแจกแจงความถ่ี(Frequency)และค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่ 2: ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.)โครงสร้างแบบสอบถามมีค่า
คะแนนจากระดบัความคิดเห็นแบบมาตรฐานสว่นประมาณคา่5 ระดบั 
 สว่นที่ 3: การทดสอบสมมติฐานใช้คา่สถิติในการทดสอบหาความสมัพนัธ์ที่ระดบั 0.05 และท า
การสมมติฐานว่ายอมรับ หรือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ได้แก่สถิติที่ใช้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปร (Chi-Square) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป จากการเก็บข้อมลู ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 59.2 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
40.8 เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ20 – 30 ปี ร้อยละ 33.8 รองลงมาช่วงอาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 30.6 ,ช่วงอาย ุ
41 – 50ปี ร้อยละ22.6 และ อาย ุ51ปี ขึน้ไป ร้อยละ 13 สว่นใหญ่มีรายได้เฉลีย่เดือนละอยูใ่นช่วง 10,001 
– 20,000 บาท ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือระดบัรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 24.9 และผู้ที่มี
รายได้สูงกว่า 30,000 บาทร้อยละ 16.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 52.5 
รองลงมามีการศึกษาต ่าว่าปริญญาตรี ร้อยละ 37.9 ประกอบอาชีพ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.2 
อนัดบัสอง เป็นพนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 20.8 สว่นใหญ่มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 65.7 ใช้รถยี่ห้อ 
โตโยต้าเป็นอนัดบัหนึง่และฮอนด้าเป็นอนัดบัสอง 
 สว่นท่ี 2 สว่นประสมการตลาดบริการ 7P  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซือ้อะไหล่แท้หรืออะไหล่
เทียมรถยนต์ของผู้ ใช้ในเขต อ าเภอเมืองจงัหวดัพิจิตรอยูใ่นระดบัมาก เมื่อแยกพิจารณาแต่ละด้านพบวา่ 
อนัดบัหนึ่ง ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากรนายช่างพนกังานขาย,ด้านกระบวนการ
ท างาน, ด้านภาพลกัษณ์ภายนอกของอู่ซ่อมรถหรือร้านขายอะไหล่, ด้านกิจกรรมสง่เสริมการขาย และ
ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ตามล าดับ โดยผู้ ใช้รถยนต์จะตดัสินใจซือ้อะไหล่รถยนต์แท้ เป็นอันดับหนึ่ง 
อนัดบัสองคือสามารถซือ้ได้ทัง้อะไหลแ่ท้และอะไหลเ่ทียม แยกรายละเอียดแตล่ะด้านดงันี  ้
ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อนัดบัที่หนึ่ง คือการรับประกนัคณุภาพของ
อะไหล่ รองลงมา คือเป็นสินค้าแนะน าของทางร้าน, คุณภาพของอะไหล่,กล่องบรรจุอะไหล่แข็งแรงได้
มาตรฐาน และตรายี่ห้อของอะไหลต่ามล าดบั 
 ด้านบคุลากรนายช่างพนกังานขายอยูใ่นระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อนัดบัที่หนึ่ง คือ
พนกังานสามารถแนะน าอะไหลไ่ด้ตรงตามความต้องการ ทัง้คณุภาพและราคารองลงมา  คือ พนกังานมี
ความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าอะไหล่ได้ตรงตามความต้องการ,พนกังานให้บริการลกูค้าทกุ
ท่านอย่างเทา่เทียมกนั, พนกังานมีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี ยิม้แย้มแจ่มใส ่เต็มใจบริการ และพนกังานแตง่กาย
สภุาพ สะอาด ตามล าดบั 
 ด้านกระบวนการท างานอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อนัดบัที่หนึ่ง คือมีการน า
อปุกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการด าเนินงาน รองลงมาคือ มีการแบ่งหน้าที่การท างานอยา่งมี
ระบบ ไมท่ างานซ า้ซ้อนกนัและมีการต้อนรับลกูค้า และสอบถามความต้องการของลกูค้าตามล าดบั 
 ด้านภาพลกัษณ์ภายนอกของอู่ซอ่มรถหรือร้านขายอะไหลอ่ยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อนัดบัที่หนึ่ง คือคือมีการจดัเรียงอะไหล่เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ รองลงมา คือสถานที่อากาศ
ถ่ายเท ไม่มีกลิ่นเหม็นอบั, พนงังานในร้าน สวมเคร่ืองแต่งกายแบบเดียวกนั, ภายในร้านมีความสะอาด 
โลง่ไมม่ืดทบึมีแสงสวา่งเพียงพอและปา้ยช่ือร้านมีความชดัเจนมองเห็นง่ายตามล าดบั 
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 ด้านกิจกรรมสง่เสริมการขายอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อนัดบัที่หนึ่งโปรโมชัน่
ผ่อน 0% ร่วมกบัการจ่ายเงินผ่านบตัรเครดิต รองลงมาคือการสะสมแต้มแลกรับบริการ หรือ ของสมัมนา
คณุฟรี, กิจกรรมลด แลก แจก แถมและมีการโฆษณา ผา่นวิทย ุหนงัสอืพิมท้องถ่ิน ตามล าดบั 
 ด้านสถานที่จดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อนัดบัที่หนึ่ง คือ มี
สินค้าพร้อมจ าหน่ายอยู่เสมอ รองลงมาคือ ร้านมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอต่อลกูค้าที่มาใช้บริการ,มี
บริการนอกสถานที่ตามที่ลกูค้าต้องการ,ร้านตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชนการเดินทางสะดวก,มีการจ าหน่ายผา่น
ระบบออนไลน์ โอนเงินแล้วจดัสง่สนิค้าได้ และสามารถโทรเช็คสินค้า หรือสอบถามข้อมลูทางโทรศพัท์ได้ 
ตามล าดบั  
 สว่นท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี1 การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตวัแปรที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจ
เลือกซือ้อะไหลแ่ท้หรืออะไหลเ่ทียมรถยนต์ ตวัแปรอิสระคือ สว่นประสมทางการตลาดบริการ 7P ตวัแปร
ตาม คือ การตดัสนิใจซือ้ อะไหลแ่ท้หรืออะไหลเ่ทียม ท าการวิเคราะห์ ด้วย สถิติที่ใช้ทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปร (Chi-Square)พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรด้านกระบวนการท างานด้าน
ภาพลกัษณ์ภายนอกของอู่ซ่อมรถหรือร้านขายอะไหลด้่านกิจกรรมส่งเสริมการขายและด้านสถานที่จดั
จ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้อะไหล่รถยนต์ด้วยระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และผู้ ใช้ส่วน
ใหญ่ตดัสนิใจซือ้อะไหลแ่ท้  
 
สรุป  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้อะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียม
รถยนต์ของผู้ ใช้ในเขต อ าเภอเมืองจงัหวดัพิจิตรโดยพบวา่ สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการท างาน ด้านภาพลักษณ์ภายนอกของอู่ซ่อมรถหรือร้านขายอะไหล่ ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้อะไหล่รถยนต์แท้หรือ
เทียม ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา อภิวรรธกุล (2546) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้อะไหล่รถยนต์ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้อะไหล่
รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุอนัดบัแรกคือ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัณชยั คงทรัพย์ถาวร (2555) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้อะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจซ่อมแซมยานยนต์
พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก รวมไปถึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สาวิตรี เจือทอง (2560) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการเลือกซือ้ อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวดั
นครปฐม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้อะไหล่
รถยนต์ ด้านบคุคลมากที่สดุ 
 
ค าขอบคุณ  
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
นับตัง้แต่เร่ิมต้นและมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความราบร่ืน และขอขอบคุณผู้ ใช้
รถยนต์ทุกท่านในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามและเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ MBA รุ่น ที่23 ที่ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือและ
ก าลงัใจ สดุท้ายขอขอบพระคณุ ครอบครัว ในการสนบัสนนุเงินทนุในการท าวิจยั ครัง้นี ้
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การพัฒนาและทดสอบแบบวัดความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงนิ QR Code ในตลาดนัด 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบวัดความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน  
QR Code ของผู้บริโภคในตลาดนดัเขตพืน้ที่ภาคกลาง กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้บริโภคในตลาดนดัเขตพืน้ท่ีภาค
กลางที่ไม่เคยใช้ระบบช าระเงิน QR Code จ านวน 400 ตวัอย่าง ได้จากวิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบบสอบถามมี
ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.942 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยคา่เฉลี่ยและสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ Multiple Linear Regression Analysis ในการวิจยันี ้
ได้พฒันากรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (UTAUT) และได้เพิ่มตวัแปร 2 ตวั คือความ
ไว้วางใจในระบบ (Trust in Information System) และนวตักรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี (PIIT) เพื่อให้
ทราบถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code ของผู้บริโภคในตลาดนดัเขตพืน้ท่ีภาค
กลาง 
ค าส าคัญ: ระบบช าระเงิน QR Code, ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี, ความไว้วางใจในระบบ, นวตักรรมส่วนบุคคล,  

ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน 
 

Abstract  
 The purpose of the research is to development and testing of the measure of influence 
intention to use QR Code payment for consumers in markets in the central region of Thailand. The 
sample size was composed of 400 consumers never used QR Code payment selected by Multi-
Stage Sampling Method. A questionnaire was used as a research instrument. The alpha coefficient 
is 0.942. The statistics used to analyze data consist of mean and standard deviation and the 
statistics used to test the hypothesis is the Multiple Linear Regression Analysis. In this research, 
we developed a conceptual framework in order to study provides potential factors that could 
influence the intention to use QR code payment. The research framework has been developed by 
integrating a Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) with Trust and 
Personal Innovativeness in Information Technology (PIIT). 
Keywords: QR code payment, UTAUT, trust in information system, PIIT, intention to use payment system 
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บทน า  
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก 
ท าให้รัฐบาลไทยมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
(National e-Payment) เพื่อพฒันาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบ
อิ เล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment: E-Payment)  (ฐานเศรษฐกิจ. 2559)  การช าระเ งินแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเทคโนโลยีตา่งๆ เช่น การจ่ายเงินด้วยบตัรประเภทตา่งๆ 
การรับเงิน โอนเงิน จ่ายเงินผา่นโทรศพัท์มือถือบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยแผนยทุธศาสตร์นีจ้ะ
ช่วยลดต้นทนุการด าเนินงานและใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการพิมพ์ธนบตัร ให้ความสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยดัเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร (ไทยรัฐ. 2559)  
 ระบบช าระเงิน QR Code เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่รัฐบาลพยายามผลกัดนัเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด หนึ่งในวิธีการ
สนบัสนนุของรัฐบาลคือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พฒันาระบบช าระเงินแบบ QR Code 
มาเป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจและสง่เสริมให้ผู้ประกอบการธนาคารขยายฐานลกูค้าและดึงดดูให้
ผู้บริโภคสนใจใช้บริการช าระเงินผา่น QR Code มากยิ่งขึน้ ซึง่แสดงให้เห็นได้จากการท่ีธนาคารตา่งๆ เพิ่ม
ช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านตลาดขนาดเล็กหรือตลาดนดั อาทิ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทย
พาณิชย์เข้าถึงฐานลกูค้าในแหลง่ช้อปปิง้ส าคญั เช่น ตลาดนดัจตจุกัร สยามแสควร์ แพลตตินมั เป็นต้น 
(อริญชยั วีรดษุฎีนนท์. 2560) ธนาคารกรุงเทพเข้าถึงฐานลกูค้าในยา่นตลาดละลายทรัพย์และตามในหวั
เมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม ่เป็นต้น (การเงินธนาคาร. 2560) สว่นธนาคารกรุงไทยเข้าถึงฐานลกูค้าในตลาด
ตา่งๆ ทัว่ประเทศ เช่น ตลาด อตก. เป็นต้น (ไทยรัฐ. 2560) จะเห็นได้วา่แตล่ะธนาคารตา่งขยายฐานลกูค้า
โดยเลือกพืน้ที่ตลาดนดัตามจุดส าคญัๆ ที่มีผู้คนจ านวนมาก เพื่อเพิ่มความเข้าถึงบริการทางการเงินและ
ให้ผู้บริโภคเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งตลาดนดัเป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายกว่าแหล่งซือ้ขายอื่นๆ เนื่องจากตลาดนดัเป็นแหล่งรวมทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย สินค้ามีราคาถกู
และรูปแบบหลากหลาย ท าให้ตลาดนัดสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้ในทุกระดบัและเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก (กญัจนนภทีป์ ชลสนิธนากลุย์ และ ชตุิมาวดี ทองจีน. 2559) 
 แม้ว่าการช าระเงินผ่าน QR Code ในประเทศไทยเร่ิมมีผู้ ใช้บริการมากขึน้หลงัจากธนาคารแหง่
ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการใช้งาน แต่จากการส ารวจของ UnionPay (2561) ที่ส ารวจถึง
พฤติกรรมการช าระเงินของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่ยงัคงนิยมช าระคา่สินค้าและ
บริการผา่นเงินสดมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 87 ช าระคา่สนิค้า สว่นการใช้บริการผา่น QR Code คิดร้อยละ 
75 และการโอนจ่ายเงินระหวา่งบคุคล (P2P) ร้อยละ 67 โดยเป็นท่ีนิยมมากกวา่บตัรเครดิตและบตัรเดบติ 
ร้อยละ 50 และร้อยละ 48 ตามล าดบั (อริญชยั วีรดษุฎีนนท์. 2561)  จะเห็นได้ผู้บริโภคสว่นใหญ่ยงัคงใช้
เงินสดในการช าระค่าสินค้าและบริการอยู่ แต่การน าระบบช าระเงิน QR Code เข้ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนันัน้ อาจเป็นเร่ืองใหมแ่ละยากตอ่การปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่คงต้องใช้ระยะเวลา
และจ าเป็นต้องมีมาตรฐานหรือนโยบายสนบัสนนุการใช้งานระบบช าระเงิน QR Code ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
สนบัสนนุนโยบายสงัคมไร้เงินสดของรัฐบาล และเพื่อเป็นแนวทางผลกัดนัประเทศไทยไปสู่การพฒันาที่
ทดัเทียมกบัประเทศตา่งๆ ตอ่ไป 
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน  
QR Code ของผู้บริโภคในตลาดนดัเขตพืน้ที่ภาคกลาง เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code และน าผลวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงระบบช าระเงิน  
QR Code ได้ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเพื่อพัฒนาและทดสอบแบบวดัความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code ของผู้บริโภคใน
ตลาดนดัเขตพืน้ท่ีภาคกลาง  
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจยัการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code ของ
ผู้บริโภคในตลาดนัดเขตพืน้ที่ภาคกลางในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง โดยได้พฒันากรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (UTAUT) และได้เพิ่มตวั
แปร 2 ตัว คือความไว้วางใจในระบบ (Trust in Information System) และนวัตกรรมส่วนบุคคลด้าน
เทคโนโลยี  (PIIT)  เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code  
ของผู้บริโภคในตลาดนดัเขตพืน้ท่ีภาคกลาง 
 

Independent variables  Dependent Variables 
Performance Expectancy  
Effort Expectancy  
Social Influence  
Facilitation Condition  
Trust in Information System 
Personal Innovativeness in Information 
Technology 

Intention 
 to use QR Code payment 

 

 
Figure 1 Research Framework 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัระบบช าระเงิน QR Code สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ใน
การประชาสมัพนัธ์ พฒันาระบบช าระเงิน QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและตดัสนิใจใช้ระบบ
ช าระเงิน QR Code 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจ 
 ความตัง้ใจ เกิดขึน้จากตัวบุคคล โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
แสดงออกถึงพฤติกรรม เช่น ทศันคติ อิทธิพลจากบคุคลรอบข้าง การรับรู้ ซึ่งจะท าให้บคุคลแสดงออกถึง
การกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนัน้ อีกทัง้ความรู้ ความสามารถ และการรับรู้ของแต่ละบคุคลยงัเป็น
ปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการแสดงออกถึง (ธัญทิพท์ คลอ่งตา. 2557) ซึ่งผลการศึกษา
ของ Ajzen and Fishbein (1975) พบว่าความตัง้ใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกถึง
พฤติกรรม อีกทัง้ยงัเป็นตวัชีว้ดัวา่บคุคลได้มีความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระท าพฤติกรรมนัน้  
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ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและใช้เทคโนโลยี (UTAUT) 
 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : 
UTAUT ) เป็นทฤษฎีที่ถูกพฒันาโดย Venkatesh. et.al. (2003) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีที่แตกต่างกัน  
8 ทฤษฎี ใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี โดยอาศยัความโดดเด่นของปัจจยั
ตา่งๆ ของแตล่ะทฤษฎี และได้ปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้
 1. ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ระดบัความเช่ือของ
แตล่ะบคุคลที่เช่ือวา่การใช้เทคโนโลยีจะท าให้เกิดประโยชน์และช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานให้กบั
ผู้ ใ ช้ งาน ( วิ ริ ยาภรณ์  เตชะกฤตธีรพงศ์ .  2558)  ซึ่ งผลการศึกษาของ Slade. et.al. (2015)  
พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช า ระเงินแบบ Remote Mobile 
Payment สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Teerapat. et.al. (2013) พบวา่ความคาดหวงัในประสทิธิภาพมี
ผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 2. ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดบัการรับรู้ถึงความง่าย
และความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยี (วิริยาภรณ์ เตชะกฤตธีรพงศ์. 2558) ซึ่งผลการศึกษาของ  
Teo. et.al. (2015) พบว่าความคาดหวังในความพยายามมีผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Teerapat. et.al. (2013) พบว่าความคาดหวงัในความ
พยายามมีผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การรับรู้และเข้าใจว่ากลุ่มบุคคลอื่นๆ  
มีความส าคญัที่ท าให้เช่ือว่าควรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท างาน (วิริยาภรณ์ เตชะกฤตธีรพงศ์. 2558) 
ซึ่งผลการศกึษาของ Slade. et.al. (2015) ที่พบว่าอิทธิพลทางสงัคมมีผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน
แบบ Remote Mobile Payment สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Teerapat. et.al. (2013) พบว่าอิทธิพล
ทางสงัคมมีผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 4. สภาพส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilitation Condition) หมายถึง ความเช่ือของผู้ ใช้ที่เช่ือ
โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร สิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่จะช่วยสนับสนุนการใช้งาน
เทคโนโลยีเป็นไปด้วยความราบร่ืน (วิ ริยาภรณ์ เตชะกฤตธีรพงศ์. 2558) ซึ่งผลการศึกษาของ  
Teo. et.al. (2015) พบว่าสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกมีผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Teerapat. et.al. (2013) พบว่าสภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกมีผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัความไวว้างใจในระบบ (Trust in Information System) 
 ความไว้วางใจในระบบ คือ การรักษาความเสถียร และการรักษาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ ซึ่งความไว้วางใจจะเกิดขึน้เมื่อผู้ ใช้งานไม่พบความผิดพลาดตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่
ผู้ ใช้งานยอมรับได้ (Lee and Moray. 1992) และความผิดพลาดของระบบเก่ียวข้องโดยตรงกับความ
ไว้วางใจในระบบ หากมีจ านวนครัง้ที่ระบบผิดพลาดมากเท่าใดย่อมสง่ผลต่อความไว้วางใจในระบบของ
ผู้ ใช้มากเท่านัน้ (Kantowitz and Hankowski. 1997) ซึ่งผลการศึกษาของ Chandra and Srivastava 
(2010) และ Shankar and Datta (2018) พบว่าความไว้วางใจในระบบมีผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระ
เงินผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี  
 
ทฤษฎีเ กี่ยวกับนวัตกรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี  (Personal innovativeness in Information 
Technology) 
 นวัตกรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความตัง้ใจและเต็มใจของแต่ละบุคคลที่จะ
ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  (Agarwal and Prasad. 1998) ซึ่งผลการศึกษาของ Thakur and Srivastava 
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(2014) ที่พบว่านวัตกรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อความตัง้ใจช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Slade. et.al. (2015) ที่พบว่านวตักรรมสว่น
บคุคลด้านเทคโนโลยีมีผลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงินแบบ Remote Mobile Payment  
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code ของผู้บริโภคในตลาด
นดัเขตพืน้ท่ีภาคกลางผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้
 1.   ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
ประชากร คือ ผู้บริโภคที่มีความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code ในตลาดนดัเขตพืน้ที่ภาคกลาง ซึ่งไม่
ทราบประชากรที่แนน่อน โดยค านวณหากลุม่ตวัอยา่งจากสตูรคอแครน – W.G. Cochran (1977) อ้างถึง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) โดยท าการสุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และให้มีสดัส่วนความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง 
รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง เพื่อความแมน่ย าและความสมบรูณ์ของข้อมลู โดยมีขัน้ตอนการ
สุม่ตวัอยา่งดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 ท าการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งจากจงัหวดัที่มีประชากรหนาแนน่มากสดุล าดบัท่ี 1 – 8 จ านวน 
8 จงัหวดั จากทัง้หมด 22 จงัหวดัในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ สมทุรปราการ ปทมุธานี 
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม นครปฐมและพระนครศรีอยธุยา 
 ขัน้ท่ี 2 เลอืกตลาดนดัขนาดใหญ่ที่เป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคแตล่ะจงัหวดั จ านวน 1 ตลาดนดั รวม 
8 ตลาดนัด และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดตัวอย่างให้มี
จ านวนเทา่กนั ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะจงัหวดั 50 ตวัอยา่ง รวม 400 ตวัอยา่ง 
ขัน้ที่ 3 สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้มาใช้บริการในตลาดนดัเขตพืน้ที่ภาค
กลางที่ไมเ่คยใช้ระบบช าระเงิน QR Code 
 2.   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถามที่ใช้เป็น
ลกัษณะของแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น
คือ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended 
Response Question) จ านวน 1 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
Ended Response Question) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ตอ่
เดือน 
 สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม 
อิทธิพลทางสงัคม สภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ความไว้วางใจในระบบและนวตักรรมส่วนบุคคลด้าน
เทคโนโลยี โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็น Likert Scale ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval 
Scale) 5 ระดบั ได้แก่ มีระดบัความคิดเห็นด้วยมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ 
 ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Likert Scale ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 5 ระดบั ได้แก่  
มีระดบัความคิดเห็นด้วยมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ 
 สว่นท่ี 5 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 3.    การทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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 สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและน าเสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
และความครอบคลมุ หลงัจากนัน้น ามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruency) ซึ่งค่า 
IOC มีค่าตัง้แต่ –1.00 ถึง 1.00 โดยปกติจะพิจารณาคัดเลือกค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 หาก
ค าถามข้อใดมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ผู้ วิจัยจะน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ หลงัจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ทางผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ระบบช าระเงิน QR Code ในตลาดนดัพืน้ที่ภาคกลาง 
จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาหาค่าความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยแบบสอบถามของงานวิจยันีม้ีคา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.942 ซึง่มีคา่
ระดับความเช่ือมั่นสูง และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแต่ละปัจจัยมากกว่า 0 .70 ถือว่า
แบบสอบถามนีม้ีความเช่ือถือได้และสามารถน าไปเก็บข้อมลูได้จริง ดงัแสดงตารางที่ 1  
 
Table 1 Confidence value of each factor that influences the intention to use 

Factors that influence the intention to use Confidence 
Performance Expectancy  0.836 
Effort Expectancy  0.814 
Social Influence  0.900 
Facilitating Conditions  0.787 
Trust in Information System 0.725 
Personal Innovativeness in Information Technology 0.899 

 
ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ของเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามของงานวิจยัฉบบันีส้ามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจริงได้ เนื่องจาก
ค่าความเช่ือมัน่ที่ได้ในแต่ละปัจจยัมีค่ามากกว่า 0 .70 โดยปัจจัยด้านความไว้วางใจในระบบ  ค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.725 ปัจจยัด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0 .787 ปัจจยัด้าน
ความคาดหวงัในความพยายาม มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.814 ปัจจยัด้านความคาดหวงัในประสทิธิภาพ 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.836 ปัจจัยด้านนวตักรรมส่วนบคุคลด้านเทคโนโลยี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.899 และปัจจยัด้านอิทธิพลของสงัคม คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.900 
 
สรุป 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบแบบวดัความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR 
Code ของผู้บริโภคในตลาดนดัเขตพืน้ที่ภาคกลาง ซึ่งทางผู้วิจยัได้พฒันากรอบแนวคิดจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (UTAUT) และได้เพิ่มตัวแปร 2 ตัว คือความ
ไว้วางใจในระบบ (Trust in Information System) และนวัตกรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี (PIIT) ใน
ขัน้ตอนต่อไปทางผู้วิจยัจะลงพืน้ที่เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดัท าขึน้ โดยจะน าข้อมลูที่ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบช าระเงิน QR Code และ
น าข้อมลูมาสรุปผล อภิปรายผลและน าเสนอผลการวิจยัตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีการพฒันาอย่างมากในประเทศไทย กลายเป็นแหลง่เรียนรู้ที่มีประโยชน์
ส าหรับการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั  สามารถค้นหาข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ สง่ผลต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษามากขึน้  มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อลด
ปัญหาและอปุสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น การขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  ระยะการเดินทาง  หรือเร่ืองของเวลา 
เป็นต้น ท าให้มีการพฒันารูปแบบการสอนและการเรียนรู้ของสถานบนักวดวิชาตา่ง ๆ รวมทัง้มหาวิทยาลยั
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น  MOOCs, YouTube, Facebook, เว็บไซต์ E-Learning ต่าง ๆ หรือช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ เป็นที่นิยมมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560 - 2579 โดย
กระทรวงศึกษาธิการที่ผลกัดันเก่ียวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อน า
ประเทศไทยไปสู่การเป็นสงัคมดิจิทลั การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบแบบวดัการ
ยอมรับการใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในประเทศไทย กรอบแนวคิดได้บรูณาการจากทฤษฎี
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ร่วมกบัทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี (TTF) 
เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ระบบการเรียนการสอนออนไลน์,  การยอมรับเทคโนโลยี, ความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลยี 
 

Abstract 
 Internet technology has been greatly developed in Thailand. It has become a useful 
learning resource for learning in modern times. Internet technology can find information more 
quickly and conveniently. Therefore, it affects technology progress in the education system. There 
is a development of learning and teaching styles to reduce a problem and obstacle of learning 
such as lacking of educators, travel distance or times etc. As a result, many educational institutions 
and universities in both public and private sectors have developed teaching and learning styles, 
such as MOOCs, Youtube, Facebook, E-Learning website, or other online channels that are more 
popular which conform to the National Education Plan of 2017 - 2036 by the Ministry of Education 
that pushes for the advancement of technology that is used in learning and teaching to bring 
Thailand into a digital society. The objective of this study were to develop and test the acceptance 
form for using online teaching system in Thailand. The concept idea has been integrated from the 
theory of the Technology Acceptance Model (TAM) together with the theory of the Task- 
Technology Fit (TTF) for the benefit of many educational institutes to improve in the future.  
Keywords: E-learning service systems, Technology Acceptance Model (TAM), Task-Technology Fit (TTF) 
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บทน า 
 สงัคมในปัจจุบนัเป็นยคุการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูและเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมลู  
รวมถึงการมีบิ๊กดาต้า (Big Data) อนัเป็นเทคโนโลยีองค์ความรู้ขนาดใหญ่ทัว่โลก ยคุแหง่การพฒันาอยา่ง
ก้าวกระโดด เทคโนโลยีตา่งๆ  มีบทบาทในการด าเนินชีวิตหรือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การท างาน  ลดภาระรวมถึงช่วยแบ่งเบาขัน้ตอนด าเนินงานต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก  ทัง้นีเ้ครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์ใช้ในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึน้  มีการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถรองรับการเข้าถึงของนกัเรียน นกัศกึษา ลดปัญหาและอปุสรรคที่
มีต่อการเรียนรู้ เช่น การขาดแคลนอาจารย์ผู้ สอน ระยะการเดินทาง หรื อเร่ืองของเวลา เป็นต้น 
(ประชาชาติธุรกิจ. 2561) ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศกึษาธิการมีแผนการศกึษา
แหง่ชาติ ปี 2560 - 2579 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่น าไปสูก่ารเป็นสงัคมดิจิทลั เนื่องจากการพฒันา
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีโปรแกรมและการใช้ร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คนสามารถเข้าถึงข้อมลูและ
องค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  โดยส่งเสริมการพฒันาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ จดัให้มีการพฒันาและยกระดบัสถาบนัการศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551) 
 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนานวตักรรมของวงการศึกษาโลก คือ MOOC  หรือ  Massive Open 
Online Course เป็นท่ีได้รับความนิยมในปี 2557 ท าให้คนทัว่โลกสามารถเข้าถึงการศกึษาได้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์  เป็นห้องเรียนออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ตแบบเปิดที่ผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะเข้าเรียนก็ได้ (ณฐ
ภทัร ติณเวส. 2558) สิ่งที่เป็นข้อจ ากดัของ  Online  Education คือในการพฒันาระบบจ าเป็นต้องอาศยั
การลงทุนสูงมาก เนื่องจากต้องมีการพัฒนาระบบเครือข่ายที่น่าเช่ือถือและ การออกแบบชัน้เรียน 
บทเรียน รวมถึงการถ่ายท าการเรียนการสอนทัง้หมด  แต่หากเปรียบเทียบกบัโมเดลการศึกษาแบบเก่า
ตรงที่โมเดลการศึกษาแบบใหม่นีม้ีค่าใช้จ่ายต่อหวันกัเรียนที่ต ่ากว่ามาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งใน
กรณีของ MOOCs(Massive Open Online Courses) ที่มีจ านวนนกัเรียนต่อชัน้เรียนได้เป็นแสนคน ข้อ
ได้เปรียบนีม้ีผลกระทบท าให้ค่าเรียนออนไลน์ต ่าลงอย่างเห็นได้ชัด (ณภทัรจาตุศรีพิทกัษ์. 2557) และ
ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบนักวดวิชาที่ต้องเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัอย่างรุนแรงในระยะที่ผ่านมา  จาก
การเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ  และจากการแข่งขนัของติวเตอร์อิสระที่สอนแบบตวัต่อตวั
หรือสอนแบบกลุม่  หรือผ่านช่องทางคอร์สออนไลน์  โดยผู้ประกอบการบางรายทยอยปิดสาขาบางสาขา
ลงเพื่อลดภาระคา่ใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ  โดยแนวโน้มการเรียนกวดวิชามีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เรียนการสอนที่สาขาไปสู่การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากยิ่งขึน้ เช่น MOOCs, 
Youtube, Facebook, เว็บไซต์ E-Learning ต่าง ๆ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ  (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
SME. 2560)  
 จากข้อมลูและสถานการณ์ที่กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษา พฒันาและทดสอบแบบวดั
การยอมรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์  เนื่องจากระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจ ตอบสนองสงัคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจบุนัได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมลูที่
เป็นประโยชน์ตอ่การน าไปใช้ในการวางแผนกลยทุธ์และการพฒันาระบบหรือเทคโนโลยีให้กบัผู้ประกอบ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้ที่ใช้งานระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้มากขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพฒันาและทดสอบแบบวดัการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัด้านความเหมาะสมระหวา่งงาน
และเทคโนโลยีที่มีผลตอ่การยอมรับการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานในงานวิจยัครัง้นี ้คือ ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัด้านความเหมาะสม
ระหว่างงานและเทคโนโลยีมีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้การ
ทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 อภิชยั ทาก๋อง (2559) ได้ให้ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยี ไว้วา่  เป็นการน าเทคโนโลยีที่
ยอมรับมาใช้งานซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับคุคลหรือการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมทศันคติ
และการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึน้นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมาใช้งานท าให้แตล่ะบคุคลมีประสบการณ์
ความรู้และทกัษะในการใช้งานเพิ่มเติม 
 1) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)ของ Davis, Bagozzi and 
Warshaw (1989) พฒันาขึน้เพื่อใช้ในการอธิบาย หรือพยากรณ์พฤติกรรมในการยอมรับระบบสารสนเทศ 
เป็นการศกึษาในเชิงพฤติกรรมมนษุย์ โดยไมน่ าบรรทดัฐานของบคุคลที่อยูร่อบการแสดงพฤติกรรมเข้ามา
ใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการที่เกิดขึน้จริง เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีช่ือเสียงเป็น
ตวัชีว้ดัความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี (สงิหะ ฉวีสขุ และ สนุนัทา วงศ์จตรุภทัร. 2555)โดยเป็นทฤษฎีที่
ขยายองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) 
ของ Fishbein &Ajzen (1975) ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่า การที่บุคคลจะลงมือประกอบ
พฤติกรรมใดนัน้ สามารถอธิบายได้จากการวดัความเช่ือ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความตัง้ใจ
กระท า (Intention) ซึ่งผลของความตัง้ใจกระท าก่อให้เกิดการกระท านัน้ขึน้ประกอบด้วยตวัแปร ตวัแปร
ภายนอก (External Variable) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) ความตัง้ใจใช้ (Behavior 
Intention) และใช้งานจริง (Actual Use) 
  1.1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) อภิชัย ทาก๋อง (2559) กล่าวว่า การ
รับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ผู้ ใช้งานจะได้รับจากการใช้งาน
เทคโนโลยี โดยการรับรูปประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ซึ่งเป็นตวัก าหนดการรับรู้ในแต่ละบคุคลจะรับรู้ ได้วา่
เทคโนโลยีจะมีสว่นช่วยในการพฒันาหรือศกัยภาพผลงานของตวัเอง สอดคล้องกบั วริษฐา สริุยไพฑรูย์ 
(2560) ได้กล่าวว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness : PU) เป็นตวัแปรหลกัที่ส าคญัของ 
TAM คือ ระดบัที่บุคคลเช่ือว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มากขึน้การที่บุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นัน้ก่อให้เกิดประโยชน์และเสนอทางเลือกที่มี
คณุค่าส าหรับการปฏิบตัิงานเดียวกนั รวมทัง้ถ้าใช้เทคโนโลยี ใหม่นีจ้ะท าให้ได้งานที่มีคณุภาพดีขึน้ หรือ
ท าให้งานเสร็จเร็วขึน้ โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถงึการรับรู้ของผู้ใช้งานถึงคณุคา่ ประโยชน์ 
หรือสิ่งที่ได้จากการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน เป็นการ
เรียนที่สะดวกสบาย เรียนรู้ได้ไมจ่ ากดัครัง้ ไมจ่ ากดัเวลา สามารถเข้าถึงได้ทกุที่ เข้าถึงได้ง่าย 
  1.2) การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ การที่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ ใช้งานรับรู้ถึงความง่ายในการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน โดยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งเป็นตัว
ก าหนดการรับรู้ในความส าเร็จที่จะได้รับวา่ตรงกบัที่ต้องการหรือไม ่หรือปัจจยัที่ก าหนดการรับ รู้ในแตล่ะ
บคุคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีสว่นช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้อยา่งไร และเป็นปัจจยัที่
สง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย (สิงหะ ฉวีสขุ และสนุนัทา วงศ์จตรุภทัร. 2555) 
สอดคล้องกับ เจตน์ จินดาโรจน์ (2556) กล่าวว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use) คือ ระดบัความเช่ือมัน่ของผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่จะใช้ที่คาดหวงัวา่ต้องมีความง่ายในการใช้งาน และ
ไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้มาก การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตอ่การใช้เทคโนโลยี 
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และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้เทคโนโลยีโดยสง่ผ่านไปถึงการรับรู้ประโยชน์ โดยในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้
เป็นการศึกษาผู้ที่ใช้งานรับรู้ว่าการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นเร่ืองที่ง่าย มีขัน้ตอนที่ไม่
ซบัซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถในการใช้งานมากนกั หรือไม่ต้อง
พยายามในการใช้งานมากนอกจากนีB้ing Wu &Xiaohui Chen (2016) ได้กลา่ววา่การรับรู้วา่ง่ายตอ่การ
ใช้งานมีผลในเชิงบวกต่อทศันคติของผู้ ใช้และการรับรู้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกบั Agarwal et. al (1999) 
ได้กลา่ววา่ การรับรู้วา่เทคโนโลยีนัน้ใช้งานง่ายสะดวกไมต้่องใช้ความพยายามมาก เทคโนโลยีใดที่ใช้งาน
ง่ายและสะดวก ไม่ซบัซ้อน มีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้ การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการยอมรับ หรือความตัง้ใจที่จะใช้และมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การใช้
โดยสง่ผา่นพฤติกรรมการยอมรับ 
  1.3) ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) Schiffman &Kanuk (1994 : 
657) ได้ให้ความหมายของทศันคติ คือ ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัลกัษณะ
ที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่า
บุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่
สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบคุคล กลา่วถึงอะไรหรือท าอะไร สอดคล้องกบั ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2542) ที่ให้ความหมายของทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของบคุคลที่มีต่อสิง่ใน
สิง่หนึง่ ซึง่เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหวา่งความคิดและพฤติกรรม 
 2) ทฤษฎีความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลยี (Task-Technology Fit) เป็นทฤษฎีที่ใช้กนั
อย่างแพร่หลายส าหรับการประเมินว่าเทคโนโลยีน าไปสูก่ารประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานและการ
ระหว่างลกัษณะงานและเทคโนโลยี ทัง้ลกัษณะงานและคณุสมบตัิด้านเทคโนโลยีสามารถสง่ผลตอ่ความ
เหมาะสมของงานซึง่จะก าหนดประสทิธิภาพและการใช้งานของผู้ใช้ (Bing Wu&Xiaohui Chen. 2016)ได้
ถกูพฒันามาจากแนวคิดของ Goodhue และ Thompson เป็นทฤษฎีที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายแบบจ าลอง
ส าหรับการประเมินว่าเทคโนโลยีสารสนเทศน าไปสู่ประสิทธิภาพอย่างไร ประเมินผลกระทบการใช้งาน
และการตัดสินการจับคู่ระหว่างลกัษณะงานและเทคโนโลยี ทัง้ลกัษณะงานและลักษณะเทคโนโลยี 
(Aljukhadar, Senecal&Nantel. 2014) การที่ผู้ ใช้งานจะยอมรับเทคโนโลยีก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีนัน้
เหมาะสมกับงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพดีขึน้ (Goodhue & Thompson. 1995) จากการศึกษา
พบว่าปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่ความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลยี มี 2 ปัจจยั คือ คณุลกัษณะของ
งาน (Task Characteristics) และคณุลกัษณะของเทคโนโลยี (Technology Characteristics) ดงันี ้
  2.1) คุณลกัษณะของงาน (Task Characteristics) Goodhue & Thompson (1995 : 
226) กล่าวว่า คุณลักษณะของงานที่แตกต่างกันจะท าให้ผู้ ใช้มีระดับความยอมรับ และพึ่งพาใน
เทคโนโลยีที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่า งานที่ไม่ใช่งานประจ าและงานที่มีความซบัซ้อน
จะมีสง่ผลมากตอ่ความเหมาะสมระหวา่งงาน และเทคโนโลยี  
  2.2) คุณลักษณะของ เทคโนโลยี  ( Technology Characteristics) Goodhue & 
Thompson (1995) กล่าวว่า คุณลกัษณะของเทคโนโลยีที่จะให้บุคคลยอมรับว่าเทคโนโลยีนัน้มีความ
เหมาะสมกบังานที่ท า จะต้องมีการใช้งานง่าย เป็นระบบที่มีความทนัสมยั มีความน่าเช่ือถือและมีความ
เสถียร เมื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้นัน้เหมาะสมกบังานก็จะสง่ผลให้ผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์และท าให้ศกัยภาพ
ของงาน      ดีขึน้ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมได้บรูณาการจากทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
ร่วมกบัทฤษฎีความเหมาะสมระหวา่งงานและเทคโนโลยี (TTF)เนื่องจากที่สองทฤษฎีที่มีการยอมรับอยา่ง
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มากและยงัเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่ออธิบาย หรือพยากรณ์พฤติกรรมในการยอมรับระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ของผู้ใช้งาน ซึง่มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้
 

Independent variables  Dependent Variables 
Technology Acceptance Model (TAM)  

Intention to useE-learning servicesystems 

1. Perceived Usefulness (PU) 
2. Perceived Ease of Use (PEOU) 
3. Attitude Toward Using (ATT) 

 

Task-Technology Fit (TTF)  
4. Task Characteristics (TASKC) 
5. Technology Characteristics (TECHC) 

 

 
Figure 1  Research Framework 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น MOOCs, 
Youtube, Facebook, เว็บไซต์ E-Learning ต่าง ๆ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น Skilllane, Khan 
Academyเป็นต้น ในเขตภาคกลาง  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ใช้วิธีการค านวณสตูรของ 
W.G. Cochran ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ที่ความคลาดเคลือ่น ± 5% จึงได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 
385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง เพื่อความถกูต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล และใช้การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Sampling) มีขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  จากพืน้ที่
บริเวณสถาบนัการศึกษาที่มีจ านวนนกัศึกษามากที่สดุใน  4  อนัดบัแรกของภาคกลาง  เนื่องจากเป็น
สถานที่ที่สามารถพบประชากรเป้าหมายได้อยา่งชดัเจนที่สดุ เช่น พนกังาน ผู้ประกอบการ นกัเรียน นิสิต 
นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไปที่เคยใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา  (Quota Sampling)  โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งให้มีจ านวนเทา่กนั  ดงัตารางที่ 1 

Table 1  The most popular educational institution in the top 4 in the central region 
No. Province Number of students (people) 
1 Bangkok 979,307 
2 Nonthaburi 153,044 
3 Pathum Thani 41,923 
4 Nakhon Pathom 33,409 

 
 ขัน้ที่ 2เลือกมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกั  โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาลและ
เอกชนในแต่ละจงัหวดั จ านวน1แห่ง  รวม8มหาวิทยาลยั  โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling)  โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งให้มีจ านวนเทา่กนั รวมทัง้สิน้เป็น 400 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaire) ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศกึษา 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  จ านวน 10 ข้อ
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์2) ความง่ายในการใช้งาน3) ทศันคติต่อการใช้งานโดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert’s Scale 5 ระดบั ได้แก่เห็นด้วยมากที่สดุเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี  จ านวน 8 ข้อประกอบด้วย 2ปัจจยั ได้แก่ 1)คณุลกัษณะของงาน2) คณุลกัษณะของเทคโนโลยีโดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert’s Scale 5 ระดบั ได้แก่เห็นด้วยมากที่สดุเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 ส่วนที่ 4  เป็นค าถามเก่ียวกับเป็นค าถามเก่ียวกับการยอมรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
จ านวน 4  ข้อ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert’s Scale 5 ระดบั ได้แก่เห็นด้วยมากที่สดุเห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลางเห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ใช้สถิตมาวิเคราะห์และ
อธิบาย ดงันี ้ 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัด้านความเหมาะสม
ระหวา่งงานและเทคโนโลยีที่สง่ผลตอ่การยอมรับการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อวิเคราะห์หาค่า
ความแตกตา่งของข้อมลู โดยประเมินคา่ (Rating Scale) ตามวิธีลเิคิร์ท (Likert Scale) แบง่เป็น 5 ระดบัคือ 
 5 หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สดุ 
 4 หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 โดยจะใช้เกณฑ์การแบ่งระดบัการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ โดยใช้สตูรการหาความกว้างของ
ชัน้ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2548)  
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  คะแนนสงูสดุ–คะแนนต ่าสดุ =  5–1 =  0.8 
จ านวนชัน้             5 
เกณฑ์การแปลงความหมายของคา่เฉลี่ย ดงันี ้
          คา่คะแนนเฉลีย่            ระดบัความคิดเห็น 

4.21 – 5.00 หมายถึง   มากที่สดุ 
3.41 – 4.20 หมายถึง   มาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง   ปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง   น้อย 

 1.00 – 1.80 หมายถึง   น้อยที่สดุ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 1) ท าการศึกษาค้นคว้า ข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการ ต าราทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามของ
แบบสอบถาม 
 2) สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวจิยั
และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ขอค าแนะน า และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาของแบบสอบถาม 
 3) ตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสม โดยขอความอนเุคราะห์ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อ
ค าถามกบัวตัถปุระสงค์  (Index of Items Objective Congruence : IOC) 
 4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึ
กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือน าผลไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - 
Coefficient) ของ Cronbachด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางที่ 2 
 
Table 2  Coefficient value of each factor that influences the intention to use 

Factor that influences the intention to use Coefficient 
Perceived Usefulness (PU) 0.706 
Perceived Ease of Use (PEOU) 0.751 
Attitude Toward Using (ATT) 0.644 
Task Characteristics (TASKC) 0.848 
Technology Characteristics (TECHC) 0.873 
Overall 0.950 

 
สรุปการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่ใช้สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจริงได้โดยปัจจยั
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.706 ปัจจยัด้านความง่ายในการใช้งาน มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.751ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้งานมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.644 ปัจจัยด้าน
คุณลกัษณะของงานมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.848 และปัจจัยคุณลกัษณะของเทคโนโลยีมีค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั 0.873 
 หลงัจากการตรวจสอบค่า IOC เป็นที่สงัเกตุว่าค่าความเช่ือมนัของแบบวดัส าหรับปัจจัยด้าน
ทศันคติต่อการใช้งานยงัมีค่าที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจยัจะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้ แต่หาก
พิจารณาจากภาพรวมของแบบสอบถามทัง้หมดได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.950 ซึ่งอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้ผู้ วิจยัจะท าการลงพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมลูตาม
สถานที่ ที่ระบุไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วโดยจะท าการเก็บข้อมูลใน 4 จังหวดั จังหวดัละ 100 คน เมื่อได้ข้อมูล
ตามที่ต้องการแล้วจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน าผลจากการวิเคราะห์ไปสรุปผลและอภิปราย แล้วจึงจะ
น าเสนอผลการวิจยัตอ่ไป 
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บทคดัย่อ 
 สดัสว่นของผู้สงูอายใุนประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมาก ดงันัน้ธุรกิจด้านการดแูลสขุภาพ
จึงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายตุามนโยบายรัฐบาล โดยวิธีที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการ
ดแูลสขุภาพของผู้สงูอาย ุคือการน าเทคโนโลยีเข้ามามีสว่นช่วยในการดแูลสขุภาพ จากการศึกษาผู้วิจยั
เห็นว่าอปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์เป็นอปุกรณ์ที่มีความเหมาะสมที่จะน ามาช่วยดแูลสขุภาพ
ของผู้สงูอายใุนปัจจบุนั ซึง่อปุกรณ์ในรูปแบบนีส้ามารถตรวจสอบอตัราการเต้นของหวัใจ สามารถติดตาม
การนอนหลบัได้ดี โดยงานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาและทดสอบแบบวดัความตัง้ใจใช้อปุกรณ์สวม
ใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์ของกลุ่มผู้ สูงอายุในพืน้ที่ภาคกลางและกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ กลุ่ม
ผู้สงูอายใุนช่วงอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปในเขตพืน้ที่ภาคกลางที่มีแนวโน้มที่จะใช้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบ
สมาร์ทแบนด์ จ านวน 400 คน ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้พฒันาและทดสอบแบบวดัความตัง้ใจใช้อุปกรณ์
สวมใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์ของกลุ่มผู้ สงูอายุในพืน้ที่ภาคกลาง โดยน าปัจจัยใน  UTAUT2 ร่วมกับ
ปัจจยัความวิตกกงัวลด้านเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจยัหลกัในการศกึษา 
ค าส าคัญ: ผู้สงูอาย,ุ สมาร์ทแบนด์, ความตัง้ใจใช้เทคโนโลยี, การดแูลผู้สงูอาย,ุ สขุภาพ 
 

Abstract 
 The percentage of elders in Thailand is significantly increasing. Therefore, healthcare 
businesses focus on improving the qualities of their lives according to public policies with 
appropriate methods in order to support the healthcare by adopting technologies. The 
researcher found that smart bands are suitable for taking care of the elders. This kind of devices 
can measure their heart rates and monitor their sleeps. The purpose of this study to developed 
and testing of intention to use a smart band by elderly in the central region. The samples 
consisted of 400 elders who were 60 years or older, lived in the central part, and tended to use 
the smart bands. In this study, developed and testing of intention to use a smart band by elderly 
in the central region, mainly using UTAUT2 and technological anxiety factors. 
Keywords: elderly people, smart bands, intentions to use technologies, elderly care, health 
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บทน า 
 สถานการณ์ด้านประชากรในประเทศไทยมีสดัสว่นของประชากรผู้สงูอายเุพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 ได้มีการส ารวจสถิติของผู้สงูอายุจากระบบสถิติการลงทะเบียนของกรมปกครองพบว่า
จ านวนประชากรผู้ สูงอายุ 60 ปีขึน้ไปในปีพ.ศ. 2560 มีประชากรผู้ สูงอายุรวมชาย หญิงทัง้หมด 
10,255,322 คน และพบว่ากรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรผู้ สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศต่อมาในปี 2561 จ านวนผู้ สูงอายุเพิ่มขึน้ รวมชาย หญิงทัง้หมด 10,666,803 คน จากจ านวน
ประชากรผู้สงูอายทุี่เพิ่ม แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะผู้ สงูอายุมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่องยิ่งกวา่นัน้โรคประจ าตวัที่เกิดขึน้ในผู้สงูอายยุงัมีเป็นจ านวนมาก เช่น โรค
ความดนัเลอืดสงู โรคเบาหวานเป็นเหตทุี่ท าให้รัฐบาลต้องตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายใุนปัจจบุนั 
(กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2560) 
 ปัจจุบนัผู้สงูอายุมีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ ท าให้การน าเทคโนโลยีเข้ามาพฒันา
คณุภาพชีวิตของผู้สงูอายจุึงมีความเป็นไปได้สอดคล้องกบัข้อมลูจากศนูย์วิจยักสกิรไทยที่ระบวุา่ อปุกรณ์
ประเภทสมาร์ทแบนด์จะมีอตัราการเติบโตด้านการใช้งาน เพิ่มขึน้ในปี 2564 เป็นจ านวน 1.2 ล้านคน
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)โดยการท างานของอุปกรณ์สวมใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์มีประโยชน์ต่อ
ผู้สงูอาย ุเช่น โหมดโทรศพัท์หรือโหมดโทรออกฉกุเฉิน โหมดช่วยเตือนให้รับประทานยา โหมดนบัจ านวน
การก้าวเดิน โหมดวดัอตัราการเต้นของหวัใจ โหมดวดัคณุภาพการนอนหลบั เป็นต้น ในอนาคตอาจได้
เห็นข้อมลูสขุภาพสง่ตรงจากอปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ที่สวมใส ่ถึงห้องท างานของแพทย์ที่
โรงพยาบาล เพื่อปอ้งกนัและรักษาโรคก่อนอาการจะบานปลาย ท าให้นกัวิจยั Jessilyn Pearl Dunn กลา่ว
ว่า ในอนาคตอาจได้เห็นแนวทางเช่นนีช้่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้ข้อมูล ด้านสุขภาพเพื่อ
ท าการศกึษาตอ่ไปด้วย (รัตพล ออ่นสนิท, 2560) 
 ดงันัน้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์จึงเป็นเทคโนโลยีหนึง่ที่เหมาะตอ่การน าไปพฒันา
คณุภาพชีวิตของสงัคมผู้สงูอายทุี่เพิ่มมากขึน้ในอนาคตตามนโยบายของภาครัฐจากการศกึษางานวิจยัที่
เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ สงูอายุยงัคงเป็นเร่ืองที่ควรตระหนกัในผู้สงูอายุบางกลุ่มซึ่งมี
งานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเก่ียวกับความตัง้ใจใช้อุปกรณ์สวมใส่และพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจใช้เทคโนโลยีในปัจจุบนัผู้ วิจยัจึงเห็นว่าการศึกษาเร่ืองการพฒันาและทดสอบแบบวดัความ
ตัง้ใจใช้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ของกลุม่ผู้สงูอายใุนพืน้ที่ภาคกลางเป็นเร่ืองน่าสนใจ เมื่อ
ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูและท าการวิเคราะห์ข้อมลู ตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐานแล้ว ผู้วิจยั
คาดว่าข้อมูลที่ได้รับจะน าไปวิเคราะห์ปรับปรุงวางแผนและพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่ม
ผู้สงูอายทุี่มีความตัง้ใจที่จะใช้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพฒันาและทดสอบแบบวดัความตัง้ใจใช้อปุกรณ์สวมใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์ของกลุม่
ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีภาคกลาง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานในงานวิจัยครัง้นี ้คือ ปัจจัยด้านความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านความ
คาดหวงัในความพยายาม ปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคม ปัจจยัด้านสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้
งาน ปัจจยัด้านแรงจงูใจด้านความบนัเทิง ปัจจยัด้านคณุคา่ราคา ปัจจยัด้านความเคยชินและปัจจยัความ
วิตกกงัวลด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้อุปกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ (โดยใช้การ
ทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis) 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี2  (UTAUT2) เข้ามาเป็นปัจจยั
หลกัในการทดสอบและได้เพิ่มปัจจยัความวิตกกงัวลด้านเทคโนโลยีเข้ามาศกึษา เนื่องจากมีงานวิจยับาง
งานระบุว่า ความวิตกกงัวลด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้สงูอายุในเร่ืองความ
ตัง้ใจใช้ อยา่งเช่นงานวิจยัของ (Jansorn,2013; Hoque and Sorwar, 2017) ซึง่มีกรอบแนวคิด ดงันี ้
 

Independent variables  Dependent Variables 
Accepting factor in using 

technology 
  

1.Performance expectancy (PE) 
2.Effort expectancy (EE) 
3.Social influence (SI) 
4.Facilitating conditions (FC) 
5.Hedonic motivation (HM) 
6.Price value (PV) 
7.Habit (H) 
8.Technology anxiety (TA) 

  
 

Intention to use wearable devices in 
smart bands 

Figure 1  Research Framework 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับความตัง้ใจใช้เทคโนโลยี 
 Sezginและ Yıldırım (2016) กล่าวว่า ความตัง้ใจเป็นปัจจัยร่วมที่ใช้ในทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี มีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดการกระท าของบคุคลในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะซึง่ตวับคุคลจะ
ท าหน้าที่จัดล าดบัความชอบต่อสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างความตัง้ใจซือ้หรือความตัง้ใจใช้เป็นขัน้ตอนไป
ความตัง้ใจใช้ได้รับอิทธิพลจากทศันคติของบคุคลและทศันคติสง่ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีทัง้ยงัน าไปสู่
พฤติกรรมการยอมรับใช้เทคโนโลยีด้วย  
 จากการกลา่วถึงความตัง้ใจใช้ ซึง่หมายถึง ความตัง้ใจหรือเจตนาของบคุคลนัน้ๆท่ีน าไปสูก่ารใช้
งานเทคโนโลยี การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความตัง้ใจใช้ของผู้สงูอายุในแต่ละรายว่าความตัง้ใจใช้
อุปกรณ์สวมใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์มีผลมาจากปัจจยัใดบ้างใน UTAUT2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของของ ธัญญภสัร์ ชัชวาลด ารงเจตน์ (2559) นรีรัตน์ คงรักษา (2560)และภสัสราณัฐ รวยธนาสมบตัิ 
(2558) ที่ศกึษาความตัง้ใจใช้โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
 ดงันัน้ความตัง้ใจใช้ในงานวิจยัเลม่นี ้คือความตัง้ใจหรือเจตนาแต่ละบคุคลที่น าไปสูก่ารใช้งาน
อุปกรณ์สวมใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์ โดยวดัจากความถ่ีหรือความต้องการที่จะใช้งานสมาร์ทแบนด์ 
เช่น ผู้บริโภคมีความตัง้ใจที่จะใช้งานสมาร์ทแบนด์ในอนาคตอนัใกล้อยา่งแนน่อน 
  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี2 (The Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology 2 Model : UTAUT2) 
 Gerceket al.(2015) กล่าวว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีคือรูปแบบการอธิบายความ
ตัง้ใจพฤติกรรมของการใช้เทคโนโลยีนัน้ๆVenkatesh et al. (2012) โมเดล UTAUT2ได้ขยายมาจาก 
UTAUT Model โดยUTAUT2 ประกอบด้วย ตวัแปรเสริม 3 ตวัแปร ได้แก่ เพศ อาย ุและประสบการณ์ 
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 ปัจจัยหลัก 7 ปัจจัย ได้แก่  
 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
 Viswanath et al. (2003)ได้กล่าวถึงความหมายของความคาดหวังในประสิทธิภาพไปใน
แนวทางเดียวกันว่า การที่ผู้ ใช้งานรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อการท างานและช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการท างานโดยมีพืน้ฐานการเลอืกใช้สินค้าหรือเทคโนโลยีมาจากความต้องการหรือความ
ปรารถนาที่จะเลอืกใช้สนิค้านัน้ๆ 
 2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 
 Venkatesh et al. (2003) และนรีรัตน์ คงรักษา (2560) ได้ให้นิยามของความคาดหวงัในความ
พยายามไว้ว่าความคาดหวังในความพยายาม หมายถึง ระดับการรับรู้ในความง่ายของการใช้งาน
เทคโนโลยีสามารถเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีนัน้ได้โดยไมต้่องใช้ความพยายามมากในการใช้งาน 
 3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
 อิทธิพลทางสงัคม คือ อิทธิพลของบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ใช้ เช่น ครอบครัวและ
เพื่อน (Venkatesh et al., 2003)กลา่วไว้วา่ อิทธิพลทางสงัคมในเร่ืองของเทคโนโลยี เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาสงัคมจะมีผลตอ่การยอมรับและใช้เทคโนโลยีนัน้ๆ 
 4) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 
 ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) และนรีรัตน์ คงรักษา (2560) กลา่วว่าสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งานคือบคุคลเช่ือวา่จะมีอปุกรณ์ที่ช่วยสนบัสนนุการท างานของเทคโนโลยีให้ใช้งานได้ดีขึน้ 
 5) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Hedonic Motivation) 
Brown and Venkatesh (2012) และกลุนาถ ภทัทานวุตัร์ (2561) ให้นิยามของแรงจงูใจด้านความบนัเทิง
ไว้วา่ ความสขุ สนกุสนานหรือความบนัเทิงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
 6) คุณค่าราคา (Price Value) 
 Boksberger&Melsen (2011)  และDodds, Monroe and Grewal (1991 อ้างในภัสสราณัฐ 
รวยธนาสมบตัิ, 2558) ได้ให้นิยามของคณุคา่ราคาไว้วา่ เป็นการรับรู้ในความคุ้มคา่โดยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งประโยชน์ที่ได้รับกบัมลูคา่หรือเงินท่ีต้องจ่ายไป 
 7) ความเคยชิน (Habit) 
 Limayem et al. (2007 อ้างในภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ , 2558) และกุลนาถ ภัททานุวัตร์ 
(2561)กลา่วถึง ความเคยชินไปในแนวทางเดียวกนัคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยอตัโนมตัิของแต่ละ
บคุคลเนื่องจากการเรียนรู้จากในอดีต ท าให้เกิดความเคยชิน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นเป็นผลให้ผู้ วิจยัเห็นว่าทฤษฎีUTAUT2 มีความเหมาะสมในการ
น ามาวิจัยความตัง้ใจใช้อุปกรณ์สวมใส่ในรูปแบบสมาร์ทแบนด์ของกลุ่มผู้สงูอายุโดยน าปัจจัยหลกัใน
UTAUT2เข้ามาศึกษาเนื่องด้วยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยจ านวนมาก เช่นงานวิจยัของ(Gao et al., 
2015; Gu et al., 2016; Akter et al., 2016)ที่ได้ท าการศึกษาความตัง้ใจใช้และการยอมรับใช้อุปกรณ์
สวมใสใ่นรูปแบบตา่งๆและการศกึษาเหลา่นัน้พบวา่ปัจจยัหลกัทัง้ 7 ปัจจยัในUTAUT2มีผลตอ่ความตัง้ใจ
ใช้และการยอมรับใช้ 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความวิตกกังวล  
 พรชนก พลาบลูย์ (2558) ได้ให้นิยามของความวิตกกงัวลไว้ว่า ความวิตกกงัวลเป็นความรู้สึก
กลวัที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี เช่น กลวัว่าข้อมูลส่วนตวัจะถูกเปิดเผย เป็นต้นความวิตกกังวลด้าน
เทคโนโลยีเป็นภาวะอารมณ์หรือความรู้สกึเชิงลบท่ีมีตอ่ความเข้าใจในการใช้และวิธีใช้เทคโนโลยีซึง่ความ
วิตกกงัวลเกิดจากการรับรู้หรือประสบการณ์ที่ไม่ดี ความวิตกกงัวลเกิดได้จากหลายด้าน ดงันีด้้านข้อมลู  
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เช่น กลวัข้อมลูสญูหายด้านความเสี่ยง เช่น การบกุรุกความเป็นสว่นตัวด้านความปลอดภยั เช่น กลวัว่า
เทคโนโลยีนัน่ไมป่ลอดภยัตอ่ร่างกาย(Bozionelos, 2001)  
 สรุปได้ว่าความวิตกกงัวล หมายถึง ความรู้สึกกลวัที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีและความวิตก
กังวลเกิดจากการรับรู้หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ความวิตกกังวลเกิดจากหลายด้าน เช่น ด้าน
ข้อมลู ด้านความเสีย่งและความวิตกกงัวลด้านความปลอดภยั เป็นต้น 
 ผู้วิจยัจึงเห็นว่าปัจจยัความวิตกกงัวลเหมาะสมที่จะน าเข้ามาศึกษาในงานวิจยัครัง้นี ้เนื่องด้วย
ความวิตกกงัวลเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจตอ่เทคโนโลยีที่แตกต่างกนัในแต่
ละบุคคลและสอดคล้องกบังานวิจยัของ Jansorn (2013) ได้ระบุว่าปัจจยัด้านความวิตกกงัวลสง่ผลต่อ
ความตัง้ใจใช้และพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในประเทศไทย และงานวิจัยของHoque (2017)ที่
พบวา่ความวิตกกงัวลมีผลตอ่การใช้งานเทคโนโลยีของผู้สงูอายุ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุม่ผู้สงูอายใุนช่วงอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไปในเขตพืน้ที่ภาค
กลางที่มีแนวโน้มที่จะใช้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ 
 2.ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุม่ผู้สงูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปที่อาศยัอยู่ในเขต
พืน้ท่ีภาคกลางซึง่มีประชากรรวมชายและหญิงทัง้หมด 2,943,630 คน (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2560) จึงใช้
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ เพื่อหาขนาดตวัอย่างโดยมีระดบัความคลาดเคลื่อนที่ 5% (Yamane, 
1973) จะได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คนและใช้การสุม่ตวัอย่าง โดยวิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากผู้ วิจัยต้องการเจาะจง
สถานที่ในการเก็บแบบสอบถามโดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ สูงอายุในภาคกลาง โดยเลือกจังหวัดจาก
จ านวนผู้สงูอายมุากที่สดุ 5 อนัดบัในภาคกลางและผู้วิจยัได้ท าการเรียงล าดบัจ านวนประชากรผู้สงูอายุ
มากไปน้อยซึง่จ านวนประชากรผู้สงูอายมุากไปน้อย 5 อนัดบัแรกได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2) นนทบรีุ3) 
สมทุรปราการ 4) สพุรรณบรีุ 5) ราชบรีุ 
 ขัน้ที่ 2 เลือกตวัอย่างตามโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนดกลุม่ตวัอย่างให้มีจ านวน
เทา่กนั จะได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจงัหวดัละ 80 คน ทัง้หมด 5 จงัหวดั 
 ขัน้ที่ 3 เลือกตวัอย่างตามสะดวก  (Convenience sampling) เป็นการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุม่ตวัอย่างที่ได้จากขัน้ตอนที่ 2 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั เช่น เลือกเก็บข้อมลูจากผู้สงูอายทุี่ออกก าลงักายหรือผู้สงูอายทุี่มีแนวโน้มที่จะใช้งานสมาร์ทแบนด์ 
โดยเน้นการเก็บแบบสอบถามในสวนสาธารณะหรือสถานท่ีออกก าลงักาย  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 
 สว่นที่ 1 ข้อมลูปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทแบนด์ จ านวน 5 ข้อ โดยลกัษณะค าถามเป็น Check list  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยการยอมรับในการใช้เทคโนโลยี จ านวน 26 ข้อ ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่1) 
ปัจจยัด้านความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 2) ปัจจยัด้านความคาดหวงัในความพยายาม  3) ปัจจยัด้าน
อิทธิพลทางสงัคม 4) ปัจจยัสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 5) ปัจจยัแรงจูงใจด้านความบนัเทิง 6) 
ปัจจัยคุณค่าราคา 7) ปัจจัยความเคยชิน 8) ปัจจัยความวิตกกงัวลด้านเทคโนโลยี โดยลกัษณะค าถาม
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เป็นแบบ Rating scale 5 ระดบั ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ ระดบัความคิดเห็นมาก ระดบัความ
คิดเห็นปานกลาง ระดบัความคิดเห็นน้อยและระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ 
 สว่นท่ี 3 ความตัง้ใจใช้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ จ านวน5 ข้อ  โดยลกัษณะค าถาม
เป็นแบบ Rating scale 5 ระดบั ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ ระดบัความคิดเห็นมาก ระดบัความ
คิดเห็นปานกลาง ระดบัความคิดเห็นน้อยและระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นี ้วิเคราะห์และอธิบายโดยใช้สถิติ ดงันี1้) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
ซึ่งประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2) สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
statistic) โดยใช้  Multiple  Regression เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมลูระหวา่งตวัแปรต้นและ
ตวัแปรตาม เป็นการทดสอบนยัส าคญัของค่าเฉลีย่ส าหรับแบบสอบถามโดยประเมินค าตอบเป็น 5 ระดบั 
(Rating scale) อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2548) คือ 
 ระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ  ให้คา่น า้หนกั 1 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นน้อย  ให้คา่น า้หนกั 2 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  ให้คา่น า้หนกั 3 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นมาก  ให้คา่น า้หนกั 4 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ  ให้คา่น า้หนกั 5 คะแนน 
 การแปลผลคา่คะแนนของตวัแปรจะขึน้กบัความคิดเห็นของกลุม่ผู้สงูอายใุนเขตพืน้ที่ภาคกลาง
สามารถแปลผลโดยถือตามเกณฑ์คะแนนเฉลีย่ โดยใช้สตูรอตัราภาคชัน้(5 – 1) ÷ 5    =   0.80 
 คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ  
 คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อย  
 คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  
 คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
 คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 
 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามฉบบันี ้ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เอง มีขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี  ้
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องในเร่ืองการพฒันาและทดสอบแบบวดัความ
ตัง้ใจใช้อปุกรณ์สวมใสใ่นรูปแบบสมาร์ทแบนด์ของกลุม่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีภาคกลาง ก าหนดกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการวิจยัและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.  สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบเนือ้หาของแบบสอบถามให้ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ 
จากนัน้น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (Content validity) และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาโดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบัจดุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) จากนัน้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญ 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–out) กบั กลุม่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีภาคกลาง จ านวน 30 
ชุด เพื่อหาคณุภาพเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วิจัยทางสงัคมศาสตร์ ได้ค่าความเที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนีม้ีความเช่ือถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมลูได้จริงตามตารางที่ 1 
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Table1  Confidence value of each factor that influences the intention to use 
Factors that influence the intention to use Confidence 
Performance expectancy (PE) 0.852 
Effort expectancy (EE) 0.844 
Social influence (SI) 0.866 
Facilitating conditions (FC) 0.859 
Hedonic motivation (HM) 0.821 
Price value (PV) 0.915 
Habit (H) 0.934 
Technology anxiety (TA) 0.899 

 
สรุปผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่ใช้สามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจริงได้ตรงตามวตัุ
ประสงค์และสมมติฐานเนื่องจากค่าความเช่ือมัน่ที่ได้ในแต่ละปัจจัยมีค่ามากกว่า 0.80 โดยปัจจัยด้าน
ความคาดหวงัในประสทิธิภาพ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.852ปัจจยัด้านความคาดหวงัในความพยายาม 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ0.844ปัจจัยด้านอิทธิพลของสงัคม ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.866ปัจจัยด้าน
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.859ปัจจยัด้านแรงจูงใจด้านความ
บนัเทิง  ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.821ปัจจัยด้านคณุค่าราคา ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.915ปัจจัยด้าน
ความเคยชิน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.934และปัจจัยความวิตกกังวลด้านเทคโนโลยี ค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.899 หลงัจากการตรวจสอบคา่ IOC และได้ค่าความเช่ือมัน่ที่สามารถน าเคร่ืองมือไปใช้งานจริง
ได้ ผู้วิจยัจะท าการลงพืน้ท่ีเพื่อเก็บข้อมลูตามสถานท่ี ที่ระบไุว้ก่อนหน้านีแ้ล้วโดยจะท าการเก็บข้อมลูใน 5 
จังหวดั จังหวดัละ 80 คน เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าผลจากการ
วิเคราะห์ไปสรุปผลและอภิปราย แล้วจึงจะน าเสนอผลการวิจยัตอ่ไป 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบแบบวดัความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงิน
บตัรสวสัดิการแหง่รัฐผา่นร้านธงฟา้ประชารัฐ โดยปัจจยัความส าเร็จจะพิจารณา จากรายได้ของร้านธงฟา้
ประชารัฐ โดยมีกลุม่ตวัอยา่งคือผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย  จ านวน 400 ตัวอย่าง ท่ีได้จากการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Sampling) แบง่เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากจงัหวดั
ที่มีร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตัง้เคร่ืองรูดบตัร EDC มากที่สดุในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางของ
ประเทศไทยจ านวน 8 จงัหวดั และขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบสดัสว่นเพื่อก าหนดกลุม่ตวัอยา่งในแต่
ละจังหวัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percentage)  และใช้
(การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ(Multiple linear Regression Analysis) ในการทดสอบ
สมมตุิฐานโดยน าปัจจยัใน IS success model เข้ามาเป็นปัจจยัหลกัในการศกึษา 
ค าส าคัญ: ร้านธงฟา้ประชารัฐ, บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ, ความส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to develop and examine the success level of state 
welfare card payment system through Thong Fah Pracharath Shop. Success factors have been 
considered by the average revenue of Thong Fah Pracharath Shop operate in Bangkok and the 
central region of Thailand. Four hundred selected samples were divided into Multi-Stage 
sampling and Purposive sampling  by consideration from the provinces where Thong Fah 
Pracharath’s EDC card machines have been installed the most, especially in Bangkok and other 
eight provinces in central region of Thailand, The second step was to determine sample groups 
using proportional sampling method in each province with questionnaires as statistic tools 
including arithmetic mean, standard deviation, percentage and multiple linear regression 
analysis. This achieved hypotheses by applying IS success model factors as main target to the 
work. 
Keywords:Fah Pracha Rat shops, the state welfare card, testing of success measurement 
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บทน า 
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันถึงความก้าวหน้าทางวิวฒันาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั 
ส่งผลให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศกัยภาพในการแข่งขนักนัผลิต
สินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะที่ภาครัฐแม้จะยังมิได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากในการสร้างและน าเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึง่อาจ
เป็นจดุด้อยของภาครัฐที่ยงัไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนได้อยา่งทัว่ถึง ดงันัน้หนึง่
ในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการสวสัดิการตา่งๆ คือการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยกุต์ใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประมวลผลและจดัเก็บข้อมลูได้
อย่างเป็นระบบการให้สวสัดิการต่างๆ แก่ประชาชนจะน ามาซึ่งความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ สงัคมและ
คณุภาพชีวิตของประชาชน 
 ดังนัน้การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆของรัฐบาลมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถประมวลผลและจดัเก็บข้อมลูซึง่จะช่วยให้ภาครัฐเข้าถึง
ข้อมลูได้ง่ายขึน้ นอกจากนัน้ในปี 2560 รัฐบาล มีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ในกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันทุกด้าน จึงเป็นจุดก าเนิด  
“โครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ”หรือที่ทราบโดยทัว่ไปวา่ “บตัรคนจน” มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารโครงการเพื่อเป็นการสนบัสนนุให้โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ มีความเข้มแข็งทัง้ในด้าน
ของคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพบริการ  โดยการใช้ “เคร่ืองรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Data Computer: EDC)”ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทาง
อ านวยความสะดวกและเก็บข้อมลูพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  เพื่อให้
รัฐบาลน าไปเป็นข้อมลูในการพฒันาสวสัดิการด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต (กรมบญัชีกลาง. 2560) ยิ่งไป
กว่านัน้เมื่อพิจารณาข้อมูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีประชากรรวมทัง้สิน้ราว 75 
ล้านคน ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้ขึน้ทะเบียนกบัภาครัฐ ภายใต้ “โครงการบตัรสวสัดิการแหง่
รัฐ”  จ านวน 11.4 ล้านคน  จากสถิติของกระทรวงการคลงั (2561)   พบว่า การใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย
และถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เฉพาะในวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 พบว่า มีการใช้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
กว่า 2,100,000 ครัง้ มลูค่า 768 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางรถโดยรถ บขส. มียอดการใช้
จ่ายอยูท่ี่  625,435 บาท คา่ก๊าซหงุต้มยอดใช้จ่าย 481,319 บาท และคา่เดินทางโดยรถไฟ ยอดใช้จ่ายอยู่
ที่ 1,261,994 บาท ท าให้รวมทัง้สิน้ยอดการใช้จ่ายสงูถึง 768 ล้านบาท จากจ านวนการใช้บตัร 2,166,338 
ครัง้ ข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ประชาชนท่ีถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐมีการใช้จ่ายผา่นบตัรสวสัดิการแหง่
รัฐผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐของ กระทรวงพาณิชย์ที่จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคที่ติดตัง้เคร่ืองช าระเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (EDC)อยา่งตอ่เนื่อง 
 ข้อมลูจากกระทรวงการคลงั (2560)  ยงัระบอุีกวา่ การใช้จ่ายผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐของคน
กลุม่ดงักลา่ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติ เป็นทางหนึง่ที่ใช้สร้างความคุ้นเคยให้เกิดการยอมรับใน
ระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาสงัคมไปสูส่งัคมไร้เงินสดตอ่ไป 
ซึ่งศนูย์วิจยักสิกรไทย (2560) ระบวุ่าระบบการช าระเงินดิจิทลัก าลงัเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง
ในระบบเศรษฐกิจไทยและด้วยการสนบัสนนุจากภาครัฐตามแนวทางนโยบายที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่
สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ประกอบกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่ให้ความส าคัญกับระบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถลดต้นทุนการจัดเก็บเอกสารการท า
ธุรกรรมต่าง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการ ยื่นภาษี  อีกทัง้ท าให้การสรุปยอดขายมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึน้ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการท าธุรกรรมซือ้ขายและเอือ้ประโยชน์ในการตอ่ยอดกลยทุธ์
ทางธุรกิจหรือพฒันาผลติภณัฑ์และจากการจดัเก็บมีความละเอียดในด้านของผู้บริโภคสามารถเลอืกช่อง
ทางการช าระเงินได้หลากหลายช่องทางรวมถึงได้รับความสะดวกในการช าระเงินมากขึน้ อาทิ  ในระยะ
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อนัใกล้อาจไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องพกพากระเป๋าสตางค์ใบใหญ่  เพียงพกพาสมาร์ทโฟนเคร่ืองเดียวก็สามารถ
ใช้ช าระการใช้จ่ายได้ 
 นอกจากนัน้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ที่รัฐบาลน ามาใช้ในโครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐยงัเป็นระบบ
ที่ผนวกเข้ากบัโครงการ National e-Payment หรือระบบพืน้ฐานการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แหง่ชาติ 
(National e-Payment Master Plan)  เพื่อผลกัดนัประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สามารถท าได้อย่างรวดเร็วในต้นทุนที่ต ่าจะท าให้
ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงน ามาเป็นฐานข้อมูลด้านต่างๆ 
อาทิ การใช้ประโยชน์เพื่อพฒันาข้อมลูด้านภาษี เป็นต้น 
 จากที่กลา่วมาข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือที่ภาครัฐ
ควรที่จะตระหนกัและเข้าใจถึงการประยกุต์ใช้  ทัง้นีเ้พราะทรัพยากรสว่นหนึ่งของภาครัฐในปัจจุบนั คือ 
สารสนเทศ ที่เป็นข้อมลูจริง  ถกูต้อง  แม่นย า  โปร่งใส เข้าถึงประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ดงันัน้เพื่อให้มีการตรวจสอบและพิจารณาผลส าเร็จที่ได้รับจากการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ การน าทฤษฎี IS Success Modelซึ่งเป็นโมเดลการวดัความส าเร็จที่วดัได้จาก
ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ อาทิ ผลก าไรที่เพิ่มขึน้ การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ใช้ระยะเวลาในการ
ท างานลดลงจึงเหมาะสมแก่การพิสจูน์ผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้ปัจจยั
หลกัที่ใช้ในโมเดลการวดัความส าเร็จ คือ คณุภาพสารสนเทศ คณุภาพระบบ คณุภาพบริการ ท่ีสง่ผลถึง
ความตัง้ใจใช้และความพึงพอใจของผู้ ใช้   นอกจากนัน้ Delone& McLean (2003) ได้น าแบบจ าลอง
ความส าเร็จมาใช้ในงานวิจัยในด้านการให้บริการจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนด้วยการใช้ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ซึง่การใช้ระบบงานท่ีมีลกัษณะเป็นการให้บริการจากภาครัฐไปยงัภาคธรุกิจเป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึน้จริง (Wu and Wang. 2006: Wang and Liao. 2007) ความส าเร็จวดัผลจากการด าเนินงานที่มี
ประสทิธิภาพท่ีเพิ่มขึน้ ความพงึพอใจ การยอมรับ ทศันคติของผู้ใช้ระบบท่ีเกิดขึน้รวมถึงพฤติกรรมการใช้
ระบบของผู้ ใช้ (พุทธารักษ์ ปลัง่แสงมาส. 2551) ซึ่งโดยสรุปปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัความส าเร็จของการใช้
ระบบสารสนเทศ มีดงันี ้
 คุณภาพสารสนเทศ (Concepts of Information Quality) เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อป้อน
ข้อมลูเข้าสูร่ะบบก่อนจะน ามาจดัการอย่างเหมาะสมตอ่การใช้งาน การมีสารสนเทศที่มีคณุภาพย่อมท า
ให้กิจกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพ สารสนเทศที่ดี ต้องมีความถูกต้อง (Accurate) ตรงกับความต้องการ 
และไม่มีความผิดพลาด ใช้งานง่ายมีประโยชน์ น่าเช่ือถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาด  สามารถน าไปใช้ใน
หลายเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ และตอบสนองตอ่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในการตดัสนิใจ (อาชนเทพ  อคัรสวุรรณ์ 
(2558) อ้างถึง Alter (1996) ; Stair and  Reynolds (2001) ; จิตติมา เทียมบญุประเสริฐ (2554) ; ณฎัฐ
พนัธ์  เขจรนนัทน์ และไพบลูย์ เกียรติโกมล (2554) ;  และทิพวรรณ   หลอ่สวุรรณรัตน์ (2544))ซึ่งการมี
สารสนเทศที่มีคุณภาพย่อมท าให้กิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ คุณภาพสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มี
คุณภาพสงูในการใช้  การตดัสินใจและวางแผน ให้สามารถน ามาใช้งานได้ตรงตามวตัถุประสงค์ โดย
ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (Lucal. 2010; Marshal and Harpe. 2009) ดังนัน้การมี
คุณภาพสารสนเทศที่ดี มาใช้ในระบบบตัรสวสัดิการแห่งรัฐท าให้ระบบมีความเข้มแข็งจากการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ (การเซี ย สมิท และเอฟ
เคน.2013) ศึกษาเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินผลโมเดลความส าเร็จของระบบสารสนเทศด้าน
การแพทย์ พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศด้านการแพทย์มีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์ที่ได้รับในการใช้
งานระบบสารสนเทศด้านการแพทย์ (ศิริวฒัน์ เปลี่ยนบางยาง. 2558) ศึกษาเก่ียวกบัประสทิธิผลของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบตัิงานของเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
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ท าแทนข้าราชการเช่ือวา่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารจะช่วยพฒันาประเทศให้เป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge Based Society) 
 คุณภาพระบบ (Concepts of System Quality)  เกิดจากการประมวลผลข้อมูลในการสร้าง
สารสนเทศและสง่ผลลพัธ์กลบัไปยงัผู้ ใช้เพื่อช่วยสนบัสนนุการท างาน การตดัสินใจ วางแผน การบริการ 
การควบคุมระบบจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
เครือข่ายและการสื่อสาร ฐานข้อมูล รวมถึงกระบวนการท างานเพื่อให้ผู้ ใช้สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรได้ (อาชนเทพ อคัรสวุรรณ์ (2558) อ้างถึง Laudon (2001) ; สชุาดา  กีระนนัทน์ 
(2541) ;   กิตติ ภคัดีวฒันากลุ  และ พนิดา พานิชกุล (2550))ประสิทธิภาพการท างานของระบบเกิดจาก
ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานความส าเร็จของระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัย
องค์ประกอบย่อยของคณุภาพระบบ ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพ ใช้งานได้หลายงานใน
การสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้และผู้ รับบริการ  ดงันัน้ถ้าระบบมีคณุภาพสง่ผลท าให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งานซึง่สง่ผลไปถึงความง่ายตอ่การใช้งานและการใช้งานจริง (Davis. 1989) 
 คณุภาพบริการ (Concepts of Service Quality) เป็นสิง่ที่เกิดขึน้จากความคาดหมายของลกูค้า
หรือผู้ รับบริการที่มีต่อบริการ อย่างไรก็ดีการแบ่งคณุภาพการใช้บริการออกเป็น 5 มิติหลกั คือ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลกูค้า การให้ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า การรู้จกั
และเข้าใจลกูค้า ซีแทมล์  พาราซุรามานและเบอร์ร่ี (Ziethaml, Parasuraman and Beryy. 1990)การท่ี 
คุณภาพบริการที่ดีช่วยให้ระบบสวัสดิการแห่ง รัฐมีความน่าช่ือถือ ได้รับความไว้วางใจทัง้จาก
ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการสง่ผลให้ระบบบตัรสวสัดิการมีความเข้มแข็ง 
 ดังนัน้การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เพื่ อให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และสามารถจัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลให้รัฐบาลน าไปใช้
พฒันาการให้สวสัดิการในด้านอื่นตอ่ไปได้อย่างถกูต้องและครอบคลมุ ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศกึษา
เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงินบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผ่านร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ว่ามีองค์ประกอบใดที่ท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบบตัรสวสัดิการแห่งรัฐประสบ
ผลส าเร็จ เพื่อน าเสนอหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนปรับปรุงระบบให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงินบตัรสวสัดิการแหง่รัฐผา่นร้าน
ธงฟา้ประชารัฐ โดยพิจารณาจากด้านคณุภาพสารสนเทศ คณุภาพระบบ คณุภาพบริการ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นีม้ีสมมุติฐาน คือปัจจัยความส าเร็จด้านคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ 
คุณภาพบริการ มีผลต่อความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงินบัตรสวสัดิการแห่งรัฐผ่านร้านธงฟ้า
ประชารัฐ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด  เพื่อท าการศกึษาตามผงัแบบจ าลองตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัปัจจยั
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงินบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ โดย
การศกึษาครัง้นีใ้ช้หนว่ยวิเคราะห์ คือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและภาคกลางที่ติดตัง้เคร่ืองรูดบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)  เพื่อท าการส ารวจปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบรับช าระเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ตามกรอบ
แนวความคิดดงันี ้
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Independent Variables    Dependent Variables 
 
 
 
 
 
Figure 1 Research Framework 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตัง้เคร่ืองรูดบัตร
อิเลก็ทรอนิกส์ (EDC) ในพืน้ท่ีภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 5,073 ร้านค้า  โดยใช้หลกัการค านวณจาก
สมการของ Yamane (1973) ในการก าหนดกลุม่ตวัอย่าง ในระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และความคลาด
เคลื่อนที่ 5% โดยท าการเก็บกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้การสุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) มีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากจงัหวดัที่มี
ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตัง้เคร่ืองรูดบัตร EDC มากที่สุดในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางของ
ประเทศไทยจ านวน 8 จงัหวดั 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบสดัสว่นเพื่อก าหนดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะจงัหวดั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลทางด้าน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ได้แก่ เพศ  อายุ ข้อ
ค าถามที่เก่ียวข้องกบัร้านค้า เงินลงทนุในการจดัหาสินค้า ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ  ประเภทของ
สินค้าที่จ าหน่าย   ความถ่ีในการซือ้สินค้าเข้าร้าน ในส่วนของความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใช้บตัร
สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผ่านเคร่ืองรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Data Computer: EDC)
ความส าเร็จ มีจ านวน 15ข้อ โดยลกัษณะแบบเป็นแบบ Likert Scale เป็นระดับการวดัข้อมูลประเภท
อนัตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั คือ เห็นด้วยมากที่สดุ  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วย
น้อย เห็นด้วยน้อยที่สดุ และเก่ียวกบัความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงินบตัรสวสัดิการแหง่รัฐวดัจาก
รายได้ของร้านธงฟา้ประชารัฐและพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้ ถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ(บตัรคนจน) เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) จ านวน 4 ข้อ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล  โดยน าเสนอค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential) คือแบบ
ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดบัความเห็น โดยจ าแนก 
5 ระดบั ดงันี ้
ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ        ให้คา่น า้หนกั 5 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นมาก         ให้คา่น า้หนกั 4 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง        ให้คา่น า้หนกั 3 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นน้อย         ให้คา่น า้หนกั 2 คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ        ให้คา่น า้หนกั 1 คะแนน 

 
ความส าเร็จของการใช้ระบบรับช าระเงนิ 

(Successful E-Payment System) 

IS success model 
- คณุภาพสารสนเทศ(Information Quality) 
- คณุภาพระบบ (System Quality) 
- คณุภาพการบริการ (Service Quality) 
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การแปลผลค่าคะแนนของตวัแปรจะขึน้กบัความคิดเห็นของกลุม่ผู้ประกอบการในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง สามารถแปลผลโดยถือเกณฑ์คะแนนเฉลีย่ โดยใช้สตูรอตัราภาค (5-1)/5 =0.80 
คา่คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.80    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สดุ  
คา่คะแนนเฉลีย่1.81-2.60    หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
คา่คะแนนเฉลีย่2.61-3.40    หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
คา่คะแนนเฉลีย่3.41-4.20    หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
คา่คะแนนเฉลีย่4.21-5.00    หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สดุ 
 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามฉบบันี ้ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เอง มีขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี  ้
 1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องในเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อความส าเร็จของการใช้
ระบบบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศ
ไทย ก าหนกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยัและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบเนื อ้หาให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ จากนัน้น า
แบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน ามา
ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.จากนัน้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาโดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
 4.น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try-out) กบั กลุม่ผู้ประกอบการร้านธงฟา้ประชารัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 30 ชุด เพื่อหาคณุภาพเคร่ืองมือโดยการหาค่า
ความเที่ยงตรงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสิทธิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิจัยทางสถิติ SPSS ได้ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability)ของแบบสอบถามมากกว่า0.70 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนีม้ีความเช่ือถือได้สามารถน าไปเก็บ
ข้อมลูได้จริง ตามตารางที่ 1  
 
Table 1 Confidence value of each factor successful  
Factors Affecting successful Reliability 
Information Quality 0.816 
System Quality 0.732 
Service Quality 0.951 
Total 0.948 

 
สรุปผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่ใช้สามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจริงได้เนื่องจากคา่
ความเช่ือมัน่ที่ได้ในแตล่ะปัจจยัมีคา่มากกว่า0.71  โดยปัจจยัด้านคณุภาพสารสนเทศ มีค่าความเช่ือมัน่
เทา่กบั 0.816 ปัจจยัด้านคณุภาพระบบ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.732 และปัจจยัด้านคณุภาพบริการ มี
คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั0.951 โดยสรุปปัจจยัทัง้ 3 ด้านเมื่อรวมกนั มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั0.948 
 หลงัจากตรวจสอบค่า IOC และได้ค่าความเช่ือมัน่ที่1.00 สามารถน าเคร่ืองมือไปใช้งานจริงได้ 
ผู้ วิจัยจะท าการลงพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมูลตามจังหวดัที่ระบุไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วโดยจะท าการเก็บข้อมูลใน 8 
จงัหวดัคือ ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย  โดยเลอืกจงัหวดัที่มีการติดตัง้เคร่ืองรูด
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บตัรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) มากที่สดุ เมื่อได้ข้อมลูตามที่ต้องการแล้วจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน าผล
การวิเคราะห์ไปสรุปและอภิปรายก่อนจะน าเสนอผลการวิจัยต่อไปซึ่งความน่าจะเป็นคาดว่าระบบ
เทคโนโลยีที่รัฐบาลน ามาใช้ในโครงการสวสัดิการแห่งรัฐจะสามารถน าไปต่อยอดโครงการอื่นๆได้ใน
อนาคต 
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บทคดัย่อ  
 รายงานความยั่งยืนเป็นรายงานที่เผยแพร่เก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคมที่เกิด
จากกิจกรรมประจ าวันของบริษัท นอกจากนีแ้สดงถึงคุณค่าและรูปแบบการก ากับดูแลองค์กร เพ่ือเผยแพร่แก่นัก
ลงทุนช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายงานทางการเงินที่สามารถน าไปพิจารณาประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนช่วยท าให้ดึงดดูความสนใจของนกัลงทุนมากขึน้ เน่ืองจากรายงานความยัง่ยืนสามารถท าให้นักลงทุน
ท าความเข้าใจและรับรู้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมของบริษัท งานวิจยันีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยัง่ยืนตามกรอบ  GRI Standards กับผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจัดท ารายงาน
ความยั่งยืนตามกรอบ  GRI Standards ในปี 2559 และ 2560 จ านวน 107 บริษัทผลการศึกษาพบว่าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมทรัพยากรการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยัง่ยืนตามกรอบ  GRI Standards มีความสมัพันธ์เชิงลบกับ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมทรัพยากรเป็นอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินงานเก่ียวกับสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมนกัลงทุน จึงให้ความส าคญักับรายงานความยัง่ยืน อย่างไรก็ตามเม่ือศึกษาในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดในปี 2559 และ 2560ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบ GRI Standards 
กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์  
ค าส าคัญ:รายงานความยัง่ยืน, ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์, GRI Standards 
 

Abstract  
 Sustainability Report is a report distributed by a company about the economic, environmental 
and social impacts caused by its everyday activities in order to provide additional information besides the 
financial report to investors for making a decision about investment, which will lead to an increase of firm 
value and make it more attractive to investors. The sustainability report can help investors to understand 
and perceive on economic, environmental and social efficiency of company. The purpose of this research 
is to study the relationship between sustainability report in accordance with GRI Standards and Stock 
Return. By using a sample group that is a listed company in the Stock Exchange of Thailand with a 
sustainability report according to GRI Standards in 2016 and 2017 amount 107 companies. The results 
indicate that in resources industry sector, the sustainability reports disclosures in accordance with GRI 
Standards is related negative to stock return since the resources industry sector have a large number of 
companies to disclose information and it operates on society and environment. As a result, investors 
emphasize on sustainability report. However, when studying in the overview of samples in 2016 and 2017 
results indicate that sustainability reports disclosures in accordance with GRI Standards are not related to 
stock return. 
Keywords: sustainability report, return, GRI standards 
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บทน า  
 หลงัจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตลาดทนุ โดยเร่ิมพฒันาเร่ือง การก ากบัดแูลกิจการ มาอยา่งตอ่เนื่องจนในปี 2545 รัฐบาล
ได้ประกาศให้เป็น ปีบรรษัทภิบาล และจัดตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เพื่อขบัเคลื่อนเร่ือง 
ก ากบัดแูลกิจการให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
(CG Thailand)2560)โดยการก ากับดูแลกิจการเป็นการบริหารจัดการงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียในทกุๆฝ่าย ซึ่งการก ากบัดแูลกิจการที่ใช้บริหารจดัการ
บริษัทจะช่วยลดผลประโยชน์จากพฤติกรรมการบริหารที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการก ากับดแูลกิจการ
เป็นกรอบในการสร้างสภาพแวดล้อมความรับผิดชอบ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และเป็นแนวทางใน
การระงบัปัญหาระหว่างตวัแทนหรือผู้บริหาร อีกทัง้เป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทมีการจัดการแบบมืออาชีพ
โปร่งใส มีมาตรฐานระดบัสากลที่เป็นที่ยอมรับของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายสง่ผลให้บริษัทมีผล
การด าเนินงานที่ดี มีมลูค่ากิจการที่เพิ่มขึน้ น าไปสูผ่ลตอบแทนที่เหมาะสมต่อการลงทนุ(Schymik 2018
และDetthamrong, Chancharat et al.2017 และ จิภสัสร บญุรอด 2559)นอกจากการก ากับดแูลกิจการ
ที่ใช้บริหารจดัการบริษัท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนเร่ิมจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมหรือรายงานความยัง่ยืน (Sustainability report) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน 
รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบักิจการ โดยรายงานความยัง่ยืนหรือการเปิดเผยข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม 
สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social Governance : ESG) เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกบัแนวคิด 
เป้าหมาย พฒันาการและผลการด าเนินการสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาลแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบโดยรายงานความยัง่ยืนก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูตามกรอบ Global Reporting Initiative หรือ 
GRIที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทัว่โลกยอมรับจะแสดงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม 
นิยมเปิดเผยเป็นรายปี โดยจะจัดท าแยกเล่มหรือรวมเล่มอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท ถือเป็นอีก
ช่องทางส าคัญในการดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ธุรกิจ และช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูล
เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายงานทางการเงินที่สามารถน าไปพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุน(อรุณี 
ตนัติมงักร และคณะ 2560และManes-Rossi, Tiron-Tudor et al. 2018) ได้กลา่วว่าการเปิดเผยข้อมลูที่
ไม่ใช่การเงินเป็นที่นิยมมากขึน้เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการข้อมลูของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย 
เพราะรายงานทางการเงินแบบเดิมนัน้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนจึงได้มีการพฒันากรอบและแนว
ปฏิบตัิหลายประการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเปิดข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงิน และBae, Massud 
et al. 2018ได้ศึกษาถึงความเข้าใจ แรงจูงใจ และแรงผลกัดนัของการรายงานความยัง่ยืน ซึ่งอาศยัข้อมลู
จากฐานข้อมูล GRI จากรรายงานประจ าปีและรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน พบว่าการเปิดเผยข้อมลู
อย่างยัง่ยืนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการถือหุ้นของคณะกรรมการและลดความไมส่มดลุของข้อมลู และ
(ชไมพร รัตนเจริญชยั และคณะ 2560)พบว่ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนมีผลต่อมลูค่ากิจการในเชิง
บวก เช่นเดียวกับจรัญญาอนนัตชัย2559ได้ใช้รายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI ตัง้แต่ G1 จนถึง G4 
เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรายงานความยัง่ยืนกบัมลูคา่กิจการพบวา่รายงานความยัง่ยืนตามกรอบ
GRI G3, G3.1 ระดบั C ขึน้ไปมีความสมัพนัธ์กับมูลค่ากิจการ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเปิดเผย
ข้อมลูของรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ เนื่องจากมาตรฐานGRIแสดงให้เหน็
ถึงแนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุระดับโลก โดยการรายงานความยัง่ยืนถูกออกแบบมาเพื่อองค์กรใดๆที่ต้องการ
รายงานเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและสงัคม ซึง่การรายงานความยัง่ยืนตามมาตรฐาน
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือในเชิงลบ(GRI Empowering Sustainable 
Decisions)อีกทัง้มีตวัชีว้ดัที่ช่วยให้นกัลงทนุหรือผู้มีสว่นได้เสียสามารถเลือกใช้ข้อมลูได้ตามความสนใจ
และความเหมาะสมของธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการเงินให้กับนกัลงทุน เพิ่ม
ความครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใสให้กบัข้อมลูและสะท้อนให้เห็นศกัยภาพของธุรกิจในระยะยาว พร้อมทัง้
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เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมายที่องค์กรวางไว้ น าไปสู่
การเพิ่มมลูค่าของหลกัทรัพย์และผลตอบแทนท าให้ดึงดดูความสนใจของนกัลงทนุมากขึน้ และงานวิจยั
ก่อนหน้านัน้จะเป็นรายงานความยั่งยืนตามกรอบGRI ฉบับเก่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงให้เป็นGRI Standardsซึ่งมีแนวทางมาจาก G4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้าง
เพื่อลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หาให้ชดัเจนและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึน้ พร้อมอธิบายขอบเขตของหวัข้อที่จะ
ท าการรายงานมีการระบถุึงความต้องการและค าแนะน าที่ชดัเจนผู้วิจยัจึงได้ท าการศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งการเปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standardsกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดของJensen and Meckling 1976 อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 2 ฝ่ายในองค์กร 
ฝ่ายมอบอ านาจ คือ ตวัการ(Principle)หรือเจ้าของ/ผู้ ถือหุ้น และฝ่ายรับมอบอ านาจในการบริหารงาน คือ 
ตัวแทน(Agent)หรือผู้ บริหาร ความสัมพันธ์ของทัง้สอบฝ่ายก็จะยังคงราบร่ืนหากผู้ บริหารสามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกบัการสร้างผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่หากผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นไม่
สอดคล้องกบัผู้บริหารก็จะท าให้เกิดปัญหาตวัแทนขึน้(Agent Problem)ตามทฤษฎีตวัแทน ดงันัน้วิธีที่ผู้
ถือหุ้นสามารถใช้ในการตรวจสอบการบริหารงานและช่วยแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์จาก
การแตง่ตัง้ผู้บริหารคือในฐานะผู้ ถือหุ้นมีอ านาจที่จะก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทผา่นการออก
เสียงที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งสามารถโน้มน้าวการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการการบริหามีบทบาทส าคัญในการควบคมุดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการ
ให้บรรลเุปา้หมายของบริษัทและรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก(ศิลปพร ศรีจัน่เพชร 2551)  
 รายงานความยัง่ยืนเกิดจากGlobal Reporting Initiative: GRI เป็นองค์กรอิสระที่
ก่อตัง้โดยส านกังานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งประชาชาติ(UNEP)และเครือข่ายCeresซึ่งเร่ิมเผยแพร่แนว
ปฏิบัติการรายงานครัง้แรกในปี 2543 โดยGRI ถือเป็นกรอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี ้
เนื่องจากมีตัวชีว้ัดที่เข้าใจง่าย ชัดเจนและไม่ซับซ้อนเหมาะกับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาดและทุก
อตุสาหกรรม ส าหรับประเทศไทยมีองค์กรที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใช้GRI 
เป็นกรอบการรายงานความยัง่ยืน ซึ่งเป็นช่องทางส าคญัในการดึงดูดผู้ลงทุนและเพิ่มความเช่ือมั่นให้
ธุรกิจ(อรุณี ตนัติมงักร และคณะ 2560) Chen, Feldman et al. 2015 ได้กลา่ววา่GRI เป็นเคร่ืองประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพในการวดัและการรายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจของ
บริษัท Beck, Frost et al. 2018 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการ
ด าเนินงานขององค์กร โดยใช้กรอบ Global Reporting Initiative: GRI เพื่อให้คะแนนบริษัทที่มีสว่นร่วม
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม พบว่าบริษัทที่มีสว่นร่วมกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมมีความสมัพนัธ์
กับผลการด าเนินงานทางสังคม และBae, Massud et al. 2018 ศึกษาถึงความเข้าใจ แรงจูงใจและ
แรงผลักดันของการรายงานความยั่งยืนตามGRI พบว่าการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีและมีนบัส าคญักบัการถือหุ้น 
 ตัวแบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัยนีใ้ช้ตัวแบบการศึกษาจาก จรัญญา อนันตชัย 2559 ที่ใช้
แบบจ าลองในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรายงานความยัง่ยืนในหลกัเกณฑ์ฉบบัเก่ากับมูลค่าของ
กิจการงานวิจัยฉบับนีจ้ึงน าแบบจ าลองดังกล่าวในการศึกษาความสัมพันธ์รายงานความยั่งยืนใน
หลกัเกณฑ์ใหมก่บัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
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วิธีการศึกษา  
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้หมด
744 บริษัท ในช่วงปี พ.ศ.2559-2560 โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างจากบริษัทที่มีการจดัท ารายงานความยัง่ยืน
ตามกรอบ GRI Standards ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 107 บริษัท ยกเว้น บริษัท
ที่ก าลงัฟืน้ฟู และบริษัทที่เข้าข่ายถกูเพิกถอนโดยวิเคราะห์ข้อมลูแยกกลุม่อตุสาหกรรมและรวมทุกกลุ่ม
อตุสาหกรรม 
 2.การวิเคราะห์ 
 2.1. การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression)  และการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  ในการทดสอบ
สมมติฐานของตวัแปรวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.1 
 2.2. แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจยั 
 

𝑹𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑮𝑹𝑰𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑩𝑻𝑴𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑷𝑻𝑩𝑽𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

โดยที ่
 Ritคือผลตอบแทนหลกัทรัพย์ของกิจการ ในปีที่ t 
 ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน หลงัจากมีการเปิดเผยข้อมลูรายงานความ
ยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards หรือรายงานประจ าปี เนื่องจากการเปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืน
ของแต่ละบริษัทมีการเปิดเผยที่ไม่พร้อมกัน ตาม(Zhang 2017, Vujicic 2015 และ Owala 2010) ที่ใช้
วิธีการค านวณผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ที่คล้ายคลงึกนั โดย 
   𝑅𝑖,𝑚+9 =

𝑃𝑚+9− 𝑃𝑚

𝑃𝑚
 

 GRIitคือ รายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards จ านวนคะแนนในการเปิดเผย ในปีที่ t 
 ผลรวมจ านวนข้อหลกัเกณฑ์ของกรอบGRI Standards วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากรายงาน
ความยั่งยืนหรือรายงานประจ าปีที่จัดท าตามกรอบGRI Standards ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทใดมีการเปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI Standards จะให้คะแนนข้อ
ละ 1 คะแนน และบริษัทใดที่มิได้เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI Standards ให้ 0 คะแนน 
 SIZEitคือขนาดกิจการ iในปีที่ t ใช้log (Market Cap) 
 ขนาดกิจการ (SIZE) Market Cap  =   log (ราคาหุ้น x มลูคา่หุ้นที่เรียกช าระแล้ว) ตามงานวจิยั
ของ (Zhang 2017 และ  Vujicic 2015) ได้ใช้ Market Cap ในการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดกิจการ
กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ผลการศกึษาพบวา่ขนาดกิจการมคีวามสมัพนัธ์เชิงลบและมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 BTMitคืออตัราสว่นมลูคา่ทางบญัชีตอ่มลูคา่ตลาดของสว่นผู้ ถือหุ้น ในปีที่ t  
 BTM  =  มลูคา่ตามบญัชีของบริษัท⁄มลูคา่ตลาดของบริษัทตามงานวิจยัของ 
(Zhang 2017)ได้ใช้อตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาดของส่วนผู้ ถือหุ้น ในการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาดของส่วนผู้ ถือหุ้นกับผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ผล
การศกึษาพบวา่อตัราสว่นมลูคา่ทางบญัชีตอ่มลูคา่ตลาดของสว่นผู้ ถือหุ้นมีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ 
 PTBVitคือ ราคาหุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชีของบริษัท ในปีที่ t 
 PTBV  = ราคาหุ้น ⁄มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นตามงานวิจัยของ (Brammer, Brooks et al. 2006 
และ Vujicic 2015)ได้ใช้ราคาหุ้นต่อมลูค่าทางบญัชีของบริษัท ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหุ้น
ต่อมลูค่าทางบญัชีของบริษัทกบัผลตอบแทนหลกัทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าราคาหุ้นต่อมลูค่าทางบญัชี
ของบริษัทมีความสมัพนัธ์เชิงลบและมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 
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 ROEit คือ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกิจการ ในปีที่ t 
 ROE = ก าไรสทุธิ ⁄สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงานวิจยัของ (Zhang 2017) ได้ใช้อตัราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้นของกิจการ ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกิจการกบัผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกิจการมีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ 
 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  การเปิดเผยรายงานความยัง่ยืน ในปี 2559 และ 2560 
 
 จากภาพที่ 1 จ านวนบริษัทที่จัดท ารายงานความยั่งยืนในปี 2559 และ 2560มีทัง้หมด 107 
บริษัทโดยในปี 2559 มีจ านวนบริษัทท่ีเปิดเผยรายงานความยัง่ยืน 75 บริษัท คิดเป็น 70.10%ของบริษัทที่
จดัท ารายงานความยัง่ยืนและในปี 2560 มีจ านวนบริษัทท่ีเปิดเผยรายงานความยัง่ยืน 32 บริษัท คิดเป็น 
29.9%ของบริษัทท่ีจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของบริษัทที่เปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards ในปี 
2559 และ 2560 

Variable RETURN GRI SIZE BTM PTBV ROE 
Mean -0.0263 48.93 10.6282 0.5717 19.7894 12.0627 
Std.Deviation 0.3087 19.75 1.17 0.3478 48.4661 18.0102 
Minimum -0.91 6 8.35 0.06 0.31 -124.5 
Maximum       1.34 100 13.11 1.74 312.50 67.44 

 
 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของบริษัทที่จดัท ารายงานความยัง่ยืนตามกรอบ
GRI Standards ของปี 2559 และ 2560 จ านวน 107 บริษัท แสดงให้เห็นวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.0263คา่ต ่าสดุอยู่ที่ -0.91และคา่สงูสดุอยูท่ี่ 1.34 สว่นการเปิดเผยข้อมลูรายงานความ
ยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั48.93 ค่าต ่าสดุอยู่ที่ ร้อยละ 6และค่าสงูสดุอยู่ที่ ร้อย
ละ100 
 
 
 
 

70.10%

29.90% 2559

2560
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหขุองบริษัทท่ีเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards 
ในปี 2559 และ 2560 

Coefficients 
Model                          Unstandardized B t .sig 
Constant                               -0.180 -0.582 0.562 
GRI 0.000 -0.186 0.853 
SIZE                                0.012 0.382 0.703 
BTM 0.031 0.338 0.736 
PTBV                                       0.001 1.253 0.213 
ROE                                         0.001 0.348 0.729 
Adj. R Square        -0.017 

** Significant at the 0.1level 
 
 จากตารางที่ 2แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของการเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตาม
กรอบGRI Standards กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและมีการเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบ GRI Standards  พบวา่การเปิดเผยรายงาน
ความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ท า
การเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards ทัง้หมดในปี 2559 และ 2560 รวมถึงตวัแปร
ควบคมุทัง้หมด (SIZE ,BTM ,PTBV ,ROE)ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
 
ตารางที่  3 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของบริษัทที่เปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standardsของ
อตุสาหกรรมทรัพยากร ในปี 2559 และ 2560 

Variable RETURN GRI SIZE BTM PTBV ROE 
Mean 0.1167 62.19 11.1848 0.7219 39.7671 11.9024 
Std.Deviation 0.3616 16.44 0.9433 0.2549 75.0175 7.7865 
Minimum -0.43 21 9.32 0.15 0.95 -12.16 
Maximum 1.31 80 13.11 1.10 312.50 22.15 

 
 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของอตุสาหกรรมทรัพยากรของปี 2559 และ 2560 
จ านวน 21 บริษัท แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.1167 ค่าต ่าสดุอยู่ที่ -
0.43และค่าสูงสุดอยู่ที่ 1.31 ส่วนการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนตามกรอบGRI Standards มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 62.19คา่ต ่าสดุอยูท่ี่ ร้อยละ 21 และคา่สงูสดุอยูท่ี่ ร้อยละ 80 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ของอตุสาหกรรมทรัพยากร ในปี 2559 และ 2560 
Variable        RETURN        GRI        SIZE        BTM     PTBV ROE 
Return 1 -0.419** -0.039 -0.060 0.119 -0.283 
GRI 

 
1 0.403  0.129 0.240 -0.070 

SIZE 
  

1 0.320 0.575 0.383 
BTM 

   
1 0.365 0.143 

PTBV 
    

1 -0.030 
ROE 

     
       1 

** Significant at the 0.1level(1-tailed) 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม
พบว่าการเปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้ามกับผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของอตุสาหกรรมทรัพยากรโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ -
0.419 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ส่วนตัวแปรควบคุมทัง้หมด (SIZE ,BTM ,PTBV ,ROE) ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของอตุสาหกรรมทรัพยากร 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหขุองอตุสาหกรรมทรัพยากร ในปี 2559 และ 2560 

Coefficients 
Model                          Unstandardized B           t .sig 
Constant                         -0.317 -0.270 0.791 
GRI                               -0.013  -2.608 0.020** 
SIZE                                      0.138  1.141 0.272 
BTM                                     -0.079  -0.249 0.806 
PTBV                                    0.000  0.233 0.819 
ROE   -0.021 -1.851 0.084** 
Adj. R Square                 0.171 

** Significant at the 0.1level 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการศกึษาพบวา่การเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards มี
ความสมัพันธ์ในเชิงลบกับผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของอุตสาหกรรมทรัพยากรอยู่ที่0.020 ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.1 เนื่องจากเกณฑ์การเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนของGRI Standards มีเกณฑ์
การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัการปลอ่ยน า้เสีย การปลอ่ยก๊าซต่างๆ ของบริษัท เมื่อบริษัทท าการ
เปิดเผยตามเกณฑ์ของGRI Standards ก็จะเป็นการเปิดเผยด้านลบของบริษัทจึงท าให้เกิดความสมัพนัธ์
ในเชิงลบได้ สว่นตวัแปรควบคมุมีเพียงอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกิจการ(ROE) มีความสมัพนัธ์ในเชิง
ลบของผลตอบแทนของหลักทรัพย์อยู่ที่ 0.084 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1ตัวอื่นๆ(SIZE, BTM 
,PTBV)ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของอตุสาหกรรมทรัพยากร  
  
สรุป  
 การรายงานความยั่งยืนเป็นรายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สิง่แวดล้อม และสงัคมที่เกิดจากกิจกรรมประจ าวนัของบริษัท สามารถช่วยให้นกัลงทนุท าความเข้าใจและ
สื่อสารถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์การ
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เปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างการเปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 และ 2560พบว่าการเปิดเผย
รายงานความยั่งยืนตามกรอบGRI Standards ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
สอดคล้องกับTimbate et al. 2018 พบว่าการรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมไม่มีความสมัพันธ์กับ
รายได้วดัจากผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ เนื่องจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท
ไมไ่ด้สะท้อนให้นกัลงทนุเห็นถึงผลประโยชน์ได้อยา่งเต็มที่ในสว่นของตวัแปรควบคมุทัง้หมด ขนาดกิจการ
(SIZE)  อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาดของส่วนผู้ ถือหุ้น(BTM) ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี
(PTBV) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกิจการ(ROE) ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 เมื่อศึกษาถึงการเปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards กบัผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ในกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร พบว่าการเปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI 
Standards มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ เนื่องจากเกณฑ์การเปิดเผยรายงาน
ความยัง่ยืนของGRI Standards มีเกณฑ์การเปิดเผยด้านสิง่แวดล้อมเก่ียวกบัการปลอ่ยน า้เสยี การปลอ่ย
ก๊าซต่างๆ ของบริษัท เมื่อบริษัทท าการเปิดเผยตามเกณฑ์ของGRI Standards ก็จะเป็นการเปิดเผยการ
ด าเนินงานท่ีเป็นด้านลบของบริษัทจึงท าให้เกิดผลเชิงลบกบับริษัทได้ สอดคล้องกบัBrammer, Brooks et 
al. 2006ที่กลา่ววา่ตวับง่ชีด้้านสิง่แวดล้อมและชมุชนมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัผลตอบแทน สว่นตวัแปร
ควบคมุมีเพียงอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกิจการ(ROE) มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ แตข่นาดกิจการ(SIZE) อตัราสว่นมลูคา่ทางบญัชีตอ่มลูคา่ตลาดของสว่นผู้ ถือหุ้ น(BTM) ราคา
หุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชี(PTBV) ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มหลกัฐานทางการวิจัยในเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างการ
เปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนตามกรอบGRI Standards กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้
การวิจยัยงัแสดงให้เห็นถึงผลของการเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนที่มีต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ซึ่ง
แม้วา่การจดัท ารายงานความยัง่ยืนจะจดัท าเพื่อเพิ่มมลูคา่ ความโปร่งใส ความนา่เช่ือถือให้แก่องค์กร แต่
ส าหรับในบางอตุสาหกรรมอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นเชิงลบมากกวา่อตุสาหกรรมอื่น จึงอาจท าให้
เกิดความสมัพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ได้ จึงเป็นประเด็นที่ผู้ ใช้ข้อมูล รวมถึงนกัลงทนุ
ทัว่ไปควรให้ความส าคญัในการน าข้อมลูจากรายงานความยัง่ยืนไปใช้ในการตดัสนิใจลงทนุตอ่ไป 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างผู้ ถือหุ้นกบัผลการด าเนินงาน 
โดยงานวิจยันีใ้ห้นิยามโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์สิทธิในการควบคมุของผู้ เป็นเจ้าของสงูสดุ และ
ใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น และ Tobin’s Q วัดผลการ
ด าเนินงาน ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 80 ตวัอย่างในกลุม่ดชันี SET 100 ในปี 2560 และการวิจยัครัง้นีจ้ะศึกษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู
ทตุิยภมูิ  โดยใช้สถิติเชิงอนมุานการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ ด้วยระดบั
ความเช่ือมั่นที่ 95% (α = 0.05) ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างผู้ ถือหุ้ นไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานทางการบญัชี และทางการตลาดอย่างมีนยัส าคญั ในขณะที่ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์
กบัผลการด าเนินทัง้ทางการบญัชี (ROA) ผลการด าเนินงานทางการตลาด Tobin’s Q อยา่งมีนยัส าคญั 
ค าส าคัญ:โครงสร้างผู้ ถือหุ้น, ผลการด าเนินงาน, สิทธิในกระแสเงินสด, สิทธิในการออกเสียง  
 

Abstract 
 This research is aimed at studying the relationship between the shareholder structure 
and firm performance. The shareholder structure of this research was defined based on the 
“ultimate” control rights. Return on assets (ROA), the return on equity ratio (ROE), and Tobin’s Q 
were used to measure the performance. The sample used in this study was 80 firms based on 
Thai listed company data from the Stock Exchange of Thailand (SET) over the period of 2017. 
Moreover, this research was to study the data from secondary sources using inferential statistics 
multiple regression analysis to test the relationship at the confidence level of 95%  
(α = 0.05). The study indicated that the shareholder structure has no relationship to the 
accounting and marketing performance significantly, while the size of the company was related 
to accounting performance (ROA) and Tobin’s Q in marketing significantly.  
Keywords: shareholder structure, performance, cash - flow rights, voting rights 
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บทน า  
 การก ากับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance) มีความส าคัญต่อบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้
เสยี และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย อีกทัง้ยงัน าไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงจึงกลา่วได้วา่การก ากบัดแูล
กิจการที่ดีเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มมลูคา่และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 2555และจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในอดีต พบว่าโครงสร้างความเ ป็นเจ้าของเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการก ากับดูแลกิจการที่ดี Shleifer and Meckling. 1997 Claessenset al.,2000 
KyuhoJin and Choelsoon Park.2015 รติ วงศกิตติรักษ์.2554 บงกช ตัง้จิระศิลป์.2556 
 โครงสร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership Structure) สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะปัญหา
ของตวัแทน (Agency Problem) สองประเภทประเภทแรกเป็นความขดัแย้งระหว่างผู้ ถือหุ้นกับผู้บริหาร
ทัง้นีเ้นื่องจากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแน่ใจได้ว่าผู้บริหารจะบริหารงานเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นสว่น
ประเภทท่ีสองเป็นความขดัแย้งระหวา่งผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคมุ (Controlling Shareholder)กบัผู้ ถือหุ้น
ที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non-Controlling Interest) เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคมุจะใช้สิทธิในการ
ออกเสียงสว่นใหญ่ของตนท าการตดัสินใจหรือการกระท าการใด ๆ ก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่
ไมใ่ช่เป็นไปเพื่อธุรกิจ อยา่งไรก็ตามยงัไมม่ีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่ชดัเจน  
 งานวิจัยในอดีตบางส่วนได้ศึกษาถึงผลกระทบของปัญหาตวัแทนประเภทที่สองต่อมลูค่าของ
กิจการ ซึง่พบวา่ในโครงสร้างผู้ ถือหุ้นแบบกระจกุตวั (Concentrated Ownership Structure) หรือเป็นการ
ถือหุ้นเพื่อมีอ านาจในการควบคมุ  อาจจะสง่ผลกระทบที่จะสร้างผลประโยชน์หรือสร้างมลูคา่ให้แก่กิจการ
ขณะที่งานวิจัยของ Claessenset al., 2000ได้ศึกษากลุ่มตวัอย่างบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  และ
พบวา่เมื่อโครงสร้างผู้หุ้นเป็นแบบกระจกุตวัซึง่มีลกัษณะที่สทิธิในการออกเสยีงมากกวา่สทิธิในกระแสเงิน
สดยอ่มสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่กิจการลดลง เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคมุจะมีพฤติกรรมที่เปลีย่นไปใน
ลกัษณะการปกปอ้งตวัเอง  เพื่อแสวงผลประโยชน์สว่นตวัมากขึน้  
 ธุรกิจในประเทศไทยจ านวนมากมีลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนน้อย
รายครอบครองหุ้นในสัดส่วนที่สูงมากและเป็นกลุ่มที่มีสิทธิออกเสียงควบคุมธุรกิจได้อย่างเด็ดขาด 
(Controlling Shareholder) อีกทัง้เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจในการควบคมุโดยการใช้ความแตกตา่งระหวา่ง
สิทธิในการออกเสียงและสิทธิในกระแสเงินสด ในลกัษณะการถือหุ้นแบบพีระมิด(Pyramid Structure) 
หรือ การถือหุ้นแบบไขว้ (Cross-holding Structure) เข้าควบคมุกิจการเพื่อปกป้องประโยชน์ของตนมีนา
ภทัรนาวิก. 2555โครงสร้างผู้หุ้นในรูปแบบดงักล่าวส่งผลให้มลูค่ากิจการเพิ่มขึน้และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทยไปในทิศทางที่เพิ่มมากขึน้ บงกช ตัง้จิระศิลป์. 2556 
 ด้วยเหตนุีผู้้ วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ของผลกระทบของโครงสร้าง
ความเป็นเจ้าของที่มีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทโดยจะก าหนดโครงสร้างความเป็นเจ้าของหรือ
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น จากความห่างระหวา่งสิทธิในกระแสเงินสด (Cash - flow Rights) กบัสิทธิในการออก
เสียง (Voting Rights)ของผู้ ถือหุ้ นสูงสุดกับผลการด าเนินงานของบริษัทงานวิจัยในอดีตแบ่งผลการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ด้านโดยงานวิจัยนีศ้ึกษาผลการด าเนินงาน 2 ด้านคือ ผลการด าเนินงานด้าน
การตลาด  (Market-based Measures) วัดโดยใช้ Tobin’s Q และผลการด าเนินงานด้านทางการ
บัญชี(Accounting-based Measures) วัดโดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total 
Assets : ROA) และอตัราสว่นผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 
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วตัถุประสงค์งานวิจัย 
 1.ศึกษาโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่ 
SET 100 Index 
 2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างผู้ ถือหุ้นกบัผลการด าเนินงานทางการบญัชี และทาง
การตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกลุม่ SET 100 Index 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีตวัแทนหรือ Agency Theoryที่ถูกพฒันาต่อโดย Jensen และ Meckling. 1976 ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่ว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งบคุคล 2 ฝ่าย  โดยฝ่ายที่มอบอ านาจคือ ตวัการ (Principle)  และ
ฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจในการบริหารงานคือ  ตวัแทน  (Agent)  ตวัการมอบอ านาจในการตดัสินให้แก่
ตวัแทนโดยมีวตัถปุระสงค์ให้ตวัแทนใช้อ านาจแทนตวัการเพื่อสร้างผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ตวัการ  แต่
หากตวัแทนใช้อ านาจนัน้เพื่อวตัถปุระสงค์อื่น  ก็จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างตวัการกบั
ตวัแทนจึงเกิดขึน้  ดงันัน้เมื่อวตัถปุระสงค์และผลประโยชน์ของตวัการและตวัแทนเกิดความไมส่อดคล้อง
กนัจึงก่อให้เกิดปัญหาตวัแทน (Agency Problem) 
 Fan and Wong. 2002กล่าวถึงการถือหุ้นอย่างกระจุกตวัของสมาชิกครอบครัวเป็นเสมือนค า
สญัญาที่ผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมยินดีที่จะไม่ยกัยอกผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม
เพื่อที่จะสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง โดยคิดวา่ถ้าผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริหารงานโดยยดึผลประโยชน์
ตนเองเป็นหลกัแล้วอาจท าให้มลูคา่หุ้นของพวกเขาลดลงในท่ีสดุ 
 KyuhoJin and Choelsoon Park.2015 ศึกษาความสมัพนัธ์การแยกสิทธิในกระแสเงินสดและ
สทิธิในการออกเสยีง กบัผลการด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ในประเทศเกาหล ีโดยมีกลุม่
ตวัอย่างในการศึกษาจ านวน 38 บริษัทผลการศึกษาพบว่าการแยกสิทธิในกระแสเงินสดและสิทธิในการ
ออกเสยีงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานการบญัชีของบริษัท แตไ่มไ่ด้มีความสมัพนัธ์กับผล
การด าเนินงานทางการตลาด 
 รติ วงศกิตติรักษ์. 2554 ศึกษาผลกระทบของโครงสร้างผู้ ถือหุ้นต่อมลูค่าของกิจการ โดยผู้วิจยั
ได้แบ่งสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ออกเป็น 2 สว่น คือ สิทธิในกระแสเงินสด (Cash-flow 
Rights)  และสิทธิในการออกเสียง(Voting Rights)ผลการศึกษาพบว่า การถือสิทธิในความเป็นเจ้าของ
ของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งผู้วิจยัแทนด้วยค่าสิทธิในกระแสเงินสด  แสดงให้เห็นว่าในทกุโครงสร้างของผู้ ถือหุ้น
ยิ่งมีสดัสว่นสงูมากเท่าไร จะยิ่งสง่ผลให้กิจการมีมลูคา่สงูยิ่งขึน้ และเมื่อเกิดสว่นแตกตา่งระหวา่งสิทธิใน
กระแสเงินสด กับสิทธิในการออกเสียง บริษัทที่เป็นของกลุ่มครอบครัวจะยงัคงมีมูลค่าที่สูงขึน้อยู่ ซึ่ง
แตกตา่งจากในกลุม่บริษัทรัฐบาล และตา่งชาติที่มีแนวโน้มที่กิจการจะมีมลูคา่ลดลง 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดได้ดงัภาพท่ี 1 
 
 
  
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิงานวิจยั 

ตัวแปรควบคุม 
- ขนาดของกิจการ (SIZE) 
- ความเสีย่งทางการเงิน (DE) 
 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงาน 

- อตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรัพย์รวม(ROA) 

-อตัราผลตอบแทนตอ่
สว่นผู้ ถือหุ้น (ROE) 

- Tobin’s Q 

ตัวแปรอิสระ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น-ความแตกตา่งระหวา่งสทิธิในการออกเสยีง
และสิทธิในกระแสเงินสด 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ ถือหุ้น กบัผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มดัชนี SET 100 ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน(หมวดธนาคาร หมวดเงินทุนและ
หลกัทรัพย์ และหมวดประกันชีวิต) กองทุน  เนื่องจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดงักล่าวมีลกัษณะการ
ด าเนินงานและโครงสร้างทางการเงินที่แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ  อีกทัง้ยงัมีหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลนอกเหนือจากหลกัการก ากบัดแูลโดยทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกจากนีย้งั
ไมร่วมบริษัทท่ีไมม่ีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 และบริษัทท่ีไมส่ามารถหาผู้ ถือหุ้นสงูสดุ
ได้ โดยมีจ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 80 บริษัท ในการค านวณหาโครงสร้างผู้ ถือ และผลด างานของบริษัท 
จากรายงานประจ าปี (แบบ 56-1)  รายงานทางการเงิน  ฐานข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และ ฐานข้อมลู BOL 
 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่วดัจากระยะห่างระหว่างสิทธิในกระแสเงินสดกับสิทธิในการควบคุมการ
ค านวณความห่างระหวา่งสิทธิในกระแสเงินสดและสิทธิในการควบคมุ Fan and Wong.2002 และ Haw 
et al., 2004ได้ให้นิยามว่าเท่ากับหนึ่งลบด้วยสิทธิในกระแสเงินสดสูงสุด หารด้วยสิทธิในการควบคุม
สงูสดุ ดงันัน้จึงค านวณความหา่งระหวา่งสทิธิในกระแสเงินสดและสทิธิในการควบคมุได้จากสมการ 
 
 
 การระบุเจ้าของขัน้สงูสดุเพียงรายเดียวจะแบ่งประเภทผู้ ถือหุ้นออกเป็นผู้ ถือหุ้นทัว่ไป และผู้ ถือ
หุ้นเจ้าของกิจการขัน้สงูสดุตามนิยามของสิทธิการควบคมุขัน้สงูสดุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะถกูระบใุห้เป็นเจ้าของเมื่อ
ถือครองหุ้นมากกวา่ร้อยละ  10  ของหุ้นสามญั  ซึง่การตดัยอดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 10 มาจากงานวิจยั
ของ  La Porta et al., 1999 
 ตวัแบบ (Model) ที่ใช้ในการทดสอบความสมัพนัธ์ มี 3 ตวัแบบ ดงันี ้
ROA =  β0+ β1 DIVi,+β2 Size i,+ β3 DE i,+ εi 
ROE  =  β0+ β1 DIVi,+β2 Size i,+ β3 DE i,+ εi 
Tobin’s Q  =  β0+ β1 DIVi,+β2 Size i,+ β3 DE i,+ εi 
โดยที ่ ROA  =  อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวม  
 ROE  = อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 Tobin’s Q = คา่ค านวณได้จากวิธี Tobin’s Q 
 DIV = ความหา่งระหวา่งสทิธิในกระแสเงินสดและสทิธิในการควบคมุของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีควบคมุสงูสดุเพียงหนึง่เดียว 
 Size  =  ขนาดของบริษัท 
 DE  = ความเสีย่งทางการเงิน 
 ε  = คา่ความคลาดเคลือ่น 
  
 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)โดยวิเคราะห์ข้อมลูตวัแปรในรูปความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน(Inference Statistics)ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่มีตวัแปรอิสระ  2  ตวัขึน้ไป  และการ
วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient Analysis)  เพื่อวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรวา่มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางใด 
 

𝐷𝐼𝑉 = 1−
𝐶𝐹𝑅

𝑉𝑅
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ใช้ในการวิจยักลุม่
SET 100  โดยส่วนใหญ่จะมีการครอบครองโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว (Family firms) คิด
เป็นร้อยละ 73.75 ของจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด รองมาเป็นการครอบครองโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็น
รัฐบาล และกลุม่ลงทนุตา่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 13.75 และ ร้อยละ 12.50 ตามล าดบั และยงัพบ 40 บริษัท
ที่ลักษณะการถือหุ้ นแบบพีระมิด(Pyramid Structure ) หรือ การถือหุ้ นแบบไขว้ (Cross-holding 
Structure) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

แผนภมิู 1แสดงช่วงระยะหา่งสทิธิในกระแสเงินสดกบัสทิธิในการควบคมุในแตล่ะช่วง 
  
 จากแผนภูมิที่ 1 สามารถจ าแนกตามกลุ่มบริษัทที่มีประเภทโครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่มีระยะห่าง
ระหวา่งสทิธิในกระแสเงินสดและสทิธิในการควบคมุ คิดเป็นร้อยละ 50.00 (40 บริษัท) และกลุม่บริษัทท่ีมี
ประเภทโครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีระยะห่างระหว่างสิทธิในกระแสเงินสดและสิทธิในการควบคมุ คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 (40 บริษัท)  
 
ตารางที่  1 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของจ านวนบริษัทที่มีระยะห่างระหว่างสิทธิในกระแสเงินสดกับสิทธิใน
การออกเสยีง 
 N Minimum Maximum Mean S.D 

Divergence 80 0.00 94.70 19.16 26.62 
 
 จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงข้อมลูทางสถิติของตวัแปรต้น โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทในกลุม่ SET 
100 มีระดบัความห่างของสิทธิในกระแสเงินสดกบัสิทธิในการควบคมุโดยค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 19.16 มี
คา่สงูสดุอยูร้่อยละ 94.70 และมีคา่ต ่าสดุคือร้อยละ 0.00  
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ของบริษัทท่ีมีระยะหา่งระหวา่งสทิธิในกระแสเงินสดกบัสทิธิในการ
ออกเสยีง 

 ROE ROA Tobin's Q Divergence DE Size 
ROE 1 0.875*** 0.627*** -0.068 -0.069 -0.198** 
ROA  1 0.793*** -0.130 -0.239** -0.334*** 
Tobin's Q   1 -0.181* -0.179* -0.483*** 
Divergence    1 0.091 0.362*** 
DE     1 0.311*** 
Size      1 

*** , ** , * Significant at the 0.01 , 0.05 and 0.10 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson's Correlation Coefficient) พบว่าผลการด าเนินทางการตลาด Tobin's Q มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับระยะห่างระหว่างสิทธิในกระแสเงินสดกับสิทธิในการควบคุม ความเสี่ยงทาง
การเงิน และขนาดของกิจการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.181 -0.179 และ -0.483
ตามล าดบั  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 และยงัพบวา่ขนาดของกิจการมคีวามมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้ามกบั อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) โดย
มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั -0.198 และ -0.334 ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที่  3 การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของบริษัทที่มีระยะห่างระหว่างสิทธิในกระแสเงินสด
กบัสทิธิในการออกเสยีง 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 
Constant 46.743 49.861 21.435 
Divergence -0.012 -0.005 -0.004 
DE -1.286 -0.054 -0.076 
Size -4.556** -4.509 -2.421*** 
Adj.R-square 0.097 0.001 0.204 
F-value 3.834 1.036 7.764 
 (0.013**)  (0.000***) 

*** , ** , * Significant at the 0.01 , 0.05 and 0.10 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 3 Model1Model2 และModel3 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นกับผลการด าเนินงาน (ROA ,ROE และ Tobin's Q) ผลการศึกษาพบว่า
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ แต่พบว่าขนาด
ของกิจการมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงาน ที่เป็นอตัราสว่นผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ผลการ
ด าเนินงานทางการตลาด Tobin's Q จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่า ตวัแปรอิสระมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ตวัแปรตวัแปรตามได้ร้อยละ 9.70 และร้อยละ 20.40 ตามล าดบั 
 
สรุป  
 จากการศึกษาสหสมัพันธ์ ตัวแปรระยะห่างสิทธิในกระแสเงินสดกับสิทธิในการควบคุมและ
ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานทางการตลาด Tobin's Qของบริษัท กลา่วได้
วา่บริษัทท่ีมีระยะหา่งสทิธิในกระแสเงินสดกบัสิทธิในการควบคมุสงูขึน้ และขนาดของกิจการท่ีเพิ่มขึน้ จะ



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

440 

สง่ผลผลการด าเนินงานทางการตลาด Tobin's Q ของบริษัทลดลงสอดคล้องกบังานวิจยัของ รติ วงศกิตติ
รักษ์.2554ที่ว่าเมื่อเกิดสว่นต่างระหว่างสิทธิในกระแสเงินสดกบัสิทธิในการควบคมุในกลุม่บริษัทรัฐบาล 
และตา่งชาติที่มีแนวโน้มที่กิจการจะมีมลูคา่ลดลง สว่นตวัแปรที่เป็นความเสีย่งทางการเงินมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการด าเนินงานทางการตลาด Tobin's Q ของบริษัท กล่าวได้ว่าบริษัทที่มี
ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มมาขึน้จะท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทลดลงและจากการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระยะห่างสิทธิในกระแสเงินสดกบัสิทธิในการควบคมุ มีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน 
พบว่าขนาดของกิจการ มีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกบังานวิจยัของ บงกช ตัง้จิระ
ศิลป์.2556และ สตัยาตันจันทร์พงศ์. 2557 อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้นีย้ังไม่พบความสมัพันธ์ของ 
ระยะห่างสิทธิในกระแสเงินสดกับสิทธิในการควบคุมกับผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
KyuhoJin and Choelsoon Park. 2015การแยกสิทธิในกระแสเงินสดและสิทธิในการไม่มีความสมัพนัธ์
กบัผลการด าเนินงานทางการตลาด 
 การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มหลกัฐานทางการวิจยัในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง
ผู้ ถือหุ้นกบัผลการด าเนินงาน นอกจากนีก้ารวิจยันีย้งัเป็นข้อมลูสนบัสนนุให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องคอย
สอดสอ่งดแูลกิจการที่มีโครงสร้างผู้ ถือหุ้นมีสว่นเกินของสิทธิในกระแสเงินสดสงู และทบทวนแนวปฎิบตัิ
การก ากบัดแูลกิจการหรือกฎหมายการปกปอ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นให้มากขึน้
และนกัลงทนุควรให้ความสนใจการถือครองหุ้นของเจ้าของสงูสดุเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 
หรือพยากรณ์ทิศทางของผลประกอบการที่เหมาะสม เนื่องจากเจ้าของสูงสุดอาจมีแรงจูงใจสร้าง
ผลประโยชน์ในทิศทางที่ตนเองต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีศ้ึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉพาะกลุม่บริษัท SET 100 Index ในปี พ.ศ.2560 เพียงปีเดียวเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรขยาย
ขอบเขตข้อมลูและขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะห่าง
ของสทิธิในกระแสเงินสดและสทิธิในการออกเสยีงกบัผลการด าเนินงานท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการพจิารณาให้บริการทาํบัญชีของสํานักงานบัญชี ในเขตภาคเหนือ
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาให้บริการทําบญัชีของ
สาํนกังานบญัชี ในเขตภาคเหนือตอนลา่ง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ประกอบการสาํนกังานบญัชี  
ท่ีขึน้ทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีสถานประกอบการอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน 91 ราย  โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพิจารณา
ให้บริการทําบญัชีของสํานกังานบัญชี ท่ีสําคญัมากท่ีสดุคือ ปัจจัยด้านขอบเขตของงาน รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านความรู้ ความสามารถของผู้ ทําบญัชี และผู้ ช่วยผู้ ทําบัญชีของสํานักงานปัจจัยด้านสถานท่ี                
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารและปัจจยัด้านลกูค้า สว่นปัจจยัด้านราคาค่าบริการเป็นปัจจยัท่ี
สํานกังานบญัชีให้ความสําคญัเป็นลําดบัสดุท้าย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พิจารณาให้บริการทําบญัชีท่ีสํานกังานบญัชีเห็นด้วยมากท่ีสดุ คือ การเดินทางเพ่ือให้บริการยงัสถาน
ประกอบการของกิจการ มีความสะดวก รวดเร็วและประหยดัค่าใช้จ่ายสํานกังานมีผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วย
ผู้ ทําบญัชีท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านบญัชีและภาษีอากร เหมาะสมกับกิจการและการปฏิบตัิงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพกําหนด  
คาํสาํคัญ: บริการทําบญัชี, สํานกังานบญัชี 
 

Abstract 
 This research aims to studiedfactors affecting in accounting service acceptance of the 
accounting firms in lower north area.  The Sample in this studied was the accounting firms 
operator registered with the department of business development ministry of commerce and 
there are 91 establishments in the lower northern region used mixed research methods.The 
research found that factors affecting the accounting services of the accounting firms, namelyis 
job scope factors followed by knowledge factor the ability of accountants and office assistant 
accountants, location factors convenience in communication, and customer factors as for the 
service price factor.Consider in detail found that the factors that affect the consideration of 
accounting services that the accounting firms agrees the most is traveled to provide services to 
the business establishment with convenience, speed and cost savings, the office has 
accountants and assistants accountant with knowledge in accounting and taxation suitable for 
the business, and performance accorded to professional ethics. 
Keywords: accounting service, accounting firms 
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บทนํา  
 การจดัทําบญัชีนบัวา่มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับทกุองค์กร เน่ืองจากข้อมลูทางบญัชีเป็นสิง่
ท่ีแสดงถึงความเป็นไปของธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
ตลอดจนสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดนโยบายและทิศทางเพ่ือวางแผนการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน และการประเมินความสาํเร็จของธุรกิจได้  
 ปัจจุบนัประเทศไทย มีสํานกังานบญัชีทัว่ประเทศ จํานวน 7,706 แห่ง  แบ่งเป็นประเภทนิติ
บุคคล 4,116 แห่ง คณะบุคคล 1,792 แห่ง และบุคคลธรรมดา 1,798 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 4,655 แห่ง สว่นภมูิภาค 3,141 แห่ง ให้บริการรับทําบญัชีแก่นิติบคุคลจํานวน 261,506 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37 จากจํานวนนิติบคุคลทัง้ประเทศ 704,249 ราย ประกอบด้วย การจดัทําบญัชีของนกั
บญัชีอิสระ 355,645 ราย พนกังานกิจการ 32,933 ราย และนิติบุคคลท่ีไม่มีผู้ ทําบญัชีแจ้ง 54,165 ราย 
(ข้อมลูสํานกังานบญัชี กรมพฒันาธุรกิจการค้า 30 มิถนุายน 2561)  ในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 8 จงัหวดั 
ได้แก่ พิษณโุลก สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร เพชรบรูณ์ พิจิตร นครสวรรค์ และอตุรดิตถ์ มีสาํนกังานบญัชีท่ี
ให้บริการรับทําบญัชีทัง้สิน้ 91 ราย ประกอบด้วย นิติบุคคล 32 ราย คณะบุคคลและบคุคลธรรมดา 59 
ราย เพ่ือให้บริการแก่นิติบคุคล  จํานวน 6,447 ราย  จากจํานวนนิติบคุคลคงอยู ่17,423 ราย(ข้อมลู ณ 4 
มิถนุายน 2561 กรมพฒันาธุรกิจการค้า)  เฉลี่ยแล้วมีสํานกังานบญัชีท่ีให้บริการแก่นิติบคุคลเป็นจํานวน 
70 รายต่อหนึ่งสํานกังาน ซึ่งยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงการเติบโตของ
ธุรกิจ และจํานวนนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนเพ่ิมขึน้ในอนาคต 
 จากลกัษณะงานบริการบญัชีท่ีต้องอาศยัความถกูต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชี และ
ทันเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดนัน้ สํานักงานบัญชีในฐานะผู้ ให้บริการ ต้องวางแผนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงจดัการปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งปฏิบตัิงานให้สาํเร็จลลุว่งไปด้วยดี การพิจารณารับงาน
ทําบญัชี มีความสาํคญัตอ่ผู้ประกอบธุรกิจสาํนกังานบญัชีเป็นอนัมาก เน่ืองจากการรับงานทําบญัชีให้กบั
กิจการท่ีมีความเสี่ยงสงู หรือกิจการท่ีผู้บริหารมีเจตนาไม่สจุริต ย่อมทําให้ผู้ ทําบญัชีมีความยากลําบาก
ในการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจสง่ผลให้สาํนกังานบญัชีขาดความนา่เช่ือถือ หรืออาจทําให้หนว่ยงานกํากบัดแูล
มีความสงสยัในการปฏิบตัิงานทําบญัชีได้  
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพิจารณาให้บริการทําบัญชี ของ
สํานกังานบญัชี  จึงต้องการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพิจารณาให้บริการทําบญัชี ของสํานกังานบญัชี 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจยัจะสามารถนําไปใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานบญัชี และปรับปรุงพฒันา ยกระดบัคุณภาพของสํานกังานบญัชี ส่งผลต่อการดําเนินงานท่ี
ยัง่ยืนในธุรกิจสาํนกังานบญัชีของไทยในอนาคต 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาให้บริการทําบญัชี ของสํานกังานบญัชี  เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบและแนวทางการในการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1.แนวคดิเก่ียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพการบญัชี 
 พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.2543กําหนดให้แบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุคล
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําบญัชีของธุรกิจไว้ 2 ฝ่าย คือ ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบญัชีหรือเจ้าของกิจการ และผู้ ทํา
บญัชี เพ่ือให้บคุคลทัง้ 2 ฝ่าย ได้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีช่วยทําให้การจดัทําบญัชีของธุรกิจถกูต้อง 
สง่ผลให้ข้อมลูในงบการเงินเช่ือถือได้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจได้ 
 พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ได้ให้ความสาํคญัแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ซึง่ในการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี การปฏิบตัิงานเกิดผลกระทบต่อประโยชน์สว่นได้เสยีของประชาชนหรือผู้ รับบริการ
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โดยตรง  เพ่ือให้มีการคุ้มครองประชาชน และมาตรฐานในวิชาชีพ จึงพฒันาหรือจดัระเบียบการประกอบ
วิชาชีพให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิตลอดจนผู้มีหน้าท่ีควบคุมกํากบัดแูลได้ใช้ในการ
ควบคมุกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพการบญัชี  
 2.แนวคิดเก่ียวกบัการพิจารณารับงานด้านวิชาชีพการบญัชี 
สํานักงานบัญชีเป็นธุรกิจประเภทให้บริการ งานด้านการทําบัญชีและให้คําปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
ตลอดจนวางแผนธุรกิจ ซึง่สาํนกังานบญัชีอาจจดัตัง้ในรูปแบบบคุคลธรรมดา คณะบคุคล หรือนิติบคุคลก็ 
และได้    โดยหวัหน้าสํานกังานหรือผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี   (ประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า,2558) ดงันัน้ในการพิจารณาให้บริการทําบญัชี จึงควรพิจารณาจรรยาบรรณ แนวคิด ทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาให้บริการทําบญัชีด้วยเช่นกนั 
 3.แนวคดิเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของสาํนกังานบญัชี 
คณุภาพการให้บริการ ได้ถกูนํามาใช้กําหนดมาตรฐานการให้บริการในทกุธุรกิจหรือทกุวิชาชีพ สํานกังาน
บญัชีเป็นหนึ่งในธุรกิจการให้บริการ มุ่งเน้นการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการบญัชีและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จึงต้องศึกษาหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสภา
วิชาชีพหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้ และมุง่เน้นพฒันาตนเองและสาํนกังานให้มีมาตรฐาน สามารถ
จดัสรรทรัพยากรตา่งๆ ให้เหมาะสมกบังาน  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชยัยทุธ องัศวุิทยา และคณะ (2560) จากบทความวิชาการ เร่ือง เกณฑ์การประเมินผลสาํหรับ
ความเสีย่งจากการฟอกเงิน ได้กลา่วไว้วา่ “ข้อมลูทางฐานะการเงินของลกูค้า นกับญัชีควรมีการตรวจเช็ค
ถึงแหล่งท่ีมาของเงิน เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเคร่ืองมือในการเป็นนักวิชาชีพในการฟอกเงิน  นักวิชาชีพต้อง
ประเมินความเสี่ยงและให้ความสําคญัในเร่ืองของนิติบคุคลท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเข้าไปทํางาน หรือรับงาน
มาเป็นลกูค้าของตน” 
 ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร (2552)จากบทความวิชาการ เร่ือง การควบคมุคณุภาพสํานกังานสอบ
บญัชีสําหรับสํานกังานสอบบญัชีขนาดเล็กและขนาดกลางกล่าวไว้ว่า “สํานกังานสอบบญัชีควรจดัให้มี
นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการตอบรับงานสอบบญัชี ท่ีออกแบบท่ีจะให้สํานกังานมัน่ใจว่า
สํานักงานจะรับงานสอบบญัชี และสามารถดําเนินการสอบบญัชีได้รวมถึงเวลาและทรัพยากรในการ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณได้” 
 ปรัศนีย์ กายพนัธ์และคณะ (2560) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ปัญหาในการให้บริการด้านบญัชี
ของสํานกังานบญัชีในเขตภาคใต้ พบว่า สํานกังานบญัชีมีปัญหาด้านการติดต่อประสานงานกบัลกูค้า
มากท่ีสดุ การติดต่อสื่อสารด้านการปฏิบตัิงานตามความเห็นของผู้ ทําบญัชี การไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามความคิดเห็นของข้อเสนอแนะของผู้ ทําบญัชีของกิจการ รวมถึงกระบวนการรวบรวม จัดส่งเอกสาร 
และการประสานงานของกิจการและสาํนกังานบญัชี สง่ผลให้การปฏิบตัิงานลา่ช้า เอกสารไมค่รบถ้วนสญู
หาย หรือการแก้ปัญหาเป็นไปได้ช้า เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพ่ิมภาระและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเพ่ือติดตอ่ประสานงาน  
 

วิธีการศึกษา  
 งานวิจัยในครัง้นี ้เป็นงานวิจัยแบบผสม(Mixed Methods) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และงานวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research)  
 ในการวิจยัเชิงปริมาณประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ประกอบการสาํนกังานบญัชี ท่ีมีสถาน
ประกอบการตัง้อยู่ในเขตภาคเหนือตอนลา่ง และได้ขึน้ทะเบียนไว้กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ จํานวน 91 แห่ง (ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน พ.ศ.2561)โดยเก็บข้อมลูจากประชากรทัง้หมด 91 
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แห่ง เมื่อทําการตรวจสอบข้อมูลจริงพบว่า มีประชากรท่ีเลิกกิจการ แปรสภาพกิจการ และย้ายสถาน
ประกอบการออกนอกเขตพืน้ท่ีในการศกึษาจํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.28 ทําให้เหลอืประชากรคง
อยู่ 78ราย คิดเป็นร้อยละ 81.31  จึงกําหนดเป็นกลุม่ตวัอย่างสําหรับเก็บข้อมลูทัง้หมด จํานวน 78 ราย 
และได้รับแบบสอบถามตอบกลบัมา จํานวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.53  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือแบบสอบถาม แบง่เป็น 4 สว่น คือ 

 ส่วนท่ี 1ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับสํานักงานบัญชี ได้แก่ รูปแบบกิจการ ระยะเวลาการจัดตัง้
สํานกังาน จํานวนผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีในสํานกังาน ระดบัการศึกษา การปฏิบตัิงานของผู้ ทํา
บญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีของสาํนกังาน และจํานวนลกูค้าของสาํนกังาน  
 ส่วนท่ี 2 ข้อคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีใช้พิจารณาให้บริการทําบัญชีของ
สาํนกังาน 
 สว่นท่ี 3 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุวฒุิการศึกษา ตําแหน่ง
งาน และประสบการณ์ทํางาน และ 
 สว่นท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือ ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั และได้
นําไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 5 ตวัอย่าง เพ่ือให้แน่ใจวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ ให้สมัภาษณ์
จะสามารถเข้าใจคําถามอยา่งชดัเจน 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ทําการสง่แบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอยา่งด้วยตนเอง และได้รับ
ความร่วมมือจากสาํนกังานพฒันาธุรกิจการค้าของแตล่ะจงัหวดัในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมลู  
 การวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูท่ีได้จะถกูนํามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสถิติท่ีใช้ 
คือ ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ในการวิจยัเชิงคณุภาพ ประชากรคือ ผู้ประกอบการสาํนกังานบญัชี ท่ีมีสถานประกอบการตัง้อยู่
ในเขตภาคเหนือตอนลา่ง จํานวน 91แหง่ และเลอืกผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง จํานวน10 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสมัภาษณ์ ลกัษณะคําถามแบบเปิด โดยได้จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาสร้างเป็นคําถามให้ครอบคลมุตามขอบเขตของการ
วิจยัท่ีต้องการศกึษา 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูท่ีได้จะถกูนํามาสรุปสาระสําคญัเชิงพรรณนา โดยการใช้เหตผุลตาม
หลกัตรรกะ  
 

ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพิจารณาให้บริการทําบัญชี ของสํานักงานบัญชี ในเขต
ภาคเหนือตอนลา่ง จากกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 91 ราย และได้รับแบบสอบถามกลบัมาทัง้สิน้ 56 ราย คิด
เป็นร้อยละ 61.5 สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ตารางที่ 1 แสดงผลคา่ร้อยละ (Percent) ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 
ลักษณะกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ร้อยละ 
รูปแบบสาํนกังาน      
   บคุคลธรรมดา/คณะบคุคล 24 42.9 
   นิติบคุคล 32 57.1 
ระยะเวลาการดําเนินงาน   
   เกิน 5 ปี แตไ่มเ่กิน 10 ปี 20 35.7 
   มากกวา่ 10 ปี ขึน้ไป 36 64.3 
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จํานวนลกูค้า   
   มากกวา่ 50 แตไ่มเ่กิน 100 ราย 15 26.8 
   มากกวา่ 100 ราย 41 73.2 
จํานวนผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีในสาํนกังาน   
ไมเ่กิน 2 คน 7 12.5 
มากกวา่ 2 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน 47 83.9 
มากกวา่ 5 คนขึน้ไป 2 3.6 
ระดบัการศกึษาของผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชี   
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  1 1.8 
ปริญญาตรี 55 98.2 
ลกัษณะการปฏิบตัิงานของผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชี 
   ปฏิบตัิงานไมเ่ต็มเวลาทกุคน 2 3.6 
   ปฏิบตัิงานเต็มเวลาบางคน 21 37.5 
ปฏิบตัิงานเต็มเวลาทกุคน 33 58.9 

  
 ตารางท่ี 1 แสดงผลค่าร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ ประกอบกิจการ
ในรูปแบบ  นิตบิคุคลมากกวา่ รูปแบบบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคล จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ57.1
ส่วนใหญ่เปิดกิจการมาแล้วเป็นระยะเวลา  มากกว่า 10ปีขึน้ไปจํานวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.3มี
ลกูค้ามากกวา่ 100 รายขึน้ไป จํานวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.2มีผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีประจํา
อยู่ในสํานักงานระหว่าง 2-5 คน จํานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.9ผู้ ทําบัญชีและผู้ ช่วยผู้ ทําบญัชีมี
คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.2และส่วนใหญ่จะ
ปฏิบตัิงานแบบเต็มเวลาทกุคน จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.9 
 
ตารางที่  2 แสดงผลค่าเฉลี่ย (Mean) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดบัความเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัการ
พิจารณาให้บริการทําบญัชี 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาให้บริการทาํบัญช ี Mean S.D. แปลผล 
1. ปัจจยัด้านลกูค้า 4.43 0.262 มากท่ีสดุ 
2. ปัจจยัด้านขอบเขตของงาน 4.77 0.193 มากท่ีสดุ 
3. ปัจจยัด้านความรู้ ความสามารถของผู้ ทําบญัชี  
และผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีของสาํนกังาน 

4.69 0.247 มากท่ีสดุ 

4. ปัจจยัด้านราคาคา่บริการ   4.18 0.425          มาก 
5. ปัจจยัด้านสถานท่ีและความสะดวกสบายในการ 
ติดตอ่สือ่สาร 

4.58            0.425 มากท่ีสดุ 

รวม  4.51 0.180 มากที่สุด 
  
 ตารางท่ี 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพิจารณาทํา
บญัชี ของสํานกังานบญัชี ทัง้ 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.51โดย
สํานกังานบญัชี ให้ความสาํคญักบัปัจจยัด้านขอบเขตของงานมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย 4.77รองลงมาคือปัจจยั
ด้านความรู้ ความสามารถของผู้ ทําบญัชี และผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีของสํานกังาน, ปัจจัยด้านสถานท่ี ความ
สะดวกสบายในการติดตอ่สือ่สาร, และปัจจยัด้านลกูค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69, 4.58, และ 4.43 ตามลาํดบั 
สว่นปัจจยัด้านราคาคา่บริการเป็นปัจจยัท่ีสาํนกังานบญัชีให้ความสาํคญัเป็นลาํดบัสดุท้าย  
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 หากจําแนกในรายละเอียด พบว่าในส่วนของปัจจัยด้านขอบเขตของงาน สํานกังานบญัชี ให้
ความสําคญักบั เอกสารการบนัทึกบญัชีของกิจการ ความถกูต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ และจดัเก็บอย่าง
เป็นระเบียบ มากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย 4.96 ในขณะท่ีปัจจยัด้านความรู้ ความสามารถของผู้ ทําบญัชี และผู้ช่วย
ผู้ ทําบญัชีของสาํนกังาน  สาํนกังานบญัชีให้ความสาํคญักบัการมีผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถด้านบญัชีและภาษีอากรเหมาะสมกบักิจการของลกูค้าและการท่ีผู้ ทําบญัชี และผู้ช่วยผู้ ทํา
บัญชีของสํานกังานได้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.98 เมื่อ
พิจารณาถึงปัจจยัด้านสถานท่ีและความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร สํานกังานบญัชีจะพิจารณา
จากการเดินทางเพ่ือให้บริการยังสถานประกอบการของลูกค้ามีความสะดวก รวดเร็วและประหยัด
คา่ใช้จ่าย โดยคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.98 ในสว่นของปัจจยัด้านลกูค้าสาํนกังานบญัชี ให้ความสาํคญักบักิจการ
ลกูค้ามีการควบคมุภายในท่ีดีมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.84นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงปัจจยัด้านราคา
คา่บริการ พบวา่ สาํนกังานบญัชีให้ความสาํคญักบัความคุ้มคา่และเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณ
งานและความซบัซ้อนของงาน รวมถึงความเสีย่งของธุรกิจ มากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลีย่ 4.29 
 จากผลของระดบัความเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาให้บริการทํา
บญัชีท่ีสํานกังานบญัชีเห็นด้วยมากท่ีสดุ ลําดบัแรก คือ การเดินทางเพ่ือให้บริการยงัสถานประกอบการ
ของกิจการ มีความสะดวก รวดเร็วและประหยดัคา่ใช้จ่าย, สาํนกังานมีผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชี ท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจด้านบญัชีและภาษีอากร เหมาะสมกบักิจการ, และปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กําหนดรองลงมา คือ สาํนกังานบญัชีสามารถติดตอ่โดยตรงกบัผู้มีอํานาจตดัสนิใจของกิจการเพ่ืออธิบาย
หรือหารือในปัญหาหรือประเด็นต่างๆ จากการปฏิบัติงานได้, เอกสารการบันทึกบัญชีของกิจการ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ, และกิจการมีการควบคุมภายในท่ีดี 
ตามลาํดบั  
 วิธีการในเชิงคุณภาพ  พบว่าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ สามารถวิเคราะห์เนือ้หาได้ว่า 1)
สํานกังานบญัชีในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ให้ความสําคญัและเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัปัจจยัในด้านขอบเขต
ของงาน เอกสารการบนัทกึบญัชีของกิจการ มีความถกูต้อง ครบถ้วน นา่เช่ือถือ จดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ
2) การเดินทางเพ่ือให้บริการยังสถานประกอบการของกิจการ มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย3)สํานกังานมีผู้ ทําบญัชีและผู้ช่วยผู้ ทําบญัชี ท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านบญัชีและภาษีอากร 
เหมาะสมกับกิจการ และปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนด4) สํานกังานบญัชีสามารถติดต่อ
โดยตรงกับผู้มีอํานาจตัดสินใจของกิจการ เพ่ืออธิบายหรือหารือในปัญหาหรือประเด็นต่างๆ จากการ
ปฏิบตัิงานได้และ 5) กิจการมีการควบคุมภายในท่ีดีและต้องการให้เพ่ิมมาตรฐานสําหรับการกําหนด 
ขอบเขตการทํางานรวมถึงอตัราคา่บริการท่ีเป็นกลางและเป็นมาตรฐาน  
 
สรุป  
 จากการวิจยั เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพิจารณาให้บริการทําบญัชี ของสํานกังานบญัชี ในเขต
ภาคเหนือตอนลา่ง สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. สํานกังานบญัชี ในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ให้คะแนนต่อปัจจยัในการพิจารณาให้บริการทํา
บญัชีในทกุๆ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดบัคะแนน พบว่า
ปัจจัยท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ  การเดินทางเพ่ือให้บริการยังสถาน
ประกอบการของกิจการ มีความสะดวก รวดเร็วและประหยดัค่าใช้จ่าย และ สํานกังานมีผู้ ทําบญัชีและ
ผู้ช่วยผู้ ทําบญัชี ท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านบญัชีและภาษีอากร เหมาะสมกบักิจการ และปฏิบตัิงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพกําหนด รองลงมา คือ สํานกังานบญัชีสามารถติดต่อโดยตรงกบัผู้มีอํานาจตดัสินใจ
ของกิจการ เพ่ืออธิบายหรือหารือในปัญหาหรือประเด็นต่างๆ จากการปฏิบตัิงานได้ เอกสารการบนัทึก
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บญัชีของกิจการ มีความถกูต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ จดัเก็บอย่างเป็นระเบียบ และกิจการมีการควบคมุ
ภายในท่ีดี ตามลาํดบั  
 2. ผู้ ประกอบการสํานักงานบัญชี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้ความสําคัญในปัจจัยท่ีใช้
พิจารณาให้บริการทําบัญชี และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ตลอดจน มี
ข้อเสนอแนะ ให้มีการกําหนดขอบเขตการทํางาน และอตัราค่าบริการ ให้เป็นบรรทดัฐานเพ่ือยกระดบั
วิชาชีพบญัชีให้เป็นมาตรฐานตอ่ไป 
 
ประโยชน์จากการศึกษา 
 การวิจัยครัง้นี ้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานด้านการ
พิจาณาให้บริการทําบญัชี ของสํานกังานบญัชี เพ่ือยกระดบัการปฏิบตัิงานในวิชาชีพให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ให้แกล่กูค้าหรือผู้ รับบริการตอ่ไป 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ช่วงเวลา ได้แก่ พ.ศ.2553-2556 (ก่อนปรับปรุงเกณฑ์) และ พ.ศ.2557-2560 (หลงัปรับปรุงเกณฑ์)ผล
การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Person’s Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) พบวา่ ทัง้ 2 ช่วงเวลาระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสําคัญ และพบว่า
ความสมัพันธ์กับผลการดําเนินงานของระดับดีเลิศสูงกว่าระดบัดีมาก และจากผลการศึกษาตัวแปร
ควบคมุ พบว่าความเสี่ยงทางการเงินและอายขุองกิจการมีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงานในทิศทาง
ตรงกนัข้ามในขณะท่ีขนาดของกิจการไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 
คาํสาํคัญ: คะแนนการกํากบัดแูลกิจการที่ดี, ผลการดําเนินงาน, อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์  
 

Abstract 
 The objective of this research was to investigate the Relationship between Good 
Corporate Governance and firm performance of Listed Companies in the Stock Exchange of 
Thailand. The study was divided to 2 periods of time, Firstly, during of 2010-2013 (before the 
basis adjustment) and secondly, during of 2014-2017 (after the basis adjustment). According to 
the analysis of statistical data by using Person's correlation analysis and multiple regression 
Analysis, the result showed that 2 periods had the scale of Corporate Governance have a 
significantly statistical positive correlation with firm performance. It was found that the 
relationship with firm performance of excellent level had more than very good level and we found 
that Leverage and Firm ages, control variables, had a significantly statistical negative correlation 
with firm performance while Firm size was not found significantly. 
Keywords: good corporate governance scores, firm performance, return on asset 
 
บทนํา  
 นบัตัง้แต่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยได้ให้ความความสําคญัและ
ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล(Corporate Governance) อย่างต่อเน่ืองมาโดย
ตลอดเน่ืองจากภาวะวิกฤตนีนํ้ามาซึ่งความเสียหายต่อนักลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก โดย
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สาเหตหุนึ่งเกิดจากการขาดความโปร่งใสและขาดการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  ดงันัน้การกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีจึงมีความสําคัญต่อบริษัทจดทะเบียนเพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่น
ได้เสีย ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และนําไปสูค่วามมัน่คงเจริญก้าวหน้า จึงกลา่วได้วา่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมลูค่า และสง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท(ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2561) จึงสง่ผลให้ในปีพ.ศ.2541 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ออกข้อบงัคบัให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในปี พ.ศ.2542 และในปีเดียวกนั ตลาดหลกัทรัพย์ได้จดัทําข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน(Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) เพ่ือ
เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบตัิงานของกรรมการซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีตวัแทน(Agency Theory) เป็น
แนวคิดของ Jensen and Meckling(1976) ตามทฤษฏีตวัแทนก็คือคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าท่ีเป็น
ผู้ควบคมุและดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารให้บรรลตุามเปา้หมายของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น
และบุคคลภายนัน้เป็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นบทบาทท่ีสําคัญยิ่งของตัวแทนท่ีช่วยเป็น
แรงผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยนําหลักการขององค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(OECD Principles of 
Corporate Governance, 2004) มาใช้ในการกําหนดหลกัการสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับ
บริษัทจดทะเบียนประเทศไทยได้เร่ิมโครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปีแรก พ.ศ.
2544ดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันรวมมีรายงานท่ีจัดพิมพ์แล้ว นับตัง้แต่ปี 2554 ถึงปี 2561
จํานวน 16 ฉบบัโดยจดัทําเป็นประจําทกุปี งดเว้นการสาํรวจในปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2550 เน่ืองจากได้
มีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางในการประเมินให้มีความชดัเจนและสามารถประเมินการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึน้  และเป็นท่ีน่าสนใจจากการประกาศผลสํารวจ
คะแนนการประเมินการกํากบัดแูลกิจการภายหลงัมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนนการกํากบัดแูล
กิจการจากทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยมีการปรับนํา้หนกัหลกัเกณฑ์การ
ประเมินโดยมีจํานวนข้อท่ีเพ่ิมขึน้ของในแต่ละหมวด ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ทําให้ระดับผล
คะแนนท่ีได้รับการเปิดเผยไว้ในรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies: CGR) ในปี พ.ศ.2553 ท่ีเคยได้รับคะแนนระดบัดีเลศิสงูถงึ 70 บริษัท 
ลดลงเหลอืเพียง 47 บริษัทในปี พ.ศ.2554(ลดลง 23 บริษัท) และในปี พ.ศ.2556 ท่ีเคยได้รับคะแนนระดบั
ดีเลศิสงูถึง 87 บริษัท ลดลงเหลอืเพียง 30 บริษัทในปี พ.ศ.2557(ลดลง 57 บริษัท) ซึง่ถือเป็นช่วงปีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงของผลคะแนนในช่วงระดบัดีเลิศลดลงจํานวนมากท่ีสดุในการประกาศผลคะแนนของทาง
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 งานวิจยัท่ีผ่านมามีผู้ วิจยัสนใจในการนําคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) มาหาความสมัพนัธ์กับผลการดําเนินงานของกิจการโดยใช้
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA) ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีใช้ในการวดัผลการดําเนินงานของ
กิจการ จากผลการศกึษางานของกงัสดาล แก้วหานาม, ศิริลกัษณ์ ศทุธชยั, นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร(2560), 
วรลกัษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา(2558) และ สุวรรณี พืชสิงห์(2558)พบว่ามีความสมัพันธ์กันระหว่าง
คะแนนการกํากบัดแูลกิจการและผลการดําเนินงานในเชิงบวก ซึง่ขดัแย้งกบังานของ บญุรวม พิมพ์สวสัดิ์
(2557), วรกมล เกษมทรัพย์(2553) และปราณี  แจ่มสาคร(2556) ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ไมม่ีความสมัพนัธ์
กับผลการดําเนินงานซึ่งวดัด้วยอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA) และจากงานของKara, 
Erdur and Karabiyik(2015) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการกํากบัดูแลกิจการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างอนัดบั
คะแนนการกํากบัดแูลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัททางด้านความสามารถในการชําระหนีแ้ต่
ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น(ROE) และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) 
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 ดงันัน้  จากผลงานวิจยัก่อนหน้าผลการศึกษายงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัเน่ืองจากมีความขดัแย้งในผล
การทดสอบระหว่างความสมัพนัธ์ของการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของกิจการ และจาก
การศกึษาโดยสว่นใหญ่พบวา่การกํากบัดแูลกิจการมีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงานแตเ่น่ืองจากในปี 
พ.ศ.2554 และพ.ศ.2557 มีการเปลีย่นเกณฑ์การให้คะแนนทําให้มีการเปลีย่นแปลงในผลของคะแนนชว่ง
ระดบัดีเลศิและดีมากลดลงจํานวนมาก ดงันัน้เมือ่การกํากบัดแูลกิจการมีการเปลีย่นเกณฑ์การให้คะแนน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาจจะกระทบกบัความสมัพนัธ์ดงักล่าวและเพ่ือเป็นการเพ่ิมหลกัฐานเชิงประจกัษ์ถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการและผลการดําเนินงาน เน่ืองจากอตัราสว่นผลตอบแทนจาก
การดําเนินงานจะเน้นถึงความสามารถในการทํากําไรรวมไปถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของ
กิจการ ซึ่งนกัลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสําคญัและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
ผู้วิจยัจึงศกึษาเปรียบเทียบระดบัความสมัพนัธ์ของการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อมีการเปลีย่นแปลงเกณฑ์การให้คะแนนการกํากบัดแูล
กิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)เพ่ือให้ข้อมูลท่ีศึกษาสามารถนําไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจสําหรับนกัลงทุน นกัวิเคราะห์และผู้ ท่ีสนใจท่ีจะเลือกใช้ผลจาก
ความสมัพนัธ์ของการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานของกิจการมาเป็นปัจจยัในการเลอืกลงทนุใน
หลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุสนใจ 
 
จากวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัสามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดได้ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1.ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
 ทฤษฏีตวัแทน(Agency Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Jensen and Meckling(1976) อธิบายไว้
ว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารงานได้เพียงผู้ เดียวได้เมื่อกิจการเจริญเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึน้
ทําให้ต้องมีบุคคลท่ีเข้ามาช่วยในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการทําให้ส่งผลต่อการบริหารงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดความสมัพันธ์ระหว่างการเป็นตัวแทนระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ตัวการ
(Principal) คือฝ่ายท่ีมอบอํานาจ และตัวแทน(Agent) คือฝ่ายท่ีได้รับมอบอํานาจในการบริหารงาน 
ภายใต้สญัญาคําว่าตวัแทน โดยแนวคิดตวัแทนกิจการจะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของกรรมการซึง่ได้รับ
การแต่งตัง้จากเจ้าของกิจการหรือผู้ ถือหุ้น กรรมการกําหนดกลยทุธ์เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจการ
และในขณะเดียวกนัได้จ้างผู้บริหารควบคมุงานและพนกังานเพ่ือนํากลยทุธ์ดงักลา่วไปสูก่ารปฏิบตัิ(ศิลป
พร ศรีจัน่เพชร, 2551)ดงันัน้หากผู้บริหารซึง่เป็นตวัแทนทําการบริหารงานจดัการโดยคาํนงึถึงผลประโยชน์

ตัวแปรอิสระ 

ระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

 

 

 

ตัวแปรควบคุม 

  - ขนาดของกิจการ  

 - ความเสีย่งทางการเงิน  

 - อายขุองบริษัท  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

อตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์รวม  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 

The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 

Business administration, Engineering, Science and Technology  
 

452 

สว่นตนมากกวา่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นตวัการซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งตวัการ
และตวัแทนเกิดขึน้ (Agency Problems)ซึ่งการนําแนวคิดการกํากบัดแูลกิจการมาใช้นัน้จะสามารถลด
ระดบัความขดัแย้งนีล้งได้โดยการนํามาใช้ในการควบคมุติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารให้มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่นกั
ลงทนุ เจ้าหนี ้และผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืน ๆ  
 2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีผา่นมามีหลายงานวิจยัท่ีผลการศกึษาได้ออกมาสนบัสนนุแนวคิดท่ีว่า
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในท่ีสดุจะสง่ผลให้เกิดคณุคา่หรือมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการและผู้ ถือหุ้นในท่ีสดุ(ศิลป
พร ศรีจั่นเพชร,2551)และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระดับของการกํากับดูแลกิจการและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทซึง่ใช้ตวัชีว้ดัตา่ง ๆผลการวิจยัโดยสว่นใหญ่พบวา่ความสมัพนัธ์เป็นไปในเชิงบวกซึ่ง
มีงานวิจยัสนบัสนนุดงัตอ่ไปนีง้านวิจยัของกงัสดาล แก้วหานาม, ศิริลกัษณ์ ศทุธชยั, นภาพร ลขิิตวงศ์ขจร
(2560)ได้ศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการท่ีประเมินโดยสมาคมสง่เสริม
กรรมการบริษัทไทยกบัผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 
พ.ศ.2557จํานวน 403 บริษัทโดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เป็นตัววัดผล
ดําเนินงาน และมีขนาดของกิจการและความเสี่ยงทางการเงินเป็นตวัแปรควบคมุ ผลการศึกษา พบว่า
ระดบัคะแนนการกํากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราส่วนผลตอบแทน
จากสนิทรัพย์รวมแสดงให้เห็นวา่กิจการท่ีได้รับการประเมินระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการจากIODใน
เกณฑ์ดีจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีเช่นกนั 
 งานวิจัยของ วรลกัษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา(2558)ได้ศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบั
คะแนนการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 
พ.ศ.2553-2557 จํานวน 431 บริษัททําการวดัผลกบัอตัราสว่นทางการเงิน ดงัตอ่ไปนี ้1. อตัราสว่นสภาพ
คลอ่ง(Liquidity) 2. อตัราสว่นประสิทธิภาพในการทํางาน(Efficiency) 3. อตัราสว่นความสามารถในการ
ทํากําไร(Profitability)4.อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี(้Leverage) โดยมี สดัสว่นของกรรมการ
อิสระ(NED)สดัส่วนการถือครองหุ้น(PSB) ขนาดของคณะกรรมการบริษัท(BS) และขนาดของกิจการ
(Size) เป็นตวัแปร ผลจากการศึกษาพบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่ง
คะแนนการกํากบัดแูลกิจการกบัความสามารถในการทํากําไรในด้านอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ(Net 
Profit Margin)และ อตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(Return On Asset)ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
บริษัทท่ีมีระดบัคะแนนกํากบัดแูลกิจการในระดบัดีเลศิสามารถสง่ผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรโดย
บริษัทสามารถใช้สนิทรัพย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยท่ีให้ผลการวิจัยท่ีขดัแย้งและพบว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไม่มี
ความสมัพนัธ์กันกับผลการดําเนินงานดงัต่อไปนี ้งานวิจัยของบุญรวม พิมพ์สวสัดิ์(2557) ได้ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ.2551-2557 ปัจจยัของการกํากบัดแูลกิจการ ได้แก่ คะแนน
การประเมินการกํากบัดแูลกิจการ(CG Score) สดัสว่นของคณะกรรมการอิสระ(Board Independence) 
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท(Board Size) และสัดส่วนการถือหุ้ นของกรรมการผู้ จัดการ(CEO 
Ownership)โดยทําการวัดผลกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA) จากผลการศึกษาไม่พบ
ความสมัพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chidambaran, Palia and Zheng(2006)ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการกํากับดแูลกิจการกับผลประกอบการของบริษัทโดยทําการทดสอบกับบริษัททัง้ 3 ประเภท
ด้วยกนัคือบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีมาก บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานตกตํ่ามาก และบริษัทท่ีมีผล
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การดําเนินงานค่อนข้างคงท่ีโดยการวดัประสิทธิภาพการกํากบัดแูลกิจการโดยการประเมินคะแนนด้วย
บทบญัญตัิ 13 ข้อกบัผลตอบแทนการลงทนุหุ้นและผลกําไรของบริษัท ผลการศกึษาพบวา่ การกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีไม่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทดังจะเห็นได้จากบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีก็
สามารถมีผลประกอบการท่ีตกตํ่าได้ในทางกลับกันบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีไม่ดีกลับมีผล
ประกอบการท่ีดี 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่าผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ
อาจมีความสมัพนัธ์กนักบัผลการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งจากงานวิจยัก่อนหน้าผลการศึกษาบอกเพียง
ว่ามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ดงันัน้ผู้วิจยัได้ทําศกึษาเพ่ิมถึงการเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงโดยผู้ วิจัยแบ่งการทดสอบระดับความสัมพันธ์ออกเป็น 2ช่วง อัน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)ในปี 
พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2557โดยทําศกึษาวา่ผลของการเปลีย่นแปลงเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะครัง้จะสง่ผล
ตอ่ระดบัความสมัพนัธ์นีเ้ปลีย่นแปลงหรือไมอ่ยา่งไร โดยมีขนาดของกิจการ(SIZE) ความเสีย่งทางการเงิน
(Leverage) และอายขุองบริษัท(Age) เป็นตวัแปรควบคมุของงานวิจยันี ้
 
วิธีการศึกษา  
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยนี เ้ ป็นข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) เ พ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยข้อมลูการจดัระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้รับคะแนน
การประเมินจากทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และได้ทําการเปิดเผยในรายงาน 
Corporate Governance Rating: CGR ซึง่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (www.thai-iod.com) ในระหว่างปีพ.ศ.2553-2560ซึ่งมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 3,210ปีบริษัทโดย
กลุม่ตวัอยา่งทําการศกึษาทกุกลุม่อตุสาหกรรมซึง่ไม่รวมบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินซึง่ประกอบด้วย กลุม่
ธนาคาร กลุม่เงินทนุและหลกัทรัพย์ กลุม่ประกนัภยัและประกนัชีวิต กลุม่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริษัทกําลงัฟืน้ฟูกิจการและไม่รวมกลุ่ม
บริษัทท่ีมีข้อมลูทางการเงินไม่ครบถ้วนในช่วงท่ีทําการศึกษานี ้โดยมีจํานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีศึกษาทัง้สิน้
จํานวน 1,331 ปีบริษัทท่ีมีคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีอยู่ในระดับดีเลิศและดีมาก รวมถึงข้อมูล
เก่ียวกับผลการดําเนินงานโดยทําการศึกษาจากข้อมลูงบการเงินสืบค้นเก็บข้อมูลรวบรวมจากรายงาน
ประจําปี(56-2)และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี(56-1) ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประ เทศไทย(www.set.or. th)  และระบบข้อมูลตลาดหลักท รัพย์ฉบับออนไลน์ (SETSMART) 
(www.setsmart.com)  
 ตวัแบบจําลองท่ีใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้สมการถดถอยในการทดสอบ
ความสมัพนัธ์เป็นดงันี ้
 
ROA(53-56)i,t=   β0+β1CG5i,t+β2CG4i,t+β3SIZEi,t+β4LEVERAGEi,t+β5AGEi,t+εi,t 
ROA(57-60)i,t=   β0+β1CG5i,t+β2CG4i,t+β3SIZEi,t+β4LEVERAGEi,t+β5AGEi,t+εi,t 
 
โดยท่ี ROAi,t  = อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัท iในปีท่ี t 
 CG5i,t                   = ตัวแปรหุ่นท่ีระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการในช่วง “ดีเลิศ” 
คา่ตวัแปรเทา่กบั 1ถ้าไมใ่ช่คา่ตวัแปรเทา่กบั 0ของบริษัท i ในปีท่ี t 
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CG4i,t                  =  ตวัแปรหุน่ท่ีระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการในช่วง “ดีมาก”  
 คา่ตวัแปรเทา่กบั 1 ถ้าไมใ่ช่คา่ตวัแปรเทา่กบั 0 ของบริษัทi ในปีท่ี t 
SIZEi,t               = ขนาดของบริษัทของบริษัท i ในปีท่ี t 
LEVERAGEi,t = ความเสีย่งทางการเงินของบริษัท i ในปีท่ี t 
AGEi,t  = อายขุองบริษัทของบริษัท i ในปีท่ี t 
β0             = คา่คงท่ีของบริษัท i ในปีท่ี t 
β1… β6 = คา่สมัประสทิธ์ิความถดถอยของตวัแปรอิสระของบริษัท i ในปีท่ี t 
εi,t  = คา่ความคลาดเคลือ่นของบริษัท i ในปีท่ี t 

 
 การศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา(Descriptive 
Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ค่าตํ่าสุด(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean)และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation:SD) เพ่ือให้เข้าใจในลกัษณะของข้อมูลมากยิ่งขึน้ และใช้การ
วิ เคราะห์สหสัมพัน ธ์ เ พีย ร์สัน (Person’s Correlation Analysis) และวิ เคราะห์ความถดถอยเชิง
พห(ุMultiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 จํานวนบริษัทท่ีได้รับคะแนนการกํากับดูแลกิจการจากทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย(IOD) อยูใ่นช่วง ดีเลศิและดีมาก ทกุกลุม่อตุสาหกรรมโดยไมร่วมบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินใน
ระหว่างปีพ.ศ.2553-2560มีจํานวน1,331ปีบริษัทหากจําแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้พ.ศ.
2553-2556 คิดเป็นร้อยละ 49.44 (658 บริษัท)และ พ.ศ.2557-2560 คิดเป็นร้อยละ 50.56 (673บริษัท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมิูที่ 1 จําแนกจํานวนกลุม่ตวัอยา่งของระดบัช่วงคะแนนการกํากบัดแูลกิจการ 

 
 จากแผนภมูิท่ี 1 พบว่าทัง้ 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2553 – 2556 และ พ.ศ.2557 – 2560 มีผลคะแนน
การกํากับดูแลกิจการท่ีมีค่าสงูสดุอยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 72.04(474บริษัท)และ68.65(462
บริษัท) ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานจําแนกตามกลุม่ตวัอยา่งของระดบัช่วงคะแนนการกํากบัดแูลกิจการ 

Group N Minimum Maximum Mean S.D 
Excellent 395 -9.11 43.00 8.0546 6.75782 

Very Good 936 -46.16 49.00 7.3058 8.30799 
 

พ.ศ.2553-2556 พ.ศ.2557-2560

Excellent 184 211

Very Good 474 462

0
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 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงผลการดําเนินงานโดยใช้อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์(ROA)ใน
แต่ละระดบัช่วงคะแนนการกํากบัดแูลกิจการ ผลการศึกษาพบว่า ROA บริษัทท่ีได้รับคะแนนการกํากบั
ดแูลกิจการในระดบัช่วงดีเลศิมีคา่เฉลีย่สงูสดุ ร้อยละ 8.05 รองลงมาช่วงดีมาก ร้อยละ 7.31 ซึง่อาจกลา่ว
ได้ว่าผลคะแนนการกํากบัดแูลกิจการระดบัท่ีดีกวา่จะมีคา่เฉลี่ยของ ROA สงูกว่ากลุม่ท่ีได้รับคะแนนการ
กํากบัดแูลกิจการในระดบัช่วงคะแนนท่ีตํ่ากวา่ 
 
ตารางที่ 2 คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

**significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 *Significant at the0.05 level (2-tailed). 
 จากตารางท่ี 2ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยการทดสอบหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั
(Person’s Correlation Analysis) พบว่า ผลการดําเนินงานมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดบั
คะแนนการกํากบัดแูลกิจการในช่วงดีเลิศ และดีมาก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.069และ 
0.052 ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั และยงัพบว่าผลการดําเนินงานมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกบัความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.105
และ0.173ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห(ุพ.ศ.2553-2560) 

Variable UnstandardizedB  
Std. Error 

Standardized 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

(Constant) 9.256 2.661  3.478 .001 
CG_Excellent 2.761 .549 .123 5.030 .000 
CG_Very Good 1.713 .388 .100 4.419 .000 
SIZE -.098 .121 -.019 -.811 .418 
LEVERAGE -.652 .076 -.178 -8.627 .000 
AGEING -.023 .011 -.042 -2.042 .041 

Adj.R-square = 0.044 
F-value = 21.826 
a. Dependent Variable: ROA 
 
 จากตารางท่ี 3แสดงผลของการหาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัคะแนนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
กบัอตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ ซึ่งใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหพุบว่า ตวัแปรคะแนนการ
กํากบัดแูลกิจการในระดบัช่วงดีเลิศ ดีมาก ความเสี่ยงทางการเงินและอายขุองกิจการมีความสมัพนัธ์กนั
กบัอตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (ROA)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ROA CG 
Excellent 

CG 
Very Good 

SIZE LEVERAGE AGE 

ROA 1 0.069** 0.052* 0.005 -0.173** -0.027 
CG_Excellent  1 -0.381** 0.398** 0.052* -0.006 
CG_Very Good   1 0.009 -0.011 0.054** 
SIZE    1 0.133** 0.054** 
LEVERAGE     1 -0.061** 
AGE      1 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห(ุจําแนกเป็น 2 ช่วง) 
Variables Unstandardized 

B 
Std. 
Error 

Standardized 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

Year2553 to 2556 (Constant) 
                         
CG_Excellent 
                         CG_V e r y 
Good 
                         SIZE 
                         LEVERAGE 
                         AGEING 

10.492 
3.532 
2.011 
-.155 
-.785 
-.007 

3.738 
.793 
.548 
.172 
.114 
.016 

 
.157 
.119 

-.030 
-.203 
-.012 

2.807 
4.453 
3.670 
-.902 

-6.878 
-.423 

.005 

.000 

.000 

.367 

.000 

.672 

Year2557 to 2560 (Constant) 
                        
CG_Excellent 
                        CG_V e r y 
Good 
                        SIZE 
                        LEVERAGE 
                        AGEING 

6.273 
2.031 
1.379 
.030 

-.562 
-.031 

3.851 
.761 
.550 
.172 
.101 
.015 

 
.091 
.079 
.006 

-.162 
-.058 

1.629 
2.669 
2.510 
.172 

-5.574 
-2.020 

.104 

.008 

.012 

.863 

.000 

.044 

a. Dependent Variable: ROA 
 
 จากตารางท่ี 4 เมื่อทําการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง พบว่าปีพ.ศ.2553-2556คะแนนการ
กํากบัดแูลกิจการในระดบัช่วงดีเลิศ ช่วงดีมากและความเสี่ยงทางการเงินของกิจการสง่ผลต่ออตัราสว่น
ผลตอบแทนของสินทรัพย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ในขณะท่ี พ.ศ.2557-2560คะแนนการ
กํากบัดแูลกิจการในระดบัช่วงดีเลิศ ดีมาก ความเสี่ยงทางการเงินและอายขุองกิจการสง่ผลต่ออตัราสว่น
ผลตอบแทนของสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และเมื่อพิจารณาท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยหน้าตวัแปรหุ่น(β:เบต้า)จากทัง้ 2 ช่วงปีพบว่าคะแนนการกํากบัดแูลกิจการในระดบัช่วงดีเลิศมี
ความสมัพนัธ์มากกว่าระดบัดีมาก โดยในช่วงท่ี1 ปีพ.ศ.2553-2556ค่าสมัประสิทธ์ิของผลคะแนนการ
กํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศมีค่าสูงกว่าในระดับดีมากโดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ 
0.157 และ0.119ตามลาํดบั และในช่วงท่ี 2 พ.ศ.2557-2560คา่สมัประสทิธ์ิของผลคะแนนการกํากบัดแูล
กิจการในระดบัดีเลิศมีค่าสูงกว่าในระดบัดีมากโดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ 0.091และ
0.079ตามลําดับ อันเน่ืองมาจากทัง้ 2 ช่วงในปี พ.ศ.2554 และพ.ศ.2557 มีการเปลี่ยนเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีมีความเข้มข้นขึน้จากเดิมคือ132 ข้อเป็น 148 ข้อ(เพ่ิมขึน้ 16 ข้อ) ในปีพ.ศ.2554 และจากเดิม 
148 ข้อเป็น 237 ข้อ(เพ่ิมขึน้ 89 ข้อ)ในปีพ.ศ.2557ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในผลของจํานวนช่วงคะแนน
ระดบัดีเลิศและดีมากลดลงจํานวนมาก ซึ่งเมื่อการกํากบัดแูลกิจการมีการเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
เปลีย่นแปลงไปทําให้กระทบกบัระดบัของผลคะแนนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงานตามมาของทัง้ 
2 ช่วงปีด้วยและเมื่อนําระดบัคะแนนของทัง้ 2 ช่วงปีมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ คะแนนระดบัดีเลศิในช่วงท่ี 
2 ปีพ.ศ.2557-2560พบความสมัพนัธ์ของการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานมีค่าน้อยกวา่ในช่วง
ท่ี 1ปีพ.ศ.2553-2560 อนัเน่ืองมาจากช่วงปีพ.ศ.2557-2560 มีจํานวนข้อของหลกัเกณฑ์การประเมินท่ี
มากกว่าในช่วงปีพ.ศ.2553-2556จํานวน 89 ข้อ ทําให้กิจการต้องให้ความสําคญัและความพยายามใน
การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์กบัการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีเพ่ิมมากยิ่งขึน้  
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 จากผลการศึกษาบริษัทท่ีได้รับคะแนนการกํากบัดแูลกิจการในระดบัท่ีสงูกว่าจะทําให้บริษัทมี
ผลการดําเนินงานท่ีสงูกวา่บริษัทท่ีได้รับคะแนนการกํากบัดแูลกิจการในระดบัตํ่าลงมาสว่นความเสีย่งทาง
การเงิน ขนาดของกิจการและอายกิุจการท่ีใช้เป็นตวัแปรควบคมุผลพบวา่ ความเสีย่งทางการเงินของทัง้ 2 
ช่วงปีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัผลการดําเนินงานของบริษัท(ROA) อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.05และในปี พ.ศ.2553-2556 ขนาดของกิจการและอายกิุจการไม่พบความความสมัพนัธ์กับผล
การดําเนินงานของบริษัท(ROA) ในขณะท่ีปี พ.ศ.2557-2560พบว่าอายุของกิจการมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดําเนินงานของบริษัท(ROA) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในขณะท่ี
ขนาดของกิจการไมพ่บความสมัพนัธ์เช่นเดียวกบัพ.ศ.2553-2556 
 
สรุป  
 การกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสําคญัต่อบริษัทจดทะเบียนโดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและสง่เสริม
การเติบโตอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่าการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานของกิจการโดยใช้อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์(ROA) เป็นตวัวดัผลการดําเนินงานอาจ
กล่าวได้ว่ากิจการท่ีมีระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีสูงกว่าจะมีผลการดําเนินงานผ่านตัววัด
อตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์มากกว่ากิจการท่ีมีระดบัคะแนนการกํากบัดูแลกิจการท่ีตํ่ากว่า ซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่กิจการท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีเชน่กนั สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ Brown and Caylor (2004), อไุร วงษ์ลา(2558),กานดา พิศาลปีติและ วรลกัษณ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา
(2558) ท่ีอธิบายไว้ว่าบริษัทท่ีมีระดบัคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ สามารถส่งผลต่อ
ความสามารถในการทํากําไรโดยบริษัทสามารถใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้และจาก
การศึกษาตัวแปรความเสี่ยงทางการเงินของกิจการท่ีใช้เป็นตัวแปรควบคุมพบว่ามีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดําเนินงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา พิศาลปีติ(2558), ชีวนนัท์ 
นิยมตรง(2550), Majumdar(1997) และ Sami et al(2011)ซึ่งการท่ีกิจการกู้ ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนมา
ลงทนุในโครงการใหม ่ๆ และต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทนุขณะเดียวกนัก็ต้องจ่ายชําระเงินต้นทนุท่ีเกิด
จากการกู้ยืมเงินสงูซึง่อาจจะสง่ผลทําให้กิจการมีผลการดําเนินงานท่ีลดลงได้นอกจากนีย้งัพบวา่อายขุอง
กิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดําเนินงาน ในขณะท่ีขนาดของกิจการไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (KAM) ในรายงานผู้สอบบญัชีแบบใหม่ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2559 และปี 2560 
จํานวน 55 รายงาน และ 61 รายงาน ตามลําดบั ผลการศึกษารายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร พบว่าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
กบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีประเด็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบญัชีจํานวน
มากท่ีสดุเหมือนกัน ได้แก่ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีผู้สอบบญัชีให้ความสนใจ
เพ่ิมขึน้จากปีแรก, จํานวนเร่ืองและจํานวนหน้าของเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบท่ีผู้สอบบญัชีนําเสนอต่อ
หนึ่งรายงานผู้สอบบญัชีมากท่ีสดุของทัง้สองตลาดได้แก่ จํานวน 1 เร่ืองเท่ากนั และ จํานวน 2 หน้าเทา่กนั 
ตามลําดบั สว่นค่าเฉลี่ยของตลาดหลกัทรัพย์ทัง้สองแห่งพบวา่จํานวนเร่ืองและจํานวนหน้าของเร่ืองสาํคญั
ในการตรวจสอบอยูท่ี่ 1.9 เร่ือง และ 1.9 หน้า ตามลาํดบั เมื่อเทียบคา่เฉลีย่จํานวนเร่ืองและจํานวนหน้าของ
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์ทัง้สองแหง่มีแนวโน้มคา่เฉลีย่สงูขึน้จากปีแรก 
คาํสาํคัญ: เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM), ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET), ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 

Abstract 
 In this research, the study of Key Audit Matter (KAM) in the new auditor report between 
the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Market for Alternative Investment (mai) for 2016 and 
2017. The study had selected the stock market type of resources industry. The results of the study 
of the auditor's report found that both SET and mai had significant issues in the audit of the most 
number of auditors such as Investment. Which is an additional issue from the first year that focuses 
on revenue recognition, the number of KAMs. The most with the same auditor's report in both 
markets showed 1 subject and the average value is 1.9 KAMs and the number of pages of KAMs 
is the same as the two markets, 2 pages and average of pages 1.9 pages. For mai found that the 
average number of pages and KAMs increased as compare to the first year. 
Keywords: key audit matter (KAM), stock exchange of Thailand (SET), market for alternative investment (mai)  
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บทนํา 
 ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักท รัพ ย์และตลาดหลักท รัพย์  (กลต . )  
ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาอนญุาตให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จากคําขออนญุาตเสนอขาย
หุ้ นต่อประชาชน ( Initial Public Offering: IPO) โดยกําหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Stock Exchange of Thailand : SET) ซึ่ง เป็นการจัดตัง้ขึน้ เ พ่ือเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของ 
บริษัทไทยและบริษัทตา่งประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีผลการดําเนินงานมาอยา่งตอ่เน่ือง และต้องมีทนุชําระ
แล้วหลงั IPO ตัง้แต่ 300 ล้านบาทขึน้ไป สําหรับตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative 
Investment : mai) เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจท่ีมีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก ซึ่งสํานักงาน กลต.  
จึงให้ความสาํคญัในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเน้นธุรกิจท่ีม ี
การเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคตสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยกําหนดให้ 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต้องมีทุนชําระแล้วหลงั IPO ตัง้แต่ 50 ล้านขึน้ไป (ตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 2561) โดยภายหลงัการเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แล้วทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบ
บญัชีระหวา่งประเทศฉบบัใหม่ท่ีเรียกวา่ “ISA701” ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีผู้สอบบญัชีเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั
ท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงิน โดยจะเป็นเร่ืองของดลุพินิจของผู้สอบบญัชีท่ีเลือกพิจารณาจากปัจจัย 
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ และจะเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนัน้ถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนยัสําคญั
(ศิลปพร 2560)  
 รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กําหนดให้รายงาน 
เพ่ิมวรรคเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) มากกว่ารูปแบบเดิมท่ีเป็นข้อความ
มาตรฐาน เพ่ือจะช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับรายงานมากขึน้ และก่อเกิดความเช่ือมั่นต่องานตรวจสอบ 
งบการเงิน ความเช่ือมัน่ในความโปร่งใส รวมถึงการให้ข้อมลูท่ีประโยชน์ (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ 2561) จากงานวิจยัพบวา่เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบญัชีแบบใหม ่(KAM) 
มีผลกับการตดัสินใจในลงทุนของนกัลงทุน เน่ืองจากผู้ ใช้งบการเงินได้รับการสื่อสารข้อมูลในรายงาน
ผู้สอบบญัชีท่ีเป็นประโยชน์และมีความนา่เช่ือถือของงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบมากขึน้ ทําให้ผู้ลงทนุ
และผู้ ใช้งบการเงินมีความต้องการให้รายงานของผู้สอบบญัชีให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากการปฏิบตัิงานของ
ผู้ สอบบัญชีมากขึน้ (ประทีป 2558 และ 2560) (ชาญชัย 2560) ดังนัน้จึงเป็นประเด็นท่ีผู้ วิจัยสนใจท่ี 
จะศึกษาในครัง้นี ้โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือศึกษาเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM)  
ในรายงานผู้สอบบญัชีแบบใหม่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ตามประเภทกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร โดยเป็นการศกึษาตามโครงสร้างกลุม่อตุสาหกรรม เพ่ือให้
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกนัได้อยูใ่นหมวดเดยีวกนั มีความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหวา่งกนั
และเป็นข้อมลูด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจดักลุม่นัน้ให้สามารถสะท้อนประเภท
ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชดัเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอตุสาหกรรมของประเทศได้มากขึน้ อีกทัง้กลุม่
ดังกล่าวมีลักษณะธุรกิจท่ีมีความซับซ้อน รวมถึงนักลงทุนได้ให้ความสําคัญเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีม ี
ผลประกอบการท่ีมีมูลค่าการลงทุนท่ีสูงมาก นอกจากนีจ้ะช่วยทําให้ทราบถึงแนวทางให้นักลงทุน 
นําผลท่ีได้ไปประกอบการวิเคราะห์ และตดัสนิใจในการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ของทัง้สองแหง่อีกด้วย  
 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รายงานผู้สอบบญัชีเป็นผลจากกระบวนการสอบบญัชีซึง่ถือวา่เป็นเคร่ืองมือในการติดตอ่สือ่สาร
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นทางการเก่ียวกบัข้อสรุปจากการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีไปยงัผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป ซึ่งการสื่อสารข้อมูลใน
รายงานผู้สอบบญัชียงัเกิดช่องว่างของความคาดหวงัระหว่างผู้สอบบญัชีและผู้ ใช้งบทางการเงินท่ีจะม ี
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การรับรู้ประโยชน์ และความเช่ือถือของงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบยงัมีความต้องการให้รายงานของ
ผู้ สอบบัญชีให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากการปฏิบตัิงานของผู้ สอบบญัชีมากขึน้ โดยต้องการท่ีจะได้ข้อมูล 
ท่ีเฉพาะเจาะจงกบับริษัทมากกวา่ข้อมลูท่ีปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั ซึ่งรูปแบบ
การนําเสนอท่ีผู้สอบบญัชี และผู้ ใช้งบการเงินส่วนใหญ่ต้องการให้รายงานผู้สอบบญัชีมีการผสมผสาน
ระหวา่งคําบรรยายท่ีเป็นมาตรฐานแนน่อนกบัคําบรรยายท่ีผู้สอบบญัชีสามารถรายงานได้อยา่งอิสระและ
เร่ืองท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการสื่อสาร (ชาญชยั, 2558 และ 
2560) โดยปัจจยัท่ีทําให้นกัลงทนุเห็นวา่รายงานของผู้สอบบญัชีควรให้ข้อมลูมากกวา่ท่ีมีอยู ่เน่ืองจากใน
ปี  2551  ได้เ กิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน คือ  ประสิทธิผลของการสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาการใช้คําบรรยายในรายงานผู้สอบบญัชีท่ีเป็นมาตรฐานตายตวั ทําให้ผู้ ใช้งบการเงิน 
ไม่สนใจอ่านเนือ้หาในรายงานผู้ สอบบัญชีและมีการเสนอว่ารายงานผู้ สอบบัญชีแบบท่ีไม่กําหนดคํา
บรรยายท่ีเป็นมาตรฐานตายตวัจะสามารถสือ่สารท่ีผู้ใช้ต้องการรับรู้ได้มากกวา่ (ศิลปพร, 2560)  
 ในปี พ.ศ.2559 มาตรฐานการสอบบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํา 
หลายฉบับท่ีเก่ียวข้อง โดยมีข้อกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นําเสนอเร่ืองสําคัญ 
ในการตรวจสอบ (KAM) เป็นเร่ืองท่ีผู้ สอบบัญชีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินของงวดปัจจุบนั โดยเป็นเร่ืองของดลุพินิจของผู้สอบบญัชีท่ีเลือกมาจากเร่ืองท่ีเคยสื่อสารกับ 
ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลแล้วและเป็นเร่ืองท่ีผู้ สอบบัญชีและผู้บริหารเองก็ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมาก 
ในการตัดสินใจในด้านการบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน ซึ่งรูปแบบการนําเสนอเร่ืองสําคัญใน 
การตรวจสอบ (KAM) ไมไ่ด้กําหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบแตล่ะเร่ืองและวิธีทํา KAM ท่ีเก่ียวข้องนัน้
จะต้องนําเสนอในรูปแบบใด(สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561) ซึ่งการนําเสนอเร่ืองสําคญัใน 
การตรวจสอบจะเปลี่ยนแปลงในการสอบบัญชีแต่ละครัง้และหากมีจํานวนมากเกินไปอาจทําให้ 
ลดความสําคัญลงได้ โดยจะต้องเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบในปีปัจจุบันท่ีรายงานและไม่ต้อง
รายงานความก้าวหน้าของเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ในปีก่อนในรายงานของผู้ สอบบญัชี 
ปีปัจจุบนั จากงานวิจยัพบวา่รายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหมม่ีคณุคา่มากขึน้และมีแนวโน้มท่ีจะเปลีย่น
การตัดสินใจในการลงทุนระดับหนึ่ง แต่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลและผู้ บริหารต้องตระหนักถึง 
ความเก่ียวข้องและบทบาทความรับผิดชอบในเร่ืองท่ีผู้ สอบบัญชีรายงาน รวมทัง้ความสําคัญใน 
การสื่อสารเร่ืองดงักลา่วแก่ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ชาญชยั, 2558 และ 2560) และจากงานวิจยัพบวา่
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ในหน้ารายงานของผู้ สอบสอบบัญชีแบบใหม่ความสมัพันธ์กับ 
การตอบสนองของตลาดด้านราคา เน่ืองจากเป็นรายงานท่ีนกัลงทนุให้ความสนใจและสามารถนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน โดยมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจมากกว่านักลงทุน 
ท่ีได้รับข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานเดิมและผลกระทบของเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบจะลดลงหากม ี
การนําเสนอการแก้ปัญหาความสิ่งท่ีได้นําเสนอ ซึ่งการนําเสนอจํานวนและรูปแบบในการนําเสนอเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ (KAM) ท่ีมีการแสดงกระบวนการตรวจสอบทําให้ผู้ ใช้งบการเงินมีความสนใจใน
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) เพ่ิมขึน้และจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนด้วย  
(ศิลปพร, 2560) 
 
วิธีการศึกษา 
 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ในหน้ารายงานผู้ตรวจสอบ
บัญชีแบบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)  
ตามกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร โดยมีวิธีดําเนินการวจิยัดงันี ้
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มประชากร (Population) ท่ีใช้ในงานวิจัยนี ้คือ บริษัทตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) จํานวน 51 บริษัท และตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จํานวน 14 บริษัท รวมทัง้สิน้จํานวน 65 บริษัท 
 กลุม่ตวัอย่าง คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ท่ีมีเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ในหน้ารายงานผู้สอบบญัชี สําหรับ
รอบบญัชีปี พ.ศ.2559 และปี 2560 ยกเว้น บริษัทท่ีไม่มีการรายงานเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) 
ในหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี ปี 2559 จํานวน 10 บริษัท คงเหลือกลุม่ตวัอย่าง 55 บริษัท และปี 2560 
จํานวน 4 บริษัท คงเหลอืกลุม่ตวัอยา่ง 61 บริษัท 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาในครัง้นีไ้ด้จากการรวบรวมข้อมลูจากการค้นคว้าหรือข้อมลูทางเอกสาร 
และข้อมูลจากหน้ารายงานผู้สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จากฐานข้อมูลสํานกังาน
คณะกรรมการ กํากับหลักท รัพ ย์และตลาดหลักท รัพย์ (http://market.sec.or.th/public/idisc/th/ 
FinancialReport/ALL) จากนัน้ข้อมลูจะถกูนํามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย Pivot Table - Microsoft 
Excel เพ่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ทัง้ในเชิงเหตแุละผล เพ่ือวิเคราะห์คา่ตํ่าสดุ 
(Minimum) คา่สงูสดุ (Maximum) คา่เฉลีย่เลขคณิต (mean) และร้อยละ(Percent) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 ผลการศกึษาเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (KAM) ในหน้ารายงานผู้ตรวจสอบบญัชีแบบใหมข่อง
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร สามารถแสดงได้ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 1 KAMs by Topic : Resources Industry in 2016  
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 Figure 1 พบว่าในปี 2559 ประเด็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ตามกลุม่อตุสาหกรรม
ทรัพยากร จํานวน 97 รายการ แบ่งเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 79 รายการ และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 18 รายการ โดยใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประเด็น
จํานวนมากท่ีสุดท่ีนําเสนอ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับเงินลงทุน จํานวน 13 รายการ คิดเป็น 16.0% และ
ประเด็นรองลงมาท่ีนําเสนอใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการรับรู้
รายได้ จํานวน 12 รายการ คิดเป็น 14.8% และในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประเด็นจํานวนมาก
ท่ีสุดท่ีนําเสนอ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ จํานวน 4 บริษัท คิดเป็น 21.1% และประเด็น
รองลงมา คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับเงินลงทุน, การด้อยค่าของสินทรัพย์, การรวมธุรกิจ และการวดัมูลค่า
สนิค้าคงเหลอืจํานวน 3 รายการเทา่กนั คิดเป็น 15.8%  
 Figure 2 พบว่าในปี 2560 ประเด็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ตามกลุม่อตุสาหกรรม
ทรัพยากร จํานวน 115 รายการ แบ่งเป็น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 86 รายการ และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 29 รายการ โดยใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประเด็น
มากท่ีสดุท่ีนําเสนอ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับเงินลงทุน จํานวน 16 รายการ คิดเป็น 18.0% และประเด็น
รองลงมาท่ีนําเสนอใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ 
จํานวน 14 รายการ คิดเป็น 15.7% และในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประเด็นมากท่ีสดุท่ีนําเสนอ 
คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุเช่นเดียวกนั จํานวน 8 บริษัท คิดเป็น 27.6%และรองลงมา คือ ประเด็น 
ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได้ เช่นเดียวกนั จํานวน 4 รายการ คิดเป็น 13.8%  
 จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) พบว่าประเด็นท่ีพบมากท่ีสุด 
ท่ีนําเสนอของทัง้สองตลาด คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับเงินลงทุนและการรับรู้รายได้ ทัง้นีก็้เน่ืองมาจากใน 
ปี 2559 เป็นปีแรกท่ีมีการบงัคบัใช้รายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหม่ ดงันัน้ ประเด็นเร่ืองการรับรู้รายได้
เป็นรายการสําคญัในงบการเงิน จึงเป็นเร่ืองท่ีผู้บริหารและผู้สอบบญัชีต้องการท่ีจะสื่อสารให้กบัผู้ลงทนุ
และผู้ ใช้งบการเงิน แตใ่นปีถดัมาประเด็นเร่ืองการรับรู้เก่ียวกับเงินลงทนุเป็นประเด็นท่ีผู้บริหารต้องการ
สื่อสารให้ทราบและแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอยา่งโปร่งใส มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากเป็น
กลุม่อตุสาหกรรมท่ีนอกจากจะมีรายได้ท่ีสงูแล้วการลงทนุก็มีมลูคา่สงูเช่นกนั  

Figure 2 KAMs by Topic : Resources Industry in 2017 
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Figure 4 Number of KAMs Per Report 
: Resources Industry in 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Figure 3 พบว่าในปี 2559 จํานวนเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ต่อรายงานของผู้สอบ
บญัชีอนญุาต ตามกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร จํานวน 55 รายงาน แบง่เป็น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (SET) 43 รายงานของผู้ สอบบัญชี และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 12 รายงาน โดยใน  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) จํานวนเร่ืองสาํคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวนเร่ืองสาํคญั 1 เร่ือง 
จํานวน 17 รายงาน คิดเป็น 39.5% และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสําคญั 2 เร่ือง จํานวน 16 รายงาน  
คิดเป็น 37.2% และในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จํานวนเร่ืองสําคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวน
เร่ืองสาํคญัท่ีมี 1 เร่ือง จํานวน 6 รายงาน คิดเป็น 50.0% และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสาํคญัท่ีมี 2 เร่ือง 
จํานวน 6 รายงาน คิดเป็น 41.7%  
 Figure 4 พบวา่จํานวนเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (KAM) ตอ่รายงานของผู้สอบบญัชีอนญุาต 
ตามกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร จํานวน 61 รายงาน แบ่งเป็น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
48 รายงาน และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 13 รายงาน โดยใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) จํานวนเร่ืองสาํคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวนเร่ืองสาํคญั 1 เร่ือง จํานวน 21 บริษัท คิดเป็น 43.8% 
และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสําคญั 2 เร่ือง จํานวน 16 บริษัท คิดเป็น 33.3% และในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) จํานวนเร่ืองสําคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวนเร่ืองสําคญัท่ีมี 1 เร่ือง จํานวน 6 รายงาน 
คิดเป็น 46.2% และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสําคญัท่ีมี 2 เร่ืองและ 3 เร่ือง จํานวน 3 รายงานของผู้สอบ
บญัชี คิดเป็น 23.1%  
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่รายงานของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตตาม 
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จะรายงานจํานวนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ทัง้ในส่วนของ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีจํานวนเร่ืองสําคัญ  
1 เร่ือง ต่อ 1 รายงานของผู้สอบบญัชี ทัง้นีก็้เน่ืองมากจากในปัจจบุนัยงัไม่มีกฎหมายบงัคบัว่าจะต้องทํา
ขัน้ตํ่าจํานวนก่ีเร่ือง ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นด้านงบประมาณ บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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จํานวนของบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด อีกทัง้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการดําเนินงานเพ่ืออํานวย 
ความสะดวก มีราคาคอ่นข้างสงู (พลอยไพลนิ 2561)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 5 พบวา่ในปี 2559 จํานวนหน้าของเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (KAM) ตอ่รายงานของ
ผู้ สอบบัญชีอนุญาต ตามกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จํานวน 55 รายงาน แบ่งเป็น ตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (SET) 43 รายงานของผู้สอบบญัชี และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 12 รายงาน 
โดยใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จํานวนหน้าของเร่ืองสําคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวน
เร่ืองสําคัญ 2 หน้า จํานวน 17 รายงาน คิดเป็น 39.5% และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสําคัญ 1 หน้า 
จํานวน 13 รายงาน คิดเป็น 30.2% และในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จํานวนหน้าของเร่ืองสาํคญั
ท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวนเร่ืองสาํคญัท่ีมี 1 หน้า และ 2 หน้า จํานวน 6 รายงานเทา่กนั คิดเป็น 41.7%  
 Figure 6 พบวา่จํานวนหน้าของเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (KAM) ตอ่รายงานของผู้สอบบญัชี
อนญุาต ตามกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร จํานวน 61 รายงาน แบง่เป็น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) 48 รายงาน และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 13 รายงาน โดยใน ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) จํานวนหน้าของเร่ืองสําคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวนเร่ืองสําคญั 2 หน้า จํานวน  
26 บริษัท คิดเป็น 54.2% และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสําคญั 1 หน้า ต่อ จํานวน 12 บริษัท คิดเป็น 
25.0% และในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จํานวนหน้าเร่ืองสําคญัท่ีมีอนัดบัสงูสดุ คือ จํานวนเร่ือง
สาํคญัท่ีมี 1 หน้า จํานวน 6 รายงาน คิดเป็น 46.2% และรองลงมา คือ จํานวนเร่ืองสาํคญัท่ีมี 2 หน้าและ 
3 หน้า จํานวน 3 รายงานเทา่กนั คิดเป็น 23.1%  
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่รายงานของผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตตาม 
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จะรายงานจํานวนหน้าของเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ทัง้ในส่วน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีจํานวนหน้า 

Figure 6 Number of pages of KAMs Per Report 
: Resources Industry in 2017 
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เร่ืองสาํคญั 2 หน้า ตอ่ 1 รายงานของผู้สอบบญัชี ซึง่ถ้าพิจารณาหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีการรายงาน
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (KAM) ถือว่าเป็นการสื่อสารท่ีมีความสําคัญ ถ้าหากแสดงรายละเอียด
เพียงพอ ก็จะทําให้ผู้ใช้รายงานได้ประโยชน์มากกวา่ในรูปแบบเดิม (นิพนัธ์ 2560) 
 
สรุป 
 งานวิจยันีไ้ด้ดําเนินการศึกษาเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ในรายงานผู้สอบบญัชีแบบ
ใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) โดยศึกษาในกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการแสวงหาหรือจดัการทรัพยากร
ต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชือ้เพลิงพลงังาน และการทําเหมืองแร่ จากผลการศึกษารายงานของ
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทัง้ปี 2559 และ 2560 ของตลาดหลักทรัพย์ทัง้สองแห่ง พบว่าการนําเสนอ 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) มีการปฏิบตัิเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิของมาตรฐานการสอบ
บัญชีระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 701 (ISA701) เน่ืองจากมาตรฐานฉบับนีไ้ม่ได้มีการกําหนดและจํากัด
จํานวนเร่ืองหรือระบุให้มีจํานวน KAM ขัน้ตํ่าและมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดท่ีจําเป็นต้องแสดงใน
รายงานของผู้ สอบบัญชี ผลการศึกษาจึงพบว่าเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (KAM) ท่ีนํามาเสนอ คือ 
ประเด็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบท่ีเก่ียวกบัเงินลงทนุและการรับรู้รายได้ และนําเสนอในแตล่ะรายงาน
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเพียงแค่ 1 เร่ือง และ 2 หน้า ดังนัน้ รายงานผู้ สอบบัญชีแบบใหม่ของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยศกึษา
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จึงได้นําเสนอเฉพาะประเด็นท่ีเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุ  
ซึ่งเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่งานตรวจสอบและงบการเงิน และความเช่ือมัน่ในความโปร่งใส 
รวมถึงการให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึน้ โดยจะช่วยให้ทราบถึงแนวทางให้นักลงทุนนํา 
ผลท่ีได้ไปประกอบการวิเคราะห์และตดัสนิใจในการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัได้  
 
คาํขอบคุณ 
 ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัด
พิษณโุลก สาํหรับสถานท่ีทําวิจยั  
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์ของมรดกอาหารวฒันธรรมพืน้ถ่ิน
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารพืน้ถ่ินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้านใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษา  เพื่อ
ค้นหารายช่ืออาหารพืน้ถ่ินในอดีตของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่ยงัมีอยู่ในปัจจุบนั ได้รายช่ืออาหารพืน้
ถ่ินประเภทอาหารคาว จ านวน 25 รายการ เมื่อสอบถามถึงความรู้จกัอาหารพืน้ถ่ินพบวา่สว่นใหญ่จะรู้จกั 
ปลาเห็ด มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 55.00 รายการอาหารที่นกัทอ่งเที่ยวชอบรับประทาน มากที่สดุ คือ ปลา
ร้า เช่น ปลาร้าหลน/น า้พริก ค่าเฉลี่ย 3.53 ผลการศึกษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่การบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน พบวา่ 
ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวเก่ียวกบัการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน ประเภทอาหารคาว ด้านผลติภณัฑ์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 และด้านการสง่เสริมการตลาด ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ 3.54 
ค าส าคัญ: การบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

Abstract  
 This research aims to study historical data of the local cultural food of Ayutthaya and 
study the factors affecting on Ayutthaya Province local food consumption. This study collected 
data by using In-depth interview to interview village scholars and by using questionnaire 
surveyed Thai tourists travelling to Ayutthaya Province. The findings reveal that a list of 25 savory 
foods of the past Ayutthaya local food that is still present. The majority of the tourists know “Pla-
Hed” (Thai Fish Cakes) 55.00%. They like to eat “Pla-Ra” (Pickled fish) such as Fish stew/ 
Fermented fish spicy dip. Results of the factors affecting on Ayutthaya Province local food 
consumption showed that the opinions about savory local food consumption, product is high 
average value 3.88, Price is high average value 3.73, Place is high average value 3.63 and 
promotion is high average value 3.54. 
Keywords: local food consumption, Ayutthaya province 
 
บทน า  
 วฒันธรรมอาหารของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มเป็นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวิต และแสดงให้เห็นถึงระดบั
จิตใจ อารมณ์สภาพทางเศรษฐกิจ และวิธีการจดัการของสงัคม มีทัง้สว่นที่คล้ายคลงึกนัและแตกตา่งกนั
ไปในแตล่ะท้องถ่ิน ทัง้นีบ้างอยา่งเกิดจากทรัพยากรในท้องถ่ินท่ีสบืเนื่องมาจากสภาพภมูิศาสตร์ คติความ
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เช่ือทางศาสนา อิทธิพลของความสมัพันธ์กับต่างชาติ และอีกหลายอย่างเกิดจากเทคนิควิธีที่อาศัย
ความสามารถเฉพาะของบุคคลในแต่ละท้องถ่ินคิดค้นและปรับปรุงต่อๆ กันมา จนกลายเป็นนิสยัและ
รูปแบบการกินของท้องถ่ินนัน้ๆ 
 กรุงศรีอยธุยาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรมมาตัง้แต่อดีตสงัคมเมืองของกรุงศรี
อยธุยาในขณะนัน้เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม ประกอบด้วยชาวตา่งชาติเกือบทกุมมุโลกที่เข้ามาพ านกัในราช
ธานีของสยามด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่นเพื่อการค้าขาย เช่นชาวชมพูทวีป ชาวเปอร์เซีย และ
ชาวตะวนัตก เพื่อมาเผยแผ่ศาสนา หรือเพื่อหลบหนีทางการเมือง เช่นชาวญ่ีปุ่ นที่หนีการกวาดล้างจาก
ชาวคริสต์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนีย้งัมีเชลยจากเพื่อนบ้านทัง้กมัพชูา ลาว พม่า และมลายทูี่
ถกูกวาดต้อนเข้ามาในกรุงศรีอยธุยา เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน สิ่งที่ตามมาคือการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมระหว่างชาติพนัธุ์ตา่งๆ ท าให้ราชธานีแห่งนีม้ีความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นอยา่งยิ่ง ดงั
จะเห็นได้จากภาษา ดนตรี มหรสพ งานศิลปกรรม ศาสนา ความเช่ือ และอาหาร (วินัย พงศ์ศรีเพียร
,2560)อยา่งไรก็ตามบนัทึกหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัอาหารในสมยักรุงศรีอยธุยานัน้หาได้ยาก 
ด้วยเหตผุลที่เอกสารสว่นใหญ่ในหอสมดุหลวงกรุงศรีอยธุยาถกูเผาไปในคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 
พ.ศ. 2310 ดงันัน้เอกสารที่พอจะบนัทกึสะท้อนภาพวฒันธรรมทางอาหารของกรุงศรีอยธุยาให้เห็นชดัเจน
คือ บนัทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาค้าขาย และเจริญสมัพนัธ์ทางการทตูตัง้แต่สมยัพระเจ้าทรง
ธรรมลงมาซึ่งพบวา่สยามมีอาหารการกินสมบรูณ์ เพราะเป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวสยามกินข้าว
กบัปลาเป็นอาหารหลกัพร้อมน า้พริกผกัสดตา่งๆ ผลไม้มากมาย นอกจากนีช้าวอยธุยายงัมีพฤติกรรมการ
บริโภคไม่ฟุ่ มเฟือย เหตุเพราะมีความอุดมสมบูรณ์รอบตวั อาหารจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล(สกุัญญา สจุ
ฉายา,2560) ปกติชาวอยธุยารับประทานข้าว ปลา และสตัว์ที่หาได้ตามท้องน า้เป็นหลกักินอาหารแบบ
เรียบง่ายเป็นอาหารประเภท ต้ม แกง และคาดว่ามีการใช้น า้มนัในการประกอบอาหารแตเ่ป็นน า้มนัจาก
มะพร้าวและกะทิมากกวา่ไขมนัหรือน า้มนัจากสตัว์ รวมทัง้มีการถนอมอาหาร เช่นการน าไปตากแห้ง หรือ
ท าเป็นปลาเค็ม มีอาหารประเภทเคร่ืองจิม้ เช่นน า้พริกกะปิ นิยมบริโภคสัตว์น า้มากกว่าสัตว์บก 
โดยเฉพาะสตัว์ใหญ่ ไม่นิยมน ามาฆ่าเพื่อใช้เป็นอาหาร มีการกลา่วถึงแกงปลาตา่งๆ ที่ใช้เคร่ืองเทศ เช่น 
แกงที่ใสห่วัหอม กระเทียม สมนุไพรหวาน และเคร่ืองเทศแรงๆ ที่คาดว่าน ามาใช้ประกอบอาหารเพื่อดบั
กลิน่คาวของเนือ้ปลา หลกัฐานจากการบนัทกึของบาทหลวงชาวตา่งชาติที่แสดงให้เห็นวา่อาหารของชาติ
ต่าง ๆ เร่ิมเข้ามามากขึน้ในสมเด็จพระนารายณ์ เช่น อาหารญ่ีปุ่ นโปรตเุกส เหล้าองุ่นจากสเปนเปอร์เซีย 
และฝร่ังเศส ส าหรับอิทธิพลของอาหารจีนนัน้คาดวา่เร่ิมมีมากขึน้ในช่วงกรุงศรีอยธุยาตอนปลายที่ไทยตดั
สมัพนัธ์กับชาติตะวนัตก ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าอาหารไทยในสมยัอยธุยา ได้รับเอาวฒันธรรมจากอาหาร
ตา่งชาติ โดยผา่นทางการมีสมัพนัธไมตรีทัง้ทางการทตูและทางการค้ากบัประเทศตา่งๆ และจากหลกัฐาน
ที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์ว่าอาหารต่างชาติส่วนใหญ่แพร่หลายอยู่ในราชส านักต่อมาจึงกระจายสู่
ประชาชน และกลมกลนืกลายเป็นอาหารไทยไปในท่ีสดุ 
 จากความหลากหลายทางวฒันธรรม ดงัแสดงให้เห็นจากอาหารคาวและขนมหวานที่ยงันิยม
บริโภคในปัจจบุนั เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ซึง่มีต้นก าเนิดมาจากชาวโปรตเุกสอยา่งทา่นผู้หญิง
วิชาเยนทร์ ขนมเป๊ียะ ขนมโก๋ จากชาวจีน ขนมลอดช่อง จากแขกตานี หรือแขกมสุลิมจากเมืองปัตตานี 
หรือแกงมสัมัน่จากชาวมสุลมิเปอร์เซีย จวบจนปัจจบุนัวฒันธรรมเหลา่นีก็้ยงัได้รับการสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นมรดกทางวฒันธรรมอาหาร และยงัสามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการจากการจ าหน่ายสินค้า
ดงักลา่ว แตปั่จจบุนักรรมวิธี และรสชาติของอาหารดัง้เดิมเร่ิมสญูหายไปตามกาลเวลา รวมถึงเอกลกัษณ์
ความโดดเดน่ตา่งๆ เนื่องจากสงัคมและวฒันธรรมที่เปลีย่นไป ผู้ประกอบการไมไ่ด้ให้ความส าคญัเก่ียวกับ 
“คุณค่า” ที่อยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์หากแต่เน้นเพียง“มูลค่า” ดังนัน้ ความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ ท้าทาย
ผู้ประกอบการในยคุปัจจบุนัอยา่งยิ่งนอกจากนีอ้าหารพืน้ถ่ินยงัมบีทบาทในการแนะน านกัทอ่งเที่ยวให้เข้า
มาสมัผสัในรสชาติที่แปลกใหม ่นกัทอ่งเที่ยวได้เรียนรู้ประเพณีและวฒันธรรมการบริโภคที่แตกตา่งกนัของ
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สถานท่ีทอ่งเที่ยว สง่ผลให้องค์กรด้านการทอ่งเที่ยวพิจารณาใช้อาหารเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์การตลาด
ในการท่องเที่ยว เพราะการบริโภคอาหารพืน้ถ่ินสามารถเป็นแรงผลกัดนัที่ส าคญัให้กบัสถานที่ท่องเที่ยว
และโดยเฉพาะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่มีนกัท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจงัหวดักวา่แสนคนต่อเดือน 
(สถิติด้านการทอ่งเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา, 2560)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภมูิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัในพืน้ท่ีจึงสนใจที่จะศกึษาการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิง
วฒันธรรม ด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรมอาหารมาใช้เพื่อกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน อีกทัง้ยงัสง่เสริม
ให้ผู้ประกอบการและนกัทอ่งเที่ยวได้หนักลบัมาเรียนรู้ ตระหนกั และเห็นคณุคา่วฒันธรรมที่รุ่งเรืองในอดตี 
โดยการศึกษาข้อมลูเชิงประวตัิศาสตร์ของมรดกอาหารวฒันธรรมพืน้ถ่ินของจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 
และศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การบริโภคอาหารพืน้ถ่ินของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัที่มีผลต่อการบริโภคอาหารพืน้ถ่ินของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้
ก าหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทางการวิจยัไว้ คือ เป็นการวิจยัระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพ  และการ
วิจยัเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูการวจิยั ประกอบด้วย
วิธีการศกึษาดงันี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  ก าหนดขนาดตวัอย่างด้วยตารางของทาโร่ยามาเน่ ที่มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอม
ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.05 จ านวน 400 คนทัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขู้อมลูส าหรับการสมัภาษณ์เพื่อให้ทราบข้อมลูเชิงประวตัิศาสตร์ของมรดกอาหารวฒันธรรมพืน้
ถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อทราบรายช่ืออาหารพืน้ถ่ินประเภทอาหารคาวในอดีตของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่ยงัมีอยูใ่นปัจจบุนั ใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ ทรงคุณวุฒิหรือปราชญ์ชาวบ้านที่เช่ียวชาญเก่ียวกับอาหารพืน้ถ่ินของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยเลือกผู้ทรงคณุวฒุิด้วยการสุม่ตวัอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลกูโซ่  ทีมงานวิจยั
ได้สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่มีความรู้เก่ียวกบัอาหารในอดีตของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเภทอาหาร
คาว จ านวน 3 คน  เป็นอยา่งน้อย ซึง่ได้ท าการสมัภาษณ์ก่อนการวิจยัเชิงปริมาณเนื่องจากข้อมลูที่ได้จาก
การสมัภาษณ์จะถกูน ามาก าหนดเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ กรณีการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจยัที่มี
ผลต่อการบริโภคอาหารพืน้ถ่ินของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเภทอาหารคาว จะใช้การวิเคราะห์โดย
การหาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของมรดกอาหารวัฒนธรรมพื น้ ถ่ินของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม
อาหารสมัยกรุงศรีอยุธยา จากพงศาวดารต่างๆ และบันทึกประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างชาติ เช่น 
จดหมายเหตลุาลแูบร์ เพื่อค้นหารายช่ืออาหารในอดีตของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที่ยงัมีอยู่ในปัจจบุนั 
และสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ผู้ทรงคณุวฒุิหรือปราชญ์ชาวบ้านท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัอาหาร
พืน้ถ่ินของจังหวดัพระนครศรีอยธุยา สรุปตามหลกัการและเหตุผลความเป็นไปได้ของอาหารในอดีตที่
ยงัคงมีอยู ่ได้รายช่ืออาหารพืน้ถ่ินประเภทอาหารคาว จ านวน 25 รายการ  ซึง่หมดเป็นอาหารที่มีมาตัง้แต่
อดีตและปัจจุบนัยงัคงหารับประทานได้ โดยเมื่อสอบถามถึงความรู้จกัและความชอบรับประทานได้ผล
แสดงดงัตารางที่ 1 ดงันี ้
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ตารางที่1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการรู้จกัอาหารพืน้ถ่ินประเภทอาหารคาวของจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความชอบ
รับประทานอาหารพืน้ถ่ินประเภทอาหารคาวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ล าดบั  รายการอาหาร ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1 ปลาเห็ด 55.00 3.46 1.34 มาก 
2 หอ่หมกปลา 47.50 3.06 1.28 ปานกลาง 
3 ขนมจีนน า้ยา 43.50 3.49 1.17 มาก 
4 แกงขีเ้หลก็ 41.50 3.29 1.25 ปานกลาง 
5 แกงพะแนง 39.00 3.37 1.26 ปานกลาง 
6 แกงคัว่หอยขม 38.00 3.18 1.19 ปานกลาง 
7 แกงมสัมัน่ 31.50 3.09 1.33 ปานกลาง 
8 ปลาตะเพียนต้มเค็ม 31.50 3.01 1.19 ปานกลาง 
9 ข้าวหมกไก ่ 31.50 3.20 1.33 ปานกลาง 
10 แกงบอน 31.00 2.87 1.19 ปานกลาง 
11 แกงเลยีงปลายา่ง 30.50 3.23 1.31 ปานกลาง 
12 ปลาร้า 28.50 3.53 1.33 มาก 
13 ต้มโคล้งปลากรอบ 28.00 2.94 1.31 ปานกลาง 
14 แกงส้มดอกแค 27.50 3.39 1.19 ปานกลาง 
15 ปลาส้ม 27.00 3.01 1.29 ปานกลาง 
16 ข้าวแกง 26.50 3.39 1.19 ปานกลาง 
17 ปลาจ่อม กุ้งจ่อม 25.00 2.84 1.28 ปานกลาง 
18 แกงคัว่ฟักแฟง 23.00 3.07 1.28 ปานกลาง 
19 พริกกะเกลอื 22.00 2.75 1.43 ปานกลาง 
20 ปลาเจา่ กุ้ งเจา่ 22.00 2.92 1.32 ปานกลาง 
21 ข้าวต้มสลัว่ 19.00 2.50 1.32 น้อย 
22 แกงส้มใสก่ะทิ/แกงคัว่

ส้ม 
18.50 3.01 1.34 ปานกลาง 

23 ผดัเคร่ือง 14.00 3.11 1.28 ปานกลาง 
24 แกงส้มกระเจ๊ียบ 8.00 2.80 1.38 ปานกลาง 
25 แกงมะต๊าด 7.50 2.63 1.31 ปานกลาง 
 รวม - 3.08 1.28 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อถามถึงการรู้จกัอาหารพืน้ถ่ินของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาประเภทอาหาร
คาว พบว่าโดยสว่นใหญ่นกัท่องเที่ยวจะรู้จกัอาหารพืน้ถ่ินมากกวา่ 1 รายการโดยรู้จกั ปลาเห็ด มากที่สดุ 
คิดเป็นร้อยละ 55.00รองลงมาคือ ห่อหมกปลา คิดเป็นร้อยละ 47.50และขนมจีนคิดเป็นร้อยละ 43.50
ตามล าดบั ส าหรับผลการวิจยัเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อความชอบรับประทาน
อาหารพืน้ถ่ินประเภทอาหารคาว พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.08โดยรายการอาหารที่นกัท่องเที่ยวชอบรับประทาน มากที่สดุ คือ ปลาร้า เช่น 
ปลาร้าหลน/น า้พริก ค่าเฉลี่ย 3.53 ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ขนมจีนน า้ยา  มีค่าเฉลี่ย 
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3.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากปลาเห็ด  มีค่าเฉลี่ย  3.46 ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากและ แกงส้ม
ดอกแค  มีคา่เฉลีย่ 3.39ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน
ประเภทอาหารคาวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ด้านผลติภณัฑ์ 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.อาหารมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
ของพืน้ถ่ิน 

3.96 0.90 มาก 

2. อาหารมีสสีนัสวยงามนา่รับประทาน 3.93 0.88 มาก 
3. ทา่นรับประทานอาหารพืน้ถ่ินเพราะ 
   ความคุ้นเคย 

3.93 0.92 มาก 

4. อาหารมีรสชาติอร่อยกลมกลอ่ม 3.91 0.92 มาก 
5. ทา่นรับประทานอาหารพืน้ถ่ินเพราะใช้ 
วตัถดุิบ ธรรมชาติในพืน้ถ่ิน 

3.87 0.92 มาก 

6. อาหารมคีณุคา่ทางโภชนาการและ 
    สรรพคณุทางสมนุไพร 

3.84 1.01 มาก 

7. อาหารมคีวามสดและใหม ่ 3.78 0.92 มาก 
รวม 3.88 0.93 มาก 

ด้านราคา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. อาหารมีราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 3.78 0.95 มาก 
2. ราคาสนิค้ามคีวามหลากหลายตาม 
ประเภทของ วตัถดุิบที่ใช้ในการ 
ประกอบอาหาร 

3.78 1.03 มาก 

3. ราคาสนิค้ามคีวามแนน่อนเป็น 
    มาตรฐาน 

3.72 0.95 มาก 

4. อาหารมีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 3.65 0.93 มาก 
รวม 3.73 0.96 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. อาหารพืน้ถ่ินหาซือ้ได้ง่ายตาม 
ร้านอาหาร 

 3.78 1.01 มาก 

2. อาหารพืน้ถ่ินหาซือ้ได้ง่ายตามแหลง่ 
ชมุชน 

3.73 0.96 มาก 

3. ทา่นซือ้อาหารพืน้ถ่ินท่ีมกีารตกแตง่ร้าน 
เหมาะสมกบัลกัษณะสนิค้า 

3.70 0.95 มาก 

4. สถานท่ีซือ้อาหารพืน้ถ่ินเดินทางสะดวก 3.52 1.05 มาก 
5. ทา่นซือ้อาหารพืน้ถ่ินท่ีมีทีจ่อดรถ 
    เพียงพอ 

3.45 1.26 มาก 

รวม 3.63 1.04 มาก 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. อาหารมวีิธีการกินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตาม 
    พืน้ถ่ิน 

3.71 1.08 มาก 

2. ร้านอาหารพืน้ถ่ินมีสนิค้าตวัอยา่งให้ชิม 3.63 1.01 มาก 
3. ร้านอาหารพืน้ถ่ินให้ของสมนาคณุเมื่อ 
ซือ้อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของร้าน 

3.58 1.05 มาก 

4. ทา่นได้มีสว่นร่วม/การสาธิตในการ 
ท าอาหารพืน้ถ่ิน 

3.55 1.22 มาก 

5. ร้านอาหารพืน้ถ่ินให้สว่นลดตาม 
เทศกาลตา่งๆ 

3.47 1.15 มาก 

6. ทา่นสามารถตอ่รองราคาสนิค้าได้ 3.34 1.19 ปานกลาง 
รวม 3.54 1.11 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเก่ียวกับการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน 
ประเภทอาหารคาว ด้านผลิตภณัฑ์  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88  เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้อาหารมีความเป็น
เอกลกัษณ์ของพืน้ถ่ิน มีค่าเฉลี่ย 3.96  รองลงมา อาหารมีสีสนัสวยงามน่ารับประทาน มีค่าเฉลี่ย 3.93 
ท่านรับประทานอาหารพืน้ถ่ินเพราะความคุ้นเคย มีค่าเฉลี่ย 3.93 อาหารมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม มี
คา่เฉลีย่  3.91ทา่นรับประทานอาหารพืน้ถ่ินเพราะใช้วตัถดุิบธรรมชาติในพืน้ถ่ิน มีคา่เฉลี่ย 3.87  อาหารมี
คณุค่าทางโภชนาการและสรรพคณุทางสมนุไพร มีค่าเฉลี่ย 3.84  อาหารมีความสดและใหม่ มีค่าเฉลี่ย 
3.78 
 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวกบัการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน ประเภทอาหารคาว ด้านราคา 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ อาหารมีราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ มีคา่เฉลีย่ 3.78  ราคาสนิค้า
มีความหลากหลายตามประเภทของวตัถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.78 ราคาสินค้ามี
ความแนน่อนเป็นมาตรฐาน มีคา่เฉลีย่ 3.72 อาหารมีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีคา่เฉลีย่ 3.65 
 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกับการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน ประเภทอาหารคาว ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ 3.63  เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ ทกุข้อมี
ความคิดเห็นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ อาหารพืน้ถ่ินหาซือ้ได้ง่ายตามร้านอาหาร 
มีคา่เฉลีย่ 3.78  อาหารพืน้ถ่ินหาซือ้ได้ง่ายตามแหลง่ชมุชน มีคา่เฉลีย่ 3.73  ทา่นซือ้อาหารพืน้ถ่ินท่ีมีการ
ตกแต่งร้านเหมาะสมกับลกัษณะสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.70  สถานที่ซือ้อาหารพืน้ถ่ินเดินทางสะดวก มี
คา่เฉลีย่ 3.52 ทา่นซือ้อาหารพืน้ถ่ินท่ีมีที่จอดรถเพียงพอ มีคา่เฉลีย่ 3.45 
 ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวกบัการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน ประเภทอาหารคาว ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นระดบัมากจ านวน 5 ข้อ และมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง1 ข้อ  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ อาหารมีวิธีการกินที่เป็นเอกลกัษณ์ตามพืน้ถ่ิน มีค่าเฉลี่ย  3.71  ร้านอาหารพืน้ถ่ินมีสินค้า
ตวัอย่างให้ชิม มีค่าเฉลี่ย 3.63 ร้านอาหารพืน้ถ่ินให้ของสมนาคณุเมื่อซือ้อาหารที่เป็นเอกลกัษณ์ของร้าน 
มีคา่เฉลีย่ 3.58  ทา่นได้มีสว่นร่วม/การสาธิตในการท าอาหารพืน้ถ่ิน มีคา่เฉลีย่ 3.55 ร้านอาหารพืน้ถ่ินให้
สว่นลดตามเทศกาลตา่งๆ มีคา่เฉลีย่ 3.47 ทา่นสามารถตอ่รองราคาสนิค้าได้ มีคา่เฉลีย่ 3.34 
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สรุป  
 การศึกษาข้อมูล เ ชิงประวัติศาสตร์ของมรดกอาหารวัฒนธรรมพื น้ ถ่ินของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เพื่อค้นหารายช่ืออาหารในอดีตของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที่ยงัมีอยู่ในปัจจบุนัท า
ให้ได้รายช่ืออาหารพืน้ถ่ินประเภทอาหารคาว จ านวน 25 รายการ  ซึ่งหมดเป็นอาหารที่มีมาตัง้แต่อดีต
และปัจจุบันยังคงหารับประทานได้ โดยเมื่อสอบถามถึงความรู้จักอาหารพืน้ถ่ินพบว่าโดยส่วนใหญ่
นกัท่องเที่ยวจะรู้จกั ปลาเห็ด มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 55.00สอดคล้องกบังานวิจยัของ ผกาวดี ภู่จนัทร์ 
และ โสรัจ วรชุม อินเกต(2559) ที่พบว่าคนทัว่ไปรู้จักปลาเห็ดและนิยมรับประทานโดยทัว่ไปเพราะเป็น
อาหารที่มีแหลง่โปรตีนจากเนือ้ปลาโดยรายการอาหารที่นกัท่องเที่ยวชอบรับประทาน มากที่สดุ คือ ปลา
ร้า เช่น ปลาร้าหลน/น า้พริก คา่เฉลีย่ 3.53 ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน ประเภทอาหารคาว พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของนกัทอ่งเที่ยวเก่ียวกบัการบริโภคอาหารพืน้ถ่ิน ประเภทอาหารคาว ด้านผลติภณัฑ์  ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73ด้านช่องทางการ
จดัจ าหนา่ย  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ 3.63และด้านการสง่เสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ 3.54 
 
ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ให้ทุน
สนับสนุนในการท าวิจัยและ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ที่สนบัสนนุอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจยัขอขอบคณุ 
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ ประกอบธุรกิจอาหารพืน้ถ่ิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
นกัทอ่งเที่ยว ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการให้ข้อมลูและตอบแบบสอบถาม จนท าให้การท างานวิจยั
ในครัง้นีใ้ห้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของพนักงาน
สถาบนัการเงิน และศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานสถาบนั
การเงิน  ตวัอย่าง 127 คน วิเคราะห์หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายในองค์กร ลักษณะงาน โอกาสพัฒนาทางอาชีพ 
สมัพนัธภาพภายในองค์กร ค่าตอบแทน/สวสัดิการ บรรยากาศในการท างาน/เคร่ืองมือและความรับผิดชอบ
ที่มากขึน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.46, SD = 0.38) ความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังาน อยู่
ในระดบัมาก ( x  = 3.42, SD = 0.41) สมมติฐานพบวา่ ลกัษณะงานและบรรยากาศในการท างาน/เคร่ืองมือ 
ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงาน ส่วนโอกาสพฒันาทางอาชีพ  สมัพนัธภาพในองค์กร ค่าตอบแทน/
สวสัดิการ และความรับผิดชอบที่มากขึน้ ไม่สง่ผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงาน ของพนกังาน  ผู้บริหาร 
ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาสาระของลกัษณะงานที่พนกังานได้รับ ลกัษณะงานที่เกินความสามารถ 
และให้ความส าคญักบับรรยากาศการปฏิบตัิงานของพนกังาน ทัง้สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีเพียงพอสามารถช่วยลดความเครียด ความกดดันในการปฏิบัติงานของ
พนกังานได้และท าให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ:ความเครียดในการปฏิบตัิงาน, ลกัษณะงาน 
 

Abstract 
Study the level of opinions about internal factors that result in stress of financial institution 

employees and study the level of opinions about work stress of financial institution employees. The sample 
127 people. statistics percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis were applied 
to test hypothesizes. The results found that of Internal factors awareness consists of Job description 
Opportunities for professional development in corporate relationships. Compensation / Benefits The 
atmosphere in the work / tools and the responsibility more. The overall picture was moderate. The mean  
( x = 3.46, SD = 0.38) The mean ( x = 3.42, SD = 0.41) Job description, The atmosphere in the work / 
tools effect to Stress in work of employees. Opportunities for professional development in corporate 
relationships. Compensation / Benefits no effect to stress in work of employees. So, corporate executives 
should be aware of and respect the content of the job. May be complicated. The nature of the work beyond 
the capacity of the employee. Including corporate executives. Managers should focus on the operational 
environment of employees, the environment, safety, and the equipment they need to do enough to reduce 
stress. The maximum staff pressure is on staff and the staff can perform their tasks efficiently. 
Keywords:  stress in work, job description 
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บทน า 
 ในภาวะปัจจุบนัมนษุย์ต้องมีการต่อสู้ดิน้รนเพื่อให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้จึงต้องมี
การปรับปรุง เปลีย่นแปลงหรือปรับตวัไมว่า่จะเป็นเร่ืองสว่นตวั การด ารงชีวิตประจ าวนั รวมถึงบคุลกิภาพ
หรือพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานในองค์กร เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบตัิงานในองค์กรได้ต่อไป ซึ่งในการ
ปรับเปลีย่นดงักลา่วที่เกิดขึน้ตลอดเวลา เช่น งานท่ีต้องปฎิบตัิร่วมกบัผู้อื่น ซึง่อาจเกิดปัญหาในการท างาน   
งานท่ีขาดการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชา  หรือโครงสร้างในการท างานท่ีสลบัซบัซ้อนก็เป็นสว่นหนึ่งที่ท า
ให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดความเครียดในระหวา่งปฏิบตัิงานได้ 
 ความเครียดที่พบเห็นโดยทั่วไปจะเกิดกับบุคคลในวัยท างาน เนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบทัง้ในแง่หน้าที่การงานและการหาเลีย้งชีพ ช่วงอายทุี่มีความเครียดมากที่สดุอยูใ่นช่วงอาย ุ25 
ปี ขึน้ไปจนถึง 50 ปี  (สมชาย  จกัรพนัธ์, 2551) ความเครียดจึงเกิดจากปัญหา การท างานภายในองค์กร 
ซึ่งได้แก่ บรรยากาศในการท างาน เพื่อนร่วมงาน บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความต้องการที่จะให้
ตนเองประสบความส าเร็จในการท างาน ความทะเยอทะยานในการประกอบอาชีพ รวมทัง้สภาวะทาง
จิตใจของตนเอง ตลอดจนสถานะทางครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตทุี่สง่ผลให้เกิดความเครียดได้ ความเครียด
จึงมีความส าคญัและสมัพนัธ์กับพฤติกรรมมนุษย์ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และความเครียดยงัเป็น
ปัญหาที่ได้รับความสนใจในการศึกษาของทกุสายอาชีพ เพื่อหาทางป้องกนั แก้ไข หรือให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ตนเองหรือสว่นรวมให้น้อยที่สดุ (วราภรณ์ เนื่องภิรมย์, 2554) 
 ความเครียดนัน้เป็นเสมือนสว่นหนึง่ของชีวิต ความเครียดของแตล่ะบคุคลดจูะเป็นแรงผลกัดนัท่ี
จะท าให้บคุคลเหลา่นัน้ประสบความส าเร็จ  แต่ในทางตรงกนัข้าม  ความเครียดก็เป็นเหมือนสิ่งที่ท าลาย
ความส าเร็จในชีวิต  ความเครียดยงัมีลกัษณะเฉพาะ  ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคล  เหตุการณ์
หนึ่งอาจสร้างความเครียดให้กับอีกบุคคลหนึ่งอย่างรุนแรง  และเหตุการณ์ที่เหมือนกันอาจจะไม่สร้าง
ความเครียดให้กบัอีกบคุคลหนึ่งเลยก็ได้ (พรชยั งามสดใส, 2550) และเมื่อเกิดความเครียด ความเครียด
จะผลกัดนัให้บคุคลมีปฏิกิริยาโต้ตอบเพื่อลดความเครียดและความคบัข้องใจ  ซึง่แสดงออกได้หลายแบบ  
เช่น  การหยดุอยู่กบัที่ มกัแสดงออกในลกัษณะหยดุนิ่งไม่ท าอะไร  มีความก้าวร้าว  มีท่าทีไม่เป็นมิตรมี
พฤติกรรมไมเ่หมาะสมหรือมีพฤตกิรรมเสีย่งอื่น ๆ   เช่น  สบูบหุร่ี  ดื่มสรุา  เป็นต้น ความเครียด เป็นต้นเหตุ
ของโรคตา่ง ๆ เช่น  นอนไมห่ลบั  แผลในกระเพาะอาหาร  และสง่ผลกระทบตอ่จิตใจ เกิดอารมณ์หงดุหงิด
ไม่พึงพอใจในการท างาน  ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและวิจารณญาณ  ถ้ามีความเครียดสะสมไว้
นาน ๆ อาจจะท าให้เกิดความบกพร่องตอ่การประสานงานของระบบประสาทและสมอง  ผลเสยีเหลา่นี ้ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบตัิงานของพนกังาน  ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  การท างาน
ล่าช้ากว่าปกติ  และส่งผลเสียต่อองค์กรโดยส่วนรวมได้ (ปราศรัย เอี่ยมสอาด , 2556) ซึ่งภาวะ
ความเครียดเป็นปัญหาที่พบได้ทัว่ไปในสภาพสงัคมปัจจุบนั โดยเฉพาะความเครียดในอาชีพ  หรือการ
ท างานเป็นเร่ืองที่ก าลังได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทัง้ในระดับผู้ บริหารและ
ผู้ปฏิบตัิงานในระดบัลา่งตลอดจนผู้ ใช้แรงงานต่าง ๆ ทกุอาชีพทกุเพศ อาย ุการศึกษา ย่อมหลีกเลี่ยงไม่
พ้นที่ต้องเผชิญกบัความเครียดในการด ารงชีพอย่างแน่นอน  หากแต่จะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกนัไป  
(ดวงหทยั เลาหะเวชรานนัท์, 2557) ปัจจุบนันกัจิตวิทยาองค์กรให้ความสนใจวิจยัในเร่ืองความเครียดใน
การท างาน เนื่องจากผลของความเครียดในการท างานสง่ผลกระทบต่อทัง้ตวับคุคลและต่อองค์กรที่พวก
เขาท างานอยู่และเป็นที่เช่ือกนัว่าการบริหารความเครียดในการท างานนีเ้ป็นปัจจยัตวัหนึ่ง ที่ท าให้งานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ (นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ , 2552) และสาเหตุที่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดในการปฏิบตัิงานนัน้สว่นใหญ่เกิดขึน้จากปัจจยัภายในองค์กร เช่น ปัจจยัด้านลกัษณะของ
งานท่ีท ามีความซบัซ้อนหลายขัน้ตอน ปัจจยัด้านโอกาสพฒันาทางอาชีพ  เช่นไมม่ีโอกาสเลือ่นขัน้หรือได้
ต าแหนง่สงูขึน้  ท าให้ผู้ท างานขาดขวญัและก าลงัใจ  ปัจจยัด้านความรับผิดชอบท่ีมากขึน้คือปริมาณงาน
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ที่ท ามีมากขึน้และต้องส าเร็จผลภายในเวลาที่ก าหนด ดงันัน้จึงกลา่วได้วา่ปัจจยัภายในองค์กรล้วนสง่ผล
ให้เกิดความเครียดเนื่องจากบคุคลต้องปรับตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้อยูเ่สมอ 
 ความเครียดเกิดขึน้ได้กบัทกุคนท่ีปฏิบตัิงานในหนว่ยงานตา่งๆ ไมว่า่หนว่ยงานนัน้จะปฏิบตัิงาน
ในลกัษณะใด เช่นเดียวกนั สถาบนัการเงิน ท่ีมีฐานเงินฝาก สินทรัพย์ และสินเช่ือใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศ และเป็นสถาบนัการเงิน ที่ให้บริการทางการเงินอยา่งครบวงจรแก่ทัง้ลกูค้าธุรกิจ และลกูค้าบคุคล 
มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ลกูค้าโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมยั และ
ความต้องการของประชาชน เนื่องจากในปัจจบุนัมีธนาคารพาณิชย์จ านวนมากที่ให้บริการด้านการเงินแก่
ลกูค้าที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกนั ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานต้องมีความรับผิดชอบ
ค่อนข้างสงูส่งผลให้พนกังานเกิดความเครียดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งความเครียดอาจเกิดขึน้จาก
หลายสาเหต ุเช่น ปริมาณงานที่ท าในแต่ละวนัมากเกินไป การท างานที่แข่งกบัเวลา ความเสี่ยงจากการ
ท างาน การไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบตัิงานจากเพื่อนร่วมงานทัง้ในหน่วยงานเดียวกนัและคนละ
หน่วยงาน ผู้บงัคบับญัชาไม่รับฟังความคิดเห็น ไม่ยอมรับความสามารถ การไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ใช้บริการ สิง่แวดล้อมในการปฏิบตัิงานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน และการขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถพบเจอได้จากการปฏิบัติงานในประจ าวันจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพน้อยลง มีผลกระทบทางสุขภาพกายและใจ ซึ่งผู้ ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติงานใน
สถาบันการเงิน จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานสถาบนัการเงิน ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานัน้ เพื่อน าผลที่ได้
จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการลดหรือขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือการจัดการกับ
ความเครียดอย่างถูกวิธี อันจะท าให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้การท างานมี
ประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ อนัเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตวัพนกังานเองและ สถาบนัการเงิน ตอ่ไป 
 
วิธีการศึกษา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานทุกระดับของสถาบันการเงิน ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 127 คน  เก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรทัง้หมดของสถาบนัการเงิน 
จ านวน 127 คน โดยแบง่ตามพืน้ท่ีการให้บริการเป็นสาขาของสถาบนัการเงิน จ านวน 13 สาขา  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยน าแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ไปเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา เพื่อท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อค าถามและภาษาที่ใช้ พร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัพนกังานท่ีไมใ่ช่
กลุม่ตวัอย่างท่ีแท้จริง  จ านวน  30  ชุด ผลของค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาท่ีได้จากการตรวจสอบ อยู่ระหวา่ง 
0.716 - 0.782 มีค่ามากกว่า 0.7 จึงถือได้ว่าแบบสอบถาม มีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัสงูสามารถใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูได้ 
 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Description Analytical Statistics) โดย สถิติที่ใช้บรรยายคณุลกัษณะ
พืน้ฐาน ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหนง่งาน และ
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ประกอบด้วย คา่ความถ่ีคา่ร้อยละคา่เฉลีย่เลขคณิต และคา่สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
สถิติวิเคราะห์เชิงอนมุาน(Inferential Analytical Statistics) วิเคราะห์ปัจจยัภายในองค์กรที่สง่ผลให้เกิด
ความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานสถาบนัการเงิน ใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายแบบ 
เพียร์สนัและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหคุณูในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ปัจจยัภายในองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความเครียด 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของพนักงานสถาบันการเงิน ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 127 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี  
มีประสบการณ์การท างานระหวา่ง 5-10 ปี สว่นใหญ่มีต าแหนง่เป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ/เจ้าหน้าที่ มี
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ระหว่าง 20,000-40,000 บาท 
 

ตารางที่ 1 ผลการศกึษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายในองค์กรของสถาบนัการเงิน       (n=127) 
ปัจจัยภายในองค์กร x  S.D ระดับความคดิเห็น 

1. ด้านลกัษณะงาน 3.47 0.49 มาก 
2. ด้านโอกาสพฒันาทางอาชีพ 3.49 0.46 มาก 
3. ด้านสมัพนัธภาพภายในองค์กร 3.47 0.51 มาก 
4. ด้านคา่ตอบแทน/สวสัดิการ 3.50 0.44 มาก 
5. ด้านบรรยากาศในการท างาน/เคร่ืองมือ 3.41 0.53 มาก 
6. ด้านความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ 3.43 0.40 มาก 

รวม 3.46 0.38 มาก 
 

ตารางที่2 ผลแสดงค่าเฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นปัจจยัภายในองค์กรของสถาบนัการเงิน  (n=127) 
ปัจจัยภายในองค์กร x  S.D ระดับความคดิเห็น 

1. ด้านลกัษณะงาน 3.47 0.49 มาก 
2. ด้านโอกาสพฒันาทางอาชีพ 3.49 0.46 มาก 
3. ด้านสมัพนัธภาพภายในองค์กร 3.47 0.51 มาก 
4. ด้านคา่ตอบแทน/สวสัดิการ 3.50 0.44 มาก 
5. ด้านบรรยากาศในการท างาน/เคร่ืองมือ 3.41 0.53 มาก 
6. ด้านความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ 3.43 0.40 มาก 

รวม 3.46 0.38 มาก 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานสถาบนัการเงิน(n=127) 
ความเครียดในการปฏิบัติงาน x  S.D ระดับความคิดเหน็ 

1.  ทา่นมีความทกุข์ใจเม่ือถกูหวัหน้างานต าหนิเพราะ
ปฏิบตัิงานบกพร่อง 
2.  ทา่นมีความกดดนัทางอารมณ์ รู้สกึอดึอดัเน่ืองมาจาก
การท างาน 

3.38 
 

3.45 

0.65 
 

0.61 

ปานกลาง 
 

มาก 

3.  ทา่นมีสขุภาพร่างกายทรุดโทรมเน่ืองจากการท างานหนกั 3.38 0.75 ปานกลาง 
4.  ทา่นมีความเหน่ือยล้าที่ต้องแบกรับภาระงานมากจนไม่
สามารถท างานในแตล่ะวนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.  ทา่นกงัวลใจที่ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตามความ
คาดหวงัของหวัหน้างาน ท าให้ไมอ่ยากมาท างาน 
6. ทา่นมีความเบื่อหน่ายกบังานที่ท า ความสามารถในการ
ท างานจงึลดลง 

3.45 
 

3.47 
 

3.43 

0.66 
 

0.66 
 

0.73 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.42 0.41 มาก 
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สรุป  
 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กร กับความเครียดในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานสถาบนัการเงิน 
 
สมมติฐานการวจิัย ผลการทดสอบ 
ด้านลกัษณะงาน สง่ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบตัิงาน ยอมรับสมมตฐิาน 

ด้านโอกาสพฒันาทางอาชีพ สง่ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบตัิงาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
ด้านสมัพนัธภาพภายในองค์กร สง่ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบตัิงาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร สง่ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบตัิงาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
ด้านบรรยากาศในการท างานและเคร่ืองมือ สง่ผลให้เกิดความเครียดในการ
ปฏิบตัิงาน 

ยอมรับสมมตฐิาน 

ด้านความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ สง่ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบตัิงาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
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บทคดัย่อ 
 วิจัยครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนงานวิชาการ 
บทความ วารสาร ต ารา บทวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีการจดัการทอ่งเที่ยว กฎระเบียบ ประกาศและข้อมลูที่
เก่ียวข้องและน ามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการตีความเนือ้หา (Content Analysis) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการและองค์ประกอบการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยม จังหวดัชุมพร ผล
การศึกษาพบว่า ตลาดใต้เคี่ยมมีลกัษณะของพืน้ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยงเชิงวฒันธรรม โดยมีพืน้ที่โดยรอบ
ติดกับทะเลเป็นแนวยาว มีสภาพแวดล้อมภายในการจดัตัง้ร้านค้าที่เป็นร้านค้าชุมชน สินค้าที่ผลิตเป็น
ของชุมชนน ามาจดัจ าหน่าย มีการน าประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ  ให้นกัท่องเที่ยวสมัผสัเพื่อสร้างอตั
ลกัษณ์ให้ชุมชน เป็นหลกัการขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว การ
เข้าถึงแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะดวกสบายและเข้าถึงง่าย มีความปลอดภยั สิง่เหลา่นีส้ง่ผล
ต่อความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างรายได้และคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัชุมชนในบริเวณโดยรอบตลาดใต้
เคี่ยม ท าให้เกิดประสทิธิผลในการบริหารจดัการเป็นการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การทอ่งเที่ยว, การเข้าถึง, สิ่งดงึดดู 
 

Abstract 
 This study uses the documentary research method. Academic papers, articles, 
journals, treatises, official documents are surveyed. Concepts and theories related to 
management as well as tourism management are also surveyed. Also, rules, announcements, 
and related information are used to analyze data with the Content Analysis Method. The objective 
is to analyze the current condition of tourism elements in the Tai Kiam Market of Chumphon 
Province. The study indicated that the Tai Kiam Market area has characteristics complemental 
to cultural tourism. The surrounding area has a long beach. The environment has various shops 
that are community stores. Products are produced and sold by the local community. There are 
various traditions and cultural practices presented to tourists that create identity for the 
community. These follow the principle elements of tourist locations such as, convenient and easy 
access to safe diverse destinations. These things affect the strength of the community, creating 
income and a good quality of life for communities in the area around Tai Kiam Market. This results 
in effective management of sustainable tourism. 
Keywords: travel, attraction, accessibility  
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บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นภาคอตุสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจในประเทศจ านวนมาก 
รวมทัง้อตุสาหกรรมเครือข่ายเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งทัง้ในภาคการผลิตสินค้า
และบริการ เพราะการท่องเที่ยวก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกบัหลายภาคสว่น อาทิ การขนสง่
ผู้ โดยสารและสนิค้า บริการ การโรงแรม ร้านอาหาร ภาคชมุชน และท้องถ่ิน เป็นต้น  แนวคิดของ ไมเคิลอี. 
พอร์เตอร์(2544) ในด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ไทยเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในด้านภูมิประเทศ ทรัพยากร รวมทัง้ทุนด้านสงัคม วฒันธรรม 
ประวัติศาสตร์ ที่เอือ้อ านวยต่อการรักษาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นอกจากนัน้ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2561 ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องดงัจะเห็นได้ชดัเจนจากนโยบายสาธารณะที่สง่เสริมสนบัสนนุด้าน
การท่องเที่ยว อาทิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ระดบัจังหวดัและกลุ่มจังหวดัโดยในการสนบัสนุนการท่องเที่ยวภาครัฐได้ให้การ
ส่งเสริมสนบัสนนุการท่องเที่ยวในหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม การทอ่งเที่ยวในเชิงสขุภาพ 
เป็นต้น 
 ทัง้นีท้ิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที่ 12 ได้ก าหนดความส าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจควบคูก่บัการพฒันาสงัคมและความเข้มแข็งของภาคชมุชน กลา่วคือ ให้สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสขุด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการกระจายอ านาจไปสูผู่้มีสว่นร่วม
ในทกุระดบันบัตัง้แตช่มุชน ท้องถ่ิน อ าเภอ จงัหวดั กลุม่จงัหวดั ภมูิภาค และระดบัประเทศ  ดงันัน้ในการ
พฒันาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงควรให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของภาคชุมชน เพื่อให้เกิด
การกระจายการพฒันาทางเศรษฐกิจ ได้อยา่งเทา่เทียม และด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทอ่งเที่ยว
เชิงวฒันธรรมเป็นการทอ่งเที่ยวประเภทหนึง่ที่มีความเก่ียวข้องกบัชมุชนทัง้ในแง่ของวฒันธรรมที่เป็นวตัถ ุ
เช่น สถานที่ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ อาหาร กิจกรรม เป็นต้น การจดัการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอยา่งมี
สว่นร่วมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาวฒันธรรมที่เป็นรากของชุมชน เพื่อน าไปสู่
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน  และหลกัการการท่องเที่ยวของชมุชนต่าง ๆ  เก่ียวกบัความเป็นเจ้าของของคนใน
ชมุชน การตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  เก่ียวกบัความเคลือ่นไหวหรือทิศทางตา่งๆ ความมีเอกลกัษณ์ของชมุชน
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อม วฒันธรรมของท้องถ่ินและชมุชนในด้านของความเป็นตวัตน และการเรียนรู้และ
พฒันาอยา่งยัง่ยืนตา่งๆ เพื่อก่อเกิดรายได้และคนในชมุชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้   
 จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย (ชุมพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพทัลงุ) ได้ก าหนดกรอบการ
พฒันาชุมพร-สรุาษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช เป็นฐานอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และพฒันาแหลง่
ทอ่งเที่ยวชายฝ่ังทะเลบริเวณชมุพร-สรุาษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช เช่ือมโยงกบัแหลง่ทอ่งเที่ยวให้มีบริการ
ที่ได้มาตรฐานสากล ส าหรับจงัหวดัชุมพรซึ่งเป็นจงัหวดัหนึ่งในพืน้ที่ภาคใต้ตอนบนเป็นประตสูู่ภาคใต้ มี
ภูมิประเทศที่มีลกัษณะยาวและแคบแล้วภูมิประเทศยงัมีความหลากหลาย ทัง้ที่เป็นภูเขา เรียบชายฝ่ัง 
ทะเล  มีแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ หาดทราย เกาะ ปะการัง วนอทุยานต่าง ๆ โดยสถิต
การขยายตวัของการทอ่งเที่ยว จากรายงานสถานการณ์การทอ่งเที่ยวในประเทศ รายจงัหวดั ปี 2561 ของ
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
 จงัหวดัชมุพร มีแหลง่ทอ่งเที่ยวและการกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่หลากหลาย และมี
ความนา่สนใจแตกตา่งกนัอยา่งไรก็ตาม การพฒันาการจดัการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมนัน้เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการประยกุต์ใช้เอกลกัษณ์พืน้ถ่ินมาผสมผสานกบัการพฒันาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เกิดการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนับนพืน้ฐานของการทอ่งเที่ยวตลาดใต้เคี่ยมอ าเภอละแม 
จังหวดัชุมพร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคญัและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมี
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ความส าคัญต่อจังหวัดชุมพรสอดคล้องกับงานวิจัยของมาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) กล่าวว่าความ
หลากหลายของวฒันธรรม ดึงดดูผู้คน ทัง้ในและนอกประเทศให้เข้าไปสมัผสัถึงวฒันธรรม บางคนเมื่อได้
สมัผสัแล้วเกิดควาหลงไหนให้อยากกลบัไปในท่ีเดิมซ า้ๆ และบอกตอ่ เมื่อเกิดการบอกตอ่ท าให้ผู้คนสนใจ
เพิ่มมากขึน้ในปัจจบุนัตลาดใต้เคี่ยมเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับของนกัท่องเที่ยวมากขึน้ สง่ผลท า
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ นบัว่าเป็นการกระจายรายได้แก่ชุมชนทางหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกนัการ
เจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน ซึ่งได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรทางศิลปวฒันธรรม และทรัพยากรแรงงานของประชากรในท้องถ่ิน เป็นต้นทนุในการด าเนินการ
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อดึงดดูความสนใจของนกัท่องเที่ยว โดยมุ่งผลคือ การท ารายได้ให้มากที่สดุ 
แตไ่มไ่ด้ค านงึผลเสยีที่ตามมา คือ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยืน เนื่องจากชมุชนท้องถ่ินเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทอ่งเที่ยว จึงจ าเป็นท่ี
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกขัน้ตอนและท าให้ชุมชน
ท้องถ่ินได้รับผลประโยชน์จากการทอ่งเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดความรักความหวงแหน ความภาคภมูิใจ พร้อม
ทัง้การสร้างจิตส านึกในการดูแลปกป้องทรัพยากรท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนบัสนุนอย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ขัดแย้งกัน อีกทัง้ยังง่ายต่อชุมชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยัง่ยืนและเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินในแหลง่
ท่องเที่ยวและในที่สดุชุมชนท้องถ่ินจะมีสว่นในการควบคมุการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างมีคณุภาพและ
ยัง่ยืน ซึง่ผู้ศกึษาได้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบการทอ่งเที่ยวและความยัง่ยืนของการทอ่งเที่ยวมี
ความส าคญัตอ่การพฒันาและการสร้างความเข้มแข็ง จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาในครัง้นี  ้
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัขององค์ประกอบการทอ่งเที่ยวตลาดใต้เคี่ยมเป็นอยา่งไร 
 
วิธีการศึกษา 
 วิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการทบทวนเอกสาร
วิชาการ บทความ วารสาร ต ารา เอกสารราชการ บทวิเคราะห์ รวมทัง้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการ
บริหารจัดการและการจัดการท่องเที่ยว รวมทัง้กฎระเบียบ ประกาศและข้อมูลที่เก่ียวข้องและน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการตีความเนือ้หา(Content Analysis) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการศกึษา 
  
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 สภาพโดยรวมตลาดใต้เคี่ยม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร เป็นป่าเคี่ยมที่สมบรูณ์ มีบรรยากาศที่
ร่มเย็น และติดชายทะเลมีเพียงคลองเลก็ๆกัน้ โดยชาวบ้าน 47 หมู่บ้านในอ าเภอละแม ต้องท าสญัญาใจ
ร่วมกันว่าแต่ละหมู่บ้านมีสิทธ์ิน าสินค้าในหมู่บ้านของตนเองมาจ าหน่ายสภาพแวดล้อมจะล้อมรอบไป
ด้วยต้นเคี่ยม ซึ่งต้นเคี่ยม เป็นพันธุ์ไม้เนือ้แข็งโตช้าขึน้อยู่ชุกชุมในภาคใต้ โดยเฉพาะที่ อ าเภอละแม 
จงัหวดัชมุพร โดยล าต้นมีขนาดเทา่หนึง่คนโอบ สงู 10 เมตร ที่ส าคญัใช้เวลาในการเจริญเติบโตไมต่ ่ากว่า 
200 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากน า้ละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม จึงร่วมกนัเนรมิตและใช้ประโยชน์
จากพืน้ท่ีประมาณ 7 ไร่ ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ที่มีต้นเคี่ยมโบราณขึน้อยูเ่ป็นทิวแถวดรู่มร่ืนจ านวนไม่
ต ่ากว่า 1,000 ต้น นอกจากนัน้ห่างออกไประมาณ 800 เมตร เป็นทะเลปากน า้ละแม ซึ่งมีชายหาดยาว
ตลอดแนว โดยมีนายชิต รัตนพิบลูย์ หนุม่ใหญ่วยั 57 ปี และ นายนรินทร์ พนัธ์เจริญ ก านนัต าบลละแม ได้
ร่วมก่อตัง้ “กลุม่ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง” จึงรวบรวมชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรจาก 4 ต าบล ได้แก่ ต าบล
ทุ่งคาวดั ต าบลทุ่งหลวง ต าบลสวนแตง และต าบลละแม ทัง้หมด 47 หมู่บ้าน แล้วจดัท าตลาดนดัชุมชน
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โดยไมต้่องใช้งบประมาณรัฐ โดยได้มีแนวความคิดในการจดัตัง้พืน้ท่ีสาธารณะแหง่นีเ้ป็นตลาด ให้ผู้ คนใน
พืน้ที่น าของมาวางจ าหน่าย  และได้ตัง้ช่ือกันตรงตวัว่า “ตลาดใต้เคี่ยม” หรือ “หลาดใต้เคี่ยม”  โดยมี
ก านนัต าบลละแมเป็นผู้บริหารจดัการตลาดเป็นหลกั มีการตกแตง่ซุ้มร้านค้าด้วยวสัดธุรรมชาติ พร้อมทัง้
ตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามด้วยวสัดทุี่มีอยู่ในท้องถ่ิน ท าให้ทั่วทัง้ตลาดมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและ
เป็นกนัเอง เป็นแห่งแรกของเมืองไทย ได้ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2559 ได้รับการสง่เสริมจากภาครัฐ
เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2560 โดยเปิดท าการเฉพาะอาทิตย์ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลาดแห่งนีอ้ยู่
หา่งจากถนนเอเชีย 41 ประมาณ 8 กิโลเมตร ติดกบัทะเลปากน า้ละแม ซุ้มร้านค้าทัง้หมดกวา่ 60 ร้าน 
 การแบง่โซนในการบริหารจดัการของตลาดมีการแบง่โซนอยา่งชดัเจน เช่น อาหารพืน้บ้าน ขนม
โบราณ อาหารทะเล ขนมจีนปักษ์ใต้ ผกัปลอดสารพิษ ของสดเช่น เนือ้หม ูอาหารทะเล ไข่เป็ด ไข่ไก่ ร้าน
กาแฟสดของชมุพร ร้านต้นไม้ ปุ๋ ยชีวภาพตา่งๆ รวมทัง้มีลานวฒันธรรม สนิค้าที่ขายต้องเป็นของ 4 ต าบล
เท่านัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารคาวหวานทุกชนิด สินค้าประดิษฐ์ สินค้าโอทอป ผกัปลอดสารพิษ 
อาหารทะเลปิง้ย่างปรุงกันสดๆ ขนมจีนน า้ยา โดยวัสดุห่อของใช้เป็นสิ่งที่มีในธรรมชาติ เช่น ใบตอง 
กระบอกไม้ไผ่ใช้ส าหรับใสน่ า้อ้อยสดและน า้ผลไม้ สว่นราคาขายเป็นธรรมและถกูกว่าท้องตลาด จึงเข้า
กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงปลกูเองกินเองที่เหลือขาย ท าให้ตลาดชมุชนแหง่นีม้ีความโดดเด่นมีผู้คนไปชม
และชอปสร้างรายได้อยา่งถวัเฉลีย่อยูอ่าทิตย์ละ 1,000,000 บาท 

ประเพณีและวฒันธรรมของการตลาดใต้เคี่ยม
ได้มีการจดัเวทีในการแสดงให้เห็นวฒันธรรมที่มี
ความเฉพาะของพืน้ท่ี โดยได้จดัให้ลกูหลานของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง อาทิ หนัง
ตะลุง มโนราห์ เพลงพืน้บ้านเป็นต้น ซึ่งการ
แสดงดงักล่าวบ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน และการจัดตกแต่งร้านค้าภายในตลาด
แต่ละร้านค้าจะประดบัพระบรมฉายาลกัษณ์ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ในต าแหน่งที่สงูของร้านทกุ
ร้าน เพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ และเตือนสติ

ตัวเองเสมอถึงแนวทางการด าเนินชีวิตตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียงตลาดใต้เคี่ยมยังเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินโดยจัด เป็น
ตลาดวฒันธรรม และอาหารที่จ าหน่ายในตลาดใต้
เคี่ยมนัน้จะบรรจใุนภาชนะธรรมชาติเป็นสว่นใหญ่ 
เช่น ใบตอง ใบเตย กาบหมาก กะลามะพร้าว 
กระบอกไม้ไผ่ ใบบวัซึ่งล้วนเป็นวสัดธุรรมชาติจาก
ในชุมชนนบัเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดใต้เคี่ยม
ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้จัดให้
จงัหวดัชมุพรเป็นเมืองรอง ที่นา่มาทอ่งเที่ยวเพราะภาคใต้ไมไ่ด้มีดีแคท่ะเล  
 จากสภาพการบริหารจดัการที่พบผู้วิจยัจึงมีความสนใจในด้านของหลกัการตลาดเก่ียวกบัการ
สง่เสริมและการพฒันาการท่ีท าให้ตลาดใต้เคี่ยมได้รับความสนใจและมีความโดง่ดงัได้รับความสนใจจาก
นกัท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจากงานวิจัยของวรรณา วงษ์วานิช(2539)ได้ศึกษาปัจจัยของการท่องเที่ยว 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 1)สิ่งดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว (Attraction) ประกอบไปด้วยสิง่ที่
สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

483 

ประกอบด้วยสิ่งดงึดดูใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) คือ ความงาม
ตามธรรมชาติที่สามารถดึงดดูให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพืน้ที่นัน้ เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า 
และชีวิตสตัว์ป่า เป็นต้น ประกอบกับสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึน้ (Historical and 
Cultural Attraction Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้แล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไป
ท่องเที่ยวยงัพืน้ที่นัน้ เช่น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วดั วงั เมืองโบราณ เป็นต้น2) สิ่งอ านวย
ความสะดวก (Facility) ประกอบไปด้วยสิง่ตา่งๆที่รองรับการเดินทางทอ่งเที่ยวทัง้ในด้านท่ีส าคญัมากทีส่ดุ
คือที่พกัรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท บงักะโล เกสท์เฮ้าส์  และที่ส าคญัรองลงมา เป็นในด้านของ
การบริโภค อาทิ ร้านอาหาร ของฝาก 3) การเข้าถึงได้ (Accessibility) เป็นประเด็นส าคญัมากเนื่องจาก
หากมีสินค้าหรือแหลง่ธรรมชาติที่ดีแตไ่ม่สามารถเข้าถึงได้ ย่อมไม่มีความหมายท าให้เป็นประเด็นส าคญั
หนึง่ในการท่ีต้องสร้างการเข้าถึงแหลง่ทอ่งเที่ยวนัน้อยา่งสะดวก 
 จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตลาดใต้เคี่ยมแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและความพร้อม
ในการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่สามารถที่จะมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวได้อย่างชดัเจน เก่ียวกบัการมีสิ่งที่
ดงึดดูใจในการให้นกัทอ่งเที่ยวได้สมัผสั ความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหลง่ทอ่งเที่ยว และการได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้เพิ่มมากขึน้ สร้าง
รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนกัท่องเทียว ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างรายได้ การสร้าง
ความแข็งแข็งของชมุชน การพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมของชมุชนท่ีมคีวามสขุกบัธรรมชาติ กบัท้องถ่ิน
สอดคล้องกบัหลกัการของหลกัการและแนวคิดที่ส าคญัของการทอ่งเที่ยวแบบยัง่ยืนในค าจ ากดัความของ 
WTO กลา่ววา่การทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนควรก่อให้เกิดการกระจายของรายได้อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึงแกผู่้
มีสว่นได้สว่นเสยีในการทอ่งเที่ยว (tourism stakeholder) รวมทัง้ในประเด็นของหลกัการจดัการทอ่งเที่ยว
ที่ยัง่ยืนนัน้ จึงประกอบด้วยหลกัการที่ส าคญัหลายประการ อาทิเช่นการอนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดี (Using resource sustainable)2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกบัการลดของ
เสีย (Reducing over- consumption and waste)รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ 
สงัคม และวฒันธรรม (Maintain diversity) เป็นต้น สิ่งเหล่านี ้ถือได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมและหลกัการ
บริหารจัดการที่มีความส าคัญที่จะน าพาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพได้ตาม
หลกัการของทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 
สรุป 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของการจัดการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยม อ าเภอละแม 
จงัหวดัชมุพร สรุปผลการศกึษาได้วา่ การท่ีชมุชนตลาดใต้เคีย่มจดัการทอ่งเที่ยวที่มีการน าทรัพยากรตา่งๆ  
ที่มีความส าคญั มีความแตกตา่งจากพืน้ท่ีโดยรอบยอ่มท าให้เกิดความนา่สนใจและท าให้นกัทอ่งเที่ยวเกิด
ความต้องการและการสร้างสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ที่มีความเป็นเอกลกัษณะของความเป็นอยู ่วฒันธรรม
การด ารงชีวิต ประเพณีตา่ง ๆ  มาใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์และสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัชมุชน ท าให้เป็นไป
อย่างที่นักทฤษฎี(บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา ,2557)ได้กล่าวไว้ว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูดมีการสร้าง
เครือขา่ยการทอ่งเที่ยวอยา่งครบวงจร ยอ่มสง่เสริมให้เกิดการทอ่งเที่ยวอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร.กิตติ แก้วเขียว ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการปรับแก้ไข 
ปรับปรุงเพื่อให้บทความดงักล่าวนีส้มบูรณ รวมทัง้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทัง้ อาจารย์ ดร.เพ็ชราภรณ์ 
ชชัวาลชาญชนกิจ ที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาและการประสานงานตา่งๆ เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จ
ลลุว่งไปด้วยดี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม (มหาชน) ที่สง่ผลต่อความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการแก้ไขปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ 
และใช้เป็นข้อมลูในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายต่างๆในการให้บริการเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร ซึ่งการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาในเร่ืองภาพลกัษณ์และคุณภาพ
บริการที่สง่ผลต่อความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการ ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์และคณุภาพบริการเป็น
ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของผู้ใช้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะเห็นวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กร
กบัผู้ใช้บริการท่ีมีความพงึพอใจ   จะเกิดความไว้วางใจและใช้บริการซ า้ จนเกิดความผกูพนั และยินดีที่จะ
ใช้บริการในครัง้ตอ่ไป และการมีภาพลกัษณ์ที่ดีก็สง่ผลถึงการยอมรับ เช่ือถือในตราสนิค้า และช่วยเพิ่มขดี
ความสามารถขององค์กรได้อีกทางหนึง่ รวมถึงสง่ผลตอ่ความภกัดีของผู้ใช้บริการด้วย  
ค าส าคัญ: ภาพลกัษณ์, คณุภาพบริการ, ความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการ 
 

Abstract 
 This research to study 1) to image and service quality of CAT telecom public co., ltd. 
and customers' loyalty 2) to analyze the corporate image affecting customers' loyalty of CAT 
telecom public co., ltd. 3) to analyze the service quality affecting customers' loyalty of CAT 
telecom public co., ltd. This is a researchquantitative. Sampling population from users products 
and services of CAT telecom public co., ltd. that reside in Bangkok and Vicinity. Which does not 
know the exact number Therefore, using the sample calculation method using the formula of 
W.G. Cochran in case of unknown and exact population count 95% confidence, the estimated 
error of not more than 5% and the proportion of the population characteristics of interest is equal 
to 0.5, which is the sample size of 384 samples. Use the questionnaire that the researcher 
created as a tool for data collection. 
Keywords: image, service quality, customers' loyalty 
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บทน า  
 การปฏิรูปประเทศไปสูค่วามมัน่คง มัน่คัง่ และยัง่ยืน ตามแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม ของรัฐบาลไทยยงัคงถกูขบัเคลื่อนจากหนว่ยงานตา่งๆ อยา่งเข้มข้น และตอ่เนื่อง เพื่อทดแทน หรือ
ต่อยอดผลิตภณัฑ์หรือธุรกิจเดิมให้มีการเติบโตตอ่เนื่องในระยะยาว (“CAT พร้อมก้าวเป็นอนัดบั 1 ของผู้
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในไทย”. 2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
ซึ่งไม่สามารถหยดุนิ่งอยู่กบัที่ แต่จะต้องก้าวน าความต้องการของลกูค้า ซึ่งในปัจจุบนัโลกของเราได้ก้าว
เข้าสูย่คุดิจิทลั ดงันัน้เทคโนโลยีการสื่อสารจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลทัว่ไป โดยการสื่อสารเป็นธุรกิจบริการที่ท าให้ชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งช่องทางในการสื่อสารในปัจจุบนัก็มีให้เลือกใช้มากมายหลายช่องทาง เช่น การติดต่อสนทนา
ด้วยเสียงก็สามารถใช้บริการโทรศัพท์ขัน้พืน้ฐานหรือโทรศพัท์เคลื่อนที่ ถ้าต้องการรับส่งข้อความหรือ
ข้อมูลก็สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่การค้าขาย การท าธุรกรรมทางการเงิน หรือเกือบทกุๆ
กิจกรรมในยคุปัจจบุนัล้วนแตใ่ช้เทคโนโลยีการสือ่สารเข้ามาเก่ียวข้องทัง้สิน้ 
 ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม เป็นธุรกิจที่ก าลงัเจริญเติบโต และมีการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง จึงท า
ให้การด าเนินธุรกิจ แตล่ะองค์กรตา่งเสาะแสวงหากลยทุธ์การตลาด เพื่อให้องค์กรสร้างผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงต้องน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาใช้ในหน่วยงาน
และมีการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง มีการยกระดบัคณุภาพให้สงูขึน้ ราคาไมแ่พง และการให้บริการท่ีรวดเร็ว
และประทบัใจ เพื่อเป็นทางเลอืกให้แก่ผู้บริโภค สามารถตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิตและความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทัง้ยงัมีการวางแผนกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะให้เหนือคู่แขง่ 
เพื่อดึงดดูผู้ ใช้บริการให้หนัมาเลือกซือ้หรือใช้บริการกบัองค์กร รวมถึงการให้บริการที่มีคณุภาพ เป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคยคุใหมม่ีความต้องการอยา่งยิ่ง การขยายสถานีสญัญาณให้ครอบคลมุพืน้ที่ตา่งๆ ทัว่ทกุภมูิภาค 
รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้ผู้บริโภคจดจ าและกลบัมาซือ้ซ า้หรือมาใช้บริการในครัง้ต่อไป 
เป็นอีกวิธีการที่แต่ละองค์กร น ามาปรับใช้ในการแข่งขนัการด าเนินธุรกิจ แต่ละองค์กรจึงต้องพฒันาการ
ให้บริการท่ีไมห่ยดุนิ่ง 
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) หรือ แคท เทเลคอม (CAT Telecom) ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคม ทกุลกัษณะ ทกุประเภท รวมถึงกิจการ ที่ต่อเนื่องหรือ
ใกล้เคียงกัน หรือที่เก่ียวกับ หรือซึ่ง เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และ ให้บริการ
ทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทัง้ใน ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศซึ่ง บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)ได้มีการพฒันาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รองรับความต้องการยคุเทคโนโลยีดิจิตอล 
ในหลากหลายบริการ ต่อยอดจากการให้บริการโครงข่ายเพื่อการสื่อสารข้อมลู และอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็น
ธุรกิจหลกั สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ และ
รักษาตลาดเดิมไว้ได้ โดยการพฒันาวงการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
โดยการสร้างนวัตกรรมต่อยอดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่ หรือ
อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ อนัจะน าไปสู่การเติบโตของภาค
ธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ถือเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคญั (กสท โทรคมนาคม. 2557) 
 ในยคุปัจจบุนัธุรกิจการสือ่สาร ถึงแม้จะมีผู้ให้บริการเพียงไมก่ี่รายแตก็่มีการแขง่ขนัท่ีสงูมาก ท า
ให้ผู้ ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ให้ได้มากที่สดุ จ าก
รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ประด้วย 3 ตลาด ดงันี ้
 1. ตลาดบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีภายในประเทศมีผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีดงันี ้ 
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ภาพที่ 1สว่นแบง่ตลาดโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
ที่มา : ส านกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 
 หากค านวณสว่นแบง่ตลาดจากจ านวนผู้ใช้บริการของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่พบวา่ กลุม่บริษัท 
เอไอเอส (AIS) มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็น กลุ่มบริษัท ทรู (TRUE) มีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 31.0 กลุม่บริษัท ดีเทค (DTAC) มีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 23.0 ตามด้วยกลุม่ แคทเทเลคอม 
มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 1.92 และกลุม่บริษัท ทีโอที (TOT) มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 0.13 ตามล าดบั 
 2. ตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่ มีผู้ ให้บริการรายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด หรือ ทีไอซีซี (TICC) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ ทีโอที (TOT) 
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ให้บริการในช่ือแบรนด์ สามบีบี (3BB) และบริษัท แอด
วานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดัหรือ เอดบับิวเอ็น (AWN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สว่นแบง่ตลาดบริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู 
ที่มา: ส านกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 

TRUE
31%

TOT
0.13%

CAT Telecom
1.92%

AIS
43.8%

DTAC
23%

ส่วนแบ่งตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

TRUE TOT CAT AIS DTAC

3BB
32.4%

AWN
7.4%

Others
5.0%

TOT
17.5%

TICC
37.8%

ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

TOT AWN Others 3BB TICC
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 สว่นแบ่งตลาดจากจ านวนผู้ ใช้บริการ พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ทีไอซีซีสว่นแบ่งตลาด
สงูที่สดุ อยู่ที่ร้อยละ 37.8 ตามด้วย สามบีบีมีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 32.4  ทีโอทีมีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 
17.5 เอดบับิวเอ็นมีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 7.4 นอกจากนี ้ยงัมีผู้ ให้บริการรายย่อยอื่นๆ มีสว่นแบ่งตลาด
รวมกนัประมาณร้อยละ 5.0 
 3. ตลาดอินเทอร์เน็ตเคลือ่นท่ีมีโครงสร้างคล้ายกบัตลาดโทรศพัท์เคลือ่นที่ เนื่องจากผู้ให้บริการ
เสยีงในตลาดโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ก็จะมีบริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่นท่ีควบคูไ่ปด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 สว่นแบง่ตลาดบริการอนิเทอร์เน็ตเคลือ่นท่ี 
ที่มา : ส านกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 
 ส่วนแบ่งตลาดรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่าผู้
ให้บริการในกลุม่เอไอเอสมีสว่นแบง่ตลาดมากที่สดุที่ร้อยละ 46.4 ตามด้วยผู้ให้บริการในกลุม่ดีเทคมีสว่น
แบง่ตลาดร้อยละ 30.2 และผู้ให้บริการในกลุม่ บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั หรือ 
ทียซูี (TUC) มีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 21.1 ตามด้วยกลุม่บริษัทแคทเทเลคอมมีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 0.7 
และกลุ่มบริษัททีโอทีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.3 นอกจากนี ้ยังมีผู้ ให้บริการรายย่อยอื่นๆ มีส่วนแบ่ง
ตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 1.2 
 ด้วยสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ หลายบริษัทตา่งพยายามพฒันากลยทุธ์การแขง่ขนัตา่งๆเช่น 
การโฆษณา การส่งเสริมการขายรวมถึงโปรโมชั่นที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท เพื่อช่วงชิง
ต าแหน่งผู้น าการให้บริการด้านโทรคมนาคมและป้องกนัความเสี่ยงจากการที่คู่แข่งรายอื่นจะเข้ามาแยง่
ชิงลูกค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ น าตลาดอย่างกลุ่มบริษัทเอไอเอสซึ่ง มีการ
ให้บริการที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ ก็ต้องการที่จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและความเป็นผู้น าตลาด หรือกลุ่ม
บริษัททรูที่มีแนวโน้มสว่นแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ก็พยายามแยง่ชิงสว่นแบ่งทางการตลาดที่มี
การขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับสภาวะการ
แข่งขนัที่รุนแรงในอนาคต เพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิม และเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) จึงหนัมาใสใ่จในการสร้างภาพลกัษณ์และคณุภาพการให้บริการของบริษัทให้ดีขึน้ เพราะ
ภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร นบัว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการที่จะท าให้องค์กรมีช่ือเสียง และท าให้ประสบ

TUC
21.1%

AIS
46.4%

CAT Telecom
0.7%

TOT
0.3%

Other
1.2%

DTAC
30.2%

สว่นแบง่ตลาดอินเทอร์เน็ตเคลือ่นท่ี ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
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ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างคุณภาพด้านบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ สร้างความประทบัใจแก่ลกูค้าและให้ลกูค้า
มีความจงรักภกัดีในการใช้บริการของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  
 ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลกัษณ์และคุณภาพบริการของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ที่สง่ผลต่อความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการ เพื่อน าผลการศกึษาที่ได้มาเป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการแก้ไขปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และใช้เป็นข้อมลูในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายตา่งๆในการให้บริการเพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมได้อยา่งมี
ศกัยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์และคณุภาพบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ที่สง่ผล
ตอ่ความจงรักภกัดีของผู้ใช้บริการ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในแก้ไขปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ และใช้
เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายต่างๆในการให้บริการเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ ดีให้กบั
องค์กร 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาในครัง้นี ้ได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์ขององค์กร คณุภาพบริการ และ
ความจงรักภกัดีของผู้ใช้บริการ ดงันี ้
 ภาพลักษณ์ขององค์กร ( Image) เป็นผลรวมระหว่างข้อเท็จจริง (Objective Facts) กับการ
ประเมินส่วนตวั (Personal Judgment) แล้วกลายเป็นภาพที่ฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ซึ่ง
อาจแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได้ เพราะภาพลกัษณ์นัน้ไม่ใช่เร่ืองของข้อเท็จจริงเพียงงอย่าง
เดียว แตย่งัเป็นเร่ืองของการรับรู้โดยบคุคลน าเอาความรูสกึสว่นตวัเข้าไปปะปนอยูใ่นข้อเท็จจริงด้วย การ
สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรจะต้องครอบคลมุในหลายเร่ืองด้วยกัน เพราะภาพลกัษณ์ขององค์กร 
(Corporate image) เป็นการรวมของการประสมประสานภาพลกัษณ์ของหลายสิง่หลายอยา่งเข้าด้วยกนั 
ซึ่งองค์ประกอบของภาพลักษณ์ มีดังนี  ้1) ด้านผู้ บริหาร (Executive) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีวิสยัทศัน์ มีนโยบายธุรกิจที่ดี ซื่อสตัย์สจุริต 2) ด้านพนกังาน (Employees) บคุลากรควร
มีทกัษะความรู้ มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี มีบคุลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่องาน 3) ด้านสินค้า (Product) 
ต้องมีคณุภาพ มีประโยชน์ตรงกบัข้อความโฆษณาที่เผยแพร่ 4) ด้านการด าเนินงาน (Business Practice) 
ควรมีการคืนก าไรสู่สังคมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 5) ด้านกิจกรรมสังคม (Social 
Activities) คือ การดูแลเอาใจใส่สงัคมร่วมกิจกรรมการกุศล หรือสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม 6) ด้าน
อุปกรณ์ในส านักงาน (Equipments and Stationeries) ได้แก่ เคร่ืองแบบพนักงาน อุปกรณ์ส านักงาน 
วสัดสุ านกังาน 7) ด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture) คือ วิธีการท างาน ค่านิยมของผู้บริหารและพนักงาน 
รูปแบบการด าเนินงานและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ แนวทางและนโยบายของการท างานประสานกบั
ผู้ อื่น  8) ด้านบรรยากาศ (Atmosphere) คือ การตกแต่งสถานที่ พนักงานต้อนรับต้องกิริยามารยาท
บคุลิกภาพที่ดี และมีความเป็นมิตร โดยเร่ิมตัง้แต่ความประทบัใจแรกจนถึงความประทบัใจสดุ ท้ายก่อน
จากไป (เสรี วงษ์มณฑา, 2543) 
 คณุภาพบริการ (Service Quality) เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ หรือระดบั
ความสามารถของผู้ ให้บริการส่งผลท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการที่ได้รับ (วีรพงษ์  
เฉลมิจิระรัตน์, 2543) ประกอบด้วย 5 ด้านหลกัดงันี ้ 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 
ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น อาคาร บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ความ
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น่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสญัญาที่ให้ไว้กับผู้ ใช้บริการ 3) การ
ตอบสนองต่อผู้ ใช้บริการ (Responsiveness) ความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการ ผู้ ใช้บริการสามารถ
เข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ 4) การให้ความมั่นใจแก่ผู้ ใช้บริการ 
(Assurance) ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้กับผู้ ใช้บริการ 5) การเข้าใจและรู้จัก
ผู้ ใช้บริการ (Empathy) ความสามารถในการดแูลเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการตามความต้องการที่แตกต่างของ
ผู้ใช้บริการแตล่ะคน (Parasuramam, Ziethaml, and Berry, 1990) 
 ความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการ (Customers' Loyalty) คือ ความเก่ียวข้องหรือความผกูพนัที่มี
ตอ่ตราสนิค้า ร้านค้า ผู้ผลติ การบริการหรืออื่นๆ ที่อยูบ่นพืน้ฐานของทศันคติที่ชอบพอ หรือการตอบสนอง
ด้วยพฤติกรรมอยา่งการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินค้า และการซือ้สนิค้าซ า้ๆ(ธีรพนัธ์โลท่องค า , 
2550) โดยปัจจยัที่ใช้วดัความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการ มีดงันี ้1) การบอกตอ่ (Word of Mouth) เป็นการ
พูดถึงความประทับใจในสิ่งที่ดีเก่ียวกับการบริการ และแนะน า สนับสนุนให้ผู้ อื่นใช้บริการนัน้ด้วย  
2) ความออ่นไหวตอ่ราคา (Price Sensitivity) การท่ีผู้ใช้บริการยินยอมที่จะจ่ายคา่บริการในราคาที่สงูกวา่
องค์กรอื่น ที่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการได้เช่นเดียวกนั และไม่มีปัญหาในการขึน้
ราคาค่าบริการ  3) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) การร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิด
ปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดขึน้ ซึง่สว่นนีเ้ป็นการวดัถึงการตอบสนองตอ่ปัญหาของลกูค้าอีกทางหนึง่ 4) 
ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) เป็นการเลอืกบริการนัน้ๆ เป็นตวัเลอืกแรกในการตดัสนิใจซือ้บริการ 
(Parasuramam, Ziethaml, and Berry,1996)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ ภาพลักษณ์ขององค์กร คุณภาพบริการ และความ
จงรักภกัดีของผู้ใช้บริการ น ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่4 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจยัเชิงเอกสารโดยศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมลูจากหนงัสือ  บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์  
เอกสารเผยแพร่ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนข้อมลูในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องทัง้
ของไทยและตา่งประเทศ โดยน ามาสรุป วิเคราะห์และ อภิปรายผล 
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ผลการศึกษา 
 การที่องค์กรให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์และคณุภาพบริการนัน้ เพราะเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อ 
ความภกัดีของผู้ใช้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อมจะเห็นวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัผู้ใช้บริการที่มี
ความพึงพอใจ จะเกิดความไว้วางใจ และใช้บริการซ า้จนเกิดความผกูพนั และยินดีที่จะใช้บริการในครัง้
ต่อไป และจากการศกึษายงัพบวา่การมีภาพลกัษณ์ที่ดีก็เป็นปัจจยัที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะเป็นเคร่ือง
สะท้อนถึงการยอมรับเช่ือถือในตราสินค้าและช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง รวมถึง
สง่ผลตอ่ความภกัดีของผู้ใช้บริการ โดยสามารถอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญัได้ดงันี  ้
 1.  ภาพลกัษณ์ขององค์กรมีผลต่อความภกัดีของผู้ ใช้บริการ กลา่วคือ องค์กรใดที่มีการบริหาร
จดัการท่ีดี โปร่งใสในทางการเงินสามารถตรวจสอบได้ (Pia, 2010) อีกทัง้การมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ถือได้วา่มีสว่นส าคญัตอ่การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีในสายตาของผู้มาใช้บริการ (Wu, 2011)นอกจากนัน้การ
มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีก็ถือเป็นสิ่งส าคญั เพราะผู้มาใช้ บริการของ
องค์กรนัน้มุง่เน้นนวตักรรมที่ทนัสมยัในการให้บริการ 
 2.  คุณภาพบริการมีผลต่อความภกัดีของผู้ ใช้บริการ เนื่องจากการบริการที่ดีมีคุณภาพย่อม
สร้างความนา่เช่ือถือ การเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว และทนัทว่งที (Aagja, & Garg, 2010) รวมถึงมุง่เน้นการ
ดแูลเอาใจใส ่ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจตอ่การบริการขององค์กร สร้างความพงึพอใจ และ
ความภักดีของผู้ ใช้บริการที่มีต่อองค์กร (Zaim, Bayyurt& Zaim, 2010) ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องดงันี ้
 เขมกร เข็มน้อย(2554) ศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์องค์กรและคณุภาพการบริการที่สง่ผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสงักัดเขตสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบริการของ
ธนาคารออมสินในสงักดัสมทุรสาครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าลกูค้าให้ความส าคญัในด้าน
ความน่าเช่ือถือมากที่สดุ รองลงมาคือด้านเช่ือมัน่ และให้ความส าคญัในด้านการตอบสนองน้อยที่สดุ 
ภาพลกัษณ์ขององค์กรของธนาคารออมสนิในสงักดัเขตสมทุรสาครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่
ลูกค้าให้ความส าคัญในด้านความรู้ และการกระท ามากที่สุด รองลงมาคือด้านความรู้สึก และให้
ความส าคญัด้านการรับรู้น้อยที่สดุ ความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อธนาคารออมสินในสงักดัเขตสมทุรสาคร
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าให้ความส าคญัในคณุสมบตัิของบริษัทมากที่สดุ รองลงมาคือด้าน
บุคลิก ตราสินค้า และให้ความส าคัญด้านการไว้วางใจในตราสินค้าน้อยที่สุด ความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรโดยรวมของธนาคารออมสินกับความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อธนาคาร โดยรวม
พบว่ามีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง ความสมัพนัธ์ด้านคณุภาพการบริการโดยรวมกบัความ
จงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ธนาคารออมสนิโดยรวมพบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง 
 ปรียาภรณ์ หารบรุุษ (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาภาพลกัษณ์และคณุภาพการใช้บริการ
ของโรงแรม ที่สง่ผลต่อการตัง้ใจใช้บริการซ า้โรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อภาพลักษณ์และ
คณุภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็น นกัท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติ 400 คน พบวา่คณุภาพการให้บริการและภาพลกัษณ์ตราสนิค้าของโรงแรมขนาดกลางสง่ผล
ต่อการตัง้ใจใช้บริการซ า้ของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อการตัง้ใจใช้บริการซ า้
ของโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัหวงัวา่จะเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ เพื่อน าไป
เป็นข้อมลูเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ คุณภาพบริการ ของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
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การแข่งขนั และสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึน้กับลูกค้า และเพื่อออกแบบปรับปรุงกระบวนการการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าตอ่ไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ปัจจัยทางจิตวิทยา และความ
จงรักภกัดีของผู้ รับบริการ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในจงัหวดชมุพร เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการ
บริการ ให้พฒันาคณุภาพการบริการที่ดีขึน้สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาของผู้ รับบริการ 
ที่ท าให้เกิดความจงรักภกัดีของผู้ รับบริการ การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสาร  ผลการวิจยัพบว่าการ
รับรู้คุณภาพการบริการที่ดี ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ รับบริการซึ่งท าให้เกิดความจงรักภกัดีของ
ผู้ รับบริการ  
ค าส าคัญ:คณุภาพการให้บริการ, ปัจจยัจิตวิทยา, ความจงรักภกัดี, ผู้ รับบริการ 
 

Abstract 
 The purposes of this research are study on service quality, psychological factor and 
customer’s loyalty of sub-district health promoting hospital in Chumphon province. Research 
result willapply and develop service for customers in requirement about customer’s 
psychological make loyalty to customer. This research is paper’s research then research of 
result told knowing of good service quality effect to satisfaction. It cause customer loyalty. 
Keywords: Service quality, Psychological factor, Loyalty, Customer 
 
บทน า 
 สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของสงัคมในประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งเต็ม
ตวั มีปัญหาสขุภาพที่เป็นโรคเรือ้รังเพิ่มขึน้ และมีความซบัซ้อนของปัญหาสขุภาพมากขึน้ ท าให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญปัญหาสุขภาพทัง้ที่เป็นโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ลกัษณะปัญหาสุขภาพมีแนวโน้ม
สมัพนัธ์กบัปัจจยัทางด้านพฤติกรรม และปัจจยัทางสงัคมเพิ่มมากขึน้ (The World Health Report. 2008) 
ซึ่งลกัษณะดงักล่าวท าให้หน่วยบริการระดบัปฐมภูมิมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
หนว่ยบริการระดบัปฐมภมูิมีหน้าที่และรับผิดชอบ จดับริการให้ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน และ
เช่ือมโยงกิจกรรมด าเนินงานด้านสขุภาพต่างๆ ให้ต่อเนื่อง มีลกัษณะเป็นองค์รวม ผสมผสาน ประชาชน
เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และมีระบบให้ค าปรึกษาและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย
ยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.)  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สขุภาพเพิ่มมากขึน้ โดยยทุธศาสตร์ที่ส าคญัในการปฏิรูประบบ คือการเปลี่ยนการด าเนินงานที่เน้นการ
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รักษาพยาบาลแบบตัง้รับ มาเป็นการด าเนินงานเชิงรุกเน้นการส่งเสริมให้มีการสร้างสขุภาพของบคุคล 
ครอบครัว และชมุชน โดยถือหลกัที่วา่ “สขุภาพดี สงัคมดี ไมม่ีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง”  
 การให้บริการในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลจะเน้นการให้บริการให้เชิงรุก โดยบริการ
เชิงรุกดงักลา่วสามารถ แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ (มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ. 2552) คือ การบริการเชิงรุก
ในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว (One stop service) เป็นการ
ให้บริการแบบครบวงจร ทัง้ด้านการรักษา สง่เสริมสขุภาพ และปอ้งกนัโรคแบบองค์รวม โดยจัดไว้ส าหรับ
ทุกกลุ่มวยั เช่น สตรีมีครรภ์ หญิงหลงัคลอด เด็ก 0-5 ปี เด็ก 6-12 ปี วยัรุ่น วยัท างาน ผู้สงูอายุ ผู้พิการ 
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง เน้นการให้ค าปรึกษา การให้สขุศกึษา ร่วมกบัการตรวจสขุภาพในเชิงรุกส าหรับกลุม่เสี่ยง
ต่างๆ  เพื่อให้มีความรู้ มีทศันคติที่เหมาะสม น าไปสูพ่ฤติกรรมสขุภาพที่ถกูต้อง และการให้บริการเชิงรุก
ในชุมชน ประกอบด้วย การคดักรองสขุภาพ การสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การดูแล
ผู้ ป่วยที่บ้านและชมุชน การดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอายรุะยะสดุท้ายของชีวิตการสร้างการมีสว่นร่วมของของ
ครอบครัว ชมุชน กลุม่เครือขา่ยสขุภาพ และองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน บคุลากรในโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพต าบล การด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภมูิที่อยูใ่นรูปแบบโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 
ได้แก่การบริการสาธารณสขุที่ผสมผสานทัง้ด้านการสง่เสริม การควบคมุป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสภาพ รวมทัง้การก าจัดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทัง้ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สงัคม ในพืน้ท่ีที่รับผิดชอบ (มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ. 2552) นอกจากการด าเนินงานตามภาระงานแล้ว 
การพัฒนาคุณภาพบริการก็ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยบริการ ในการสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้ รับบริการ หวัใจที่เป็นคณุภาพของหนว่ยบริการปฐมภมูิ คือ ต้องเป็นบริการองค์รวมตอ่เนื่อง ผสมผสาน
และสนบัสนนุการพึง่พาตนเองของประชาชนแบบสมดลุ ซึง่คณุสมบตัิเหลา่นีเ้ป็นหลกัการให้ผู้ให้บริการใช้
เป็นฐานในการด าเนินงานบริการในทกุด้านของหน่วยบริการปฐมภมูิ ในการดแูลประชากรแต่ละคนหรือ
แต่ละกลุม่ โดยการบรูณาการด้านการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟู
สขุภาพไปพร้อมกนั และกระบวนการด าเนินงานต้องค านงึถึงมิติทางด้านจิตใจ สงัคม และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนหรือผู้ รับบริการด้วย (มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ. 2552) 
 จงัหวดัชุมพรได้พฒันาและจดัระบบบริการที่มีคณุภาพมาตรฐานครอบคลมุประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ โดยจัดท าแผนพฒันาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พฒันาระบบสขุภาพของเขตสขุภาพท่ี 11 และพฒันาระบบบริการสขุภาพในภาพรวมของทกุระดบับริการ
ในเครือขา่ยและการเช่ือมโยงกนัระหวา่งเครือขา่ย มีการพฒันาสขุภาพในศนูย์สขุภาพชมุชนเมือง (ศสม.) 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (ระดบั P) โรงพยาบาลชมุชน (ระดบั F2-3 M2) และโรงพยาบาลทัว่ไป 
(ระดบั S) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสขุใกล้บ้าน เพิ่มความครอบคลมุในการได้รับบริการ
สาธารณสขุอยา่งทัว่ถึง และลดความแออดัในการเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลทัว่ไป 
ท าให้ผู้วิจยัสนใจถึงจ านวนของผู้ รับบริการในเขตรับผิดชอบที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบลซึ่งตรงกบัตวัชีว้ดัของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัชมุพร ได้ตัง้เป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 ไว้
ว่า ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ร้อยละ 80 มาใช้บริการผู้ ป่วยนอก 
ซึง่ผลงานการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 แสดงไว้ในตาราง ดงันี ้  
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ตารางที่  1 แสดงจ านวนประชากรในเขตรับผิดชอบมาใช้บริการผู้ ป่วยนอกที่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบล ในจงัหวดัชมุพร ในปีงบประมาณ 2561 

อ าเภอ จ านวนประชากร
ในเขตรับผิดชอบ 

จ านวนผู้รับบริการ อัตราร้อยละของการใช้บริการ
ในเขตรับผิดชอบ 

เมืองชมุพร 108,656 75,121 69.14 
ทา่แซะ 73,597 56,213 76.38 
ปะทิว 32,653 24,442 75.38 
หลงัสวน 48,582 35,254 72.57 
ละแม 20,228 15,199 75.14 
พะโต๊ะ 13,834 11,002 79.53 
สวี 58,872 42,392 72.01 
ทุง่ตะโก 16,221 12,544 77.33 

รวม 372,415 272,167 73.08 
ที่มา : ระบบคลงัข้อมลูการแพทย์และสขุภาพ (2562) 
 
 จากสถิติการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ในปีงบประมาณ 2561 แสดงให้เห็น
ว่าการเข้าใช้บริการผู้ ป่วยนอกของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ใน
จงัหวดัชมุพร มีอตัราการใช้บริการในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในรวมทัง้จงัหวดัน้อยกวา่ ร้อยละ 
80 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ตลอดจนมาตรฐานการบริการสุขภาพที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนทกุกลุม่เป้าหมายเข้าถึงประโยชน์ของระบบบริการปฐมภมูิอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม
และเป็นธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ในการดูแลสขุภาพ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์คุณภาพการ
ให้บริการปัจจยัจิตวิทยา และความจงรักภกัดีของผู้ รับบริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ในจงัหวดั
ชมุพร  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ปัจจัยทางจิตวิทยา และความจงรักภักดีของผู้ รับบริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวดชุมพรรวมถึงแนวทางการบริการ ให้พัฒนาคุณภาพการ
บริการที่ดีขึน้สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาของผู้ รับบริการ ที่ท าให้เกิดความจงรักภกัดี
ของผู้ รับบริการ 
 
วิธีการศึกษา 
 วิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสาร โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูจาก หนงัสือ บทความ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐและเอกชน บทวิเคราะห์ รวมทัง้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องทัง้ของไทยและต่างประเทศ โดยน ามาสรุป 
วิเคราะห์และอภิปรายผล 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 การพฒันาคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสขุภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสขุ มีระบบสขุภาพยัง่ยืน หน้าที่ส าคญัของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล คือการ
จดัระบบบริการท่ีครอบคลมุประชากรทกุเพศทกุวยั จึงควรมีการพฒันาระบบคณุภาพการบริการทัง้ในเชิง
รับและเชิงรุกเพื่อสามารถเช่ือมโยงระบบการบริการและข้อมลูสขุภาพที่เช่ือมโยงกบัโรงพยาบาลแม่ขา่ย
อย่างเหมาะสมเป้าหมายของระบบการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิคือการกระตุ้นให้หน่วย 
บริการปฐมภูมิเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ ปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิผู้ บริหาร และ
ผู้ เก่ียวข้องในระดบัอ าเภอ และเครือข่ายบริการปฐมภมูิ(CUP) ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องและชมุชน 
เพื่อพฒันาระบบบริการปฐมภมูิให้ตอบสนองความต้องการความจ าเป็นด้านสขุภาพของประชาชน และ
น าไปสูก่ารมีสขุภาพดีชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จงัหวดัชุมพรได้พฒันาและจดัระบบ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลมุประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยจัดท าแผนพฒันาระบบ
บริการสขุภาพ (Service Plan) ที่สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาระบบสขุภาพของเขตสขุภาพที่ 11 และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพในภาพรวมของทุกระดบับริการในเครือข่ายและการเช่ือมโยงกันระหว่าง
เครือขา่ย มีการพฒันาสขุภาพในศนูย์สขุภาพชมุชนเมือง(ศสม.) โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (ระดบั 
P) โรงพยาบาลชุมชน (ระดบั F2-3 M2) และโรงพยาบาลทัว่ไป (ระดบั S) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสขุใกล้บ้าน เพิ่มความครอบคลมุในการได้รับบริการสาธารณสขุอยา่งทัว่ถึง และลดความแออดั
ในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลทัว่ไป ดงันัน้การศึกษาครัง้นีจ้ึงมุ่งศึกษาตวัแปร 
คณุภาพการให้บริการ (Service Quality) ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1991) ประกอบด้วย 
1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ความเช่ือถือไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อลกูค้า 4การให้ความ
เช่ือมัน่ตอ่ลกูค้า 5) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้ รับบริการ ด้านปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological 
factors) ของ Schiffman and Kanuk (2010) ประกอบด้วย 1) การจูงใจ 2) การรับรู้ 3) การเรียนรู้ 4) 
บุคลิกภาพ 5) ทัศนคติ และความจงรักภักดีของผู้ รับบริการ (Loyalty Theory) ของ Oliver (1999) 
ประกอบด้วย 1) ความพงึพอใจ 2) การกลบัมาใช้บริการซ า้ 3) แนะน าบอกตอ่ ได้ผลการศกึษาคือ การรับรู้
และการเรียนรู้คุณภาพการบริการที่ดี มีผลท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการสขุภาพในระดบัมาก 
ทัง้นีก้ารเกิดความพงึพอใจตอ่การบริการนัน้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากทกุด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ด้านพฤติกรรมบริการ สว่นปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์
กบัความพึงพอใจในคณุภาพบริการสขุภาพ ความพึงพอใจต่อคณุภาพบริการสขุภาพด้านความสะดวก
สถานที่ในการให้บริการ และ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการรับบริการ การที่ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ท าให้เกิดการกลบัมาใช้บริการซ า้และมีการแนะน าบอกต่อ ซึ่งแสดงถึงความจงรักภกัดีของ
ผู้ รับบริการ 
 
สรุป 
 การรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีของผู้ ใช้บริการ นอกจากนี ้
กระบวนการรักษาความรับผิดชอบต่อสงัคม และความไว้วางใจเป็นตวัแปรที่ส าคญัของความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บริการ โครงสร้างพืน้ฐานคณุภาพของบคุลากรกระบวนการรักษาภาพลกัษณ์และความไว้วางใจ
เป็นตวัแปรพยากรณ์ที่ส าคญัของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนัน้ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
ก็สามารถท านายความจงรักภกัดีของผู้ใช้บริการได้เช่นกนั ทัง้นี ้ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการเป็นตวัแปร
สง่ผ่านแบบบางสว่น ต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพการให้บริการ และความจงรักภกัดีของผู้ ใช้บริการ
คณุค่าที่รับรู้และคณุภาพบริการสง่ผลทางบวกตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า และความพงึพอใจของลกูค้า
สง่ผลตอ่จงรักภกัดีตอ่โรงพยาบาล 
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ดงันัน้ผู้บริหาร ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพบริการ เพื่อสร้างแรงจงูใจในการมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล สร้างการรับรู้เรียนรู้ตอ่คณุภาพบริการที่ดี เพื่อให้ผู้ รับบริการเกิดความ
เช่ือถือ ยอมรับ และกลบัมาใช้บริการซ า้จนกระทัง่แปรเปลี่ยนสมัพนัธภาพไปสู่ความภกัดีในระยะยาว
ตอ่ไป 
 
ค าขอบคุณ 
 งานวิจัยฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสงูจากดร.กิตติ  แก้วเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้ วิจัยตระหนักถึงความตัง้ใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
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บทคดัย่อ 

  การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ สภาพปัจจุบนัและ
ความสมัพนัธ์ขององค์กร บคุลากร กระบวนการในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ และความส าเร็จในการบริหาร
ลกูค้าสมัพนัธ์ เนื่องจากการสร้างกลยุทธ์การบริการลกูค้าสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือที่มีความส าคญัในการ
รักษาลูกค้าท าให้เกิดความจงรักภักดีและเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้สามารถ
ด าเนินกิจการและอยูร่อดภายใต้สภาวะการแข่งขนัที่สงูสถานประกอบการจึงต้องพฒันาการบริหารลกูค้า
สมัพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยการศึกษาความต้องการของผู้มาใช้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มาใช้บริการได้ เพราะ ความต้องการของผู้มาใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัของการบริหาร
ลกูค้าสมัพนัธ์ และปัจจยัสว่นบคุคลในด้าน เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพและรายได้ / เดือน เพราะ 
เป็นสว่นหนึง่ในการตดัสินใจเข้าพกัและเลอืกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดความพงึพอใจสงูสดุตอ่ลกูค้า 
ค าส าคัญ: การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์, โรงแรม, รีสอร์ท 
 

Abstract 
 The object of this research paper was to study customer relationship management 
strategies current conditions and organizational relationships personnel customer relationship 
management process and success in customer relationship management. Since creating 
customer relationship management strategies is an important tool in retaining customers causing 
loyalty and creating a competitive advantage. Making it able to operate and survive under highly 
competitive conditions. Therefore, enterprises must develop more effective customer 
relationship management. By studying the needs of customers to be able to meet the needs of 
customers because customer needs are constantly changing. According to studies, it has been 
found that customer relationship management strategies consist of key components of customer 
relationship management and personal factors in sex, age, education level, occupation and 
income because is part of the decision to stay and choose to use hotels and resorts to be able 
to work efficiently and achieve maximum customer satisfaction. 
Keywords: customer relationship management, hotel, resort  
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บทน า 
 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่มกีารเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยในช่วงปี 2559 -
2560 มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติที่เดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวในประทศไทยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในแตล่ะปี ซึง่เป็นผลมาจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เช่น การยกเว้นวีซ่าและลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ให้แก่นกัท่องเที่ยวจ านวน 21 ประเทศ, การเป็นเจ้าภาพจดังานประชุมนานาชาติ เป็นต้น เหล่าเป็นล้วน
เป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ส าหรับสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวของประทศไทยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2560 พบว่าภาพรวมของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ขยายตวัร้อยละ 4.41 โดยเดือนที่มีนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวขยายตวัสงูสดุ คือ เดือนมิถนุายน มีการขยายตวั
ร้อยละ 11.43 ซึ่งเป็นผลมาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การกลบัมาของนักท่องเที่ยวจีนจากนโยบายการ
ปราบปรามทวัร์ศนูย์เหรียญ และการฟืน้ตวัของนกัทอ่งเที่ยว 
 
 ล้านคน จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือน 

 
ที่มา: กรมการทอ่งเที่ยว  
  
 ด้านสถานที่พกัแรมในประเทศไทยมีจ านวนโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทัง้หมดจ านวน 
17,291 แหง่ เพิ่มขึน้จาก 16,559 แหง่ จากสิน้ปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.42 โดยภาคที่มีโรงแรมและรีสอร์ท
ที่สดุ คือ ภาคใต้ มีจ านวนทัง้หมด 5,487 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของจ านวนโรงแรมและรีสอร์ททัง้หมด 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั นอกจากนีภ้าคที่มีจ านวนห้องพกัสงูเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ ภาคใต้ มีจ านวน 
214,750 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของจ านวนห้องพักทัง้หมด รองลงมา คือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคกลาง ตามล าดบั
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
ที่มา : กรมการทอ่งเทีย่ว 
 
 เมื่อการท่องเที่ยวมีการขยายตวัและมีจ านวนนกัท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพราะ มีจ านวลมลูคา่เงินมหาศาลที่มาจากการทอ่งเที่ยว โดยอสุาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในปี 2560 สร้างรายได้รวมที่ 2.76 ล้านล้านบาทและคิดเป็นสดัส่วน 20% ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ มีรายได้มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท โดยคิดจากจ านวน
นักท่องเที่ยวประมาณ 35 ล้านคน และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 9.5 แสนล้านบาท ซึ่งจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เป็นตวัแปรส าคญั คือ นกัท่องเที่ยวชาวจีนที่
ครองสดัสว่น 1 ใน 3 ของนกัทอ่งเที่ยวทัง้หมด (ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์) 
 ปัจจุบันธุรกิจด้านการบริการมีการขยายตัวมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมี
อัตราการขยายตัวสูงขึน้ผู้ ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจึงต้องศึกษากลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ที่มีอยูม่ากได้ ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทจะต้องท าการวางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดและการด าเนินงานอย่างมีแบบแผนเพื่อสามารถต่อสู้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะการวางแผนกลยทุธ์ทางด้านความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพราะ เป็นกลยทุธ์หนึง่ที่จะสามารถท าให้
ลกูค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้กบัลกูค้าได้อย่างต่อเนื่องทัง้ต่อลกูค้าและผู้ประกอบการ
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โรงแรมและรีสอร์ทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและเป็นการสร้างทศันคติที่ต่อ
โรงแรมและรีสอร์ทและการให้บริการของโรงแรมและ  รีสอร์ท การด าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การตลาดด้านการบริการเพื่อเป็นการรักษาลูกค้าไว้ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
สามารถท าก าไรให้โรงแรมและรีสอร์ทได้แท้จริง โดยการสร้างการตลาด เช่น การให้ส่วนลด การให้
โปรแกรมสะสมการเข้าพกัแก่ลกูค้า เป็นต้น  
 ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจที่ตัง้ขึน้เพื่อให้บริการผู้ที่เดินทางในด้าน ที่พกัอาศยั อาหาร
และบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัท่ีพกัอาศยั ด้านการทอ่งเที่ยวธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทถือวา่มีความส าคญั
ตอ่อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก ธุรกิจที่พกัแรมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอนัดบัหนึง่ จงัหวดั
ชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้และเป็นเมืองที่มีชายฝ่ังติดกับอ่าวไทยมีความยาว 200 กิโลเมตรและมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทัง้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ังด้วยความหลากหลาย
ทางด้านการท่องเที่ยวท าให้นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัชุมพร 
ท าให้เกิดธุรกิจทางด้านการทอ่งเที่ยวมากมาย เช่น ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านจ าหนา่ยของ
ที่ระลกึ การคมนาคมและการขนสง่ เป็นต้น ธุรกิจประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโต
เป็นอยา่งมาก  
  
1. อ าเภอปะทิว 32 แหง่   2. อ าเภอทา่แซะ 28 แหง่ 
3. อ าเภอเมือง 133 แหง่   4. อ าเภอสวี 13 แหง่ 
5. อ าเภอทุง่ตะโก 6 แหง่   6. อ าเภอพะโต๊ะ 1 แหง่ 
7. อ าเภอหลงัสวน 34 แหง่   8. อ าเภอละแม 6 แหง่ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษากลยทุธ์การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ของธุรกิจที่พกัแรมในจงัหวดัชมุพร 
2. เพื่อศกึษากลยทุธ์การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ของธุรกิจที่พกัแรมในจงัหวดัชมุพร 
3. เพื่อศกึษากระบวนการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ของธุรกิจที่พกัแรมในจงัหวดัชมุพร 
4. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ของธุรกิจที่พกัแรมในจงัหวดัชมุพร 

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

 การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ หรือ Customer Relationship Management (CRM) มีต้นก าเหนิดมา
จากหลกัพืน้ฐานของการตลาดเชิงสมัพันธ์ หรือ Relationship Marketing ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
ลกูค้าขององค์กรถกูมองว่าเป็นสินทรัพย์หรือสว่นได้เสียขององค์กร การวดัผลส าเร็จขององค์กรจึงมีการ
พิจารณาถึงความพึงพอใจของลกูค้าและความจงรักภกัดีของลกูค้า ซึ่ง เป็นการวดัผลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
แนวคิดนีไ้ด้รับการยอมรับและน ามาใช้งานได้ดีถึงการบรรลเุป้าหมายทางด้านการตลาด ซึ่งสง่ผลท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบธุรกิจโดยรวมท าให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ 
การใช้สนิค้าหรือบริการ ตลอดจนทศันคติของผู้บริโภคที่มีตอ่สนิค้าหรือบริการเปลีย่นแปลงไปธุรกิจตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการได้มีการเอาแนวคิดการบริงานงานลกูค้าสมัพนัธ์มาใช้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุ เพื่อ
สร้างความประทบัใจ เพิ่มความภกัดีในตราสินค้าและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าปัจจบุนั รวมทัง้การ
แสวงหาลกูค้าใหม่และดงึดดูลกูค้าเก่ากลบัมาซือ้สนิค้า ดงันัน้ลกูค้าที่พอใจในองค์กรถือเป็นทรัพย์สนิท่ีมี
ค่าที่องค์กรควรรักษาไว้ เพราะ จะท าให้ก าไรของธุรกิจเพิ่มขึน้และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าที่
เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนัอยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว (Payne & Frow, 2005)  
 แนวคิดการบริการลกูค้าสมัพนัธ์เป็นการด าเนินธุรกิจให้ความส าคญักบัการรักษาความสมัพนัธ์
กบัลกูค้าให้อยู่กบัองค์กรระยะยาวและท าก าไรสงูสดุ ซึ่งแนวคิดดงักลา่วจะเกิดผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องมี
การผสานแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นการด าเนินธุรกิจที่ใ ห้ความส าคัญกับการรักษา
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ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้อยู่กบัองค์กรระยะยาวและท าก าไรสงูสดุ ซึ่งแนวคิดดงักลา่วจะเกิดผลส าเร็จได้
จ าเป็นต้องมีการผสานทัง้ยทุธศาสตร์ทางธุรกิจ การประสานงานทัง้จากสายงานสนบัสนนุ รวมทัง้การใช้
เทคโนโลยีและระบบข้อมลูสาระสนเทศในการขบัเคลือ่น เพื่อให้การด าเนินการบรรลผุล ดงันัน้ การบริหาร
ลกูค้าสมัพนัธ์จึงมีขอบเขตการท างานท่ีกว้างขวางและเป็นการผสานการท างานจากทกุภาคสว่นในองค์กร
ในการท่ีจะขบัเคลื่อน แนวคิดในการด าเนินการให้สมัฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม การวิจัยในครัง้นีจ้ึงได้ศึกษา
องค์ประกอบหลกัของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ ดงันี ้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเชิงเอกสารโดยการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูจากหนงัสอื บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารเผยแพร่ของหนว่ยงานรัฐบาลและเอกชน และข้อมลูเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง โดยการ
น าข้อมลูมาสรุป วิเคราะห์และอภิปรายผล เป็นการศกึษาโดยลกัษณะพหวุิธี (Multi – methodology) โดย
ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  
 การวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบสอบถามที่มีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
(Content validity) ของมาตรวดัค่าด้วย IOC โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงแรมและ       
รีสอร์ทท่ีน าการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์มาใช้ และมีสถานประกอบการตัง้อยูใ่นจงัหวดัชมุพร  
 การวิจยัเชิงคณุภาพ ด าเนินการหลงัจากการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ  
(In- depth interview) ผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบัตวัแปรในกรอบแนวคดิและ
สมมติฐานการวิจยัในการสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์เจาะลกึ  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ของโรงแรมและรีสอร์ทใน
จังหวดัชุมพร เพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในการบริหารให้ได้ประสิทธิภาพต่ององค์กรและผู้มาใช้
บริการ 

องค์ประกอบหลกัของการบริการลกูค้า
สมัพนัธ์ 

1. การติดตามลกูค้า 
2. สมัพนัธภาพกบัลกูค้า 
3. การบริหารการสือ่สารระหวา่งกนั 
4. การเข้าใจความคาดหวงัของลกูค้า 
5. การใช้อ านาจ 
6. การเป็นหุ้นสว่น 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้/เดือน 
 

การตดัสนิในเลอืกใช้บริการท่ีพกัใน
จงัหวดัชมุพรของนกัทอ่งเที่ยว 
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ผลการวิจัย 
 1.กลยทุธ์การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
 การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือทีมีความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์
ทเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าโรงแรมและรีสอร์ทสว่นใหญ่ได้หนัมาให้ความส าคญัและศึกษากลยทุธ์การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์มากขึน้ เนื่องจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สามารถเพิ่มคุณค่าด้วยการส ร้าง
ความสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัลกูค้าเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีต่อโรงแรมและรี
สอร์ทซึง่จะสง่ผลให้โรงแรมและรีสอร์ทมีก าไรท าให้สามารถด าเนินกิจการผา่นไปได้ภายใต้การแขง่ขนัท่ีสงู  
ในปัจจุบนัและอาจมีแนวโน้มสงูขึน้ในอนาคตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ โรงแรมและรีสอร์ทที่น ากล
ยทุธ์การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์มาใช้จะประสบความส าเร็จทกุราย เนื่องจากยงัมีหลาย ๆ ปัจจยัที่สง่ผลและ
เข้ามามีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
 องค์ประกอบของการติดตามลกูค้า การเสาะแสวงหาและศึกษาความต้องการของลกูค้าเพื่อ
สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่ลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ มาใช้บริการที่พักแรมท าให้เกิดความ
ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการซ า้ 
 องค์ประกอบของการสร้างสมัพนัธภาพกบัลกูค้าที่มาใช้บริการอย่างเป็นกนัเองและการสร้าง
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ในด้านยอดขายที่จะเกิดขึน้ในระยะยาวเมื่อลกูค้าเกิด
ความประทบัใจ  
 องค์ประกอบของการบริหารการสื่อสารมีการติดตอ่สื่อสารระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ
และการมีอธัยาศยัที่ดีกบัลกูค้า สง่ผลด้านการสือ่สารระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ รับบริการลดการผิดพลาด
ในการสือ่สาร การแลกเปลีย่นข้อมลู และการเก็บข้อมลูผู้ เข้าพกั 
 องค์ประกอบการเข้าใจความคาดหวงัของลกูค้าที่มาใช้บริการสถานท่ีพกัแรม สง่ผลด้านความ
คาดหวงัของลกูค้าในการได้รับการให้บริการที่ประทบัใจและได้รับบริการที่ดีที่สดุจากผู้ ให้บริการ ทัง้ใน
ด้านห้องพกั สิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เป็นต้น 
 องค์ประกอบการใช้อ านาจ เป็นการให้รางวลัแก่พนกังาน การสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน ส่งผลต่อการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการลูกค้าท าให้ลกูค้าเกิดความ
ประทบัใจ 
 องค์ประกอบการเป็นหุ้นสว่น การจดัหาวตัถดุิบจากแหลง่ที่ดี มีคณุภาพ น่าเช่ือถือและราคา
ยตุิธรรม สง่ผลให้ได้ผลติภณัฑ์ที่ดี มีคณุภาพมาให้บริการแก่ลกูค้าที่มาใช้บริการ   
 องค์ประกอบการท าให้เฉพาะเจาะจงบคุคล เป็นการมอบหมายและการแบ่งสายงานภายใน
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพโดยการแบ่งสายงานตามความถนดัของแต่ละ
บคุคล 
 สถานการณ์การทอ่งเที่ยว 
 ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวขยายตวัต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนและค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ความส าคัญกับการเดินทางท่องเที่ยว 
ภายในประเทศมากขึน้ โดยมีปัจจยัสรุปท่ีส าคญัมาจากเศรษฐกิจ ทัง้ในและตา่งประเทศเร่ิมฟืน้ตวั รวมทัง้
การออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวองภาครัฐ ส่งผลให้ในปี 2560 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวประมาณ 2.77 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10 จากปีก่อนโดยมีรายละเอียดตลาดท่องเที่ยวที่
ส าคญั ดงันี ้ตลาดนกัท่องเที่ยวต่างชาติขยายตวัลดลงจากปีก่อนท่ีขยายตวัคอ่นข้างสงู โดยนกัท่องเที่ยว
จากเอเชียและอาเซียนยงัเติบโตได้ดีซึง่เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงเติบโตท าให้มีก าละงใช้
จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ รวมทัง้ในคร่ึงปีหลงักระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของ
ตลาดจีนปรับตวัดีขึน้ประกอบกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้าไปท าตลาดเชิงรุกมากขึน้
ท าให้นกัท่องเที่ยวจากอินเดียและอเมริกาได้ขยายตวัคอ่นข้างสงูคาดวา่จะมีนกัท่องเที่ยวตา่งชาติจ านวน 
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34.4 ล้านคนขยายตวัร้อยละ 5.5 จากปีก่อนสร้างรายได้ 1.81 ล้านล้านบาท ตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ภายในประเทศขยายตวัตอ่เนื่องเป็นผลมาจากมาตรฐานการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวของภาครัฐเป็นส าคญั
อีกทัง้ต้นทุนท่องเที่ยวภายในประเทศยงัไม่สงูมากนกัทัง้ราคาน า้มนั เชือ้เพลิง ค่าโดยสารและค่าที่ พกั 
ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศสง่สญัญาณฟืน้ตวัถึงแม้วา่ในเดือนกนัยายนและตลุาคมจะ
เกิดภาวะฝนตกหนกัและน า้ท่วมในหลายพืน้ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และคาดว่าตลอดทัง้ปี 
2560 จะมีนกัท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 154 ล้านคน / ครัง้ ขยายตวัร้องละ 6.2 
สร้างรายได้ 0.96 ล้านล้านบาท แนวโน้มการทอ่งเที่ยวปี 2561 คาดวา่จะขยายตวั จากปี 2562  
 
อภปิรายผล 
 การที่ธุรกิจประสบความส าเร็จในด้านการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานมาจากผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทมีทัศนะในด้านการให้ความส าคัญกับองค์กรด้าน
บคุลากร โดยการใช้วิสยัทศัน์ของผู้บริการหรือเจ้าของกิจการมาเป็นแรงขบัเคลื่อนและการมีสว่นร่วมของ
พนกังานในกระบวนการ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์จึงประสบความส าเร็จมากกวา่การน าเทคโนโลยีราคา
แพงมาใช้รวมทัง้การให้ความส าคญักบัการมุ่งเน้นลกูค้าเป็นส าคญัและการสร้างวฒันธรรมทที่มุ่งเน้น
ลูกค้าเป็นส าคญั นอกจากนีเ้จ้าของกิจการยงัต้องให้ความส าคญัต่อการรักษาและสร้างสมัพนัธภาพ
ให้กับลกูค้าในระยะยาวมากกว่าการแสวงหาและเข้าถึงข้อมลูใหม่ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการน ากลยทุธ์การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์มาใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าท า
ให้การบริการของโรงแรมและรีสอร์ทมีคณุภาพมากขึน้และท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
 กระบวนการของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ผละผลส าเร็จของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ แสดงให้
เห็นว่า โรงแรมและรีสอร์ทสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัการรักษาความสมัพนัธ์เพื่อให้ลกูค้าปัจจบุนัอยูก่บั
องค์กรนานที่สดุและการดงึลกูค้าให้กลบัมาใช้บริการซ า้สว่นการขยายความสมัพนัธ์เป็นการเพิ่มความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าปัจจบุนัอยูก่บัองค์กรนานที่สดุและการดงึดดูลกูค้าให้กลบัมาใช้บริการซ า้ สว่นการขยาย
ความสมัพนัธ์เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กบัลกูค้า โดยผ่านขัน้ตอนการท างานที่กระชบัเพื่อการสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง และการท างานที่สนองตอบสิ่งที่ลกูค้าต้องการโดยผ่าน
หน่วยงานลกูค้าสมัพนัธ์ (Kim & Kim, 2009; Roh, Ahn & Han, 2005) นอกจากนีผ้ลการศึกษาแสดงให้
เห็นวา่การน า CRM มาใช้สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเป็นการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า ซึง่ความพงึ
พอใจเกิดจากการรับรู้คณุคา่ในบริการและความสมัพนัธ์ที่ดีมากกวา่ที่คาดหวงัไว้ โดยคณุค่าของลกูค้ามี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า ซึ่งการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าเป็นกลยทุธ์ที่ท า
ให้ธุรกิจได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทควรมุ่งเน้นผลส าเร็จด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการ
เรียนรู้ และการเจริญเติบโตไม่ใช่การมุ่งเน้นด้านการเงิน เนื่องจากผลส าเร็จในด้านท่ีไม่ใช่ด้านการเงินจะ
สง่ตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า การรักษาลกูค้า และการเจริญเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 
  2. การพฒันาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน การก าหนดกลยทุธ์การบริหารลกูค้า
สมพันธ์ โดยเน้นการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาลูกค้าแต่ละรายที่มี ความแตกต่างกัน และการสร้าง
วฒันธรรมภายในองค์กรที่มุง่เน้นการให้ความส าคญัแก่ลกูค้า โดนเปลีย่นจากการมุง่เน้นการหาลกูค้าใหม่
เป็นการมาเน้นการหาลกูค้าใหมค่วบคูไ่ปกบัการรักษาลกูค้าเดิมไว้ให้ยาวนาน   
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ของเทศบาลเมืองชุมพร วิจยัครัง้นีเ้ป็น
การศึกษาวิจัยเอกสาร(Documentary Research) โดยการทบทวนเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร 
ต ารา เอกสารราชการ บทวิเคราะห์ รวมทัง้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการมีวตัถปุระสงค์ 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลเมืองชุมพร 2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ด้านการบริหารการจดัการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเทศบาลเมืองชุมพร 3)เพื่อศึกษาประสิทธิผล
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลเมืองชุมพร ประชากรคือ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลเมืองชุมพรใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู เคร่ืองมือดงักล่าวผ่านการหาคณุภาพค่าความตรงโดยการใช้เทคนิค IOC และค่าความ
เช่ือมัน่ โดยการใช้วิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้เชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนมุานเพื่อหาคา่ความสมัพนัธ์ ประกอบด้วย การวิเคราห์ความถดถอยพหคุณู 
ค าส าคัญ ; การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์,องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

Abstract 
 This research is the human resource management of Chumphon town municipality. This 
research is a Documentary Research study by reviewing academic papers, articles, journals, 
texts, official documents, analyzes as well as concepts, theories related the management The 
purpose of this research is 1)Study the personal factors of local government organization in 
Chumphon municipality. 2)Study the management factors of local government organization in 
Chumphonmunicipality.3) Study the human resource management effectiveness of local 
government organization in Chumphon Municipality. The Population are the people of local 
government organizations in Chumphon Municipality. Chumphon Municipality. This research use 
survey questionnaires as a tool for data collection. This tool straightness quality determine by 
using IOC techniques, confidence values and using Cronbach's alpha coefficient method. This 
data analysis and statistics using descriptive analysis consists of frequency distribution. 
Arithmetic mean, percentage, standard deviation and inferential statistics to find the correlation 
value consisting of multiple regression analysis. 
Keywords : Human Resource Management , local government organizations 
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บทน า 
 ในปัจจบุนัการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ  ต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทัง้ภายในและภายนอกซึง่ท าให้องค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมป้อง หาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการปรับตวัเพื่อให้องค์การสามารถก้าวหน้า ด ารงอยูร่อดและแขง่ขนัได้ ซึง่องค์การใดจะ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในสถานการณ์ที่มีการแขง่ขนัสงูนีไ้ด้ จะต้องมีวิสยัทศัน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายนัน้ 
รวมทัง้สามารถน ากลยทุธ์ที่ก าหนดไปปฎิบตัิได้อยา่งเหมาะสม (โกวิทย์ มัน่คง,2560 : 15) 
 ทรัพยากรในการบริหารต้องใช้ทรัพยากรอนัเป็นปัจจยัที่จ าเป็นซึง่ในปัจจบุนัทรัพยากร องค์การ
บริหารยคุใหมป่ระกอบด้วยสิง่ที่ส าคญั8ประการ (8 M)ประกอบด้วย 

1.คน(Man) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
2. เงิน(Money) ส าหรับเป็นคา่จ้างและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ 
3. วสัดสุิง่ของ (Material) ได้แก่ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ และอาคารสถานท่ี 
4. การจดัการ(Management) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ 
5. ตลาด (Market) เป็นท่ีจ าหนา่ยสนิค้าและบริการ 
6. เคร่ืองจกัร(Machine)  ใช้ส าหรับผลติสนิค้าและบริการ 
7. วิธีการท างาน(Method) หมายถึง วิธีหรือขัน้ตอนในการท างาน 
8. เวลา(Minute) หมายถึง เวลาในการด าเนินงาน 

 การจดัการตลาดนัน้เป็นท่ียอมรับเป็นสากลวา่ คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคณุคา่ที่สดุในองค์การ จน
กลา่วได้วา่คนหรือทรัพยากรมนษุย์เป็นสนิทรัพย์ที่มีทัง้คณุคา่และเกียรติภมูิ ทัง้นีเ้พราะทรัพยากรมนษุย์มี
หน้าที่ “บริหาร ” ทรัพยากรอื่น ๆ จนกระทัง่กลายเป็นผลผลติ ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปแบบของสนิค้าหรือบริการ
ขึน้อยู่กบัประเภทและวตัถปุระสงค์ขององค์การ ดงันัน้องค์การใดที่สามารถสรรหา พฒันาและธ ารงไว้ซึ่ ง
บคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิที่เหมาะสม องค์การนัน้ย่อมมีศกัยภาพที่จะปฎิบตัิงาน
ได้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ (โกวิทย์ มัน่คง,2560 : 15) 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคญัที่จะน าความส าเร็จหรือความล้มเหลวมาสู่องค์การเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายขององค์การให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสดุได้ การเอาใจใสท่รัพยากรมนษุย์ใน
องค์การจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดบัสงูขององค์การที่ต้องให้ความส าคญั เข้าใจถึงความต้องการของ
บุคลากรทุกระดบั และต้องสามารถให้บุคลากรภายในองค์การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน มี
ความกระตือรือร้อนมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสดุแก่องค์การ(สภุาพร 
ใสสะอาด,2559 : 1) 
 ดงันัน้ทกุองค์การจึงจ าเป็นต้องมกีารบริหารการจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่เป็นปัจจยัหลกัของการ
ด าเนินงานขององค์การทุกองค์การ แต่เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรทดแทนได้ในบางครัง้เพราะมนุษย์มีสมอง ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และมีจิต
วิญญาณ ผู้บริหารองค์การทกุระดบัจึงต้องเข้าใจถึงความต้องการของบคุลากรของตนเอง ให้เกียรติและ
ปฏิบตัิต่อกนัด้วยดีอย่างมนษุย์ ให้ความส าคญักบัความยตุิธรรม ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน สิทธิ
เสรีภาพในองค์การ และคณุภาพชีวิตของบคุลากรในองค์การ ด้วยการบริหารจดัการให้ทรัพยากรมนษุย์
ในองค์การได้ใช้ศกัยภาพของตนเองได้สงูสดุท าให้องค์การบรรลตุามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 
ด้วยความมัน่คงและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ (Armstrong,2006) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลเมืองชมุพร  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง

ชมุพร  
3.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลเมืองชมุพร 
 
วิธีการศึกษา 
 วิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร(Documentary Reasearch) จากการทบทวนเอกสาร
วิชาการ บทความ วารสาร ต ารา เอกสารราชการ บทวิเคราะห์ รวมทัง้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการ
บริหารจัดการและการจัดการท่องเที่ยว รวมทัง้กฎระเบียบ ประกาศและข้อมูลที่เก่ียวข้องและน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการตีความเนือ้หา( Content Analysis) เพือ่ให้ได้กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนีมุ้่งที่จะศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลเมืองชุมพร รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลขององค์กร ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการของ
องค์กร ขณะเดียวกนัมุง่เน้นประสทิธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรเทศบาลเมืองชุมพร 
เพื่อให้เป็นข้อมลูในการก าหนดแนวทางส าหรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์
ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
ขอบเขตด้านเนือ้หาสาระ 

ปัจจยัสว่นบคุคลมีจ านวน 5 ด้านดงันี ้
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศกึษา 
รายได้ 
ต าแหนง่ 
ระยะเวลาในการท างาน 
ปัจจยัด้านการบริหารจดัการในด้านตา่ง ๆ จ านวน 3 ด้านดงันี ้
ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
ด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
ด้านภาวะผู้น า 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 ผลการศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของทรัพยากรมนษุย์พบวา่ 
 ด้านเพศ สรุปวา่ บคุลากรท่ีมีเพศตา่งกนั มีระดบัความคิดเห็นที่มีตอ่การบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์ของเทศบาลเมืองชมุพรแตกตา่งกนัและเมื่อพิจารณา พบว่าด้านการวางแผนทรัพยากรมนษุย์และ
ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนั(โกวิทย์ มัน่คง, 2560) 
 ด้านอาย ุสรุปวา่ บคุลากรท่ีมีอายตุา่งกนัมีระดบัความคิดเห็นที่มีตอ่การบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์ขององค์กรของเทศบาลเมืองชมุพรแตกตา่งกนั(โกวิทย์ มัน่คง, 2560) 
 ด้านระดบัการศกึษา สรุปวา่ บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ของเทศบาลเมืองชมุพรไมแ่ตกตา่งกนั(โกวิทย์ มัน่คง, 2560) 
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 ด้านรายได้ สรุปว่า บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในภาพรวมและรายได้ไม่
แตกตา่งกนั(โกวิทย์ มัน่คง, 2560) 
 ด้านต าแหนง่ สรุปวา่ บคุลากรท่ีมีต าแหนง่ตา่งกนั มีระดบัความคิดเห็นที่มีตอ่การบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ของเทศบาลเมืองชมุพรไมแ่ตกตา่งกนั(โกวิทย์ มัน่คง, 2560) 
 ด้านระยะเวลาในการท างาน สรุปว่า บคุลากรที่มีระยะเวลาในการท างานตา่งกนั มีระดบัความ
คิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลเมืองชุมพรไม่แตกต่างกัน(โกวิทย์ มัน่คง,  
2560) 
 ผลการศกึษาปัจจยัด้านการบริหารจดัการพบวา่ 
 ด้านการวางแผนด าเนินงาน พบว่า เทศบาลเมืองชุมพรมีการบรรลคุวามส าเร็จตามแผนพฒันา
หรือแผนโครงการ ตามมาด้วยการบรรลุความส าเร็จตามแผนปฏิบัติงาน รวมทัง้แนวโน้มผลการ
ด าเนินงานในอนาคตที่ดีด้วย (ธฤษณ ุรอดรักษา, 2553) 
 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่า เทศบาลเมืองชุมพรได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและ
ระบบการท างานอยา่งชดัเจน และสง่เสริมให้บคุลากรเกิดความร่วมมือค่อนข้างดี แตข่าดการสง่เสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือทกัษะระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล กา รมี
จิตส านึกในการปฎิบตัิงานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี (ธฤษณ ุ
รอดรักษา, 2553) 
 ด้านภาวะผู้น า พบว่า เทศบาลเมืองชุมพรมีผลการประเมินด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้
เพราะองค์กรได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ก าหนดเป้าหมายและจดุประสงค์การท างานไว้ได้เดน่ชดั 
รวมทัง้งการค านึงถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้ รับบริการ ทัง้ยงัได้ด าเนินการสนบัสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนที่ส าคญั นอกจากนัน้เทศบาลเมืองชุมพรยงัได้มีการด าเนินการแก้ไข
ในผลกระทบที่เกิดขึน้กบัประชาชนในท้องถ่ิน (ธฤษณ ุรอดรักษา, 2553) 
 ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อให้บุคลากรได้ใช้
ศกัยภาพของตนเองได้สงูสดุท าให้องค์กรบรรลตุามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความมัน่คง
และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครัง้นีเ้พื่อครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเทศบาลเมืองชุมพร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการบริหารการจดัการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลเมืองชมุพร 3.เพื่อศกึษาประสทิธิผลการบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลเมืองชมุพรสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัด้านการบริหารการจดัการ การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ สง่ผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการจดัการของเทศบาลเมืองชุมพร พบว่าผู้น ากลุม่จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์กว้าง
และสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของบคุลากรในองค์กร ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ
คาล์คที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดความสัมพันธ์ของคนงานและผู้ บริหารมี
จุดประสงค์เพื่อให้องค์การบรรลุจุดเป้าหมาย โดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคญักับการ
จัดการความสมัพนัธืที่ไม่ใช่เป็นการจัดการบุคคล มุ่งเน้นที่เป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์การ เมื่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความสมัพนัธ์ดงักล่าวก็จะเปลี่ยนไปด้วย โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัการทรัพยากรมนษุย์ควรมุ่งที่องค์การ สว่นบคุลากรขององค์กรแต่ละคนจะ
เป็นวตัถปุระสงค์รอง (สวรรยา นาควิรัตน์, 2559) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลเมืองชมุพร 
 ด้านการวางแผนการจดัการทรัพยากรมนษุย์ องค์กรควรมีการวางแผนอตัราก าลงั และสรรหา
บคุลากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานในต าแหน่ง เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพราะบคุลากรในแต่ละสาขาจะมีทางเลือกเก่ียวกบัต าแหน่งงานมากขึน้โดยเฉพาะงานที่ต้องการความ
เช่ียวชาญเป็นพิเศษ รวมทัง้การปรับโครงสร้างการบริหารให้ชดัเจน ไมซ่ า้ซ้อน  
 ด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ควรมอบหมายงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงานที่เหมาะสม เนื่องจากบางส่วนยงัมอบหมายงานไม่ตรงกับลกัษณะงานและ ลกัษณะเฉพาะ
ต าแหน่ง องค์กรควรสร้างความสามคัคีให้เกิดความร่วมมือในการท างานของบุคลากร ไม่ให้มีการแบ่ง
พรรคแบง่พวกสร้างวฒันธรรมในองค์กรเพื่อให้บคุลากรท างานได้อยา่งมีความสขุ เน้นการสร้างความสขุมี
การสร้างขวัญและก าลงัใจแก่บุคลากร เช่น พิจารณาเงินเดือน สวัสดิการตามผลงานที่ท า สนับสนุน
บคุลากรที่มีความสามารถหรือลงโทษบคุลากรให้เป็นระบบและเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ทัง้นีเ้พื่อ
รักษาบคุลากรท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองค์กรได้ยาวนานที่สดุ 
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์กรควรสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ยตุิธรรม โปร่งใสและเปิดโลกทศัน์ในการเป็นบคุลากรมืออาชีพ การสง่เสริมความก้าวหน้า และการพฒันา
งานด้านวิชาการและเทคโนโลยีของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเช่น การฝึกอบรมและพัฒนาทั กษะ
ภาษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการฝึกอบรมให้เกิดทกัษะความสามารถในการปฏิบตัิงานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ องค์กรควรให้อิสระในการปฏิบตัิงานเพื่อให้บคุลากรแสดง ความสามารถอยา่งเตม็ที่ 
โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับคนรุ่นใหม่จะต้องไม่ปิดกัน้ เพราะคนรุ่นใหม่มีศักยภาพ
หลากหลายที่ไมค่วรละเลย ในขณะเดียวกนัต้องสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพฒันาไปสู่
ความก้าวหน้าในสายงาน รวมทัง้ก าหนดมาตรการให้บุคลากรที่ได้รับการพฒันาแล้วได้น าความรู้มา
เผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้น า 
 ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงานองค์กรควรพิจารณาความดีความชอบของ บุคลากรอย่าง
ยตุิธรรม ผู้บริหารควรก ากบั ติดตาม ดแูลการปฏิบตัิงานและแก้ไขปัญหาของบคุลากร อย่างจริงจงัและ
ตอ่เนื่อง ควรมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน โดยใช้หลกัเกณฑ์ที่
ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมก าหนดขึน้ และน าผลการประเมินการปฏิบตัิงานมาใช้ในการ พิจารณาความดี
ความชอบอยา่งเป็นรูปธรรม  
 องค์กรควรมีการเตรียมการเชิงรุกในผลกระทบที่เกิดขึน้กับประชาชนจากการให้บริการ ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึน้นัน้อาจมาจากโครงการ แผนงาน หรือการปฏิบัติ ราชการ ท าให้มีผลกระทบต่อ
ประชาชน 
 องค์กรควรการก ากบัดแูลตนเองที่ดี เพื่อสง่เสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานหรือ
การประพฤติมิชอบในองค์กร 
 องค์กรควรมีการประชาสมัพนัธ์แผนงานตา่ง ๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือผู้ รับบริการ และ
ชมุชนในท้องถ่ินได้ทราบ ซึง่มีผลท าให้เทศบาลเมืองชมุพรด าเนินการหรือขอความร่วมมือกบัประชาชนได้
ง่ายขึน้ 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ศึกษาวิจยัขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร.มลัลิกา สบุงกช ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการ
ปรับแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บทความดังกล่าวนีส้มบูรณ์ รวมทัง้อาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ จังหวัดชุมพร ที่ให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาและการประสานงานตา่ง ๆ เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
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บทคดัย่อ 
 แนวทางการศึกษา การสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ โดยใช้ต้นทนุฐานกิจกรรม มีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศกึษาต้นทนุของสถาบนัฯ โดย
ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการของสถาบนัฯ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จากเอกสารทางการเงิน การสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและ
ผู้บริหาร จ านวน 6 คน การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร ใช้ทฤษฎีระบบต้นทนุฐานกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินการศึกษา ภายหลงัจากการรวบรวมข้อมูล ผู้ ศึกษาด าเนินการค านวณต้นทุนกิจกรรม มี  
4 ขัน้ตอน ได้แก่ แบ่งกลุ่มกิจกรรมและจ าแนกต้นทนุแต่ละกิจกรรม ก าหนดตวัผลกัดนัต้นทุนของแต่ละ
กิจกรรม ค านวณอตัราต้นทนุแตล่ะฐานกิจกรรม และจดัสรรต้นทนุให้แตล่ะผลิตภณัฑ์ แล้วจึงน ามาสร้าง
ต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการของสถาบนัฯ โดยใช้ข้อมลูที่ได้จากการค านวณต้นทนุฐานกิจกรรม 
จากการค านวณท าให้ทราบต้นทนุต่อกิจกรรม ระยะเวลาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง2561พบวา่
การบริหารจดัการอทุยานวิทยาศาสตร์ มีต้นทนุสงูที่สดุ 
ค าส าคัญ: การสร้างต้นแบบ, การก าหนดราคาการให้บริการ, ต้นทนุฐานกิจกรรม 
 

Abstract 
 The purpose of “The creation of service price prototype of Maejo University Business 
Incubator by using the Activity-Based Costing.” were studied the cost of Maejo University 
Business Incubator by using Activity-Based Costing and creation of service price prototype. 
Sampling data were collected in the 2017-2018 financial year and interviews were conducted 
with appropriate staff and Managing Director. To analyze organizational structures which was 
used concept of the Activity-based Costing method. After collected data, the result of research 
was found they were able to divide activities into 4 steps which included dividing activity groups 
and identifying costs for each activity, Determine the cost drivers for each activity, Calculate the 
cost of each activity base and allocating costs for each product. As the result above, used 4 
steps of Activity-based Costing calculation to create prototypes of service pricing of Maejo 
University Business Incubator. From the calculation, knowing the cost per activity The period 
from fiscal year 2017 to 2018 found that the management of the science park With the highest 
cost 
Keywords:The creation prototype, service price, Activity-Based Costing 
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บทน า  
 ตัง้แต่วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกในประเทศไทย รัฐบาลได้พยายามฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจ          
ของประเทศ ด้วยการสง่เสริมสงัคมไทยให้เป็นสงัคมผู้ประกอบการมากขึน้ ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดตัง้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา          
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร              
ในสถาบนัอดุมศึกษา สร้างช่องทางการน างานวิจยัและนวตักรรม พฒันาสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพฒันาประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ    
ในระยะยาว โดย สกอ. ได้ให้การสนบัสนนุการจดัตัง้หนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจฯ ดงักลา่ว ตัง้แต ่ปี 2548   ถึง
ปัจจบุนั รวม 78 หนว่ยงาน และมหาวิทยาลยัแมโ่จ้ คือหนึง่ใน 12 หนว่ยงานแรกที่ก่อตัง้ ใช้ช่ือวา่ “สถาบนั
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้” มีหน้าที่หลกัขบัเคลื่อนการท างานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ใหมโ่ดยมุง่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเป็นพืน้ฐาน ด าเนินการควบคูก่บัการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิทางปัญญาให้กบัมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้เป็นหนว่ยงาน
ด าเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
เครือข่ายภาคเหนือ ตลอดจนเป็นหน่วยงานเพื่อร่วมด าเนินการตอบภารกิจ ของรัฐบาล สร้างสงัคมของ
การเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลยั แห่งการประกอบการ การ
บริหารจดัการของสถาบนัฯ มุ่งเน้นการด าเนินการตามบทบาทของหน่วยงานในก ากบัที่มีการบริหารงาน
แบบวิสาหกิจ ที่ตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะพนัธกิจ ข้อที่ 1. ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทนัต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
และพนัธกิจข้อที่ 2. การน าผลงานวิจยั นวตักรรม และองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
ไปสูก่ารถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สงัคม (กลัย์ กลัยาณมิตร, 2560) 
 จากการที่สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ต่างจากหน่วยงานอื่น คือมี
การบริหารงานแบบวิสาหกิจ ต้องมีการบริหารจดัการหน่วยงานให้สามารถสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเอง
ได้เพื่อให้สามารถแข่งขนัและด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนและมัน่คง ในการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนั ข้อมลู    
ที่ส าคญัอย่างหนึ่งก็คือต้นทนุ ซึ่งระบบต้นทนุมีแนวคิดหลายแนวคิด แต่แนวคิดในลกัษณะระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรม (Activity Based  Costing) เป็นแนวคิดที่ท าให้ทราบถึงปัจจยัที่สง่ผลให้ต้นทนุฐานกิจกรรม
ต่าง ๆ เพิ่มขึน้หรือลดลงโดยระบบกิจกรรมและตวัผลกัดนัต้นทนุ ที่มีความสมัพนัธ์กบักิจกรรมที่เกิดขึน้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการค านวณต้นทุนและเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ แล้วจึงคิดต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึน้หรือ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า สิ่งที่ยุ่งยากในการหาต้นทุนคือต้นทุนทางอ้อม เนื่องจากเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่       
ในกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เป็นส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกนั       
ในกระบวนการท างาน จึงไม่สามารถมอบหมายให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน หรือในกรณีที่แผนก    
ต่าง ๆ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ท าให้เกิดต้นทนุทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ต้นทนุทางอ้อมนี ้
อาจไม่สามารถจัดสรรให้กับหน่วยคิดต้นทุนได้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้องมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายดงักล่าว 
ตวัอยา่งเร่ืองการก าหนดราคาการให้บริการด้านทรัพย์สนิทางปัญญาที่สถาบนัฯ ได้ให้บริการโดยที่มีคูแ่ขง่
เป็นมหาวิทยาลยัอื่น ๆ และบริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมายหลายแหง่ ที่มีบริการจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา 
การค านวณต้นทุนที่ใช้อยู่อาจท าให้ได้ข้อมูลต้นทุนที่ไม่ถูกต้องแม่นย า การคิดต้นทุนผิด ท าให้มีการ        
ตัง้ราคาผิด เพราะฉะนัน้องค์กรจึงนัน้ให้ความส าคัญกับต้นทุน หากข้อมูลที่องค์กรน ามาใช้ในการ
ตดัสินใจไม่ถกูต้อง ก็อาจจะท าให้ผู้บริหารไม่ได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ สง่ผลต่อการด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน
ในอนาคต ดงันัน้การน าต้นทนุกิจกรรมมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินงาน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การ
วางแผนและก าหนดนโยบายในการบริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารมีการตดัสินใจเก่ียวกับการบริหารงานได้
อยา่ง  มีประสทิธิภาพและคุ้มทนุมากยิ่งขึน้ (วรศกัดิ์ ทมุมานนท์, 2544) 
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 การศึกษาในครัง้นี ้ผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาต้นแบบการก าหนดราคาการ
ให้บริการ ของสถาบนัฯ โดยใช้วิธีต้นทนุฐานกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการค านวณต้นทนุการให้บริการของสถาบนัฯ สะท้อนให้เห็นการบริหารต้นทนุการให้บริการของสถาบนั
ฯ แต่ละกิจกรรม เพื่อสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการแต่ละประเภท รวมถึงเพื่อให้ข้อมูล
ส าหรับการตดัสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตดัสินใจว่าจะรับท าโครงการนีห้รือไม่ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของแต่ละฝ่าย การเพิ่ม/ลด พนักงาน เป็นต้น ดังนัน้ จึงมี
แนวคิดที่จะศึกษาตามกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการการบ่มเพาะธุรกิจ
นวตักรรมของมหาวิทยาลยั 2. การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาให้กบัมหาวิทยาลยั 3. การบริหาร
จดัการอทุยานวิทยาศาสตร์ ของสถาบนัฯ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุฐานกิจกรรม 
ระบบต้นทนุฐานกิจกรรมจะท าการจดัสรรคา่ใช้จ่ายการผลิตฐานกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
ให้บริการแตล่ะชนิด โดยใช้ตวัผลกัดนัต้นทนุ (Cost Driver) ของฐานกิจกรรมนัน้ ๆ เป็นเกณฑ์หรือฐานใน
การจดัสรร ในสว่นของงานวิจยัที่เก่ียวข้องมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการศกึษาของงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ชื่อผู้วิจัย (ปีที่

แต่ง) 
ชื่องานวิจัย/แนวคดิและ

ทฤษฎ ี
แนวคดิ

และทฤษฎ ี
ผลการวิจัย 

จนัทร์จิรา ศกัดิ์
อรุณชยั (2559) 

การวเิคราะห์กระบวนการซพั
พลายเชนในธุรกิจบริการ 
กรณีศกึษาการหาต้นทนุซพั
พลายเชนของงานบริการเภสชั
กรรมผู้ ป่วยนอก โดยวิธีต้นทนุ
ฐานกิจกรรม 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

งานเภสชักรรมผู้ ป่วยนอกมี
ต้นทนุตอ่เดือนในกิจกรรมการ
ตรวจสอบใบสัง่ยา กิจกรรม
การจดัยา และกิจกรรมจ่ายยา
สงูถึง 50,147.82 บาท 
24,486.75 บาท และ 
22,286.44 บาทตามล าดบั  

ธีรวฒัน์ บญุชว่ย 
(2559) 

ต้นทนุโลจิสติกส์ของปุ๋ ยหมกั
ไส้เดือนดินด้วยระบบต้นทนุฐาน
กิจกรรม : กรณีศกึษา ศนูย์วจิยั
และพฒันาไส้เดือนดิน 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

ต้นทนุตอ่หนว่ยทีม่ีมลูคา่สงูสดุ
คือ กิจกรรมเติมมลูววัและเศษ
ขยะอินทรีย์ มีต้นทนุตอ่หนว่ย
เทา่กบั 271.94 บาทตอ่
กิโลกรัม  

นฤมล ศรีจนัทร์ 
(2558) 

การวเิคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรม
การน าเข้าสนิค้า กรณีศกึษา
บริษัทผู้ผลติบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

ศนูย์กิจกรรมที่มต้ีนทนุ
คา่ใช้จา่ยสงูที่สดุ คอื ศนูย์
กิจกรรมการผา่นพิธีการ
ศลุกากรขาออก มคีา่ใช้จ่าย
ร้อยละ 15.28  

ศรุดา เพง็ปอพา 
(2558) 

การวเิคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรม
ส าหรับการด าเนินงานพืน้ท่ี
จดัเก็บรถยนต์สง่ออก 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

คา่ใช้จา่ยของผู้ให้บริการ
รับจ้างมีมลูคา่สงูกวา่การใช้
พนกังานของบริษัทตวัอยา่ง ซึง่
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ชื่อผู้วิจัย (ปีที่
แต่ง) 

ชื่องานวิจัย/แนวคดิและ
ทฤษฎ ี

แนวคดิ
และทฤษฎ ี

ผลการวิจัย 

กรณีศกึษา บริษัท ECO 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

มีต้นทนุอยูท่ี่ 178.13 บาทตอ่
คนั คิดเป็นร้อยละ 68.75  

ปริฉตัร สงิหาปัด 
(2555) 

ต้นทนุตอ่หนว่ยการผลติ
มหาบณัฑิต โดยวิธีต้นทนุฐาน
กิจกรรม ของภาควิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

กิจกรรมการบริหารจดัการ
องค์กรมต้ีนทนุกิจกรรมสงูที่สดุ 
โดยเฉลีย่มีต้นทนุร้อยละ 57 
รองลงมาเป็นต้นทนุกิจกรรม
การเรียนการสอน ร้อยละ 25 
กิจกรรมการวจิยัร้อยละ 15  

ทชักานต์ โลม
รัตน์(2553) 

ต้นทนุการผลติบณัฑิตโดยวิธี
ต้นทนุฐานกิจกรรม ของ
มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

กิจกรรมการบริหารจดัการ
คณะ มีต้นทนุกิจกรรมสงูที่สดุ 
โดยเฉลีย่มีต้นทนุร้อยละ 
59.09  

กนัยารัตน์ ดาษ
จนัทกึ (2553) 

การปฏิบตัิใช้ระบบบญัชี 3 มติิ
และการคิดต้นทนุตอ่หนว่ยการ
ผลติบณัฑิต กรณีศกึษา คณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาการ 
จดัการมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

ต้นทนุตอ่หนว่ยการผลติ
บณัฑิต วิธีการบญัชีต้นทนุช่วง
การผลติสงูสดุได้แก่หลกัสตูร
บญัชีบณัฑิต เทา่กบั 
226,862.65 บาท รองลงมาคือ
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ 
สาขาวชิาการจดัการโรงแรม
และทอ่งเที่ยว เทา่กบั 
222.848.33 บาท 

หนึง่ฤทยั 
บญุตวย (2552) 

การวเิคราะห์ต้นทนุตอ่หนว่ย
ของการผลติบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรี คณะผลติกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ โดย
อาศยัระบบต้นทนุกิจกรรม 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

ผลการศกึษาพบวา่ต้นทนุตอ่
หวันกัศกึษาเตม็เวลาเฉลีย่ตอ่
ปีทัง้คณะผลติกรรมการเกษตร 
มีต้นทนุเทา่กบั 43,317,89 
บาท 

อจัฉรา กลิน่
จนัทร์ (2552) 

การศกึษาต้นทนุตอ่หนว่ย
ผลผลติของมหาวิทยาลยัราชภฎั
เพชรบรูณ์ 
 

ต้นทนุฐาน
กิจกรรม 

คณะที่มีต้นทนุสงูสดุคือคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีต้นทนุ
รวม 25,501,953.06 บาท คิด
เป็นต้นทนุตอ่หนว่ยเทา่กบั 
40,270.27 บาท รองลงมาคือ
คณะครุศาสตร์ ต้นทนุรวม 
24,098,937.34 บาท คดิเป็น
ต้นทนุตอ่หนว่ยเทา่กบั 
39,663,81 บาท 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 การสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการ ของสถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ้ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการท าวิจยัได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

วิธีการศึกษา  
 ประชากรในการศึกษาครัง้นีค้ือ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ บริหาร
ผู้อ านวยการ 1 คน และหวัหน้าฝ่าย 5 คน คือ หวัหน้าฝ่ายบม่เพาะธุรกิจ ฝ่ายจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา 
ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ ฝ่ายประสานงานโครงการ และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป รวมทัง้สิน้ และ
พนักงานของสถาบันฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีทัง้หมดจ านวน 6 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling)  
 เคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และ
เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) มีการตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยการน าค าถามที่
ได้มาสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา (Content validity) โดยแบบสมัภาษณ์
ที่ได้รับการพฒันาค าถามแล้ว แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้ข้อมูลพืน้ฐานของพนกังาน สถาบนับ่มเพาะ
วิสาหกิจ ข้อมลูกิจกรรมการด าเนินงาน ตวัผลกัดนักิจกรรม ปริมาณการท ากิจกรรม (ชัว่โมง) ค่าใช้จ่าย
การด าเนินงาน (เงินเดือน. คา่ตอบแทนใช้สอยวสัด,ุ คา่เสือ่มราคา)  
 หลงัจากนัน้ ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการขอความอนเุคราะห์ข้อมลูเพื่อการศกึษา
ค้นคว้าวิจยัจากผู้อ านวยการสถาบนับม่เพาะวิสาหกิจ และด าเนินการสมัภาษณ์พนกังานและผู้บริหาร  
ทัง้นี ผู้้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการค านวณต้นทุนกิจกรรม (สมนึก เอื อ้ จิระพงษ์พันธ์ , 2553) 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ แบ่งกลุ่มกิจกรรมและจ าแนกต้นทุนแต่ละกิจกรรม  ก าหนดตวัผลกัดัน

ภารกิจ/กิจกรรม 
 

1.  การบริหารจดัการการบม่เพาะธุรกิจ
นวตักรรมของมหาวิทยาลยั  
2.  การบริหารจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา
ให้กบัมหาวิทยาลยั  
3.  การบริหารจดัการอทุยานวิทยาศาสตร์ 

 

ต้นทนุการให้บริการของ 
สถาบนับม่เพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

ต้นทุน - ค่าใช้จ่าย 
 

1.  คา่ใช้จา่ยด้านบคุลากร 
2.  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 
3.  คา่เสือ่มราคา 

ต้นแบบการก าหนดราคาการ
ให้บริการของสถาบนับม่เพาะ
วิสาหกิจ โดยใช้วิธีต้นทนุฐาน
กิจกรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

515 

ต้นทนุของแตล่ะกิจกรรม  ค านวณอตัราต้นทนุแตล่ะฐานกิจกรรม  จดัสรรต้นทนุให้แตล่ะผลิตภณัฑ์ และ
น ามาสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการของสถาบนัฯ โดยใช้ข้อมลูที่ได้จากการค านวณต้นทนุ
ฐานกิจกรรม 
 

ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบญัชีแยกประเภท งบการเงินและรายงานของผู้สอบอนญุาต ที่
ได้จากฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โดยมีการตัง้งบประมาณส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ในการค านวณต้นทนุ
กิจกรรมครัง้นี ้จะใช้ข้อมูล ระยะเวลา 2 ปี เพื่อท าการเปรียบเทียบการด าเนินงานของสถาบนัฯ เพื่อให้
ทราบการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน เหมาะส าหรับการน าข้อมลูไปใช้ในการบริหารจดัการในการด าเนินงาน
ปีงบประมาณตอ่ไป และข้อมลูที่ใช้คือข้อมลูคา่ใช้จ่ายเทา่นัน้  
จากการค านวณต้นทนุท่ีแยกเป็นต้นทนุทางตรง ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สามารถสรุปได้ใน 
 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปต้นทนุทางตรงของกิจกรรม บม่เพาะธุรกิจ, ทรัพย์สนิทางปัญญา, อทุยาน
วิทยาศาสตร์  

กิจกรรมหลกั 2560 2561 ต้นทุนทางตรงรวม 
บม่เพาะธุรกิจ 3,017,268.80 4,766,871.00 7,784,139.80 
ทรัพย์สนิทางปัญญา 2,720,307.00 2,984,247.62 5,704,554.62 
อทุยานวิทยาศาสตร์ 1,467,605.68 4,625,050.10 6,092,655.78 
รวม 7,205,181.48 12,376,168.72 19,581,350.20 

 
 จากตารางที่ 2 เป็นตารางสรุปต้นทนุทางตรงของแตล่ะกิจกรรมหลกั โดยจากตารางพบวา่ 
ต้นทนุสงูที่สดุ คือ กิจกรรมบม่เพาะธุรกิจ ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ท าให้ทราบวา่ต้นทนุ
ทางตรงมีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน 
 จากการปันสว่นตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลการค านวณตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2561 ท าให้สามารถสรุปการปันสว่นต้นทนุทางอ้อม ได้จ านวน คา่ตามเกณฑ์การปันสว่นได้ผลสรุปดังได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 3 ผลการค านวณตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

กิจกรรมหลกั บม่เพาะธุรกิจ ทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

อทุยาน
วิทยาศาสตร์ 

ต้นทนุ
ทางอ้อมรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 981,426.22 588,855.73 2,355,422.92 3,925,704.86 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1,700,880.28 1,020,528.17 4,082,112.67 6,670,602.66 

 
สรุป  
 สถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปก าหนดทิศทาง หรือแนวทางในการ
บริหารจดัการด้านงบประมาณและด้านการเงินที่สามารถให้ข้อมลูต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตามกิจกรรมตา่ง 
ๆ ของสถาบนัฯ มีความถกูต้องใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ ซึ่งผลการค านวณต้นทนุที่ได้จะเป็น
ข้อมลูที่สนบัสนนุการตดัสินใจของผู้บริหารเชิงกลยทุธ์ และเป็นแนวทางในการก าหนดราคาการให้บริการ 
การจดัท างบประมาณตามระบบต้นทนุฐานกิจกรรม การรายงานเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณอย่าง
มีรูปแบบ ช่วยวดัผลประเมินการปฏิบตัิงานของสถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
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ต้นทุนในอนาคตการศึกษาต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการของสถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ โดยใช้
ระบบต้นทนุฐานกิจกรรม  เพื่อสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการของสถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ 
ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการค านวณต้นทุนการศึกษาในครัง้นี ้ ผู้ ศึกษาได้ใช้ข้อมูลที่เกิดขึน้จริงในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
พร้อมกบัการปฏิบตัิงานของแตล่ะฝ่ายงาน ซึง่เป็นข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง พร้อม
กบับคุลากรสายสนบัสนนุของสถาบนับม่เพาะวิสาหกิจ เพื่อน าไปวิเคราะห์และระบกิุจกรรม พร้อมกบัการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการปันสว่นของต้นทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการค านวณต้นทนุ
การให้บริการของสถาบนับม่เพาะวิสาหกิจ ได้แก่ การค านวณต้นทนุการให้บริการ ในการศกึษาครัง้นีเ้พื่อ
น าข้อมลูมาใช้ในการบริหารจดัการนโยบาย ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของสถาบนับม่เพาะวิสาหกิจ 
ได้ในอนาคต 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ศึกษาได้ออกแบบการค านวณต้นทุนการศึกษาที่มีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน 
และมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มมลูคา่และไมเ่พิ่มมลูคา่ ท าให้สร้างแบบการค านวณพร้อมกบัหลกัเกณฑ์
การค านวณที่ใช้ต้นทนุฐานกิจกรรมเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อสร้างต้นแบบการก าหนดราคาการให้บริการโดย
การน าหลกัทฤษฎีต้นทนุฐานกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการค านวณ และท าให้ทราบต้นทนุการให้บริการ
ของสถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ และได้น าไปปรับใช้กบัสถาบนับม่เพาะวิสาหกิจ ในการแก้ไขปัญหาการคิด
ต้นทนุที่สงูเกินกว่าปกติ และหาสาเหตใุนการเพิ่มลดของต้นทนุ ท่ีมีการค านวณต้นทนุการให้บริการของ
สถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ มีต้นทนุการให้บริการโดยแยกตามต้นทนุทางตรง และต้นทนุทางอ้อมที่มีความ
ชดัเจน ของแตล่ะกิจกรรม  
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วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ความเมตตากรุณาสละเวลาให้ความรู้ ค าแนะน า ก าลงัใจและตรวจสอบแก้ไข
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งออกผลไม้อบแห้งไปจีนโดยใช้การท าวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดจ านวน 16 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 13 คน ภาครัฐ จ านวน 2 คน 
ผู้บริโภคชาวจีนจ านวน 1 คน ผลวิจยัสรุปได้ดงันีผ้ลไม้อบแห้งที่ผู้ประกอบการนิยมสง่ออกได้แก่ มะม่วง
อบแห้ง, ทเุรียนfreeze dried, มะพร้าวอบแห้ง ในการค้าขายผู้ประกอบขายที่จีนเป็นหลกัและสามารถโต
ขึน้เร่ือยๆโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพและจริงใจต่อลูกค้า ด้านภาครัฐมีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล 
ประชาสมัพันธ์ด้านการส่งออก ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการส่งออกรวมถึงผลักดันและเจรจาแก้ไขปัญหาให้ผลไม้แปรรูป
สามารถสง่ออกไปจีนได้ ด้านผู้บริโภคชาวจีนผลไม้อบแห้งที่นิยมทานและน าไปฝากได้แก่ทเุรียน freeze 
dried, มะมว่งอบแห้ง, สปัปะรดอบแห้ง ปัจจบุนัราคาและ Packagingมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของชาวจีน
และชาวจีนนิยมซือ้ไปฝากและน าสินค้าไปขายต่อที่จีนฉะนัน้การส่งออกสินค้าไปจีนยังมีข้อก าหนด
กฎหมายที่ไมส่ามารถน าสนิค้าบ้างชนิดเข้าประเทศได้ 
ค าส าคัญ:ผลไม้อบแห้งของไทย , การสง่ออก , ประเทศจีน, พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the export of dried fruit to China by using 
qualitative research. There are 16 interviewee, 13 entrepreneurs, 2 government sectors, 1 
Chinese consumer. Research results can be summarized as follows: Dried fruits that 
entrepreneurs usually export are Dried mango, freeze dried durian, dried coconut. 
Entrepreneurs target is trading to China, as a main target and can grow steadily by focusing on 
products quality and sincere to customers. As for the government sector, they has prepared 
information, promote product for export and cooperate with agencies, organize convention with 
relevant agencies for export preparation, including support and negotiate solutions for 
processed fruits to be exported to China As for Chinese consumers, popular dried that tourist 
usually purchase as a souvenir for example  freeze dried durian, dried mango, dried pineapple. 
Nowadays, pricing and packaging affects to Chinese consumers decision to buy and retail 
products in China. Therefore, China still have some legal about import some products. 
Keywords: Thai Dried fruits, Entrepreneurs, People's Republic of China (PRC), Consumer behavior 
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บทน า 
 เนื่องจากปัจจบุนัชาวจีนมีความนิยมผลไม้ไทยเวลาคนจีนไปเที่ยวเมืองไทยก็หิว้กลบัมาเป็นของ
ฝากคงจะได้แก่ ผลไม้อบแห้ง มะม่วง ทเุรียน มะพร้าว เป็นต้น  กล้วยหอมที่คนจีนรู้จกัดี รวมทัง้มะพร้าว
อบกรอบ  ชาวจีนให้ความส าคัญกับผลไม้แปรรูปคือ กลิ่นดี รสชาติดี ราคาถูก หาซือ้ได้ง่าย ไม่ให้
ความส าคญักบัตราสนิค้าและบรรจุภณัฑ์มากนกั เพราะมีความคิดเห็นวา่ผลไม้แปรรูปของไทยแต่ละตรา
สินค้าไม่แตกต่างกนันกั และเช่ือว่าผลไม้แปรรูปของไทยมีช่ือเสียงที่สดุใน AEC และเมื่อเปรียบเทียบกบั
ของจีนและเวียดนาม ผลไม้แปรรูปของไทยก็รสชาติดีที่สดุ ราคาสมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัคณุภาพ และ
ผลไม้แปรรูปของไทยที่ช่ืนชอบที่สดุคือทเุรียนทอด มะพร้าวอบแห้ง กล้วยทอด และเมื่อกลบัไปที่ประเทศ
จีนจะแนะน าให้เพื่อนๆ รู้จักผลไม้แปรรูปของไทย โดยให้ซือ้ผ่านเว็ปไซต์ของจีน จะสะดวกและมีความ
น่าเช่ือถือส าหรับชาวจีน(วารสารธุรกิจปริทศัน์, 2559, ธันยมยั เจียรกุล, หน้า 54 )  ปัจจุบนัรัฐบาลจีน
อนญุาตให้ผลไม้ไทยน าเข้าได้จ านวน 23 ชนิด ได้แก่ ทเุรียน มงัคดุ ล าไย กล้วยไขล่ิน้จ่ี มะพร้าว มะละกอ 
มะเฟือง มะม่วง ฝร่ัง ชมพู่ เงาะ สับปะรด ละมุด เสาวรส น้อยหน่า มะขาม ขนุน สละ ลองกอง 
ส้มเขียวหวาน ส้ม ส้มโอ ตามล าดบั จากสถิติตวัเลขการน าเข้าผลไม้ไทยผ่านมณฑลกวางตุ้ ง ในช่วง
ปี2007-2009 ปริมาณการน าเข้าและมลูค่าได้เพิ่มขึน้เป็นล าดบั คือ การน าเข้าปี 2007 คิดเป็น 227,632 
ตนั มูลค่า 187.5 ล้านเหรียญสหรัฐ, ปี 2008 คิดเป็น 282,831 ตนั มูลค่า 239.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
ปี2009 คิดเป็น 476,413 ตนั มลูค่า 405.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั โดยอตัราการขยายตวัในช่วงปี 
2007 - 2009 ทางด้านปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึน้ 16.5%, 24% และ 68.4% และมูลค่าได้เพิ่ม ขึน้ 38%, 
27.3% และ 69.6% ตามล าดบัส าหรับช่องทางการน าเข้าผลไม้ไทยสูต่ลาดจีนสว่นใหญ่จะน าเข้าผา่นทาง 
ฮ่องกง - เซินเจิน้ -กวางโจว เนื่องจากการด าเนินพิธีศลุกากรในช่องทางนีม้ีความสะดวก รวดเร็วและเสยี
ค่าใช้จ่ายน้อยหลงัจากนัน้ผลไม้ไทยจะถูกน ามาที่ตลาดกลางผลไม้เจียงหนาน แล้วจึงกระจาย ไปยัง
มณฑลและเมืองอื่นๆ ของจีนต่อไป ทัง้นีรู้ปแบบการซือ้-ขายผลไม้ไทยในตลาดกลาง ผลไม้เจียงหนาน
ยงัคงใช้ระบบการฝากขายประเทศไทยได้เปิดชอ่งทางขนสง่สนิค้าผลไม้ไปจีนเส้นทางใหม ่คือ เส้นทาง R9 
จากจังหวัดมุกดาหารผ่านลาว เวียดนาม เข้าสู่ด่านโหย่อีก้ว่าน เมืองผิงเสียง มณฑลกวางสีของจีน 
ระยะทางรวมประมาณ 1,200 กิโลเมตร ซึง่การล าเลยีงสนิค้าไปยงัปลายทางจะใช้ระยะเวลาสัน้ ประมาณ 
2-3 วัน ท าให้ชาวจีนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสบริโภคผลไม้ไทยที่ยังสด ใหม่ รสชาติดี และคงคุณค่าทาง
โภชนาการที่สมบูรณ์เหมือนกับสินค้าที่คน ไทยได้บริโภค ตลาดของผลไม้อบแห้งของประเทศไทยใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ภายในประเทศโดยผลไม้ที่นิยมน ามาแปรรูปและมีการ
จ าหนา่ยเห็นได้โดยทัว่ไป ได้แก่ กล้วย มนั เผือก ทเุรียน เป็นต้น อยา่งไรก็ตามช่องทางการจดัจ าหนา่ยของ
ผลไม้อบแห้งในปัจจุบนัมีการขยายเป้าสู่กลุ่มตลาดอื่นๆ เพิ่มมากขึน้เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มเพื่อความสม ่าเสมอทางรายได้ตลอดปี ไม่ต้องพึ่งพากับภาวะของการ
ท่องเที่ยวมากนกั โดยมีการขยายไปในกลุม่ ร้านค้าปลีกทัว่ไป เช่น ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
และซูปเปอร์มาเก็ตตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น ร้าน Seven-Eleven , Family mart , ร้านค้าตาม
ป๊ัมน า้มนัตา่งๆ โลตสั เป็นต้น 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาการสง่ออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีนโดยการศกึษาวิจยั
ครัง้นีผู้้ วิจัยมีได้โอกาสสมัภาษณ์ที่มีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการ2. หน่วยงาน
ภาครัฐ 3. ผู้บริโภคชาวจีน รวมสมัภาษณ์ทัง้หมด 16 คน รวมทัง้ได้ศกึษาขัน้ตอนการสง่ออกผลไม้อบแห้ง
ของประเทศไทยตลอดจนปัญหาและอปุสรรคที่มีผลกระทบตอ่ผู้ประกอบหรือภาครัฐที่ต้องการสง่ออกไป
ยังประเทศจีน ทัง้นีเ้พื่อที่จะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ที่สนใจสามารถน าข้อมูลการวางแผนการตลาดและ
ปรับปรุงธรุกิจของผู้บริโภคตอ่ไปได้มีโอกาส 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาขัน้ตอนการสง่ออกผลไม้อบแห้งไทยไปประเทศจีน 
 2. เพื่อศกึษาการสง่ออกผลไม้อบแห้งมีอปุสรรค และ ข้อจ ากดั อยา่งไร 
 3. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้อบแห้งไทยของชาวจีน 
 
วิธีการศึกษา  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการสมัภาษณ์เพื่อศึกษาแนวทางการสง่ออกผลไม้อบแห้งไป
ประเทศจีนผู้ วิจัยได้สร้างค าถามปลายเปิดและได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 16 คน ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ จ านวน 13  คน และ กลุม่รัฐบาล จ านวน 2  คน และ ผู้บริโภคชาวจีน จ านวน 1 คน ซึง่แบง่
ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 สว่นท่ี 2  ค าถามสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 สว่นท่ี 3 ค าถามสมัภาษณ์หนว่ยงานภาครัฐ 
 สว่นท่ี 4  ค าถามสมัภาษณ์ผู้บริโภคชาวจีน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจ านวน 16 คน เพื่อเพื่อศึกษาแนวทางการ
สง่ออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีน โดยใช้วิธีการจดบนัทกึ รวบรวมข้อมลูทัง้หมด และใช้ค าถามปลายเปิด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ วิเคราะห์โดยการสร้างรหสั และลงรหสั
ข้อมลูนัน้ ด้วยการตีความตามเนือ้หา วิเคราะห์ตามประเด็นค าถามการวิจยั  และวิเคราะห์ความหมาย
ทางความรู้สกึ หรือวิเคราะห์นยัที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งจะรวมการตีความและนยัทางบริบทของภาษาและผู้ ใช้
ภาษาไว้ด้วย ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยใช้การฟังและสรุปเนือ้หาตามประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่เพื่อศกึษาการสง่ออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีน 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
ตารางที่ 1 ค าถามสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการสง่ออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีน 

ค าถาม ผู้ประกอบการ 
ท่านเห็นว่าผลไม้
อบแห้งชนิดใด ที่
ชาวจีนนิยมและ
ค ว ร ส่ ง อ อ ก ไ ป
ประเทศจีนมาก
ที่สดุ 

เคยศึกษาการออกแบบลกัษณะการออกแบบ packaging มาระดบันึง ซึ่งคนจีน
จะชอบอยู่ 2 สี แดง กบั ทอง เป็น 2 สีที่จะเด่นและเป็นสีที่คนจีนอยากซือ้ เวลา
คนจีนซือ้ของขวญัให้กบัญาติ,พี่น้อง,เพื่อน,นกัธรุกิจ,คูค้่า เป็นต้น เขาจะซือ้สแีดง 
สทีอง และถงุใหญ่ให้สมกบัเกียรติของผู้ซือ้ และลกัษณะรูปแบบซองมีผลกระทบ
ต่อการซือ้เหมือนกนั อย่างของบริษัทเรา ซองจะเป็นรูปแบบผลไม้ มีทัง้ซองใหญ่ 
ซองเล็ก และมีซองเล็กข้างในจากซองใหญ่อีกที ง่ายต่อการสะดวกทาน พอ
ลกัษณะมนัแปลกใหมก็่จะดงึดดูคนซือ้ที่ไมใ่ชแ่คค่นจีนเป็นชาวตา่งชาต ิชาติไหน
ก็ตามมาเพราะในตลาดมนัจะเป็นซองตัง้ ซิปล็อคธรรมดาทัว่ไป บริษัทอยากหา
ความแตกต่างเราก็ลองท าขึน้มา และซองเล็กที่บรรจุอยู่ ในซองใหญ่มีบอก
ปริมาณ คาร์โบไฮเดรต ก่ีกรัม น า้หนกัตา่งๆ ซึง่จะมีผลตอ่การเลอืกซือ้ของคนจีน
ยคุใหมใ่นการเลอืกซือ้ เลอืกทานอาหารสขุภาพ 
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ตารางที่ 2 ค าถามสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการสง่ออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีน 
ค าถาม กลุม่รัฐบาล 

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
หน่วยงานต่างๆมี
การเตรียมความ
พร้อมและร่วมมือ 
ในด้านการสง่ออก
ผลไม้อบแห้ง ไป
ประเทศจีนอยา่งไร 

 เราเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านการส่งออก/ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีนให้ได้มาก
ที่สดุ จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้ประกอบการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการส่งออก รวมถึงผลกัดนัและเจรจาแก้ไขปัญหาให้
ผลไม้แปรรูปของไทยสามารถสง่ออกไปยงัจีนได้มากขึน้ในขณะเดียวกนัเราก็จะ
ฟังข้อมูลจากผู้ส่งออกเหมือนกัน เพื่อน าปัญหา อุปสรรคมาแก้ไขในเวทีภาครัฐ
ต่อภาครัฐแต่ละประเทศจะมีเวทีเพื่อท าให้เราเจอหน้ากัน เราก็จะเอาปัญหา 
อปุสรรคที่เราได้รับทราบจากภาคเอกชนนัน้ไปคยุกบัประเทศจีนว่าขณะนีส้ิง่นีท้ี่
คณุออกกฏระเบียบมา ประเทศเราไมอ่าจจะสามารถท าได้นะหรือวา่เราคิดวา่มนั
ไม่จ าเป็น ภาครัฐก็จะต้องติดตามข้อมูลหรือปัญหาที่เราส่งไปประเทศจีน 
ประเทศจีนแก้ไขให้เราได้ไหมไมไ่ด้เพราะอะไรหรือว่าอยากจะได้ข้อมลูอะไรเพิ่ม
อีกไหมเราก็มีหน้าที่จดัหาข้อมลูเพิ่มให้เขา 

 
ตารางที่ 3 ค าถามสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการสง่ออกผลไม้อบแห้งไปประเทศจีน 

ค าถาม ผู้บริโภคชาวจีน 
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ผลไม้อบแห้งมีผล
ต่อการเลือกซือ้ใน
แตล่ะครัง้หรือไม ่

มีส่วน Packaging ที่สวยก็จะถูกเลือกซือ้น าไปเป็นของฝากและ Packaging ที่
เลือกซือ้ ต้องมี อ.ย. และโรงงานผลิตต้องบอกวนัหมดอายตุ่างๆและยี่ห้อต้องมี
คนรู้จักกันพอสมควรและขนาด Packaging ถ้าเป็นมะม่วงประมาณ 500 กรัม 
ถ้าเป็นทุเรียน 200-300 กรัม ต้องมีน า้หนกัปานกลางไม่เล็กมากและใหญ่มาก
สามารถซือ้น าไปกินและน าไปเป็นของฝากได้ สว่นสีสนัของ Packaging ก็มีผล
เหมือนกันตัว Packaging ต้องออกมีความเป็นไทยๆสัญลักษ์ช้างหรือยักษ์ 
โดยรวมต้องมีภาพลกัษณ์ Packaging ต้องสวยงาม ในสว่นช่วงปีใหมแ่ตล่ะยี่ห้อ
จะจดัเป็น Gift Sets ก็จะมีผลต่อการน าซือ้ไปเป็นของฝากจากไทยไปจีน ถ้าเป็น
สินค้าผลไม้อบแห้งจากจีนส่วนใหญ่คนจีนไม่ค่อยเช่ือถือเพราะของจีนมีของ
ปลอมเยอะกินแล้วไมอ่ร่อยท าให้คนจีนซือ้ผลติภณัฑ์จากที่เมืองไทยมากกวา่ 

 
สรุป 
 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดจ านวน 16คน สรุปได้ดังนี ด้้าน
ผู้ประกอบการนิยมขายผลไม้อบแห้งและวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทัว่ไป เพื่อเป็นการวางโปรโมท
สินค้าของตวัเองให้แก่นกัท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยสินค้าที่นิยมขายและส่งออกไปขายที่จีนได้แก่ มะม่วง
อบแห้ง , ทุเ รียน freeze dried และมะพร้าวอบแห้ง ในการส่งออกผลไม้อบแห้งไปจีนปัญหาที่
ผู้ประกอบการเจอในการเร่ิมต้นส่งออกคือในระดบัมณฑลของจีนซึ่งมีความซบัซ้อน เนื่องจากจีนเป็น
ประเทศที่มีพืน้ที่กว้างใหญ่ยังเป็นเร่ืองของกฎหมายและการค้าของจีนหลากหลายในแต่ละภูมิภาค/
มณฑลทัง้นีม้ีความแตกต่างของระดบัรายได้ รสนิยม อปุนิสยั โครงสร้างทรัพยากร ตลอดจนกฎระเบียบ
ปลกียอ่ยตา่งๆที่เก่ียวกบัการค้าและการลงทนุ ที่ส าคญัรัฐบาลระดบัมณฑลของจีนมีอ านาจในการบริหาร
การจดัการค่อนข้างมากและอีกอปุสรรคนึงที่ผู้ประกอบการเจอคือการโดนสินค้าของคูค้่าจากประเทศอื่น
ลอกเลียนแบบและน าไปจ าหน่ายในแบรนด์ตัวเอง และบ้างประเทศในตอนนีเ้ช่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
สามารถผลิตและจ าหน่ายผลไม้อบแห้งไปขายในจีน ในการขายผู้ประกอบขายสินค้าผลไม้อบแห้งโดย
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สว่นใหญ่ผู้ประกอบการจะขายที่จีนเป็นหลกัและในการขายที่ประเทศจีน การค้ายงัสามารถโตขึน้เร่ือยๆ
โดยเน้นสนิค้าที่มีคณุภาพและจริงใจตอ่ลกูค้า  
 ด้านภาครัฐตอนนีก้ารค้าระหวา่งไทยกบัจีนอยูภ่ายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี(FTA)เป็นการ
ตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน-จีนความตกลงนีเ้ร่งลดภาษีศลุกากรขาเข้ารายการ ผกัและผลไม้ซึ่ง
เป็นความตกลงสองฝ่ายโดยสนิค้าทัง้สองได้ถกูน ามาเร่งลดภาษีศลุกากรขาเข้าลงเหลืออตัราร้อยละ 0แต่
ผลกระทบจาก FTA ที่ตามมาคือ แตล่ะประเทศจะเข้มงวดกบัมาตรการกีดกนัทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-
Tariff  Barriers : NTB) มากขึน้ ซึง่มาตรการนีอ้าจสง่ผลให้เกิดความเข้มงวดในการน าเข้าสนิค้าและสง่ผล
ต่อต้นทนุที่เพิ่มมากขึน้นอกจากนีภ้าครัฐมีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมลูและประชาสมัพนัธ์ด้านการ
ส่งออก/ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และจัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสง่ออก รวมถึงผลกัดนัและเจรจาแก้ไขปัญหาให้ผลไม้
แปรรูปของไทยสามารถสง่ออกไปยงัจีนได้มากขึน้และอปุสรรคในการสง่ออกไปประเทศจีนด้านภาครัฐคือ 
ระบบการพิจารณาการน าเข้าผลไม้ของจีนเป็นการพิจารณาแบบรายสินค้า มิได้พิจารณาแบบระบบ จึง
ท าให้เกิดความยุง่ยากในกระบวนการขัน้ตอนการสง่ออก เนื่องจากผลไม้มีหลายชนิด 
 ด้านผู้บริโภคชาวจีนผลไม้อบแห้งที่นิยมทานและน าไปฝากได้แก่ ทุเรียนfreeze dried, มะม่วง
อบแห้ง, สปัปะรดอบแห้ง ในปัจจุบนัปัจจยัที่ชาวจีนเลือกซือ้สินค้าได้แก่ 1.คณุภาพดี อร่อย 2.ราคาที่ไม่
แพงมาก 3. Packaging สวยงามดูแล้วน่ารัก 4.สินค้าต้องบอกวันหมดอายุและอ.ย. ในปัจจุบัน 
Packagingมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของชาวจีนและในปัจจุบนัชาวจีนนิยมซือ้ไปฝากรวมถึงซือ้สนิค้าน าไป
ขายต่อที่จีนอีกที อุปสรรคในการขนส่งสินค้าในปริมาณมากไปประเทศจีนคือ กฎระเบียบข้อบงัคบัการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการน าเข้าและผลิตภณัฑ์จากพืช ของ AQSIQ  ซึ่งการตรวจสอบวิเคราะห์ความเสีย่ง
อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมข้อมลู ตรวจวิเคราะห์และพิจารณา เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลหลายด้านประกอบกัน เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การเก็บรักษา รายช่ือแมลงศัตรูพืชและวิธี
ปอ้งกนัแมลงศตัรูพืช เป็นต้น 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณบุพการีและครอบครัวที่เป็นก าลังใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเพื่อน
นกัศึกษาปริญญาโททกุท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆและให้ก าลงัใจ
ในการศึกษามาโดยตลอดพร้อมทัง้ขอขอบพระคณุผู้ประกอบการและผู้บริโภคชาวจีนทกุท่าน ที่เสียสละ
เวลามาให้สมัภาษณ์และได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมลูและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นข้อมลูที่มีคณุค่าอย่างยิ่งต่อผู้วิจยัตลอดจนบคุคลหลายๆฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุทัง้ใน
ทางตรงและทางอ้อมของการให้ข้อมลู 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบั
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ 2) วิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาด
บริการ ท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา 
คือ ลกูค้าที่มาใช้บริการคาร์แคร์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 390 ตวัอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความถ่ี ร้อยละวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (chi-square) และวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู  ผลการศกึษา พบวา่ 1) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ พบว่า ปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ด้านเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย และอาชีพและ 2) การวิเคราะห์กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า ผลิตภณัฑ์ กายภาพ
หรือสถานที่ กระบวนการด าเนินงานและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจ
คาร์แคร์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ค าส าคัญ:  กลยทุธ์การตลาดบริการ, ผลสมัฤทธ์ิ, ธุรกิจคาร์แคร์ 
 

Abstract 
 The study of service marketing strategies that affecting the car care service 
performance in Prachuap Khiri Khan province. The Objective of this research were 1) To analyze 
the personal factor associated with car care service behavior in Prachuap Khiri Khan province, 
and2)  To analyze service marketing strategies that affecting the car care service performance 
in Prachuap Khiri Khan province. This research samples were 390 customers. The research 
instrument was a questionnaire. The descriptive statistics were percentage, mean, standard 
deviation and used Chi-square and multiple regression analysis for inferential statistics. The 
results of the study revealed that 1) Personal factor associated with car care service behavior in 
Prachuap Khiri Khan province were gender, education, salary and career. 2) The Service 
marketing strategies included product, place, process and customer relation management 
affecting the car care service performance in Prachuap Khiri Khan province at the 0.05 
statistically significant. 
Keywords:Service marketing strategies, performance, car care service 
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บทน า  
 การด าเนินชีวิตของคนไทยปัจจุบนัมีพฤติกรรมที่เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากมีความต้องการความ
สะดวกสบายมากขึน้ จะเห็นได้ว่าเกือบทกุครอบครัวจะมียานพาหนะเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
และในการด าเนินธุรกิจดงันัน้รถยนต์จึงถือเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สามารถตอบสนองตอ่การด าเนินชีวิตของ
คนไทยในรูปแบบต่างๆเช่นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปท างาน ใช้ในการขนสง่สินค้าหรือ
ด าเนินธุรกิจใช้ในการเดินทางไปพกัผ่อนท่องเที่ยวหรือใช้ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินประกอบกบัในปี 
พ.ศ. 2554-2555 รัฐบาลมีนโยบายรถคนัแรก โดยผู้ซือ้รถยนต์ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2554 จนถึงวันที่ 
31 ธนัวาคม 2555 จะได้สทิธิลดภาษีสรรพสามิต เพื่อสนบัสนนุให้ประชาชนที่ยงัไมม่ีรถยนต์ได้มีโอกาสใน
การซือ้รถ ส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึน้ของรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ทุกปีและยังมีโอกาส
ขยายตวัเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจจนถึงปัจจบุนั(กรมสรรพสามิต, 2559)และเมื่อพิจารณาถงึ
จงัหวดัที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวอยา่งจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) จากปี พศ. 2550 – 2559 มี
จ านวนเพิ่มขึน้จาก 56,249 คนั เป็น 100,843 คนั คิดสถิติจ านวนรถที่เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 79.28 
 จากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึน้ทกุปี สง่ผลให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัรถยนต์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
เติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจคาร์แคร์ ที่ในปีพ.ศ. 2556 มีมลูค่าประมาณ 8 พนัล้านบาท
และคาดวา่จะมีแนวโน้มเติบโตสงูขึน้ โดยหากมองในด้านรูปแบบธุรกิจคาร์แคร์ในไทยสามารถแบง่ออกได้
เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่พรีเมี่ยม กลุม่แบรนด์ และกลุม่ขนาดเลก็ โดยกลุม่คาร์แคร์ขนาดเลก็จะเป็นคาร์แคร์ที่
พบเห็นได้ทัว่ไปคล้ายอตุสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีจ านวนมากที่สดุ มีสดัสว่น 50% รองลงมา
จะเป็นกลุม่แบรนด์มีสดัสว่น 40% และกลุม่พรีเมี่ยมอยูท่ี่ 10% (สยามธุรกิจ, 2555)ประกอบกบัปัจจบุนัมี
รถยนต์ราคาสงูและมีรูปลกัษณ์ที่สวยงาม ผู้ที่ใช้รถจึงมีความเอาใจใส่ในการดแูลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อรถผ่านการใช้งาน สภาพภายนอกและชิน้ส่วนต่างๆจะเร่ิมสึกหรอและหมดสภาพท าให้
เจ้าของรถยนต์ต้องน ารถเข้าการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาตามระยะเวลา หรือในบางครัง้การใช้งานรถยนต์
อาจเกิดปัญหาผิดปกติขึน้โดยไม่มีอาการแจ้งให้ทราบดงันัน้เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ยาวนาน 
เจ้าของรถยนต์จึงต้องดูแลรักษาสภาพรถยนต์ให้ดีท าให้เกิดโอกาสส าหรับการประกอบธุรกิจหลาย
ประเภทโดยเฉพาะธุรกิจคาร์แคร์ที่ให้บริการทางด้านการดแูลรักษารถยนต์สง่ผลดีตอ่ธุรกิจคาร์แคร์ท าให้มี
การแขง่ขนัท่ีสงูและมีจ านวนธุรกิจคาร์แคร์มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั ค่าครองชีพท่ีสงูขึน้สง่ผลตอ่ค่าใช้จ่ายหลกัของธุรกิจประเภท
นีค้ือ คา่แรงพนกังานซึง่จะต้องสงูขึน้ตามคา่ครองชีพในขณะที่ไมส่ามารถปรับคา่บริการขึน้ได้เพราะสภาพ
การแข่งขนัด้านราคา รวมทัง้แนวโน้มการขาดแคลนแรงงานหลงัเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่สง่ผล
ต่อคาร์แคร์ครบวงจรในกลุ่มขนาดเล็ก ดังนัน้ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์แต่ละรายต้องปรับตวัอย่าง
ตอ่เนื่อง และจ าเป็นต้องหากลยทุธ์ในการด าเนินงานมาใช้สร้างความแตกตา่งในการให้บริการตอ่ผู้บริโภค 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจนี ้และการหาการบริการที่ตอบโจทย์ต่ อความ
ต้องการและดึงดดูผู้บริโภคให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการและท าให้เกิดความประทบัใจใช้บริการซ า้ในครัง้
ถดัไปด้วยเหตนุีผู้้ วิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักลา่วจึงเป็นที่มาให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา
กลยทุธ์การตลาดบริการท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีเร่ืองปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของ Kotler and Keller (2012) กลยทุธ์ทางการตลาดบริการของ 
Lovelock and Wright (2007) และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ Kotler (2003) เพื่อให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงวางแผนกลยทุธ์การตลาดให้สอดคล้องเหมาะสมและตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภคอยา่งแท้จริง 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นสิง่กระตุ้นท่ีท าให้เกิดความต้องการสิง่กระตุ้นผา่นเข้ามาในความรู้สกึนกึ
คิดของผู้ซือ้ (Buyer’s black box) ซึง่เปรียบเสมือนความรู้สกึนกึคิดของผู้ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะ
ต่างๆของผู้ซือ้แล้วก็จะมีการตอบสนองของผู้ซือ้หรือการตดัสินใจของผู้ ซือ้แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจผู้วิจยัได้ศกึษาของ Kotler. (2012)  
 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
 การบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนมากที่สดุก็คือการให้โดยไม่ค านงึถึง
ตวับคุคลหรือที่เรียกว่า Sine lrs Studio กลา่วคือเป็นการให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์และไม่มีความชอบพอ
ใครเป็นพิเศษแต่ทกุคนต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ตามหลกัเกณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่เหมือนกนั
องค์ประกอบของการบริการงานบริการประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการคือ 
คณุภาพของทรัพยากร ต้องเลอืกสรรแล้ววา่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้และมีคณุภาพดี 
คณุภาพของบคุลากรผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานบริการนัน้เป็นอยา่งดี 
การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ ให้บริการ การให้ภาษา สญัลกัษณ์ ต้องสามารถสื่อความหมายให้
เข้ากนัได้เป็นอยา่งดีการบริการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิต่างๆ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา  
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ลกูค้าที่ใช้บริการร้านคาร์แคร์ใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในเขตของขนสง่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 3 เขต เขตละ 2 ร้าน ดงันีส้ านกังานขนสง่
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้แก่ ร้านป๊ืดคาร์แคร์และร้านวีวี่คาร์วอช ส านกังานขนสง่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สาขาอ าเภอปราณบุรี ได้แก่ ร้านคลีนอพัคาร์แคร์ และร้านดีดี คลีนแอนด์ แว็กส์ และส านกังานขนส่ง
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จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาอ าเภอบางสะพาน ได้แก่ ร้านสรุางค์คาร์แคร์ และร้านเจนคาร์วอชแอนด์
แวกส์   
 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่าง
สามารถค านวญได้จากสตูรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G.Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 390 คน โดยผู้วิจยัเลอืกเก็บข้อมลูในวนัองัคาร วนัพฤหสับดี วนัเสาร์และ
วนัอาทิตย์เนื่องจากลกูค้าที่จะมาใช้บริการมีหลายอาชีพ และเป็นช่วงเวลาที่ลกูค้านิยมมาใช้บริการ 
 การหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั หาค่าความตรง (Validity) ด้วยเทคนิค IOC โดยให้ผู้ทรงคณุวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์กบัข้อค าถามที่ใช้ในการวิจยัและ
หาความเชื่อถือของแบบสอบถามใช้วิธี Alpha Coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ช ุดเท ่ากบั 0.977วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentageเพื่ออธิบายคุณลักษณะเฉพาะของปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ กลยทุธ์การตลาดบริการพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบักบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ใน
จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์และวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
statistic) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหคูณู 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายโดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลอืกใช้บริการคาร์แคร์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ตัวแปร เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา 

รายได้
เฉลี่ย 

อาชีพ 

จ านวนครัง้ทีใ่ช้บริการ 
ประเภทของบริการ 
เลอืกใช้บริการจากตราสนิค้า  
สาเหตกุารเลอืกสถานบริการ 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 
ช่วงวนัท่ีใช้บริการ 
เง่ือนไขการจ่ายเงิน 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
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X 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ในจงัหวดั 
 ประจวบคีรีขนัธ์  

ตัวแปร 
ด้าน 

ความพึงพอใจ 
ด้านการ

แนะน าบอก
ต่อ 

ด้านการกลับมา 
ใช้บริการซ า้ 

ผลติภณัฑ์ 
ราคา 
ช่องทางการขายหรือให้บริการ 
การสง่เสริมการขาย 
พนกังาน 
กายภาพหรือสถานท่ี 
กระบวนการด าเนินงาน 
ผลผลติและคณุภาพ 
การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

/ 
X 
X 
X 
X 
X 
/ 
X 
X 

/ 
X 
X 
X 
X 
/ 
/ 
X 
/ 

/ 
X 
X 
X 
X 
/  
X 
X 
/ 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ราคาช่อง
ทางการขายหรือให้บริการการส่งเสริมการขาย พนกังานกายภาพหรือสถานที่ กระบวนการด าเนินงาน 
ผลผลิตและคณุภาพ  และการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้า กบัผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  ประกอบด้วย ด้านความพงึพอใจ ด้านการแนะน าบอกตอ่ และด้านการกลบัมาใช้บริการซ า้ 
 สรุปได้ว่ากลยุท ธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ ธุร กิจคาร์แค ร์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ คือ ผลติภณัฑ์ กายภาพหรือสถานท่ี กระบวนการด าเนินงานและการบริหารความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า 
 
สรุป  
 สรุปผลการวิจัยครั ง้นี  ้ เพื่อความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  
ที่ได้ตัง้ประเด็นในการสรุปไว้ ดงันี ้
 1. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ด้านเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย และอาชีพซึ่ง
ผลการวิจยัไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของภาคภมูิ บญุประเสริฐ (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่
ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกตา่งกนัไมม่ีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้ บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สว่นไชยพศ ร่ืนมล (2558) ศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อความจงรักภกัดี
ของผู้ ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค พบวา่ ด้านเพศมีผลตอ่สถานท่ีที่เลอืกใช้บริการ ด้านอายมุีผลตอ่วนัท่ีที่เลอืกใช้บริการ  
ด้านสถานภาพมีผลตอ่วนัท่ี เวลาและความถ่ีในการใช้บริการ ด้านการศกึษามีผลตอ่วนัท่ี เวลาที่ใช้บริการ
และคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ ด้านอาชีพมีผลตอ่วนัท่ีใช้บริการ ด้านรายได้มีผลตอ่เวลาและคา่ใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัง้  
ด้านประเภทรถยนต์มีผลตอ่วนัท่ีใช้บริการ  
 2.ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ กายภาพหรือสถานที่ กระบวนการด าเนินงานและการบริหาร
ความสมัพันธ์กับลูกค้าส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของภาคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทัง้หมด 5 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัปัจจยั
ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัด้านท าเลที่ตัง้และความสะดวกสบาย ปัจจยั
ด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลานดัหมาย และปัจจยัด้านช่องทางการช าระ
เงินตามล าดับสอดคล้องกับวลยักร เขียวค า (2556) ศึกษา พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้ ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่าผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ือง
อปุกรณ์มีมาตรฐาน ด้านราคาในเร่ืองความเหมาะสมของราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยในเร่ืองความ
สะดวกในการเดินทางมาศนูย์บริการคาร์แคร์ ด้านสง่เสริมการตลาดในเร่ืองการมีห้องปรับอากาศ บริการ 
WIFI รองรับด้านพนกังานผู้ ให้บริการในเร่ืองการมีอธัยาศยัไมตรีของพนกังาน ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในเร่ืองสถานท่ีห้องน า้สะอาด อาณาบริเวณสถานท่ีกว้างขวาง ด้านกระบวนการให้บริการในเร่ือง
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและภคัวฒัน์ คงคะคิด (2555) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์แห่งหนึ่งในเขตต าบลหนองปรือ พบว่าปัจจยั
ทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน (ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านสถานท่ี ด้านกระบวน
ให้บริการ ด้านพนกังานให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ) มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีทัง้ 4 ด้าน 
(ด้านการบอกต่อ ด้านการใช้บริการซ า้ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา และด้านพฤติกรรมการเรียกร้อง) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคณุคณาจารย์ และผู้มีอปุการคณุทกุท่าน ผู้ที่ช่วยเหลือด้านข้อมลูวิชาการ ในธุรกิจคาร์
แคร์ทกุท่าน ขอขอบคณุท่ีท าให้วิทยานิพนธ์เลม่นีส้มัฤทธ์ิผลได้ดงัที่ตัง้ใจ  ขอขอบคณุ ดร.กิตติ แก้วเขียว 
ที่ปรึกษา  ดร. มิรา เสง่ียมงาม ผู้ทรงคณุวฒุิในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั นายอนนัต์ ยาชะรัดกรรมการ
ผู้จดัการบริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาร์ลคีลนี(ประเทศไทย) จ ากดั สถาบนับริหารพฒันาธุรกิจคาร์แคร์แหง่ประเทศ
ไทย DalleeAcademyเสียสละเวลาเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยขอขอบคุณ
ผู้ประกอบการร้านคาร์แคร์ที่สละเวลาและให้ความอนเุคราะห์ในการตอบสมัภาษณ์งานวิจยัเชิงคณุภาพ 
ประกอบด้วย นายชาญ วงษ์เอี่ยมเจ้าของร้าน ป๊ืดคาร์แคร์นายพรชยั รังสิยาวรานนท์หุ้นสว่นเจ้าของร้าน
วีวี่คาร์วอช นายธีรวฒุิ โบสวุรรณหุ้นสว่นเจ้าของร้าน ดีดี คลีนแอนด์เว็กส์นายสามารถ จ าปาทองเจ้าของ
ร้าน คลีนอพั คาร์แคร์ นายชุมพล วิเศษเจ้าของร้าน เจนคาร์วอชแอนด์เว็กส์ นายสมชาย นาคอนเุคราะห์ 
เจ้าของร้านสรุางค์ คาร์แคร์  
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและศกัยภาพของชุมชนโอทอปนวตัวิถี เป็น
แนวทางในการพฒันา และเป็นการสร้างรายได้ให้กระจายอย่างทัว่ถึงของคนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเอกสารและสงัเกตการณ์ และใช้การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของชุมชนโอทอปนวัตวิถี ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพืน้ฐาน   สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน 
อยูใ่นด้านท่ีดีและต้องมีการพฒันาตอ่ไป ซึง่ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบที่น ามาวิเคราะห์ตามกรอบของ
ทศันคติของนกัท่องเที่ยว ประกอบกบัสว่นประสม ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้าน
ราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด   ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้าน
กระบวนการ ซึ่งปัจจยัดงักลา่วมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวตัวิถี 
จงัหวดัระนอง เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวโอทอป  นวตัวิถี และตอบสนองต่อ
ความต้องการของนกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ทศันคติ, สว่นประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, OTOP นวตัวิถีจงัหวดัระนอง 
 

Abstract 
This research aims to study the environment and potential of the OTOP Nawatwithi 

community. To be a guideline for developing and generating income for the thorough distribution 
of people in the community to lead to sustainable tourism. This study is a study of documents 
and observations and using weaknesses, opportunities, threats. The study indicated that 
Potential of OTOP Nawatwithi community Infrastructure, facilities And the participation of people 
in the community Being in good standing and needing further development These factors are 
elements that are analyzed according to the attitude of tourists. Together with marketing mix, 
product or service, price, distribution channel In marketing promotion in person, physical and 
process These factors have an effect on the decision of tourists to visit OTOP Nawatwithi, 
Ranong Province, in order to create a way to develop OTOP Nawatwithi. To respond to the needs 
of tourists more effectively. 
Keywords: Attitude, marketing mix, decision making, OTOP, Nawatwithi, Ranong Province 
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บทน า  
 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยขยายตวัต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนและ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ความส าคัญกับการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุที่ส าคญัมาจากเศรษฐกิจ ทัง้ในและต่างประเทศ
เร่ิมฟืน้ตวั รวมทัง้การออกมาตรการสง่เสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ สง่ผลให้ในปี  2560 ประเทศไทยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.77 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10 จากปี2559 ตลาดนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศขยายตวัดีตอ่เนื่องเป็นผลมาจากมาตรการการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวของภาครัฐเป็นส าคญั
อีกทัง้ต้นทนุการทอ่งเที่ยวภายในประเทศยงัไม่สงูมากนกั ทัง้ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ คา่โดยสารและคา่ที่พกั 
ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศสง่สญัญาณฟืน้ตวั (ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ฐานราก. 2561) 
 รัฐบาลปัจจุบนั มีนโยบายลดความเหลื่อมล า้ของสงัคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับ
ภาครัฐเพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ซึง่สอดคล้องกบัการด าเนินงานโครงการหนึง่ต าบล หนึง่
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ที่เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 ด าเนินงาน OTOP จนถึงปัจจบุนั เป็นเวลา 16 ปี(ส านกังาน
ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสระบรีุ. 2561) ตอ่มาได้มีการพฒันาแนวคิดโอทอปรูปแบบใหม ่คือ โครงการชมุชน
โอทอปนวัตวิถี เป็นการผลักดันสินค้าโอทอปออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ 
(Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ 
ภมูิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ทัง้นีค้รอบครัวและลกูหลานยงัอยู่
รวมกนั ไม่ต้องแข่งขนัน าผลิตภณัฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกนั
คิด ชวนกนัท า ผลิตสินค้าและบริการ รวมทัง้มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดบัชุมชน ที่มีเสนห์่ดงึดดู 
และมีคุณค่าเพียงพอให้นกัท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในทกุกิจกรรมของชุมชน จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ์ผ่ านช่องทางในรูปแบบต่างๆ ทัง้แบบ 
Online/offline/platform ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุขเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัชุมชน (Strength with in) และเป็นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่าง
แท้จริงโดยโครงการชมุชนท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถี ทัง้ประเทศมี 3,273 หมู่บ้าน (ส านกังานพฒันาชมุชน
จงัหวดัร้อยเอ็ด. 2561) 
 รายได้โอทอปทัง้ประเทศ ภายใต้แนวคิดโอทอปแบบดัง้เดิม หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ พออยู่ 
พอกิน ตัง้แต่ปี 2546-2557 รายได้สูงสุดอยู่ที่  97,592 ล้านบาท แนวคิดโอทอปหลากเสน่ห์ หลาย
ผลติภณัฑ์อยูด่ี กินดี ตัง้แตปี่ 2557-2560 รายได้สงูสดุอยูท่ี่ 125,208 ล้านบาท และในช่วงปี 2561 ภายใต้
โอทอปนวตัวิถี มัง่มี ศรีสขุ ร่วมสขุ ร่วมวิถี ร่วมสมยัผลของหกเดือนแรกเติบโตขึน้ โดยเฉลีย่ 24% ซึง่แสดง
ให้เห็นถึงความเติบโตในรายได้ที่สงูขึน้ในทกุๆปี จากนโยบายของรัฐ มีการบริหารจดัการชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม และน าเสนห์่ ภมูิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค์มาดดัแปลงเป็นรายได้ ซึง่เป็น
โอกาสการพฒันาและสร้างรายได้กระจายอยา่งทัว่ถึง (กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย, 2561) 
 ซึง่จงัหวดัระนอง เป็นเมืองรองที่อยูภ่าคใต้ตอนบน เป็นจงัหวดัที่นา่สนใจในการท่องเที่ยว มีการ
ปกครองแบ่งออกเป็น 5 อ าเภอ 30 ต าบล 167 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดระนองได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในแต่ละปีมีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมาก และประชากรนกัท่องเที่ยวในจังหวดัระนองมีจ านวนเพิ่มขึน้ใน
ทกุๆปี ซึง่การทอ่งเที่ยวมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึน้ โดยเกิดขึน้จากความร่วมมือของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีมีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ด้านการทอ่งเที่ยวอยา่งตอ่เนื่อง (การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศ
ไทย. 2561)จงัหวดัระนองมีการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถีจ านวน 28 หมู่บ้าน โดยมีด้าน
ผลิตภณัฑ์โอทอปและอาชีพอื่นๆ และด้านกิจกรรมเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว มีผู้ ได้รับประโยชน์จาก
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวชุมชนทัง้หมด 6,065 คน และได้งบประมาณในการจัดการทัง้สิน้ 14,364,000 
บาท (ศนูย์ประสานงาน OTOP นวตัวิถี. 2561) 
 ทางกรมการพฒันาชุมชนได้มีการประกวดเพื่อคดัเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถีระดบั
จังหวัด ซึ่งจังหวัดระนอง ได้มีมติพิจารณาคัดเลือกชุมชนบ้านพรรัง้ หมู่ 3 ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง เข้าการประกวด "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ต้นแบบ (ส านักงานประชาสัมพนัธ์
จังหวัดระนอง) และแนวโน้มประชากรที่เข้ามาท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพรรัง้ จังหวัดระนอง ซึ่ง
นกัท่องเที่ยวปี 2561 ลดน้อยลงจากปี 2560 จากจ านวน 110,676 คน เหลือเพียง 99,009 คน แสดงให้
เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวดัระนองสงูขึน้ ขณะที่นักท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไม่ได้
เพิ่มขึน้ตาม เนื่องด้วยองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินมีงบประมาณส าหรับการพฒันาอยา่งจ ากดั สง่ผลให้
ขาดการพฒันาที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ชุมชน OTOP นวตัวิถี ไม่ได้รับการสนบัสนุนจากส่วนกลางและ
หน่วยงานอื่นๆเท่าที่ควร จึงท าให้เป็นที่รู้จักเฉพาะนกัท่องเที่ยวในกลุ่มเล็กๆเท่านัน้ (แผนพฒันาชุมชน 
OTOPนวตัวิถี, 2561)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการบริหารจัดการและปัจจัยที่
เก่ียวข้องของการทอ่งเที่ยวที่มีตอ่การตดัสนิใจมาทอ่งเที่ยว OTOP นวตัวิถี จงัหวดัระนอง เพื่อน าข้อมลูมา
เป็นแนวทางในการพฒันาการทอ่งเที่ยว OTOP นวตัวิถี จงัหวดัระนอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของการท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถี 
จงัหวดัระนอง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจยัมุ่งเน้นศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว แนวคิดและเทคนิคต่างๆ การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)โดยใช้รูปแบบการวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศกึษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการทอ่งเที่ยวโอทอป 
นวตัวิถี จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั
และสือ่อิเลคทรอนิคส์ ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมทัง้เอกสารราชการจากหนว่ยงานราชการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เพื่อทราบถึงลกัษณะของการบริหารจดัการรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของการบริหารจดัการเพื่อ
เป็นประโยชน์ตอ่ไป 
 2) เพื่อทราบปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการในการพฒันาการท่องเที่ยวชมุชนโอทอปนวตัวิถี
ในพืน้ที่จงัหวดัระนอง 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research) โดยใช้ตัวผู้ วิจัยเป็นหลัก ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมลูเอกสาร รวมทัง้การสงัเคราะห์เอกสารจากงานวิชาการ งานวิจยั และข้อมลูปฐม
ภมูิ น ามาซึง่ปัจจยัที่เก่ียวข้อง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หาด้วยการตีความ (content analysis)ร่วมกบัการน าแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาสร้างข้อสรุป โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องดงันี ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

534 

แนวคิดการท่องเที่ยวได้กล่าวถึงการเดินทางผู้คนหรือได้ไปเยี่ยมเยือนยงัสถานที่หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชม
เมือง เยี่ยมญาติและเพื่อน พักผ่อนวันหยุดทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และอาจหมายรวมถึง บุคคลที่
เดินทางไปเข้าร่วมการประชมุทางวิชาการ ทางการเมือง การประชมุธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ทาง
ธุรกิจตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ หรือไปท าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยที่มา
เหลา่นีส้ามารถใช้การคมนาคมขนสง่ ได้ทกุรูปแบบนอกจากนีย้งัมีผู้ ได้ให้ความหมายของการทอ่งเที่ยวว่า 
หมายถึง การเดินทางไปสู่สถานที่ต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการศึกษา การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม การประชุม การแสดง ธุรกิจและอื่นๆ และนักวิชาการให้ความหมายไ ว้ว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์และความสมัพนัธ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้มาจากปฏิสมัพนัธ์ของนกัทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจ รัฐบาลผู้ เป็นเจ้าของบ้าน และชมุชนผู้ เป็นเจ้าบ้าน ในกระบวนการดงึดดูใจและต้อนรับขบั
สู้นกัทอ่งเที่ยว และผู้มาเยือนอื่นๆ(วิมล จิโรจพนัธ์ และคณะ, 2548)สรุปได้วา่ การทอ่งเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางจากที่อยู่อาศยัปกติไปยงัสถานที่อื่นชัว่คราว  ในระยะเวลาสัน้ๆ และที่ส าคญัการท่องเที่ยวไม่ใช่
เพื่อการปะกอบอาชีพหรือการหารายได้และ (วรรณา วงษ์วานิช, 2546) ประเภทของการทอ่งเที่ยว แบง่ได้
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี  ้1) การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง เป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศประกอบกบัความอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมวิวทิวทศัน์ วฒันธรรม ประเพณี ชีวิตความ
เป็นอยู่ของท้องถ่ินต่าง ๆ หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความสนกุสนานเพลิดเพลิน 
บางครัง้เป็นการไปเพื่อเปลีย่นบรรยากาศ และสถานท่ีพกัอาศยั การทอ่งเที่ยวแบบนีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย
อย่าง เช่น รสนิยมฐานะทางเศรษฐกิจของนกัท่องเที่ยว และสิ่งที่ดึงดดูความสนใจของสถานที่แต่ละแหง่  
2) การทอ่งเที่ยวเพื่อพกัผอ่นและสขุภาพ เป็นการใช้เวลาวา่ง เพื่อพกัผอ่นร่างกายและสมองอาจจะรวมถึง
การพกัฟืน้หลงัการเจ็บป่วย โดยใช้เวลาพกัผ่อนให้นานที่สดุเท่าที่จะท าได้ สถานที่ไปพกัจะเลือกที่สงบ 
สะดวก สบาย อากาศบริสทุธ์ิ เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาท่ีห่างไกลจากความอึกทึกครึกโครม 3) การ
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่มักจะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมของท้องถ่ินต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ทัง้ในแง่
มนษุยวิทยาและสงัคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน เป็นต้น 4) การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา เป็นการไปชม
การแข่งขนักีฬาที่ตนสนใจ หรือ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬา หรือออกก าลงักาย ซึ่งการท่องเที่ยว
ประเภทนีส้ถานที่ที่จะไปเป็นสิ่งที่ดึงดดูให้เกิดการท่องเที่ยว เช่น ชายทะเล หรือการเดินป่าเพื่อยิงนก ตก
ปลา เป็นต้น 5) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม และสมัมนา การท่องเที่ยวประเภทนีม้กัจะแบ่งเวลา
ส่วนหนึ่งไว้ส าหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบนีส้ิ่งที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ ต้องมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจ มีสถานท่ีพกัอาศยั หรือ โรงแรม และระบบการคมนาคมที่ดี สะดวกรวดเร็ว 6) 
การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ การที่บุคคลไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา ดูงาน หรือวิจัยหรือการ
แลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวา่งมหาวิทยาลยั 
 แนวคิดกระบวนการตดัสินใจของ Schiffman &Kanuk (1994) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจ
ซือ้ของผู้ บริโภคนัน้เป็นขัน้ตอนในการเลือกซือ้สินค้าตัง้แต่ 2 ทางขึน้ไป และพฤติกรรมผู้ บริโภคจะ
พิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และเกิดเป็นพฤติกรรมในการซือ้ในที่สุดซึ่งกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้มี 5 ขัน้ตอน ดงันี1้)การรับรู้ความต้องการ (Arousal) จดุเร่ิมต้นของการซือ้บริการทอ่งเที่ยวคือ
การท าให้เกิดความต้องการ เช่น ภาพน า้ตกและป่าที่อดุมสมบรูณ์ เกิดความต้องการอยากไปเที่ยว อยาก
ไปชมและสัมผัส2)การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความต้องการจะซือ้
บริการท่องเที่ยว ก็ตองค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเพื่อน สื่อโฆษณา ตวัแทนการขาย 3)การ
ประเมินทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อนกัทอ่งเที่ยวได้ข้อมลูขา่วสารก็จะเลือกซือ้สนิค้าหรือ
บริการท่องเที่ยว โดยน าข้อมูลแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกัน  4)การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
นกัทอ่งเที่ยวต้องตดัสนิใจหลายอยา่ง เช่น บริการรูปแบบ จ านวนเวลา ผู้ขาย เวลา5)ความรู้สกึหลงัการซือ้ 
(Post Purchase Feeling) ความรู้สึกหลงัการใช้บริการมี อยู่ 2 อย่าง คือ พอใจกับไม่พอใจ โดยเฉพาะ
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สินค้าทางการท่องเที่ยว คณุภาพสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บับริการซึง่หามาตรฐานได้ยาก หากเกิดความไมพ่อใจ
หลงัจากได้รับการบริการ อาจจะมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ครัง้ตอ่ไปของนกัทอ่งเที่ยวคนเดิม 
 แนวคิดทศันคติของ Shiffman and Kanuk (1980) เป็นความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้เพื่อให้มี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกบัลกัษณะที่พงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจที่มีตอ่สิง่หนึง่สิง่ใด โดยทศันคติของบคุคลจะ
สะท้อนมุมมองที่เขามีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ และทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
(2557) คือความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับหรือความรู้สกึนกึคิดของบคุคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งทศันคติจึงถือเป็นสิง่ส าคญัต่อการรับรู้และพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมากทศันคติ
แบ่งออกเป็นทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) และทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) ซึ่งทศันคติเชิง
บวกจะก่อให้เกิดผลในการปฏิบตัิในเชิงบวก และทศันคติในเชิงลบจะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิเชิงลบ
และองค์ประกอบของทศันคติ (ฉัตยาพร เสมอใจ ,2550) ได้แก่ การเกิดพุทธิปัญญาหรือความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรมที่แสดงออก ต่อมา สกุัญญา สขุวงศ์ (2558) ท าการวิจัยเร่ืองทศันคติและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาทองเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ทศันคติด้านความโดดเดน่ของกรุงเทพมหานคร ความรู้สกึที่มีตอ่การ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และด้านช่องทางการสื่อสารที่ท าให้รู้จักกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลทางด้าน
ทศันคติมีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และ อภิดิฐอทิุศธรรมศกัดิ์ (2559) ท า
การวิจยัเร่ืองทศันคติของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตกรณีศึกษาเพลินวาน 
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ระดบัทศันคติที่ดีที่สดุ คือ ด้านเข้าถึงง่าย ด้านความนา่สนใจ
ของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการรับรู้ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานเนื่องจากการท่องเที่ยวโอ
ทอปนวตัวิถี จังหวดัระนอง เป็นการท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ดึงดดูให้นกัท่องเที่ยวตดัสินใจท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถี ซึ่งมีทศันคติ
ในทิศทางที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึน้ รวมถึงบุคลากรที่ให้บริการและความช่วยเหลือในการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบาย และที่ส าคญัการท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถี จังหวดัระนอง นอกจากจะได้ความผ่อนคลาย 
และความสนกุสนานจากการทอ่งเที่ยวแล้ว ยงัได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการทอ่งเที่ยวอีกด้วย 
 ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด (7Ps)ของKotler (1997, p. 92) ได้กลา่วไว้วา่ สว่นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคมุได้ บริษัทมกัจะ
น ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลกูค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิม
สว่นประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค ่4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
สถานที่หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการ
คิดตวัแปรเพิ่มเติมขึน้มาอีก 3 ตวัแปร ได้แก่ บคุคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคิดที่ส าคญัทางการตลาดสมยัใหม ่โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนัน้จึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps และ 
(กฤษณา รัตนพฤษ์, 2545)ได้ขยายความสว่นประสมการตลาดบริการไว้วา่เป็น เคร่ืองมือทางการตลาดที่
ใช้ส าหรับธุรกิจบริการ เพื่อท าให้เกิดการบริหารคณุภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่สร้าง
คณุค่าให้กบัลกูค้าโดยค านึงถึงความพึงพอใจของลกูค้าเป็นส าคญัต่อมา ละเอียด ศิลาน้อยและสภุาวดี 
สุทธิรักษ์  (2558) ได้ท าวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์อ าเภอบ้าน
นาสาร จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของ
ท่องเที่ยวได้แก่ ผลิตภณัฑ์ในสวน บคุลากรที่ให้บริการในสวน กระบวนการท่องเที่ยวในสวน ราคาสินค้า 
และบริการในสวน ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในสวนการสง่เสริมการตลาด
ทอ่งเที่ยวของสวน และลกัษณะทางกายภาพของสวนตามล าดบั 
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 ผลการวิเคราะห์จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weakness)โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ขององค์กรเพื่อที่จะน าไปใช้ในการวางแผน
และก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันา โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัของการวิเคราะห์ คือ การศึกษาศกัยภาพ 
(potential) และความสามารถ (capacity) ขององค์กร อนัจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ หรือ
แนวทางในอนาคตการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย (Bartol, Kathryn, M. & David C. Martin, 1994)
การวิเคราะห์ศกัยภาพของพืน้ท่ีศกึษา โดยใช้ SWOT Analysis Technique สรุปได้ดงัตาราง 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ศกัยภาพของชมุชนโอทอปนวตัวิถี 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
มี ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ โ ด ด เ ด่ น ทั ้ง ด้ า น
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยว อาหารการกิน รวมถึงผลติภณัฑ์ชมุชน 
ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว มี
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพืน้ที่ จึงท าให้การ
ทอ่งเที่ยวโอทอปนวตัวิถี มีความนา่สนใจขึน้ 
มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ครบครัน เช่น การ
คมนาคม ระบบสาธารณปูโภค เป็นต้น 
คนในชุมชนโอทอปนวัตวิถี มีความรักใคร่แบบพี่
น้องกนั เนื่องจากอาศยับริเวณใกล้เคียงกนัและรู้จกั
กันเป็นเวลานาน จึงท าให้เกิดความสามัคคีใน
หมูบ้่าน โอทอปนวตัวิถี 

มีปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ซึง่มลพิษตา่งๆ น าไปสู่
ภาวะด้านสขุภาพ 
ต้นทุนด้านการผลิตสินค้าOTOP มีราคาสงู จึง
ไมคุ่้มทนุกบัผลลพัธ์ 
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การ
ขยายตวัเน้นไปท่ีปริมาณนกัทอ่งเที่ยว ท าให้การ
รองรับขยายไม่ทัน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม และเกิดมลพิษทางน า้และความแออัด
ทางอากาศ 
ขาดเป็นระเบียบของคนในชมุชนโอทอปนวตัวิถี 
และยงัมีคนบางส่วนที่ยงัเอารัดเอาเปรียบคนใน
ชมุชน 
ชุมชน โอทอปนวัตวิถี ขาดการประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่ข้อมลูด้านการท่องเที่ยวให้กบักลุม่
นกัทอ่งเที่ยวในวงกว้าง 

โอกาส (opportunities) อุปสรรค (threats) 
นักท่อ ง เที่ ยวกลุ่มผู้ สู งอายุมี แนวโ น้มสูงขึ น้ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนีส้นใจการท่องเที่ยวธรรมชาติ
และทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ซึง่การทอ่งเที่ยว โอทอปน
วตัวิถี บ้านพรรัง้ มีทัง้การนวดแผนไทยผสมผสาน
วิถีอินเดีย และบริการแช่น า้ร้อน ซึ่งตอบสนองต่อ
นกัทอ่งเที่ยวดงักลา่ว 
2. รัฐมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่ง
ระนองเป็นจงัหวดัหนึ่งในนัน้ นกัท่องเที่ยวสามารถ
น าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการท่องเที่ยวมาใช้แสดง
เพื่ อลดหย่อนภาษี  จึ ง เ ป็นที่ น่ าสนใจในการ
ทอ่งเที่ยว 

ชุมชนโอทอปนวัตวิถี ได้รับเงินงบประมาณ
จ ากดัในการพฒันาสง่เสริมการทอ่งเที่ยว  
2.ชุมชน โอทอปนวตัวิถี ได้รับการสนบัสนนุจาก
หน่วยงานส่วนกลางน้อยเกินไป จึงท าให้ชุมชน
โอทอปนวตัวิถี ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง 

 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนโอทอปนวตัวิถีจังหวัดระนองท าให้เป็นแนวทางต่อการ
ทอ่งเที่ยวโอทอปนวตัวิถี อยา่งยัง่ยืน องค์ประกอบในการพฒันา คือ 
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 ด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากชุมชนมีสภาพแวดล้อมทัง้ด้านบวกและด้านลบ ดงันัน้การแก้ไข
คือ การรณรงค์นกัท่องเที่ยวและคนในชมุชน ช่วยกนัอนรัุกษ์พืน้ที่ท่องเที่ยว เพื่อป้องกนัการเป็นมลพิษทัง้
ทางน า้และอากาศ และป้องกันการเสื่อมโทรมของพืน้ที่เพื่อให้มีพืน้ที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ตอ่ไป 
 ด้านชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว โอทอปนวตัวิถี ดงันัน้จึงขอ
ความร่วมมือจากคนในชมุชน และจดัระเบียบให้คนในชมุชนได้มีสว่นร่วมกบัการทอ่งเที่ยวโอทอปนวตัวิถี 
และให้ความรู้ความเข้าใจกบัคนในชมุชน วา่มีความส าคญัตอ่ชมุชนอยา่งไร จะให้ท าให้คนในชมุชนโอทอ
ปนวตัวิถี เกิดทศันคติใหม่ๆ และมีสว่นร่วมในการจดัการการทอ่งเที่ยวโอทอปนวตัวิถี มากยิ่งขึน้ 
 ความร่วมมือจากภาคสว่นอื่นๆ เนื่องจากชมุชน โอทอปนวตัวิถี ยงัไม่เป็นที่รู้จกัเท่าที่ควร ดงันัน้
จึงมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลและการ
ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยวโอทอปนวตัวิถี จงัหวดัระนอง จากการทอ่งเที่ยวจงัหวดั หรือบริษัทน าเที่ยว 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวและเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคนในชุมชนอย่าง
แท้จริง 
 การก าหนดราคาสนิค้า OTOP และการสร้างประโยชน์สงูสดุของต้นทนุการผลติ เนื่องจากต้นทนุ
การผลิตสินค้า OTOP ในชุมชน มีราคาที่สงู ดงันัน้จึงควรก าหนดราคาสินค้าเพื่อสร้างผลก าไรสงูสดุและ
ต้นทนุในการผลติควรน ามาแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ในการสร้างรายได้ให้
ตนเองและชมุชนโอทอปนวตัวิถี 
 
สรุป  
 การท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถี เป็นการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ ภมูิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้การท่องเที่ยวมีทัง้ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรม กิจกรรม
ท่องเที่ยว อาหารการกิน รวมถึงผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อดึงให้นกัท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม สมัผสัวิถีความ
เป็นอยู ่เรียนรู้วฒันธรรมอยา่งใกล้ชิด โดยมีนกัเลา่เร่ืองชมุชนเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆให้นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับรู้และเข้าใจตัวตนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนซึ่งศกัยภาพของชุมชนโอทอปนวตัวิถี ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพืน้ฐานสิง่อ านวยความสะดวก และด้านการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน อยู่
ในด้านที่ดีและต้องมีการพัฒนาต่อไป ซึ่งปัจจยัเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบที่น ามาวิเคราะห์ตามกรอบของ
ทศันคติของนกัท่องเที่ยว ประกอบกบัสว่นประสมทางการตลาด(7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้าน
กระบวนการ ซึง่ปัจจยัดงักลา่วมีผลตอ่การตดัสนิใจของนกัท่องเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยวโอทอปนวตัวิถี จงัหวดั
ระนอง เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวโอทอปนวตัวิถี เพื่อตอบสนองต่อการความ
ต้องการของนกัท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพฒันาศกัยภาพพืน้ที่ท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวตัวิถี เพื่อให้
หนว่ยงานรัฐและเอกชน รวมทัง้หนว่ยงานที่เก่ียวข้องสง่เสริมการทอ่งเที่ยวชุมชนโอทอปนวตัวิถีในพืน้ที่จังหวดั
ระนอง และเพื่อเป็นข้อมลูตอ่แนวทางการพฒันาการทอ่งเที่ยวชมุชนโอทอปนวตัวิถี ในจงัหวดัอื่นๆ ตอ่ไป 
 
ค าขอบคุณ  
 ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจยั ที่ได้ให้ค าแนะน า ชีแ้นะ เสนอแนวทางการแก้ไข ท าให้งานวิจยัประสบความส าเร็จ ที่ได้กรุณา
มอบความรู้ด้านการท าวิจัย และเสนอแนะแนวทางอันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท าวิจัยฉบับนี ้
ขอขอบพระคณุผู้ให้ข้อมลูทกุทา่นที่กรุณาให้ผู้ วิจยัเข้าไปท าการเก็บข้อมลู และขอขอบคณุทกุทา่นท่ีท าให้
การท างานผา่นลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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บทคดัย่อ  
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัด้านจิตวิทยา สว่นประสมทางการตลาด
บริการ  และการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัคือผู้ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพร จ านวน 385 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านจิตวิทยา และสว่นประสมทางการตลาดบริการ และตวัแปรตาม คือ การตดัสนิใจ
เลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจังหวดัชุมพร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ ข้อมูลจากการวิจยันี ้ ผู้ ใช้บริการสามารถน าข้อมลูผลการวิจัยไปประกอบการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและได้รับผลงานที่พึงพอใจ ส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้น าข้อมลูผลการวิจยันีเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง เพื่อพฒันาและตอ่ยอดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จตามเปา้ประสงค์ และส าหรับ
ผู้ที่สนใจ สามารถน าข้อมลูและข้อค้นพบจากผลการวิจยันีเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ปัจจยัด้านวิทยา, สว่นประสมทางการตลาดบริการ, การตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
 

Abstract 
 The objectives of this quantitative research are to study and analyze the psychological 
factors, service marketing mix factors, and decision to choose building service contractors in 
Chumphon province. The data will be collected systematically from 385 samples of users of 
building service contractors in Chumphon province. The research instrument is a questionnaire 
which will be tested for validity by IOC technique, and reliability by Cronbach Alpha. Descriptive 
statistics for the research consists of percentage, frequency, and arithmetic means. The 
inferential statistic for the analysis is multiple regression. The research results will benefit the 
users of building service contractors to choose the contractors that will be appropriate for their 
needs which lead to satisfaction. The building service contractors will benefit by improving their 
management skills which will enable them to reach their targets. Moreover, students can use the 
research findings as a base for their further studies. 
Keywords: Psychological  Factors,  Service  Marketing  Mix, Decision  to  choose  Building  Service  Contractor   
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บทน า  
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  เป็นธุรกิจที่มีความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่มีการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่หลากหลาย  ได้แก่  ธุร กิจการค้าและการผลิตวัสดุ
อปุกรณ์ก่อสร้าง  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจด้านการคมนาคมขนสง่  อีกทัง้ยงัมีความสมัพนัธ์ต่อภาค
ธุรกิจอื่นๆ  ได้แก่  ภาคธุรกิจการเงิน  การจ้างแรงงาน  เป็นต้น  ตัง้แตปี่  พ.ศ.  2557  ที่ผา่นมา  รัฐบาลได้
ให้ความส าคญัในการเร่งผลกัดนัการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ  ท าให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี  พ.ศ.  2560  ที่ผ่านมา  มีจ านวนผู้จดทะเบียนก่อตัง้ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างเพิ่มขึน้  จ านวน  6,857  ราย  คิดเป็นร้อยละ  9  ของการจดัตัง้ธุรกิจใหม่ในปี  พ.ศ. 2560 และ
เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ที่สงูติดอนัดบั  1  ติดตอ่กนัถึง  9  เดือนในช่วงปี  คือ  ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เดือนตุลาคมพ.ศ.  2560  และในปีเดียวกันนี ้ ข้อมูลการเลิกประกอบกิจการ มีจ านวน  
21,444  ราย  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการเลิกประกอบกิจการในปี  2559  มีจ านวน  20,938  ราย  
เพิ่มขึน้จ านวน 506ราย คิดเป็น  ร้อยละ2  โดยธุรกิจที่เลกิประกอบกิจการสงูสดู  3  อนัดบัแรก  คือ  ธุรกิจ
ก่อสร้าง  ธุรกิจค้าสลาก  และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามล าดับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์.2560)  
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   มีการเพิ่มจ านวนและลดจ านวนตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงขึน้
ลงอยา่งเห็นได้ชดั  เนื่องจากธรรมชาติของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  มีการเร่ิมต้นง่าย  และอาจ ไม่
เข้าใจเร่ืองต้นทุนการก่อสร้างอย่างแท้จริง  ท าให้เกิดปัญหาการเงินหมุนเวียนหรือขาดสภาพคล่อง  
(เกษตรสนัต์  จนัทรา.  2554)  ข้อมลูหนงัสือแจ้งเวียนรายช่ือผู้ทิง้งานของคณะกรรมการว่าด้วยการพสัด ุ
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559  ทัง้หมด 179ฉบบั พบวา่ ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นสว่นราชการท่ีมีผู้ รับจ้างทิง้งานมากที่สดุ และเมื่อจ าแนกเข้าไปใน
รายละเอียดของผู้ รับจ้างทิง้งาน พบว่ารูปแบบองค์กรธุรกิจที่ทิง้งานมากที่สุด คือ นิติบุคคลที่มีทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาทประเภทงานที่ผู้ รับจ้างทิง้งานมากที่สดุ คือ งานอาคาร แนวโน้มการทิง้งาน
ประเภทงานอาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  และแนวโน้มการทิง้งานโครงการตัง้อยู่ภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้
มากที่สดุ (บญุรักษ์ แวนบอเซอร์.2561) 
 ข้อมลูข้างต้นสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งเป็นธุรกิจบริการ  ผู้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงต้องอาศยัเคร่ืองมือทางการตลาดเข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุ
เปา้หมาย  ประกอบด้วย  สนิค้าหรือบริการท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  มีราคา
ที่เหมาะสม  มีช่องทางในการน าเสนอสนิค้าหรือบริการตอ่ผู้ใช้บริการ  มีการใช้ข้อมลูทางการตลาดในการ
สร้างแรงจูงใจต่อผู้ ใช้บริการเพื่อชักน าไปสู่การตดัสินใจเลือกใช้บริการ  มีบุคลากรที่มีส่วนร่วมต่อการ
บริการ  ตลอดจนกระบวนการในการให้บริการ  และสิ่งแวดล้อมตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการเป็นต้น
(ภทัรภร  พลพฤกษ์  และ  วชัระ  ยี่สุน่เทศ.  2561)  สิ่งเหลา่นี เ้ป็นสิ่งส าคญัส าหรับการให้บริการ  ในการ
สร้างความแตกต่างจากผู้ ให้บริการอื่นๆ  เป็นการสร้างความแตกต่างให้เหนือจากคู่แข่งรวมถึงการ
ปรับปรุงผลผลิตโดยควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ  และไม่ลดคณุภาพหรือระดบัการบริการลงอยา่ง
ไม่เหมาะสม  อนัเป็นปัจจัยส าคญัในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ผู้ ใช้บริการ  ผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างต้องใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเหล่านี ้ สื่อสารไปยังผู้ ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง  ประชาชนผู้ ใช้บริการ ต่างมีข้อก าหนดและเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างที่แตกต่างกนั  ผ่านการรับรู้ข่าวสาร  การเรียนรู้จากประสบการณ์   การได้รับ
แรงกระตุ้นจงูใจ  และทศันคติที่มีตอ่การได้รับข้อมลู  น าไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง  
เพื่อหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทิง้งานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง  และได้ผลงานถกูต้องตามแบบแปลนน าไปสู่
ภาพลกัษณ์ที่ดีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอนาคต  เมื่อผู้ ใช้บริการได้รับการบริการที่ตอบโจทย์ความ
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ต้องการ  เกิดความพึงพอใจ  จะน าไปสูค่วามไว้วางใจในการได้รับบริการ  การกลบัมาใช้บริการซ า้  และ
การบอกตอ่ปากตอ่ปากในกลุม่ผู้ใช้บริการอื่นๆ 
 กลุ่มธุรกิจภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  เป็นการรวมตัวในภาคเศรษฐกิจท้องถ่ินของ  4 จังหวัด  
ประกอบด้วย  จงัหวดัชุมพร  จงัหวดันครศรีธรรมราช  จงัหวดัพทัลงุ  และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  เป็นพืน้ที่
เศรษฐกิจที่มีทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณ์ทัง้ทางทะเลและชายฝ่ัง  มีความได้เปรียบทางภมูิศาสตร์  
และสะพานเศรษฐกิจ  (ส านกับริหารยทุธศาสตร์  กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย.  2559)จงัหวดัชมุพรเป็น
จงัหวดัที่ตัง้อยูก่ึ่งกลางระหวา่งภาคกลางและภาคใต้ เปรียบเสมือนประตขูอง 14 จงัหวดัในภาคใต้ นบัวา่
เป็นจังหวัดที่มีท าเลเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นประตูการค้าไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้มีความอุดม
สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการลงทุนในทุกๆด้าน  นอกจากนีท้างรัฐบาลมีโครงการอีก
หลายโครงการที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เช่นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการพัฒนา
การศึกษาโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมโครงการพัฒนาทางด้านการเกษตรเช่น การจดัตัง้ตลาดสนิค้า
เกษตรประจ าท้องถ่ิน และการจดัศนูย์วิจยัพืชและผลไม้ เป็นต้น(ธนาคารแห่งประเทศไทย.  2559)  ผล
จากการเป็นจังหวดัที่ก าลงัพฒันานี ้  น าไปสู่การขยายตวัของธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน  ท าให้สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
จงัหวดัชุมพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อ าเภอ ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ที่ท า
การปกครองจงัหวดัชมุพร ธนัวาคม. 2560)   
 แม้วา่ธุรกิจรับเหมากอ่สร้างมอีตัราการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง  โดยมีปัจจยัผลกัดนัและสนบัสนนุ
จากภาครัฐ  และปัจจัยเสริมจากอตัราการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่อยู่ในระดบัต ่า  
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มีสดัสว่นงานในมือ (Backlog)  เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  มีการ
กระจายงานก่อสร้างและการรับรู้รายได้มายงักลุม่ผู้ รับเหมารายย่อยหรือกลุม่ SMEs  และห่วงโซ่ธุรกิจที่
เก่ียวเนื่อง (ธนาคารกสกิรไทย.  2560)  ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีสภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  
จากผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั เมื่ออ านาจการตดัสินใจเลือกใช้บริการเป็นของผู้ ใช้บริการ  รวมถึง
ปัจจยัเสีย่งตา่งๆอนัจะเกิดในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ได้แก่ ราคาวสัดแุละอปุกรณ์ที่แปรปรวน
ตามราคาน า้มนัและคา่ขนสง่ คา่จ้างแรงงานท่ีสงูขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุในโครงการก่อสร้างสงูขึน้ตามมา และ
ผลกระทบจากสภาพการเมืองและกฎหมาย ท าให้มีขัน้ตอนการด าเนินงานที่เข้มงวด และซับซ้อนมาก
ยิ่งขึน้ (อเนก  ทรรศนาการ. 2560)  ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องพิจารณาและให้ความส าคญั
กับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อันจะเกิดผลกระทบต่อการท างาน และส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้วางแผนรับมือ และหาแนวทางแก้ไขกบัปัจจยัเสีย่งเหลา่นัน้ (อนนัต์  
แก้วช่ืน.  2559)  ซึ่งเป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้พฒันาองค์กรในด้าน
ต่างๆ  เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และบรรลตุามเปา้วตัถปุระสงค์  อนัจะน าไปสูภ่าพลกัษณ์
ที่ดีขององค์กร  ตลอดจน  นกัวิจยั  นกัวิชาการ  และผู้ที่สนใจศกึษาค้นคว้าทัว่ไป  ได้น าข้อมลูที่ค้นพบจาก
งานวิจยันีไ้ปเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัตอ่ไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 1.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพร  เป็นอยา่งไร 
 2.  ปัจจยัด้านจิตวิทยาสง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง ในจงัหวดัชุมพร
อยา่งไร 
 3.ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัชมุพร อยา่งไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านจิตวิทยา  สว่นประสมทางการตลาดบริการ  และการตดัสินใจเลือกใช้
บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพร   
 2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัด้านจิตวทิยาที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง  ใน
จงัหวดัชมุพร   
 3.  เพื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพร   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 การวิจัยนีมุ้่งศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยา  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และการตดัสินใจ
เลอืกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพรโดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  ดงันี ้
 
Independent Variable    Dependent Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
Figure 1 Conceptual Framework 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.ปัจจยัด้านจิตวิทยา  สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง  ในจงัหวดัชมุพร 
 2.สว่นประสมทางการตลาดบริการ  สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง  ใน
จงัหวดัชมุพร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ส าหรับการศึกษาครัง้นี ้ เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ  โดยการวิจัยเชิงปริมาณเลือกวิธีการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึน้  และได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาของงานวิจัยไว้  ดงันีผู้้ วิจัยมุ่ง
ศึกษาเฉพาะ  (1)  ปัจจยัด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย  ด้านการรับรู้  ด้านการเรียนรู้  ด้านการจูงใจ  ด้าน
ความเช่ือและทศันคติ   (2)  สว่นประสมทางการตลาดบริการ  ประกอบด้วย  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  
ด้านสถานที่ด้านส่งเสริมการขาย  ด้านกระบวนการ  ด้านบุคคล  และด้านลกัษณะกายภาพ  (3)  การ

Psychological factor 
-Perception 
-Learning 
-Motivation 
-Beliefs andAttitudes Decision to Choose Building 

Service Contractor in 
Chumphon Province 

-Corporate Image 
-reliability 
- Satisfaction 
-Repurchase 
-Word of Mouth 

Service Marketing Mix '7Ps 
- Product 
-Price 
-Place  
- Promotion 
- People 
- Physical  Evidence 
-Process 
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ตดัสินเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจังหวดัชุมพร  ประกอบด้วย  ภาพลกัษณ์ของบริ ษัท  ความ
ไว้วางใจ  ความพงึพอใจ  การกลบัมาซือ้ซ า้  และการบอกตอ่  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี   ศกึษาเฉพาะประชาชน
ผู้ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร  ในจงัหวดัชมุพร  เทา่นัน้ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง  โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ คือ  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวดัชุมพร  ที่เคยเป็น
ผู้ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร  หรือเป็นผู้ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร  
ในจงัหวดัชมุพรขอบเขตระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562  
รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 
 Shiffman and Kanuk  (2010)  กลา่ววา่  ปัจจยัด้านจิตวิทยา  เป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมทัว่ไป
ของผู้บริโภค  และการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าหรือเลือกใช้บริการได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทาง
จิตวิทยา  5  ประการ  ประกอบด้วย  การรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  ทศันคติ  และบุคลิกภาพ  ต่อมา       
Kotler  and  Armstrong  (2014)  ได้กล่าวว่า  การตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าหรือบริการของแต่ละบุคคล
ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางด้านจิตวิทยา  4  ประการ  ประกอบด้วย  ด้านการจูงใจ  ด้านการรับรู้  ด้าน
การเรียนรู้  ด้านความเช่ือและทศันคติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พฒันา  ศิริโชติบณัฑิต  (2558)  
พบว่า  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  ประกอบด้วย  ด้านความรับรู้  การเรียนรู้  และด้านทศันคติ  มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าและบริการ 
 Philip  Kotler  (2012)  ให้ความหมายของสว่นประสมการตลาดวา่  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด
ที่หนว่ยธุรกิจน ามาใช้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจบรรลเุปา้หมาย  ประกอบด้วย 4Ps  ได้แก่  ผลติภณัฑ์  ราคา  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรับสินค้า
ทั่วไปแล้ว  Booms  and  Bither  (2009)  ได้เพิ่มส่วนประกอบที่ส าคัญส าหรับส่วนประสมการตลาด
บริการ  ได้แก่ บคุลากร  การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  และขัน้ตอนกระบวนการให้บริการ  รวมเป็น 
7Ps  ได้แก่  1.  ผลิตภัณฑ์  (Product)2.  ราคา  (Price)  3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place)  4.  การ
ส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  5.  บุคลากร  (People)  6.  การสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  (Physical  Evidence)  7. กระบวนการให้บริการ (Process)  และธนยศ  ดอกดวง  (2556)  
กลา่ววา่  สว่นประสมการตลาด  หมายถึง  เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคมุได้  กิจกรรมประสม
ประสานเคร่ืองมือเหล่านี ใ้ห้สามารถตอบสนองความต้องการ  และสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ  ภทัรภร  พลพฤกษ์  และ  วชัระ  ยี่สุ่นเทศ  (2561)พบว่า  
สว่นประสมทางการตลาดบริการ  ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ด้านบคุลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ  
และราคาที่เหมาะสม  เป็นสิ่งที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัในการตดัสินใจคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง และ
งานวิจยัของ  พิภพ  กิตติกาศ  (2556)  
 Kotler  and  Keller  (2006)  ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า  เป็นการเลือกทางเลือกบน
รากฐานของกฏเกณฑ์จากสองทางเลือกหรือมากกว่าของผู้บริโภค  ในขณะที่  Schiffman  and  Kanuk  
(2004)  ได้อธิบายถึงตวัแบบของการตดัสินใจของผู้บริโภค  มีโมเดลที่รวมความคิดเก่ียวกบัการตดัสนิใจ
ซือ้ของผู้บริโภค  มีสว่นส าคญั  3  สว่น  คือ1.  การน าเข้าข้อมลูเป็นอิทธิพลจากภายนอกที่มีผลตอ่คา่นิยม  
ทศันคติ  และพฤติกรรมของผู้บริโภค  2.  กระบวนการ  เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการจึงพิจารณาถึงอิทธิพล
ของปัจจยัทางจิตวิทยา  ซึง่จะเป็นอิทธิพลภายใน  ได้แก่  แรงจงูใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  หรือทศันคติ  ที่มี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค  รวมถึงปัจจยัอีก  2  ประการ  คือ  การรับรู้ถึงความเสี่ยง  และ
การยอมรับความเสี่ยงได้ 3.  การแสดงออก  หรือพฤติกรรมที่แสดงออก คือ  พฤติกรรมการซือ้และการ
ประเมินหลงัการซือ้  วตัถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือ
บริการ)  ต่อมา  Orji  and  Goodhope  (2013)  ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้ว่า  เป็นกระบวนการ
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ตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค  ประกอบไปด้วย  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การรับรู้ถึงความ
ต้องการ  (Needs  Recognition)  การค้นหาข้อมูล  (Information  Search)  การประเมินผลทางเลือก  
(Evaluation  of  Alternative)  การตดัสินใจซือ้  (Purchase  Decision)  และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้  
(Post  Purchase  Behavior)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทรภร  พลพฤกษ์  และ  วัชระ  ยี่สุ่นเทศ  
(2561)  พบว่า  เมื่อผู้ ใช้บริการได้รับการบริการที่พึงพอใจ  จะสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี  และความน่าเช่ือถือ
ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของผู้ ใช้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความรู้สกึเช่ือมัน่และความไว้วางใจ  มีผล
ต่อการใช้บริการซ า้มีการแนะน าบอกต่อไปยงัผู้อื่น   และงานวิจัยของ  ชุดาภา  แย้มพาที  และ  พฒัน์  
พิสษิฐเกษม  (2561) 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาวิจัยนี ้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ด้วยวิธีการส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถาม  เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัชุมพร  ที่
เคยเป็นผู้ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง  ในจงัหวดัชมุพร  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูในเดือนมนีาคม – 
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562  (ระยะเวลา  3  เดือน)  และเนื่องจากประชากรที่ศกึษามีขนาดใหญ่และไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงค านวณตัวอย่างจากสูตรของ  W.G. Cochran  โดย
ก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  และระดบัคา่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ  5  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 
2557)  เมื่อแทนคา่ตามสตูรแล้ว  ค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  ได้เทา่กบั  385  ตวัอยา่ง   
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  ดงันีข้ั น้ตอนที่  1  แบ่งกลุม่
ตวัอยา่งออกเป็น  8  กลุม่  ตามเขตพืน้ท่ีอ าเภอในจงัหวดัชมุพร  ได้แก่  อ าเภอเมืองชมุพร  อ าเภอทา่แซะ  
อ าเภอหลงัสวน  อ าเภอสวี  อ าเภอปะทิว  อ าเภอทุ่งตะโก  อ าเภอละแม  อ าเภอพะโต๊ะ  ขัน้ตอนที่  2  ใช้
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Purposive  sampling) โดยการเก็บตวัอยา่งจากประชาชน  ณ  ร้านขาย
วสัดกุ่อสร้างชัน้น า  ในเขตพืน้ที่อ าเภอตา่งๆ  ในจงัหวดัชุมพร  จ านวน  8  แห่ง  และขัน้ตอนที่  3  ใช้การ
สุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling)  โดยการเก็บตวัอย่างทุกๆ  2  ราย  เก็บตวัอย่าง  1  
ราย  จนครบตามจ านวนที่ต้องการ  คือ  385  ตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัจะท าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองและพนกังานที่ได้รับการ
ฝึกฝนจากผู้วิจยัให้มีความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ในการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม  โดยมีการชีแ้จงให้
กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจในการตอบแบบสอบถาม ก่อนการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามนัน้  ผู้ วิจัยและ
พนกังานได้มีค าถามคดักรองก่อนว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงาน
อาคาร  ในจงัหวดัชุมพรหรือไม ่ ถ้าไม่เคยใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคารในจงัหวดัชมุพร  
จะปล่อยผ่านไป  และเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคารใน
จังหวดัชุมพรเท่านัน้  จากนัน้จะท าการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลบัมาตรวจสอบความสมบูรณ์  
และน าข้อมลูในแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติตอ่ไป 
 การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  มีขัน้ตอนดงันีข้ัน้ตอนท่ี  1  ศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากแนวความคิด  
ทฤษฎี  ผลงานวิจยั  หนงัสือ  และเอกสารจากแหลง่ต่างๆที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
ค าถามของแบบสอบถาม  โดยก าหนดขอบเขตของค าถาม ให้มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ
ประโยชน์ของงานวิจัยขัน้ตอนที่  2  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างตามโครงสร้างตวัแปร  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และท าการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
(Content  Validity)  โดยผ่านการพิจารณาความถกูต้องจากผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวน  3  และตรวจสอบหา
ความเที่ยงตรงของเนือ้หาโดยใช้เทคนิค  IOC  (Index of Item  Objective  Congruence)ขัน้ตอนที่  3  
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  ตามที่ผู้ทรงคณุวฒุิแนะน า  ก่อนน าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช้  (Try  
out)  กับกลุ่มประชากรที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา  จ านวน  30  ชุด  เพื่อ
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ทดสอบความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  จากนัน้น าข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามฉบับร่าง
มาท าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมทางสถิติ  และปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ก่อนการน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมลูจริง 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ / สรุป 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  มีวตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัด้าน
จิตวิทยาทัง้  4  ด้าน  ประกอบด้วย  การรับรู้  การเรียนรู้  การจงูใจ  ความเช่ือและทศันคต ิ (2)  ศกึษาและ
วิเคราะห์สว่นประสมทางการตลาดบริการ  7  ด้าน  ประกอบด้วย  สินค้า  ราคา  สถานที่การจดัจ าหนา่ย  
การสง่เสริมการขาย  บคุลากร  กระบวนการให้บริการ  ลกัษณะทางกายภาพ(3)  ศกึษาและวิเคราะห์การ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัชมุพร  5  ด้าน  ประกอบด้วย  ภาพลกัษณ์ขององค์กร  
ความไว้วางใจ  ความพงึพอใจ  การกลบัมาซือ้ซ า้  การบอกตอ่ 
 การวิจยัครัง้นีผู้้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี รวมทัง้งานวิจยัที่เก่ียวข้องและได้ตัง้สมมติฐาน
เพื่อการวิจัย  คือ  (1)  ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัชมุพร  (2)  สว่นประสมทางการตลาดบริการสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการผู้ รับเหมากอ่สร้าง
ในจงัหวดัชมุพร 
 ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถาม  สร้างขึน้โดยศกึษาและรวบรวม
ข้อมลูจากแนวความคิด  ทฤษฎี  ผลงานวิจยั  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างค าถามของ
แบบสอบถาม  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และท าการตรวจสอบหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  (Content  Validity)  โดยผ่านการพิจารณาความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน  3  และตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนือ้หาโดยใช้เทคนิค  IOC  (Index of Item  Objective  
Congruence)  ก่อนน าแบบสอบถามฉบับร่างไปทดลองใช้  (Try  out)  กับกลุ่มประชากรที่มีลกัษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา  จ านวน  30  ชุด  เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่  (Reliability)  
ของแบบสอบถาม  จากนัน้น าข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามฉบบัร่างมาท าการวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมทางสถิติ  และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  ก่อนการน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงโดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ  ผู้ ใช้บริการ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างในจังหวดัชุมพร  กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคือผู้ ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างในจังหวดั
ชุมพร  จ านวน 385  คน  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  
2562  (ระยะเวลา  3  เดือน) จากนัน้จะน าข้อมลูไปแปลผลและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ  สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนมุาน  ได้แก่การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู  ซึ่งผลการวิจยันี ้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนผู้ ใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างประเภทงานอาคาร  สามารถน าข้อมลูและข้อ
ค้นพบจากผลการวิจัยไปประกอบการตดัสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้าง   เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงจากการทิง้งานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง  หรือได้ผลงานที่ไม่พึงพอใจ  ให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการ  ตรงตามแบบแปลนและเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   
สามารถน าข้อมลูและข้อค้นพบจากผลการวิจยัครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทรัพยากรในด้านต่างๆ  การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง
ก่อนรับงาน  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึน้ในขณะด าเนินธุรกิจ น าไปสู่การพฒันาองค์กร  
เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้บริการ  และประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์
ของธุรกิจ  ส าหรับนิสิต  นกัศึกษา  หรือผู้ที่สนใจ  สามารถน าข้อมูลและข้อค้นพบจากผลการวิจยันีไ้ป
ประกอบและเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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ที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  พร้อมทัง้ชีแ้นะให้เห็นถึงแนวทางในการศึกษาและวิธีการ
ด าเนินงานวิจยั  เพื่อให้งานวิจยันีม้ีความสมบรูณ์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  ขอขอบพระคณุนายจ้าง  
บริษัท  บ้านไฟฟา้ชมุพร  จ ากดั  ที่กรุณาให้เงินทนุและให้โอกาสทางการศกึษา  ขอบพระคณุก าลงัใจจาก
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เดียวกนั  ท่ีคอยแนะน าและให้ค าปรึกษาตลอด 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์
สภาพการบริหารจดัการและปัญหาอปุสรรคที่มีต่อความภกัดีของลกูค้าในตราสินค้ากาแฟถ า้สิงห์ โดย
ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง เอกสารวิชาการ งานวิจยัและข้อมลูทตุิยภมูิ และใช้การวิเคราะห์จดุ
แข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคเพื่อให้ได้ทราบถึงการบริหารจดัการ ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการ
พฒันาที่มีต่อความภกัดีในตราสินค้ากาแฟถ า้สิงห์  ซึ่งผลการศึกษาพบวา่มีแนวทางในการน าปัจจยัด้าน
การตลาดบริการ(8P’s)ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภาพ ปัจจยัดงักลา่ว
สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่ตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์คือ  การซือ้ซ า้ ความพงึพอใจ ความชอบและ 
ความผกูพนั 
ค าส าคัญ:สว่นประสมทางการตลาดบริการ, ความภกัดีตอ่ตราสินค้า, กาแฟถ า้สิงห์ 
 

Abstract 
 This research is a document research with the objective of The Analysis of problems 
and obstacles of Administration and Management Affecting Customer’s Brand Loyalty of 
Thamsing Coffee Brand. The studying the relevant theoretical concepts, Academic papers 
Research and secondary data and using analyzes of strengths, weakness, opportunities and 
threats. In order to know the Administration and Management Affecting Customer’s Brand 
Loyalty of Thamsing Coffee Brand. The results of the study found that there are guidelines for 
bringing The Service Marketing Mix Factors (8P’s) is Product, Price, Place, Promotion, People, 
Process, Physical Evidence and Presentation, and Productivity, which will affecting customer’s 
brand loyalty of Thamsing Coffee Brand is Repeat Purchase Behaviors, First–in–mind, Reference 
and Commitment. 
Keywords: Service Marketing Mix Factors, Customer’s Brand Loyalty, Thamsing Coffee 

 
บทน า 
 พฤติกรรมของผู้ บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพิ่มขึน้ท าให้ธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบักาแฟ ขยายตวัเติบโตอยา่งรวดเร็ว พบว่าคนไทยบริโภคกาแฟมากกวา่ก าลงัการผลิต จนท า
ให้ต้องน าเข้ากาแฟปีละไมต่ ่ากวา่ 90,000 ตนั (สมาพนัธ์กาแฟอาเซียน, 2561) ขณะที่แนวโน้มการบริโภค
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกนัรัฐบาลไทยได้ให้การสนบัสนุนธุรกิจกาแฟ โดยได้จัดท า ยุทธศาสตร์
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กาแฟปี 2560-2564ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นผู้ น าการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพใน
ภมูิภาคอาเซียนก้าวไกลสูต่ลาดโลกภายใต้ภาพลกัษณ์กาแฟไทย เน้นสร้างให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
การค้ากาแฟในอาเซียน 
 จงัหวดัชมุพร เป็นเมืองกาแฟท่ีได้รับการขนานนามวา่เป็นบราซิลเมืองไทย เนื่องจากมีพืน้ท่ีปลกู
กาแฟพนัธุ์โรบสัต้ามากที่สดุในประเทศ มีพืน้ที่ปลกูทัง้หมด 125,701 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยปีละประมาณ 
20,000 ตนั คิดเป็นร้อยละ 80 ของการผลิตทัง้หมดของประเทศ โดยในอ าเภอสวี มีพืน้ที่เก็บเก่ียวผลผลติ
มากที่สดุ รองลงมาคืออ าเภอทา่แซะ(ส านกังานเกษตรจงัหวดัชมุพร, 2558) ปัจจบุนัชาวสวนกาแฟจงัหวดั
ชมุพรยงัได้มีการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบักาแฟ พร้อมทัง้มีการสร้างแบรนด์ออกมาสูต่ลาด มากกวา่ 10 ราย 
ซึ่งกาแฟถ า้สิงห์ หรือ วิสาหกิจชุมชนกลุม่กาแฟบ้านถ า้สิงห์ เป็นหนึ่งในแบรนด์จากจงัหวดัชมุพรตัง้อยูท่ี่ 
18 หมู่ 1 ต าบลถ า้สิงห์ อ าเภอเมือง จังหวดัชุมพร เกิดจากการรวมตวัของเกษตรกรต าบลถ า้สิงห์ และ
ต าบลใกล้เคียงที่ต้องการฟื้นฟูพืชกาแฟสายพันธุ์ โรบัสต้า ของดีต าบลถ า้สิงห์ ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 10 
มิถนุายน พ.ศ. 2551 ปัจจุบนัมีสมาชิกรวม 511 คน (วิสาหกิจชุมชนกลุม่กาแฟบ้านถ า้สิงห์, 2561)มีการ
เปิดรับซือ้เมล็ดกาแฟพนัธุ์โรบสัต้าจากสมาชิกประมาณปีละ 50 ตนั ในราคาที่สงูกว่าท้องตลาดโดยให้
ความส าคัญกับการคัดสรรคุณภาพเพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากอันทรงคุณค่าใน
ปัจจุบนักาแฟถ า้สงิห์มีร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตราสินค้า กาแฟถ า้สิงห์หลกั 4 สาขา คือ ศนูย์ OTOP 
กาแฟถ า้สงิห์ ร้านกาแฟถ า้สงิห์ ณ จดุชมวิวเขามทัรี ร้านกาแฟถ า้สงิห์ ณ ศนูย์ราชการ จงัหวัดชมุพร และ
ร้านกาแฟถ า้สิงห์ ณ ห้างแมคโคร จังหวัดชุมพร นอกจากนีย้งัมีร้านค้าปลีกที่รับผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 
กาแฟถ า้สิงห์ไปจ าหน่วยทัว่ประเทศไทยปัจจบุนักาแฟถ า้สิงห์ ด าเนินธุรกิจมาแล้ว 10 ปี ขยายเป็นธุรกิจ
แบบครบวงจร ตัง้แต่ปลกู แปรรูป และจดัจ าหน่าย ด้วยคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ซึ่งมาจากความใสใ่จใน
ทกุขัน้ตอนตัง้แต ่“ต้นน า้” จนถึง “ปลายน า้” ท าให้กาแฟถ า้สงิห์สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตลาดกาแฟได้ 
ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากยอดจ าหน่ายรวมในช่วง 5 ปีหลงั (ปี 2557-2561) มีมูลค่าเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ า้สิงห์, 2561)แต่อย่างไรก็ตามการที่จะสู้กับคู่แข่งในตลาดได้ยงัต้องมี
ปัจจัยหลายๆด้านที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านทศันคติ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นต้นเนื่องจากการสร้างตราสินค้าให้เข็มแข็งก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจ เพราะเมื่อผู้บริโภครู้สกึไว้ใจและเช่ือมัน่ในตราสินค้า สินค้านัน้ก็จะง่ายตอ่การจ าหน่าย(เสรี 
วงษ์มณฑา, 2542) นอกจากนีย้งัท าให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า ท าให้เกิดการซือ้สินค้าซ า้ และ
ยดึมัน่ในตราสนิค้า ซึง่ถือเป็นสิง่ส าคญัที่ทกุบริษัทแสวงหา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) 
 จากความเป็นมาข้างต้นท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะวิเคราะห์สภาพปัญหาอปุสรรคของการ
บริหารจัดการท่ีมีต่อความภักดีของลูกค้าในตราสินค้ากาแฟถ า้สิงห์  โดยคาดว่าผลการศึกษาจะ
สามารถน าข้อมลูที่ได้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผลติภณัฑ์และตราสนิค้านัน้ๆ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการและปัญหาอปุสรรคที่มีต่อความภกัดีของลกูค้าในตราสนิค้า 
กาแฟถ า้สงิห์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อทราบสภาพปัจจุบนั ปัญหาอปุสรรคของการบริหารจดัการของความภกัดีของลกูค้าที่มี
ตอ่ตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์ 

2. เพื่อทราบปัจจยัที่เก่ียวข้องและแนวทางในการสง่เสริมการสร้างความภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่
ตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศกึษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลู
เก่ียวกบัการบริหารจดัการของความภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่ตราสินค้า กาแฟถ า้สิงห์ จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ  
ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การลงพืน้ที่เพื่อ
ส ารวจข้อมลูเพื่อการสรุปผลการวิจยัโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s)ของLovelock & Wright, 2007) กล่าวว่า การ
ให้บริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสนอให้อีกฝ่ายหนึง่ โดยสว่นใหญ่ใช้ระยะเวลาเป็น
พืน้ฐาน ในการปฏิบตัิงานเพื่อน าสง่ผลที่ลกูค้าต้องการกบัการแลกเปลีย่นเงิน เวลา ความพยายาม ลกูค้า
คาดหวังว่าจะได้รับคุณค่าจากสินค้าแรงงาน ทักษะ การอ านวยความสะดวก แต่ลูกค้าไม่สามารถ
ครอบครองสิ่งเหลา่นัน้ได้ โดยสว่นประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือ
หรือปัจจยัทางการตลาดที่ควบคมุได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึ
พอใจแก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเกิดความต้องความภกัดีต่อสินค้า 
ตราสนิค้าและบริการของตน (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2542) ซึง่สว่นประสมการตลาดที่เป็นท่ีรู้จดัมากทีส่ดุ
คือ 4Ps ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ต่อมามีการปรับรูปแบบใหม่นีพ้ัฒนาขึน้จะประกอบด้วยปัจจัย 8 ประการ ดังต่อไปนี1้) 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  2)  ราคา (Price)  3)  การจัดจ าหน่าย (Place)4)  การส่ง เสริมการตลาด 
(Promotion)5) บุคลากร (People) 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 7) กระบวนการ 
(Process)8) ผลิตภาพ (Productivity)(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ , 2548)ส่วนประสมการตลาดทัง้ 8 
ประการนีจ้ะเป็นปัจจยัที่สามารถใช้เป็นหลกัของธุรกิจบริการตา่งๆ และหากธุรกิจดงักลา่ว ขาดปัจจยัหนึง่
ใดไปก็อาจสง่ผลถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจได้ 
 ทฤษฎีความจงรักภกัดีของ Gronroos,(2000) กลา่ววา่ ความจงรักภกัดีของลกูค้า หมายถึง การ
ที่ลกูค้าสนบัสนนุและช่วยเหลือองค์กรอย่างเต็มใจหรือสร้างผลประโยชน์ให้กบักิจการในระยะยาว ด้วย
การซือ้ซ า้หรือใช้บริการอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอจากกิจการ ความภกัดีในมิติด้านความรู้สกึ (Affective 
Dimension) เป็นความผกูพนัทางอารมณ์ของบคุคลหนึง่ที่มีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่ทศันคติที่มีความภกัดีอาจ
พิจารณาว่าเป็นตัวกลางหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมที่มีความภักดีทางอารมณ์ 
เช่นเดียวกับ Gomez, et al.(2006) กล่าวว่าโดยองค์ประกอบหลักส าหรับการพัฒนาความภักดีทาง
อารมณ์ คือ ทัศนคติ (Attitude) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความเช่ือถือ (Trust) และความผูกพนั 
(Commitment) 
 
สรุปการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weakness) โอกาส (opportunities) และอปุสรรค (threats) ของการบริหารจดัการของความภกัดีของ
ลกูค้าที่มีต่อตราสินค้า กาแฟถ า้สิงห์เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ในการก าหนดปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความภกัดีในตรา
สินค้า กาแฟถ า้สิงห์โดยการศกึษาสภาพการบริหารจดัการ ปัญหาอปุสรรคของการบริหารจดัการ  โดยใช้
แนวคิดของ Bartol, Kathryn, M. & David C. Martin (1994) ในการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 
 S จดุแข็ง (strengths) หมายถงึจดุเดน่หรือข้อได้เปรียบของตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์ 
 W จุดอ่อน (weakness) หมายถึงข้อด้อยของตราสินค้า กาแฟถ า้สิงห์เมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแ่ข่งขนั 
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 O โอกาส (opportunities) หมายถงึปัจจยัภายนอกท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ท่ีเป็นโอกาสของ
ตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์อนัเกิดจากความแข็งแกร่งของตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์ท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่ง 
 T อุปสรรค (threats) หมายถึงปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการและไม่
สามารถควบคมุได้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภกัดีของลกูค้าที่มีต่อตราสินค้า กาแฟถ า้สิงห์ โดยใช้ 
SWOT Analysis Technique สรุปได้ดงัตารางที่ 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่ตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์ 

จุดแขง็(S-Strength) จุดอ่อน(W-Weakness) 
- สนิค้ามคีณุภาพได้รับเคร่ืองหมายรับรอง
คณุภาพสนิค้าจากองค์กรอาหารและยา 
- ผลติภณัฑ์มีความหลากหลาย 
- ภาพลกัษณ์ของสนิค้า และวิสาหกิจฯดี 
-บรรจภุณัฑ์ทนัสมยั 
- ท าเลที่ตัง้ของกิจการมคีวามเหมาะสม 
- บคุลากรมคีวามช านาญ 
- มีการผลติอยา่งตอ่เนื่อง 
- เคร่ืองมือที่ใช้มีประสทิธิภาพ 
- มีกระบวนการคดัสรรและตรวจสอบคณุภาพ
สนิค้าและวตัถดุิบที่ดี 

- ต้นทนุการผลติสงู 
- ราคาสนิค้าแพงกวา่คูแ่ขง่ 
- จ านวนแรงงานไมเ่พียงพอ 
- ตราสนิค้าของกิจการยงัไมเ่ป็นที่รู้จกัของ
ผู้บริโภคมากนกั เนื่องจากยงัไมม่กีารโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ตราสนิค้าให้ผู้บริโภครับรู้เทา่ที่ควร 
- การท่ีวิสาหกิจฯมีคณะกรรมการมาก อาจสง่ผล
ให้การตดัสนิใจในบางเร่ืองลา่ช้า 
- การจดัโปรโมชัน่เพื่อการแขง่ขนั อาจมีผลตอ่
วิสาหกิจฯในระยะยาว 

โอกาส (O-Opportunity) อุปสรรค(T-Threat) 
- มีวตัถดุิบกาแฟ ในท้องถ่ิน 
- จ านวนผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 
- ได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล 
- มีการเติบโตของตลาดอยา่งตอ่เนื่อง 
- ผู้บริโภคมีความพงึพอใจในคณุภาพสนิค้า 
- ชมุชนให้การต้อนรับ เนื่องจากเป็นสนิค้าของ
ชมุชนเอง ไมใ่ช่ของภาคเอกชน 

- ราคาของต้นทนุวตัถดุิบสงูขึน้ 
- มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัใหมเ่พิม่ขึน้ 
- คูแ่ขง่ขนัรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดมากขึน้ 
- คูแ่ขง่ขนัทุม่การโฆษณาสงู 
- คา่ครองชีพสงูขึน้ในปัจจบุนั ท าให้อตัราการซือ้
สนิค้าของผู้บริโภคลดลง 
- พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว ท าให้ต้องมีการวางแผนในด้านตา่งๆ ให้
ทนัเหตกุารณ์ 

  
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภกัดีของลกูค้าที่มีต่อตราสินค้า กาแฟถ า้สิงห์ นัน้มีปัจจยั
หลายประการท่ีจะน าไปสูค่วามจงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้า ท าให้เกิดการซือ้สนิค้าซ า้ และยดึมัน่ในตราสนิค้า
อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจัยที่ควรค านึงถึงคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) ประกอบด้วย1) ด้าน
ผลติภณัฑ์ (Product)ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งแรกของการด าเนินธุรกิจ โดยต้องมีคณุลกัษณะส าคญั คือ 
มีคุณภาพ (Quality) หมายถึงผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในการใช้งาน มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ทนัสมยัมีสนิค้าให้เลอืกหลากหลาย และมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 2) ด้านราคา (Price)พบวา่
ราคาสนิค้าของตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์ ยงัมีราคาแพงกวา่สนิค้าในท้องตลาด เนื่องจากการก าหนดราคา
มกัจะขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น ต้นทนุ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบั ความเปลีย่นแปลง
ของราคาวตัถดุิบ หรือแม้กระทัง่ระบบการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น 3) สถานที่จัด
จ าหน่าย (Place)คือ สถานที่ตัง้ พบว่าท าเลที่ตัง้ของกิจการมีความเหมาะสม ใกล้แหล่งวตัถุดิบ และมี
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พืน้ท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินการผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้า 4) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) พบวา่มี
การด าเนินการอยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา (Advertising) หรือ การส่งเสริมการขายทางด้าน
ลกูค้า (Consumer Promotion) ในรูปแบบการลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลกุค้าเกิดความ
สนใจ และมีความหวังในประโยชน์ที่ได้รับจากตัวสินค้า โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางช่องทาง Social 
Media ได้แก่ Facebook Line@ และ Instagram เป็นต้น ซึ่งการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ตราสินค้า
ของกาแฟถ า้สิงห์ที่มีการด าเนินการที่ผ่านมานัน้ ยังไม่แพร่หลายไปถึงผู้ บ ริโภคเท่าที่ควร 5)
บคุลากร  (People)ถือเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สดุในด้านการจดัการที่มีคณุภาพ โดยบคุลากรในองค์กรต้อง
เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบังาน มีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะความช านาญในการท างาน 
6) กระบวนการ (Process) หรือวิธีการด าเนินงานจะต้องประกอบด้วย กระบวนการท่ีมีประสทิธิภาพความ
ต่อเนื่องของการผลิต จ านวนของขัน้ตอนและรวมไปถึงความซบัซ้อนของกระบวนการต่างๆอีกด้วย 7) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบที่
ส าคญั ซึ่งมีสว่นช่วยกระตุ้นให้ลกูค้าตดัสินใจเลือกใช้บริการได้ง่ายขึน้ การที่ตราสินค้ากาแฟถ า้สิงห์ หรือ
วิสาหกิจชุมชมฯ มีลกัษณะทางกายภาพที่ดีหรือภาพลกัษณ์ที่เด่นชดั จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั
ลกูค้า วา่เขาจะได้รับสนิค้า หรือบริการท่ีดีและไมเ่กิดความผิดหวงัในสนิค้าหรือการให้บริการ8) ผลติภาพ 
(Productivity) เกิดขึน้จากปัจจยัหลายประการ เช่น บคุลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบบการบริหารจดัการที่ดี เป็นต้น การควบคมุให้การบริการมีประสิทธิภาพและคณุภาพย่อมสง่ผลต่อ
ความพงึพอใจในการบริการของลกูค้าได้อยา่งมาก 
 
สรุป  
 จากการวิเคราะห์น าไปสู่ปัจจัยหลกัตามกรอบของงานวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่ตราสนิค้า กาแฟถ า้สิงห์ประกอบด้วย ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดปริการ (8P’s) ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภาพ สง่ผลต่อความ
ภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่ตราสนิค้า กาแฟถ า้สงิห์คือ  การซือ้ซ า้ ความพงึพอใจ ความชอบและ ความผกูพนั 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ อาจารย์เพ็ชราภรณ์ ชชัวาลชาญชนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั ที่ได้ให้
ค าแนะน า ชีแ้นะ เสนอแนวทางแก้ไข ท าให้งานวิจยัประสบความส าเร็จ ที่ได้กรุณามอบความรู้ด้านการท า
วิจยั และเสนอแนะแนวทางอนัมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการจดัท าวิจยัฉบบันี ้และขอขอบพระคณุผู้ให้ข้อมูล
และทกุทา่นท่ีท าให้การท างานนีผ้า่นลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ซ่อม
บ ารุงอากาศยานการบนิทั่วไป แบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy 

Technical Feasibility Analysis on the Increasing Capability of General Aviation Repair 
Station for Falcon Model 900 EX EASy and 2000 EX EASy Series 
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการเพิ่มขีด
ความสามารถของศนูย์ซอ่มบ ารุงอากาศยานท่ีทา่อากาศยานดอนเมืองเพื่อการซอ่มบ ารุงอากาศยานแบบ      
ฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy โดยการรวบรวมข้อมลูของศนูย์ซ่อมบ ารุงในปัจจุบนัรวมถึง
ข้อจ ากดัตา่งๆและ แนวโน้มความต้องการซอ่มบ ารุงในอนาคต โดยพบวา่ศนูย์ซอ่มบ ารุงฯมีพืน้ท่ีที่สามารถ    
ท าการซ่อมอากาศยานได้พร้อมกนั 5 ล า ซึ่งในปัจจุบนัท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบซุปเปอร์คิงแอร์ 
350 และฮวอคเกอร์ 800XP/850XP ได้เพียง 3 ล า มีอรรถประโยชน์ในการใช้พืน้ท่ีเพียงร้อยละ 3 ศนูย์ซอ่ม
บ ารุงต้องการเพิ่มความสามารถในการซอ่มอากาศยานแบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy         
ผลการศึกษาผ่านโปรแกรมอารีน่า พบว่ามีความเป็นไปได้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานได้สูงสุดจ านวน 10 ล าโดยเพิ่มจ านวนพนักงาน 4 คน และอุปกรณ์ 4 ชิน้ โดยจะท าให้
อรรถประโยชน์   ในการใช้พืน้ท่ีเพิ่มเป็นร้อยละ 77 และการรอคอยไมเ่กิน 1 วนั   
ค าส าคัญ: การบินทัว่ไป, การศกึษาความเป็นไปได้, แบบจ าลอง 
 

Abstract 
 The objective of this research was to analyze the technical feasibility of increasing the 
capability of the repair station at Donmueang  Airport in order to serve aircraft model Falcon 900 
EX EASy and 2000 EX EASy by collected current repair station data, including various constrains 
and future maintenance demand trends were analyzed. It was found that the station was able to 
perform five general aircraft maintenance at the same time. At present the station served only 
three Super King Air 350 and Hawker 800XP / 850XP aircrafts at 3% of utilization of hangar 
space. The feasibility of additional maintenance service of Falcon 900 EX EASy and 2000 EX 
EASy aircrafts were simulated through the Arena simulation program. The result proved the 
possibility of increasing the capability of aircraft maintenance up to maximum of 10 units by 
increasing 4 employees and 4 equiptments. The utilization of hangar space was increased up 
to 77% and causing the waiting time at less than 1 day.  
Keywords: general aviation, feasibility study, simulation 
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บทน า  
การขนส่งทางอากาศเป็นการคมนาคมที่ส าคญัอย่างยิ่งในปัจจุบนั ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็น

ภมูิภาคที่มีการเติบโตของอตุสาหกรรมการบินอยา่งมาก และการท าการบินโดยใช้อากาศยานสว่นบคุคล
นัน้ก็มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011– 2017 มีการสง่มอบอากาศยานสว่นบคุคลถึง 4,000 
ล า และในจ านวนอากาศยานแบบบิสเินสเจ็ททัง้หมดที่ท าการบินอยูใ่นปัจจบุนัเป็นอากาศยานท่ีผลิตโดย
บริษัทดลัซอลท์ ฟัลคอน ผู้ผลิตอากาศยานแบบฟัลคอน คิดเป็นร้อยละ 8 หรือ 2,000 ล าทัว่โลก และมี
ปริมาณมากที่สดุอนัดบัที่ 4 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นจ านวนทัง้สิน้ 103 ล า และยงัมีการส่งมอบ
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ในปีค.ศ. 2014 (Bangkok Post, 2017)   

มีการพยากรณ์การขยายตวัของอากาศยานแบบบิสิเนสเจ็ท จะมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-
10 ด้วยลกัษณะการด าเนินงานที่แตกต่างจากการด าเนินงานของธุรกิจสายการบิน จึงส่งผลให้เกิดการ
ว่าจ้างให้บริษัทภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการต่างๆ รวมไปถึงการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ซึ่งมีศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพียง 7 แห่งที่สามารถท าการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานแบบ ฟัลคอน 900 และ 5 แห่งที่สามารถท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ ฟัลคอน 2000 EX EASy 
ได้ โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ ฟัลคอน 900 EX EASy อยู่ที่ 
308,000 ดอลลาห์สหรัฐ และ แบบ ฟัลคอน 2000 EX EASy อยูท่ี่ 136,108 ดอลลาห์สหรัฐ ซึง่ในประเทศ
ไทยนัน้ไมม่ีศนูย์ซอ่มบ ารุงอากาศยานท่ีสามารถท าการซอ่มบ ารุงอากาศยานแบบดงักลา่วได้ ประเทศไทย
ได้มีการจัดกลุ่มสนับสนุนการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการซ่อมถูกจัดอยู่ในกลุ่ม A2 และมี
มาตรการสง่เสริมการลงทนุในรูปแบบคลสัเตอร์โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทนุโดยการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ส่วนนิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และ ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร โดย
บริษัทกรณีศึกษาได้มีนโยบายในการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
แบบบิสิเนสเจ็ท จากเดิมที่สามารถท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 2 แบบคือ อากาศยานแบบ บีคราฟท์
ซุปเปอร์คิงแอร์ 350 และ ฮวอคเกอร์ 800XP/850XP ซึง่การท าการซอ่มบ ารุงอากาศยานเดมินัน้มีพนกังาน
ทัง้สิน้ 13 คน เป็นผู้จดัการฝ่าย 1 คน พนกังานวางแผนการซอ่มบ ารุง 1 คน เจ้าหน้าที่ด้านคณุภาพ 2 คน
และ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 10 คน แบ่งเป็น นายช่างภาคพืน้ดิน 7 คน และ ผู้ช่วยนายช่าง 2 คน ซึ่ง
เมื่อเทียบกบัปริมาณงานในปัจจุบนัพบว่าจ านวนแรงงานยงัเพียงพอส าหรับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การท าการซอ่มบ ารุงอากาศยาน รวมถึงอปุกรณ์พืน้ฐานท่ีสามารถใช้ในการท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
โดยทางบริษัทมีพืน้ที่ในการท าการซอ่มบ ารุงอากาศยาน 3,900 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในท่าอากาศยานดอน
เมือง สามารถท าการซอ่มบ ารุงอากาศยานได้พร้อมกนัจ านวน 5 ล า โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ท าการซอ่มบ ารุงนัน้จะท าการเพิ่มขีดความสามารถจากเดิมที่ท าการซอ่มบ ารุงอากาศยานเพียง 3 ล า โดย
แบ่งเป็นอากาศยานแบบซุปเปอร์คิงแอร์ 350 จ านวน 1 ล า และ ฮวอคเกอร์ 800XP และ 850XP แบบละ 
1 ล า  
 
การตรวจเอกสาร 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนัน้มีการท าการศึกษาสองส่วน โดยส่วนแรกเป็น
การศึกษาทางด้านเทคนิค โดยใช้การสร้างแบบจ าลอง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจ าลอง คือ
การสร้างสถานการณ์เพื่อหาค่าประมาณและออกแบบลกัษณะที่ควรจะเป็นของแบบจ าลองนัน้ๆ ซึ่ง
สามารถประยกุต์ให้แบบจ าลองสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น การออกแบบระบบการผลิต , การ
วางแผนการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Maria, A., 1997) 
 วิธีการสร้างแบบจ าลองได้มีการท าการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแผนกอายุรกรรม ที่ใช้โปรแกรมอารีน่าสร้าง
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แบบจ าลองระบบในการแก้ปัญหาแถวคอยของผู้ ป่วย โดยผลจากการวิจยัพบวา่มีการลดลงของแถวคอย 
172.49 นาที หรือร้อยละ 20.6 (พชัรกญัณ์, 2556) 

การปรับปรุงกระบวนการขนสง่ภายในคลงัสนิค้าโดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์ ในอตุสาหกรรม
ผลิตน า้อดัลมที่ท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความสญูเปล่าภายในคลงัสินค้าโดยการสร้างแบบจ าลอง
อารีนา่มาประยกุต์ใช้กบัระบบคมับงัและ การสง่สนิค้าทนัที โดยผลการวิจยัพบวา่ ทัง้ระบบคมับงัและการ
สง่สนิค้าทนัที ให้ผลที่ไมแ่ตกตา่งกนัในทางสถิต ิแตส่ามารถลดปริมาณสนิค้าคงคลงัได้ร้อยละ 10.24 และ 
ร้อยละ 2.37 ตามล าดบั อีกทัง้ยงัลดเวลารอคอย (พฒันพงศ์, 2554) 

การจ าลองสถานการณ์การใช้บริการเคร่ืองฝาก เคร่ืองปรับสมุด และเคร่ืองถอนอตัโนมตัิโดย
ท าการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา เวลาคอยก่อนใช้บริการของเคร่ืองฝากค่อนข้างสงูและค่าอรรถประโยชน์ของ
เคร่ืองถอนมีค่าต ่า ด้วยโปรแกรมอารีน่า ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการปรับปรุงเวลาคอยก่อนใช้บริการ
เคร่ืองฝากลดลงจาก 317 วินาที เป็น 14 วินาที และคา่อรรถประโยชน์ของเคร่ืองถอนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 7 
เป็นร้อยละ 9 (ณภทัร และคณะ, 2555) 
 
วิธีการศึกษา  
 การศกึษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถของศนูย์ซอ่มบ ารุงอากาศยาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบฟัลคอน 900 EX EASy และ ฟัลคอน 
2000 EX EASy ท าการศึกษาทางด้านเทคนิค โดยวิเคราะห์จ านวนพนกังาน และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการ รวมถึงอปุกรณ์ที่ต้องใช้ตลอดอายโุครงการ 20 ปี และประเมินวา่โครงการนีจ้ะสามารถท า
ได้หรือไมโ่ดยวิธีการวิจยัมีดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 รวบรวมและศึกษาขัน้ตอนและทรัพยากรที่ใช้ในการท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดย
รวบรวมข้อมลูทัง้ข้อมลูปฐมภมูิ ได้แก่ข้อมลูประวตัิการซอ่มบ ารุงอากาศยาน สภาพของอากาศยาน และ
ข้อมลูทตุิยภมูิ ซึง่เป็นการรวบรวมบทความ สิง่ตีพิมพ์ตา่งๆ รวมถึงข้อมลูทางสถิติของอากาศยาน 
 2.2 วิเคราะห์ข้อมลู ออกแบบขัน้ตอนในการบริหารจดัการเมื่อน าอากาศยานเข้ามาท าการซอ่ม
บ ารุง เพื่อก าหนดจ านวนแรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรที่เหมาะสมต่อการซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดย
การรายงานในเชิงปริมาณ  
 2.3 ท าการจ าลองปริมาณแรงงานและอุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้การซ่อมบ ารุงอากาศยาน ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยแบ่งความต้องการงานซอ่มบ ารุงอากาศยานเป็นสองกลุม่ คือ กลุม่การซอ่มที่
ต้องมีการซอ่มอยา่งแน่นอน ในสว่นนีจ้ะเป็นงานซอ่มประจ าตามก าหนดเวลาของผู้ผลิตอากาศยาน และ
กลุม่งานซอ่มตามก าหนดเวลา และงานซอ่มที่คาดวา่จะมีในอนาคต โดยศกึษาข้อมลูจากประวตัิการซ่อม
บ ารุงของอากาศยาน วิเคราะห์ความต้องการปริมาณแรงงาน  อุปกรณ์ เวลา และพืน้ที่ที่ต้องใช้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปัจจบุนั มีเพียงพอหรือไม ่
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 รายละเอียดของการด าเนินงานของบริษัทกรณีศกึษา มีดงันี ้
ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน เปิดด าเนินการทุกวนั ไม่เว้นวันหยุด ระหว่างเวลา  08:00–17:00 น. โดยมี
ลกัษณะการซอ่มบ ารุงอากาศยานแก่อากาศยานท่ีท าการศกึษา 3 แบบอากาศยาน 
 

1. Super King Air 350 
2. Hawker 800XP/850XP 
3. Falcon 900 EX EASy/ 2000 EX EASy 
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โดยแบ่งงานซ่อมบ ารุงอากาศยานออกเป็นสองส่วน ได้แก่ งานซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา และงานซ่อม
บ ารุงนอกเหนือการซอ่มบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 3.1 ขัน้ตอนในการน าอากาศยานเข้าซอ่มบ ารุงมีดงันี ้

3.1.1 ตรวจเช็คงานท่ีครบก าหนดซอ่มบ ารุง 
3.1.2 ตรวจเช็คความบกพร่องที่เกิดขึน้ระหวา่งการท าการบิน หรือข้อบกพร่องที่พบระหวา่ง

งานซอ่มบ ารุงตามระยะเวลา 
3.1.3 ท าการจดัเตรียมวสัด,ุ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือ ที่ต้องใช้ในการท าการซอ่มบ ารุงอากาศ-

ยาน รวมถึงจดัเตรียมช่างซอ่มบ ารุงอากาศยานตามแบบของอากาศยานล านัน้ ๆ 
 3.2 ทรัพยากรในสว่นงานซอ่มบ ารุงอากาศยาน 

3.2.1 พนกังานซอ่มบ ารุงอากาศยาน พนกังานทัง้สิน้ 9 คน 
ก. นายช่างภาคพืน้ดิน(LAE) ที่มีขีดความสามารถในการท าการซ่อมบ ารุงอากาศ

ยานแบบซุปเปอร์คิงแอร์ 350 และ ฮวอคเกอร์ 800XP/850XP 7 คนสามารถ
ท างานได้ทุกอย่าง รวมถึงการเซ็นต์ช่ือก ากบังานซ่อมบ ารุงได้ โดยมีนายช่าง
ภาคพืน้ดิน (LAE) จ านวน 2 คนที่สามารถท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ 
ฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy ได้ 

ข. ผู้ช่วยนายช่าง (Mechanic) 2 คน สามารถท างานได้ แตไ่มส่ามารถเซ็นต์ก ากบั
งานซอ่มบ ารุงได้ จึงต้องท างานภายใต้การควบคมุของนายช่างภาคพืน้ดิน 

3.2.2 พืน้ท่ีในโรงเก็บอากาศยานขนาด 3900 ตารางเมตร สามารถท าการซอ่มบ ารุงอากาศ-
ยานได้พร้อมกนัจ านวน 5 ล า 

 3.3 อปุกรณ์ที่ใช้ในการซอ่มบ ารุง 
3.3.1 อปุกรณ์ทัว่ไปท่ีใช้ร่วมกนัของอากาศยานทัง้ 3 แบบ มีจ านวนทัง้สิน้ 20 ชนิด 
3.3.2 อปุกรณ์ส าหรับอากาศยานแบบซุปเปอร์ คิงแอร์ 350 มีจ านวนทัง้สิน้ 29 ชนิด 
3.3.3 อปุกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบฮวอคเกอร์ 800XP/850XP มีจ านวนทัง้สิน้ 

66 ชนิด 
3.3.4 อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX 

EASy ทีต้่องหาเพิ่มเติมจ านวนทัง้สิน้ 41 ชนิด 
 3.4 ท าการจ าลองปริมาณแรงงานและอุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้การซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดย
ศึกษาข้อมลูจากประวตัิการซอ่มบ ารุงของอากาศยาน วิเคราะห์ความต้องการปริมาณแรงงาน, อปุกรณ์, 
เวลา และพืน้ท่ีที่ต้องใช้เมื่อเปรียบเทียบกบัปัจจบุนั มีเพียงพอหรือไม่ 
 3.5 ปริมาณอากาศยานที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการศนูย์ซ่อมบ ารุงแห่งนีค้ิดเป็นร้อยละ 60 ของ
ปริมาณอากาศยานแบบฟัลคอนทัง้หมดในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีอยูท่ัง้สิน้ 103 ล า คิดเป็น 61 ล า  
โดยลกัษณะการไหลของงานซอ่มบ ารุงอากาศยานดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงการไหลของการซอ่มบ ารุงอากาศยาน 
 
 3.6 สร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม Arena เพื่อหาจ านวนเคร่ืองบินแบบฟัลคอนที่สามารถ
ให้บริการได้ ด้วยข้อจ ากัดด้านพืน้ที่การซ่อมบ ารุง และ ท าการค านวณปรับค่าเพื่อศึกษาหาปริมาณ
ทรัพยากรที่ต้องจดัหาเพิ่มเติมทัง้ในสว่นของเคร่ืองมือและอปุกรณ์และช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยการ
ท าการทดสอบโครงการปัจจุบนัที่ท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาสองแบบคือ คิงแอร์ 350 และ ฮวอคเกอร์ 
800XP/850XP อตัราการใช้ช่างซอ่มบ ารุงอากาศยานโดยเฉลีย่ของ นายช่างภาคพืน้ดินอยูท่ี่ 0.057 ผู้ช่วย
นายช่าง 0.035 และอตัราการใช้พืน้ท่ีในโรงเก็บอากาศยานอยูท่ี่ 0.034 
 3.7 ออกแบบการทดลอง เมื่อได้ผลจากการจ าลองสถาณการณ์ปัจจุบนัแล้วจึงท าการคดัเลอืก 
ตวัแปรต้น และตวัแปรตามเพื่อท าการสร้างทางเลอืกโดยใช้เคร่ืองมือ Process Analyzer ดงันี ้

3.7.1 ตวัแปรต้น คดัเลอืกจากทรัพยากรที่มีคา่อรรถประโยชน์สงูกวา่ร้อยละ 80  
ก.  นายช่างภาคพืน้ดินที่มีศักย์ในการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ คิงแอร์ 350 

ฮวอคเกอร์ 800XP/850XP ฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy 
ข. นายช่างภาคพืน้ดินที่มีศกัย์ในการซอ่มบ ารุงอากาศยานแบบ คิงแอร์ 350 และ 

ฮวอคเกอร์ 800XP/850XP  
ค. ผู้ช่วยนายช่างภาคพืน้ดิน  
ง. Regulated Dry Nitrogen 
จ. Tool for Spring Load Removal and Installed 

3.7.2 ตวัแปรตาม คดัเลอืกจากงานท่ีมีเวลาคอย (waiting time) สงูกวา่ 1 
ก. อตัราการใช้พืน้ท่ีในโรงเก็บอากาศยาน 
ข. แถวคอยของงาน Preflight ของอากาศยานแบบคิงแอร์ 350 และ ฮวอคเกอร์ 

800XP/850XP 

Hold 
รอเวลาท าการบิน 

ตรวจสอบสภาพเคร่ืองบิน 
ก่อนท าการบิน 

ท าการบิน 

ตรวจสอบสภาพเคร่ืองบิน  
หลงัท าการบิน 

ท าการบนัทกึชัว่โมงบิน  
หลงัท าการบิน 

เคร่ืองบินเข้าระบบ 2 ล า 

ก าหนดเวลาให้เคร่ืองบิน
2มีชัว่โมงบินเร่ิมต้น 

Hold ให้เคร่ืองบินมีอายุ
เท่ากบัอายเุคร่ืองบิน 2 

ปัจจบุนั 

เคร่ืองบินเข้าซ่อม 
ในโรงจอด 

ตรวจเช็ค
ชัว่โมงบินวา่ถึง
ก าหนดรอบ
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ค. แถวคอยของงาน 74 Months Inspection ของอากาศยานแบบฟัลคอน  
900 EX EASy และ 2000 EX EASy 

ง. แถวคอยของงาน 36 Months Inspection ของอากาศยานแบบฟัลคอน  
900 EX EASy และ 2000 EX EASy 

3.7.3 ข้อจ ากดั 
ก. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการซ่อมบ ารุงอากาศยานก าหนดให้ค่า

อรรถประโยชน์ของพืน้ท่ีซ่อมอากาศยานสงูกวา่ร้อยละ 70 และ จ ากดัที่ร้อยละ 
80 ตามนโยบายของบริษัท 

ข.  ดัชนีวัดประสิทธิภาพของการซ่อมบ ารุงอากาศยานมุ่งสนใจประเด็นของ
ระยะเวลาคอยในการซอ่มบ ารุงต้องไมเ่กิน 1 วนั 

 
จากการศึกษา หลังการเพิ่มอากาศยานแบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy 

จ านวนอากาศยานที่สามารถท าการซ่อมบ ารุงได้สงูสดุโดยที่ยงัไม่ต้องเพิ่มจ านวนพนกังานคือ 4 ล า วนั 
และอตัราการใช้พืน้ที่ในโรงเก็บอากาศยานอยูท่ี่ร้อยละ 42.27 และสามารถท าการซอ่มบ ารุงอากาศยาน
แบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 EX EASy จ านวน 10 ล า โดยที่แถวคอยไมเ่กิน 1 และมีอตัราการ
ใช้งานพืน้ที่ในโรงเก็บอากาศยานมากกว่า ร้อยละ 70 โดยการเพิ่มจ านวนนายช่างภาคพืน้ดินที่มีศกัย์ใน
การซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ  900 EX EASy และ 2000 EX EASy จ านวน 2 คน นายช่างภาคพืน้ที่ที่มี
ศักย์ในการซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบคิงแอร์ 350 และ ฮวอคเกอร์ 800XP/850XP จ านวน 2 คน เพิ่ม 
Regular Dry Nitrogen 2 ชิน้ และเพิ่ม Tool for Spring Load Removal and Installed 2 ชิน้ เพื่อเพิ่ม
อตัราการใช้พืน้ท่ีในโรงเก็บอากาศยานเป็นร้อยละ 77 โดยผลการทดสอบเป็นดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการเพิ่มทรัพยากร ในการปรับปรุงแบบจ าลอง 
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1 2 2 2 2 2 2 2 1 0.287 0.032 0.001 12.069 12.063 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 0.456 0.386 --- 0.157 --- 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 0.493 1.143 --- 0.576 1.137 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.513 0.372 0.269 7.304 6.325 
5 2 1 1 1 1 1 2 1 0.518 0.117 0.066 8.349 8.391 
6 1 1 1 1 2 1 1 1 0.52 0.341 1.005 7.081 6.839 
7 2 1 1 1 1 1 3 1 0.544 0.108 0.062 8.213 7.499 
8 1 1 1 1 1 1 3 1 0.551 0.297 0.393 6.783 6.041 
9 1 1 1 1 1 1  4 1 0.551 0.297 0.393 6.783 6.041 
10 1 1 2 1 1 1 1 1 0.556 0.368 1.112 7.232 7.387 
11 1 1 1 1 1 1 2 1 0.565 0.298 0.52 6.239 5.663 
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12 2 1 1 1 1 1 1 1 0.571 0.118 1.726 6.563 6.316 
13 2 1 2 1 2 1 2 3 0.584 0.273 --- 0.086 0.231 
14 2 2 1 1 1 1 2 1 0.592 0.029 0.007 9.44 9.175 
15 2 2 1 1 1 1 2 2 0.61 0.664 --- 0.404 --- 
16 2 2 2 2 2 2 3 2 0.7 0.308 0.17 2.991 3.624 
17 2 1 2 1 2 1 2 2 0.755 0.791 1.187 0.889 1.068 
18 2 2 2 2 1 1 3 3 0.77 0.535 0.08 0.256 0.55 
19 2 2 2 1 2 1 2 2 0.775 0.617 0.888 1.16 1.65 
20 2 2 2 2 2 2 3 3 0.858 0.762 1.172 0.464 1.309 

 
สรุป  
 งานวิจัยฉบบันีไ้ด้ท าการสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาหาปริมาณแรงงาน และอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ตลอดอายโุครงการ 20 ปีโดยใช้โปรแกรม Arena เวอร์ชัน่ 14.7 ผลจากการศกึษาโครงการนีม้ีความเป็นไป
ได้ในการเพิ่มขีดความสามารถโดยสามารถซอ่มบ ารุงอากาศยานแบบฟัลคอน 900 EX EASy และ 2000 
EX EASy ได้โดยขัน้แรกสามารถท าการเพิ่มขีดความสามารถในการซอ่มบ ารุงอากาศยานได้สงูสดุจ านวน 
4 ล าโดยไม่ต้องจ านวนอปุกรณ์หรือแรงงาน และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงเป็น 10 
ล าได้ โดยพนกังาน 4 คน และอุปกรณ์ 4 ชิน้โดยท าให้ค่าอรรถประโยชน์ของพืน้ที่ซ่อมบ ารุงเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 77 และการรอคอยไมเ่กิน 1 วนั  
 เมื่อทราบผลการค านวนหาจ านวนแรงงาน และอปุกรณ์ ดงักลา่วแล้ว ควรท าการศกึษาทางด้าน
การเงินโดยวิเคราะห์จากดชันีชีว้ดัทางการเงินได้แก่ มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ, อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ,
ระยะเวลาคืนทนุและอตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาแนวทางในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของศนูย์ซอ่มบ ารุงอากาศยานการบินทัว่ไปตอ่ไป 
 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง้ จ ากัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมลู
ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของวิธีและกฎการจดัตารางการผลิตส าหรับ
ปัญหาระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีเพื่อลดการลา่ช้า และลดเวลาที่งานเสร็จก่อนก าหนด และ 2) เพื่อ
วิเคราะห์  หาวิธีและกฎการจดัล าดบัการผลติและจดัตารางการผลติที่ใช้สร้างตารางการผลติที่เหมาะสมกบั
กรณีศึกษา   ซึ่งเป็นโรงงานผลิตของเลน่พลาสติก ขอบเขตการวิจยัมุง่จดัตารางการผลิตในกระบวนการฉีด
พลาสติก ใช้วิธีจัดตารางการผลิตแบบแอคทีฟและนอนดีเลย์ และใช้กฎจัดตารางการผลิต 15 กฎ ได้แก่ 
EDD LWKR MWKR MOPNR SMT SPT STPT LWKR (with setup time) MWKR (with setup time) SMT 
(with setup time) SPT (with setup time) STPT (with setup time) ATC ATCS และ MPWT heuristics 
method โดยใช้โปรแกรมการจดัตารางการผลิต มีตวัวดัผล คือ ผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่
งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกั พบว่า กฎการจดัตารางการผลิตมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อตวัวดัผล 
และกฎการจัดตารางที่เหมาะสมกับกรณีศึกษา คือ MPWT heuristics method โดยวิธีการจัดตารางการ
ผลติแบบนอนดีเลย์ 
ค าส าคัญ: การจดัล าดบัการผลิตและการจดัตารางการผลิต, ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี, การจดัตาราง 

 
Abstract 

The objectives of this study are 1) to analyze the impact of appropriate schedule generation 
algorithms and scheduling rules on production scheduling and sequencing for the Just-In-Time (JIT) 
production system in order to minimize the total earliness and tardiness; and 2) to analyze the most 
appropriate schedule generation algorithms and scheduling rule for a case study of a plastic toys factory. 
This research focuses on the scheduling and sequencing for the injection process. The two algorithms for 
schedule generation are active schedule and non-delay schedule with the fifteen scheduling rules for 
scheduling and sequencing. The fifteen scheduling rules are as follows: EDD, LWKR, MWKR, MOPNR, 
SMT, SPT, STPT, LWKR (with setup time), MWKR (with setup time), SMT (with setup time), SPT (with setup 
time), STPT (with setup time), ATC, ATCS and MPWT heuristics method. Interactive production scheduling 
and sequencing software are applied for production scheduling and sequencing. The measure of 
performance is total earliness and weighted tardiness. The results indicate that scheduling rules have a 
significant effect on production scheduling and sequencing measure of performance. The most 
appropriate scheduling rule for the case study is MPWT heuristics with non-delay schedule. 
Keywords: production scheduling and sequencing, just-in-time (JIT) production system, scheduling 
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บทน า 
ในโอกาสส าคัญที่ประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0 สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ งเพื่อ 

การแขง่ขนัในตลาดโลกและเพิ่มผลติภาพของอตุสาหกรรมไทยคือการบริหารจดัการที่ดีในระบบการผลติ เพื่อให้
มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ ประหยดัเวลา ใช้แรงงานน้อย และมีกระบวนการผลติที่มีความแมน่ย า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเลือกใช้วิธีการจดัล าดบัการผลิตและการจดัตารางการผลิตอยา่งเหมาะสม จะช่วยให้สามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพของการผลติได้ 
 ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกกรณีศึกษาได้ผลิตชิน้งานให้กับลูกค้าทัง้ในประเทศ และ
ตา่งประเทศในหลายรูปแบบผลติภณัฑ์ ซึง่ต้องตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าที่มีความต้องการแตกตา่งกนั
ทัง้เง่ือนไขด้านปริมาณสนิค้าและก าหนดเวลาสง่มอบงาน มีการจดัตารางการผลติโดยใช้ประสบการณ์ของผู้วาง
แผนการผลิต ซึ่งพิจารณาเลือกงานที่ถึงก าหนดส่งเร็วที่สดุท าก่อน รวมทัง้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ไม่มีการ
จัดล าดบังานที่จะผลิตให้กับเคร่ืองจักร การวางแผนการผลิตไม่สามารถปรับเปลี่ยนตารางการผลิตได้อย่าง
รวดเร็ว การผลิตจริงมีความคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้และไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทัง้การผลิต
ชิน้งานเสร็จก่อนก าหนดเวลาซึง่ต้องเก็บไว้ในคลงัสินค้า และบางชิน้งานผลิตลา่ช้า จึงมีการแก้ปัญหาโดยการ
แทรกงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตชิน้งานอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา 
โดยประเด็นที่พิจารณาและให้ความส าคญัสงูคือผลิตภณัท์ที่ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซึ่งมีค่าปรับ (penalty) 
เข้ามาเก่ียวข้อง ทัง้นีป้ระเด็นปัญหาดงักลา่วสอดคล้องกบัปัญหาระบบการผลติแบบทนัเวลาพอดี (Just-In-Time 
system) ที่มุ่งตอบสนองความต้องการผลิตภณัฑ์ของลกูค้าให้ได้ในเวลาที่ก าหนด และไม่มีสินค้าคงคลงัสูง 
ที่จะสง่ผลให้ต้นทนุโลจิสติกส์ในภาพรวมสงูขึน้ ซึ่งมีงานวิจยัที่มีการน าปรัชญาของการผลิตแบบทนัเวลาพอดี
มาใช้ในการจัดตารางการผลิตที่เก่ียวข้องกับงานเสร็จก่อนก าหนดและงานเสร็จล่าช้าส าหรับเคร่ืองจักร 
แบบขนาน โดยใช้กฎการจัดล าดับความส าคญัท าให้เวลาปิดงาน และเวลาเสร็จงานลดลง (Li et al., 2016) 
นอกจากนัน้ มีการศึกษาเก่ียวกับการจัดตารางที่มีเวลาส่งงานชัดเจน (Cheng and Huang, 2017) รวมทัง้ 
การจัดตารางการผลิตโดยพิจารณาค่าปรับจากงานเสร็จก่อนก าหนดและงานเสร็จล่าช้าแบบถ่วงน า้หนกัซึ่ง
สามารถน าไปใช้กบัปัญหาขนาดเล็กและขนาดกลาง (Pereira and Vila, 2015) สว่นการเปรียบเทียบผลกระทบ
ของวิธีการและกฎที่ใช้ในการจดัตารางการผลติหลายกฎพร้อมกนัยงัไมค่รอบคลมุ 

ดงันัน้การศึกษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของวิธีการและกฎการจดัตารางการ
ผลิตส าหรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดปัญหาการล่าช้า และลดเวลาที่งานเสร็จก่อนก าหนด 
สง่มอบ และ 2) เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการและกฎในการจดัล าดบัการผลิตและการจดัตารางการผลิตที่ใช้ในการ
สร้างตารางการผลิตที่เหมาะสมกบักรณีศกึษาซึง่เป็นระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี โดยมีผลรวมของเวลาที่
งานเสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกัเป็นตวัวดัผล (Measure of performance) 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดตารางการผลิต มีเป้าหมายส าคญัในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ล าดบังานและเวลาที่ชดัเจน (Baker and Trietsch, 2009) โดยมีชนิด
ของตารางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตารางการผลิตแบบแอคทีฟ  (Active schedule) และ 
ตารางการผลิตแบบนอนดีเลย์ (Non-delay schedule) ตารางการผลิตแบบแอคทีฟเป็นตารางการผลติที่
เกิดจากการสลบัข้ามการด าเนินงานให้มาอยู่ก่อนหน้าการด าเนินงานอื่น โดยไม่ท าให้เวลาเร่ิมต้นการ
ด าเนินงานอื่นเปลีย่นแปลง สว่นตารางการผลติแบบนอนดีเลย์เป็นตารางการผลติที่ไมป่ลอ่ยให้เคร่ืองจกัร
เคร่ืองใดว่างถ้าเคร่ืองจักรนัน้สามารถท าขัน้ตอนการผลิตบางขัน้ตอนได้ เป็นการสลบัการท างานให้
เคร่ืองจกัร ซึง่มีผลท าให้เวลาเร่ิมต้นการด าเนินงานอื่นเปลีย่นแปลงได้ โดยผลที่จากการจดัตารางการผลติ 
ทัง้ 2 แบบนีอ้าจจะเป็นผลลพัธ์ที่ดีที่สดุได้ 
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การจัดล าดบัการผลิตและการจัดตารางการผลิตมีการใช้กฎและฮิวริสติกส์ที่ส าคญั ได้แก่ 1)กฎ
EDD (Earliest due date) งานที่จะถึงก าหนดเวลาสง่งานเร็วที่สดุ 2)กฎLWKR (Least work remaining)
งานท่ีมีผลรวมของเวลาการท างานท่ีเหลอืน้อยที่สดุ 3)กฎMWKR (Most work remaining) งานท่ีมีผลรวม
ของเวลาการท างานท่ีเหลอืมากที่สดุ 4)กฎMOPNR (Most operation remaining) งานท่ีมีจ านวนขัน้ตอน
การท างานท่ีเหลอืมากที่สดุ 5)กฎSMT (Smallest value obtained by multiplying processing time with 
total processing time) งานที่มีค่าของผลคูณระหว่างเวลาการท างานกับผลรวมของเวลาการท างาน
ทัง้หมดของงานน้อยที่สดุ 6)กฎSPT (Shortest processing time) งานท่ีมีเวลาการท างานน้อยที่สดุ 7)กฎ
STPT(Shortest total processing time) งานที่มีค่าผลรวมของเวลาการท างานทัง้หมดน้อยที่สุด 8)กฎ
LWKR with setup time 9)กฎMWKR with setup time 10)กฎSMT with setup time 11)กฎSPT with 
setup time 12)กฎSTPT with set up time 13)กฎApparent tardiness cost (ATC)  14)กฎApparent 
tardiness cost with setup time (ATCS)  และ 15) กฎMPWT (Mean progressive weight penalties) 
heuristic method ซึง่ให้น า้หนกักบังานท่ีมีความส าคญัก่อน (Mongkalig, 2005) 
 
วิธีการศึกษา 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี มีวิธีการและ
กฎการจดัตารางการผลติที่ใช้ในการสร้างตารางการผลติที่ท าให้ได้ตวัวดัผลตามเปา้หมายที่ต้องการหลาย
วิธี (Nazar and Pillai, 2018)ในการวิจยันีไ้ด้ใช้วิธีการจดัตารางการผลิต 2 วิธี คือ แบบแอคทีฟและแบบ
นอนดีเลย์ และกฎการจดัตารางการผลติ 15 กฎ มีตวัวดัผลคือ ผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่
งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกั และทดลองจดัตารางการผลติโดยใช้โปรแกรมการจดัตารางการผลติ ซึง่มี
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การทดลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของวิธีการและกฎการจัดตารางการผลิตต่อตัว 
วัดผลการจัดตารางการผลิตส าหรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

              1.1 ศกึษากระบวนการผลติและการจดัตารางการผลิตในปัจจบุนัของโรงงานกรณีศกึษา รวมทัง้
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลค าสัง่ซือ้ของลูกค้า ค าสัง่ผลิต ข้อมูลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ตอน 
ข้อมลูการวางแผนการผลติและการจดัตารางการผลติ เอกสารก ากบังานระหวา่งผลติในแตล่ะขัน้ตอน 

 1.2 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงาน (Job) ขัน้ตอนการท างาน (Operation) เคร่ืองจักร (Machine) 
และสถานีงาน (Work station) เวลาที่ใช้ในการผลติแตล่ะขัน้ตอน (Processing time) วนัและเวลาก าหนด
ส่งมอบงาน (Due date) เส้นทางไหลของงานผ่านเคร่ืองจักรต่างๆ (Job routing) ตัง้แต่เดือนตุลาคม 
2561 ถึง เดือน มกราคม 2562 จ านวน 20 ชดุข้อมลู 

 1.3 ลกัษณะของข้อมูลที่ใช้ทดลอง เป็นข้อมูลน าเข้าใน 5 ฟอร์ม ได้แก่ 1)ฟอร์มสถานีงานมี 8 
สถานีงาน 2)ฟอร์มเคร่ืองจกัรมี 14 เคร่ือง 3)ฟอร์มงาน 4)ฟอร์มขัน้ตอนการท างาน 1 ขัน้ตอน 5)ฟอร์มเวลา
ในการตัง้เคร่ืองจกัรโดยมีช่วงเวลาในการท างานของเคร่ืองจกัร 1 กะ เร่ิมการท างานตัง้เวลา 08.00 น. ถึง 
19.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ สว่นวนัเสาร์เร่ิมการท างานตัง้แตเ่วลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. 
              1.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกระทบของ วิธีการจดัตารางการผลิต กฎ 
การจดัตารางการผลิต รวมทัง้ปัจจยัร่วมระหวา่งวิธีการและกฎการจดัตารางการผลิตที่มีตอ่ตวัวดัผลการ
จดัตารางการผลติโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

2. ทดลองเพื่อวิเคราะห์หาวิธีการและกฎในการจัดล าดับการผลิตและการจัดตารางการ
ผลิตที่ใช้ในการสร้างตารางการผลิตที่เหมาะสมกับกรณีศึกษา (Optimization test) 

2.1 น าข้อมลูไปทดลองจดัตารางการผลติด้วยโปรแกรมการจดัตารางการผลติ 
2.2 วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม Minitab ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ตามตวัวัดผล 

ด้วยวิธี Multiple comparison test โดยใช้วิธี Bonferroni ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดตารางการผลิต โรงงานกรณีศึกษาผลิตของเล่น

พลาสติกแบบตามสัง่ (Make to order) มีลกูค้าในประเทศร้อยละ70 และต่างประเทศร้อยละ30 การผลติ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการฉีดพลาสติกชิน้ส่วนของเล่นพลาสติก และกระบวนการประกอบ
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป ใช้วิธีการจดัตารางการผลติแบบนอนดีเลย์และกฎ EDD กระบวนการฉีดพลาสติกเร่ิม
จากการรับวตัถดุิบหลกัซึ่งสว่นใหญ่เป็นเม็ดพลาสติก และใช้เคร่ืองฉีดพลาสติกท าการฉีดผลิตภณัฑ์ ซึ่ง
ผลติภณัฑ์ทกุชนิดจะผา่นกระบวนการผลติแบบเดียวกนั แตกตา่งกนัท่ีแบบพิมพ์ของแตล่ะผลติภณัฑ์ และ
สภาวะที่ใช้ในการควบคมุกระบวนการผลิตของเคร่ืองฉีดพลาสติก ชิน้งานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
แล้วน ามาประกอบเป็นสนิค้าส าเร็จรูป และจดัเก็บในคลงัสนิค้าเพื่อรอสง่มอบให้ลกูค้า 

2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของวิธีการและกฎจดัตารางการผลติตอ่ตวัวดัผลการจดัตารางการ
ผลติส าหรับระบบการผลติแบบทนัเวลาพอดี ซึง่แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางที่ 1 (Table 1) 

 
Table 1 Analysis for variance for total earliness and weighted tardiness 

  
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิตสรุปได้ว่ากฎการจัดตารางการผลิตเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติด้วย
ค่า p-valueเท่ากบั 0.001 สว่นปัจจยัวิธีการจดัตารางการผลิต ปัจจยัร่วมระหวา่งกฎและวิธีการจดัตาราง
การผลติไมม่ีผลกระทบตอ่ผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติด้วยค่า p-value เท่ากบั 0.901และ 1.00 ตามล าดบั ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัย
หลกั (Main effect) ที่มีผลกระทบต่อผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วง
น า้หนกั ในภาพท่ี 1 (Figure 1) 

 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
Algorithms 1 267606159 267606159 267606159 0.02 0.901 
Rules 14 6.26051E+11 6.26051E+11 44717926473 2.59 0.001 
Algorithms*Rules 14 720047453 720047453 51431961 0.00 1.000 
Error 570 9.84770E+12 9.84770E+12 17276672958   
Total 599 1.04747E+13     
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Figure 1 Main effect plot for total earliness and weighted tardiness 
 

3. ผลการวิเคราะห์หาวิธีการและกฎในการจดัล าดบัการผลิตและการจดัตารางการผลิตที่ใช้ใน
การสร้างตารางการผลิตที่เหมาะสมกับกรณีศึกษา น าเสนอโดย Interval plot แสดงความเช่ือมัน่ของ
ค่าเฉลี่ย ผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกัที่เป็นผลกระทบจาก
กฎที่ใช้ในการจดัตารางการผลิต ดงัภาพที่ 2 (Figure 2) และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัง้ 15 กฎ ด้วย 
Bonferroni test ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซึ่งกฎที่มีตวัอกัษรต่างกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ดงัภาพที่ 3 (Figure 3) นอกจากนัน้ จากการเปรียบเทียบกฎและวิธีการจัดตารางการผลิตที่มีผลต่อตัว
วดัผลดงักล่าวโดย Interaction plot พบว่าวิธีการจัดตารางการผลิตแบบนอนดีเลย์ โดย MPWT heuristics 
method มีคา่เฉลีย่ที่น้อยที่สดุ คือ 245515 สว่นคา่เฉลีย่ของ EDD คือ 249215 ดงัภาพท่ี 4 (Figure 4) 
 

 
 

Figure 2 Interval plot of total earliness and weighted tardiness 
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Grouping Information Using 

Bonferroni Method and 95.0% Confidence 

Rules N Mean Grouping 

9 40 369924 A 

3 40 369924 A 

13 40 310174 A B 

12 40 308167 A B 

10 40 308167 A B 

7 40 308167 A B 

6 40 308167 A B 

5 40 308167 A B 

11 40 308167 A B 

8 40 308167 A B 

2 40 308167 A B 

4 40 294679 A B 

14 40 277685 A B 

1 40 250050 B 

15 40 247994 B 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 
Figure 3 Grouping information using Bonferroni method and 95.0% confidence 
 

 

         
 
Figure 4 Interaction plot for total earliness and weighted tardiness 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจัดตารางการผลิต ปัจจัยร่วมระหว่างกฎและวิธีการจัดตารางการ
ผลิตไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั แต่กฎการจัดตารางการผลิตมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อตัว
วัดผลการจัดตารางการผลิต และกฎการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมส าหรับกรณีศึกษา  คือ MPWT 
heuristics method โดยวิธีการจัดตารางการผลิตแบบนอนดีเลย์ ซึ่งตวัวดัผลคือผลรวมของเวลาที่งาน
เสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จล่าช้าแบบถ่วงน า้หนัก ท่ีได้จากการจัดตารางโดยใช้ MPWT heuristics 
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method มีค่าน้อยกว่าวิธีการจดัตารางการผลิตในปัจจุบนัของกรณีศึกษา ซึ่งใช้กฎEDD และวิธีการจดั
ตารางการผลิตแบบนอนดีเลย์ จึงสามารถสรุปได้ว่าผลรวมของเวลาที่งานเสร็จก่อนและเวลาที่งานเสร็จ
ลา่ช้าแบบถ่วงน า้หนกัของวิธีการจดัตารางการผลติที่น าเสนอลดลงร้อยละ 1.5  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อวิ เคราะห์โอกาสการเกิด Liquefaction เนื่องจากการเกิด

แผ่นดินไหวส าหรับชัน้ทรายบริเวณ อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต เพื่อประเมินค่าความปลอดภยั (Factor of 
Safety: FS) ของการเกิด Liquefaction ส าหรับการออกแบบโครงสร้างอาคาร ก าหนดสมมติฐานการเกิด
แผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร์  คาบการสัน่ 1 วินาที และอัตราเร่งสูงสุดของพืน้ดิน 0.129g โดยการ
วิเคราะห์โอกาส การเกิด Liquefaction ครัง้นีใ้ช้ข้อมูลจากการทดสอบ SPT (Standard Penetration 
Test) ซึง่ผลการศกึษาพบวา่พืน้ท่ีบางสว่นในต าบลราไวย์ ต าบลตลาดเหนือ และต าบลรัษฎา มีโอกาสการ
เกิด Liquefaction ขึน้ได้ ท่ีความลกึ 0-10.0 เมตร โดยที่ความลกึ 0-4.0 เมตร มี FS. เทา่กบั 0.60 และที่ความ
ลกึ 4.0-10.0 เมตร มีค่า FS. เท่ากบั 0.34 สว่นที่ระดบัความลกึ 10.0-15.0 ม. มีค่า FS. เท่ากบั 1.98 ไม่
เกิดปรากฏการณ์ Liquefaction ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัระดบัความรุนแรงของแผน่ดินไหวและระดบัน า้ใต้ดนิเป็นส าคญั  
ค าส าคัญ: liquefaction, แผ่นดินไหว, ภเูก็ต 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to analyze liquefaction potential due to an earthquake for 
sand layer in Muang District, Phuket and to evaluate the factor of safety against liquefaction of 
sand layer for structural design. The assumed earthquake was 7.5 magnitude scale for 1 second 
and peak ground acceleration (PGA) was 0.129g based on Standard Penetration Test (SPT). 
The result showed that some parts of the subdistrict areas located in Rawei, Talad Nuae and 
Ratsada had liquefaction potential for sand layer at a depth of 0-10 meters. Namely, the depth 
of 0-4 meters showed FS. = 0.6 and the 4.0-10.0 meters resulted in FS. = 0.34. However, the 
depth of 10.0-15.0 meters resulted in FS. = 1.98, which indicated no liquefaction potential 
according to the intensity of the earthquake and piezometric level. 
Keywords: liquefaction, earthquake, Phuket 
 
บทน า  
 ปัจจุบนัแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึน้บ่อยครัง้ จากการขยบัตวัของรอยเลื่อนทัง้ในประเทศ
และประเทศใกล้เคียง ตัง้แต่เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562 มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึน้
ขนาด 4-5 ริกเตอร์ บริเวณใกล้เคียงจังหวดัภูเก็ตมากกว่า 25 ครัง้ (กองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว, 2562) 
รวมถึงกฎกระทรวงก าหนดการรับน า้หนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืน้ดินที่รองรับ
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อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้ จงัหวดัภเูก็ตอยู่ในพืน้ท่ี
เฝา้ระวงัผลกระทบจากแผน่ดินไหว นอกจากแผน่ดินไหวจะก่อให้เกิดความเสยีหายทีม่องเห็นได้กบัอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างแล้ว แผ่นดินไหวอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ Liquefaction เป็นปรากฏการณ์ของทราย
หลวมที่อิ่มตวัด้วยน า้ เกิดการสญูเสยีก าลงัเนื่องจากแรงสัน่สะเทือนที่ท าให้แรงดนัน า้ในชัน้ดินเพิ่มมากขึน้  
ท าให้ให้เม็ดดินเกิดการแยกตวัและสญูเสียก าลงัรับแรงเฉือน ก าลงัรับน า้หนกัของเสาเข็มลดลง สง่ผลต่อ
การรับน า้หนกัของโครงสร้างฐานรากและการวิบตัิของฐานรากซึง่อาจสง่ผลตอ่ตวัอาคารและสิง่ปลกูสร้าง
ได้ ประกอบกบัในอดีตพืน้ที่บางสว่นในจงัหวดัภเูก็ตเป็นพืน้ที่ท าเหมืองแร่ดีบกุ มีการขดุดินและหลมุน า้
เป็นบริเวณกว้าง จนท าให้สภาพชัน้ดินเปลี่ยนแปลงจากดินทรายแน่นเป็นดินทรายหลวมและอยู่ใกล้
บริเวณแหลง่น า้ ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พืน้ที่ดงักลา่ว โดยการถมพืน้ที่เพื่อใช้ในการ
ปลกูสร้างอาคาร ซึง่พืน้ท่ีในบริเวณดงักลา่วมีความเสีย่งที่จะเกิดปรากฏการณ์ Liquefaction เพิ่มขึน้ด้วย 

การวิเคราะห์โอกาสการเกิด Liquefaction ของชัน้ดินทรายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต โดย
วิเคราะห์จากการทดสอบค่า SPT (Standard Penetration Test) เพื่อจะประเมินค่าความปลอดภยัของ
การเกิด Liquefaction ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และช่วยให้ทราบถึงบริเวณที่ควรระวังในการ
ออกแบบโครงสร้างใต้ดิน เพื่อให้อาคารมีความปลอดภยัจากปรากฎการณ์ Liquefaction 
 
วิธีการศึกษา  

1. สมมติฐานเบือ้งต้นของการเกิด Liquefaction จากแผน่ดินไหว 
ก าหนดระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ขนาด 7.5 ริกเตอร์ คาบการสัน่ 1 วินาที และอตัรา

เร่งสงูสดุของพืน้ดิน 0.129g ส าหรับพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต โดยความเร็วของคลืน่เฉือนในช่วงจาก
ผิวดินถึงความลึก 30 เมตร เท่ากับ 760 เมตร/วินาที  ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว มยผ. 1302 (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2552) 
    Gilstrap and Youd (1998) ได้เสนอแนวทางการประเมินโอกาสการเกิด Liquefaction เบือ้งต้น 
โดยการเกิด Liquefaction ขึน้อยูก่บัความรุนแรงและระยะเวลาการเกิดแผน่ดินไหว คา่ LL (Liquid Limit) 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% และคา่ Percent Fine น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15% 

2. การตรวจสอบคา่ความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction         
การค านวณค่าแรงที่กระท าจากแผ่นดินไหวต่อชัน้ดิน CSR (Cyclic Stress Ratio) ตามสมการ

ของ Tokimatsu and Yoshimi (1983: 56-74)  ส าหรับประเมินการเกิด Liquefaction จากสมการที่ (1) 
ดงันี ้

𝐶𝑆𝑅 = (
𝜏

𝜎′0
) = 0.1(𝑀 − 1) (

𝛼𝑚𝑎𝑥

𝑔
) (

𝜎0

𝜎0
′) (1 − 0.015𝑍)      (1) 

 
โดยที่ค่า 𝜎𝑚𝑎𝑥   คือ ค่าอตัราเร่งสงูสดุของพืน้ดิน, 𝑔 คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก, 

𝜎0 คือ ค่าความเค้นรวม, 𝜎0
′ คือ ค่าความเค้นประสิทธิผล, M คือ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวและ  Z คือ 

คา่ความลกึจากผิวดิน 
Seed et al. (1983) เสนอแนวทางการค านวณค่าความต้านทานการเกิด Liquefaction CRR 

(Cyclic Resistance Ratio) โดยใช้วิธีการทดสอบ SPT (Standard Penetration Test) ดงั Figure 1 
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Figure 1 CSR and (N1)60 (Seed et al.,1983) 
 

คา่ปรับแก้คา่ Blow Count, (N1)60 หาได้จากสมการท่ี (2)  
𝑁1 =  (

1.7

𝜎0
′ +0.7

) 𝑁         (2) 
 

โดยที่ค่า 𝜎0
′ คือ ค่าความเค้นประสิทธิผล และ N คือ SPT (ครัง้/ฟุต) ที่ได้จากการทดสอบ

ภาคสนาม  
Tokimatsu and Yoshimi (1983: 56-74) เสนอแนวทางการให้ปรับแก้ค่า Magnitude Scaling 

Factors (MSF) กรณีที่ระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหวน้อยกว่าหรือมากกวา่ 7.5 ริกเตอร์ โดยคณูเพิ่ม
กบัคา่ CRR ดงั Figure 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Earthquake Magnitude and MSF Adjustment (Tokimatsu and Yoshimi,1983) 

ค่าความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction สามารถหาได้จากสมการที่ (3) ซึ่งหากมีค่าน้อย
กวา่ 1.0 แสดงวา่โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ Liquefaction ขึน้ได้ 

 
𝐹𝑆. =  (

𝐶𝑅𝑅

𝐶𝑆𝑅
)      (3) 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ข้อมูลชัน้ดินเบือ้งตน้โดยรวมของทกุพืน้ทีใ่น อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ SPT พบว่าชัน้ดินที่ความลึก 0-3.0 ม. เป็นชัน้ทรายแน่น
ปานกลาง  มีค่า SPT เท่ากบั 11-20 ครัง้/ฟุต ที่ความลกึ 3.0-10.0 ม. เป็นชัน้ทรายแน่นปานกลาง  มีค่า 
SPT เทา่กบั 11-24 ครัง้/ฟตุ  ที่ความลกึ 10.0-14.0 ม. เป็นชัน้ทรายแนน่ปานกลาง  มีคา่ SPT เทา่กบั 24-
42 ครัง้/ฟตุ และที่ความลกึมากกวา่ 14.0 ม. เป็นชัน้ทรายแนน่ถึงทรายแนน่มาก  มีคา่ SPT เทา่กบั 41-80 
ครัง้/ฟตุ ระดบัน า้ใต้ดินความลกึเฉลีย่ 2.0 ม.จากผิวดิน ดงั Figure 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 SPT and Depth below ground surface 

ข้อมูลความรุนแรงของแผ่นดินไหวเบือ้งตน้ 
จากการวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ขนาด 7.5 ริกเตอร์ ที่แหลง่ก าเนิดเป็นค่าที่

มีผลตอ่โครงสร้างที่ออกแบบไว้อยา่งด ีคาบการสัน่ 1 วินาที และอตัราเร่งสงูสดุของพืน้ดิน 0.129g ส าหรับ
พืน้ที่อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ตโดยความเร็วของคลื่นแรงเฉือนในช่วงจากผิวดินถึงความลกึ 30 ม. เท่ากบั 
760 ม./วินาที  ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว 
  ค่าความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction โดยรวมของพืน้ทีส่่วนใหญ่ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ภูเก็ต 

จากการวิเคราะห์คา่ความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction พบวา่สามารถแบง่ชัน้ดินตามคา่
ความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction สามารถแบ่งได้ 3 ชัน้ดงั Figure 4  ที่ความลกึ 0-4.0 ม. มีค่า 
แรงเฉือน CRR เท่ากับ 0.55 ตนั/ตร.ม., ค่าแรงเฉือน CSR เท่ากับ 0.36 ตนั/ตร.ม. และค่า FS. เท่ากับ 
1.51  ไม่เกิดปรากฏการณ์ Liquefaction และที่ความลึก 4.0-10.0 ม. มีค่าแรงเฉือน CRR เท่ากับ 1.54 
ตัน/ตร.ม. ค่าแรงเฉือน CSR เท่ากับ 1.01 ตัน/ตร.ม. และค่า FS. เท่ากับ 1.52 ไม่เกิดปรากฏการณ์ 
Liquefaction และที่ความลึก 10.0-15.0 ม. มีค่า แรงเฉือน CRR เท่ากับ 3.75 ตัน/ตร.ม., ค่าแรงเฉือน 
CSR เทา่กบั 1.72 ตนั/ตร.ม. และคา่ FS. เทา่กบั 2.18 ไมเ่กิดปรากฏการณ์ Liquefaction 

เมื่อท าการวิเคราะห์คา่มีคา่แรงเฉือน CRR คา่แรงเฉือน CSR เทียบกบัความลกึดงั Figure 5  คา่
ความต้านทานแรงเฉือนที่ความลกึ 0-4.0 ม. มากกว่าแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวเนื่องจากบางพืน้ที่ใน อ.
เมือง จ.ภูเก็ต มีการถมดินแล้วบดอัดเพื่อการก่อสร้าง  ส่วนที่ความที่ความลึก 4.0-10.0 ม. ค่าความ
ต้านทานแรงเฉือนมากกวา่แรงเฉือนจากแผน่ดินไหว ซึง่เป็นชัน้ดินทรายแนน่ปานกลางที่มีความปลอดภยั
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จากโอกาสการเกิด Liquefaction ในระดบัหนึ่ง และที่ความลกึ 10.0-15.0 ม.ค่าความต้านทานแรงเฉือน
มากกว่าแรงเฉือนจากแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นชัน้ดินทรายแน่นถึงแน่นมากที่จะปลอดภยัจากโอกาสการเกิด 
Liquefaction 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Relationship between FS and Depth below ground surface 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Relationship between Equivalent peak shear stress and Depth below ground surface 

 
ข้อมูลชั้นดินเบื้องต้น พื้นที่ต.ราไวย์ ต.ตลาดเหนือ และต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่คาดว่า

อาจจะมีโอกาสการเกิด Liquefaction ข้ึนได ้เนือ่งจากอยู่ใกลพื้น้ทีข่มุเหมือง 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูการทดสอบ SPT พบวา่ชัน้ดินท่ีความลกึ 0-3.0 ม. เป็นชัน้ทรายหลวมถึง

ทรายหลวมมาก  มีค่า SPT เท่ากับ 1-15 ครัง้/ฟุต ที่ความลึก 3.0-10.0 ม. เป็นชัน้ทรายหลวมถึงทราย
หลวมมาก มีค่า SPT เท่ากับ 1-15 ครัง้/ฟุต  ที่ความลึก 10.0-14.0 ม. เป็นชัน้ทรายหลวมถึงทรายแน่น
ปานกลาง  มีค่า SPT เท่ากับ 8-35 ครัง้/ฟุต และที่ความลกึมากกว่า 14.0 ม. เป็นชัน้ทรายแน่นถึงทราย
แนน่มาก  มีคา่ SPT เทา่กบั 35-60 ครัง้/ฟตุ ระดบัน า้ใต้ดินความลกึเฉลีย่ 2.0 ม.จากผิวดิน ดงั Figure 6 
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Figure 6 Relationship between SPT and Depth below ground surface 

 
ข้อมูลความรุนแรงของแผ่นดินไหวเบือ้งตน้ 
จากการวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ขนาด 7.5 ริกเตอร์ ที่แหลง่ก าเนิดเป็นค่าที่

มีผลตอ่โครงสร้างที่ออกแบบไว้อยา่งด ีคาบการสัน่ 1 วินาที และอตัราเร่งสงูสดุของพืน้ดิน 0.129g ส าหรับ
พืน้ท่ี อ.เมือง จ.ภเูก็ต  โดยความเร็วของคลืน่แรงเฉือนในช่วงจากผิวดินถึงความลกึ 30 ม. เทา่กบั 760 ม./
วินาที  ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว 

ค่าความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction พืน้ทีต่.ราไวย์ ต.ตลาดเหนือและต.รษัฎา  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทีค่าดว่าอาจจะมีโอกาสการเกิด Liquefaction ข้ึนได ้เนือ่งจากอยู่ใกลพื้น้ที่ขุม

เหมือง 
จากการวิเคราะห์คา่ความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction พบวา่สามารถแบง่ชัน้ดินตามคา่

ความปลอดภยัจากการเกิด Liquefaction สามารถแบ่งได้ 3 ชัน้ดงั Figure 7  ที่ความลึก 0-4.0 ม. มีค่า 
แรงเฉือน CRR เท่ากับ 0.22 ตนั/ตร.ม., ค่าแรงเฉือน CSR เท่ากับ 0.36 ตนั/ตร.ม. และค่า FS. เท่ากับ 
0.60 มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ Liquefaction ขึน้ได้ และที่ความลกึ 4.0-10.0 ม. มีคา่แรงเฉือน CRR 
เท่ากบั 0.34 ตนั/ตร.ม., ค่าแรงเฉือน CSR เท่ากบั 1.01 ตนั/ตร.ม. และค่า FS. เท่ากบั 0.34 มีโอกาสที่จะ
เกิดปรากฏการณ์ Liquefaction ขึน้ได้ และที่ความลึก 10.0-15.0 ม. มีค่า แรงเฉือน CRR เท่ากับ 3.32 
ตัน/ตร.ม., ค่าแรงเฉือน CSR เท่ากับ 1.72 ตัน/ตร.ม. และค่า FS. เท่ากับ 1.93 ไม่เกิดปรากฏการณ์ 
Liquefaction 

เมื่อท าการวิเคราะห์คา่มีคา่แรงเฉือน CRR คา่แรงเฉือน CSR เทียบกบัความลกึดงั Figure 8  คา่
ความต้านทานแรงเฉือนท่ีความลกึ 0-4.0 ม. น้อยกว่าแรงเฉือนจากแผ่นดินไหว เนื่องจากบางพืน้ท่ีใน ต.
ราไวย์  ต.ตลาดเหนือและต.รัษฎา เป็นพืน้ที่เหมืองเก่ามีการขดุเปิดหน้าดินท าให้พืน้ที่เดิมบางสว่นอยูต่ ่า
จากระดบัดิน 00.00 เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงอาจจะมีการถมดินเพื่อปรับระดบัหน้า
ดิน สว่นท่ีความลกึ 4.0-10.50 ม.คา่ความต้านทานแรงเฉือนน้อยกวา่แรงเฉือนจากแผ่นดินไหว ซึง่เป็นชัน้
ทรายหลวมถึงทรายหลวมมาก จึงมีโอกาสการเกิดปรากฏการณ์ Liquefaction ในระดบัดินชัน้นี ้และที่
ความลกึ 10.50-15.0 ม.คา่ความต้านทานแรงเฉือนมากกวา่แรงเฉือนจากแผน่ดินไหว ซึง่เป็นชัน้ดินทราย
แนน่ถึงแนน่มากที่จะมีความปลอดภยัจากโอกาสการเกิดปรากฏการณ์ Liquefaction 
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Figure 7 Relationship between FS and Depth below ground surface  

 
Figure 8 Relationship between equivalent peak shear stress and depth below ground surface 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อออกแบบระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลก

เซอร์ส าหรับป๊ัมน า้ทางการเกษตร อปุกรณ์ในการทดลองประกอบไปด้วยแผงโซลา่เซลล์ขนาด 80 W จ านวน 3 
แผง แหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 V 800 W ป๊ัมน า้เกษตรกระแสตรงขนาด 360 W และชุดควบคมุการ
แบ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าร่วมซึ่งถูกออกแบบโดย ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายสัญญาณควบคุมผ่าน  
เกตไดร์ฟเวอร์ เพื่อขบัพาวเวอร์มอสเฟตส าหรับควบคมุสดัสว่นการใช้พลงังานระหวา่งโซลาเซลล์กบัไฟฟ้า
พืน้ฐาน สญัญาณควบคมุจากไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้เทคนิค time division multiplexer จ่ายสญัญาณ
แบบ 2 ช่องที่มีเฟสตรงกนัข้ามพร้อมเดดไทม์ ทดสอบกับป๊ัมน า้กระแสตรงในช่วงเวลา 9:00 - 17:00 น. 
พบวา่มีการใช้พลงังานไฟฟา้ทัง้หมด 2,796.28 Wh/day โดยเป็นพลงังานไฟฟา้จากแผงโซลา่เซลล์คิดเป็น 
30.6% และไฟฟา้จากไฟฟา้พืน้ฐานเป็น 69.4 % เกิดผลประหยดัไฟฟา้ทัง้หมด 30.6 %  
ค าส าคัญ: ไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์, ระบบแบง่ปันโหลดกระแสตรง, ประหยดัพลงังานไฟฟา้ 

 
Abstract 

 The aim of this research is to design a load sharing system by using time division 
multiplexer technique for agricultural water pump. The devices for an experiment consist of 80 
W solar panel used three panels, 12 V / 800 W DC power supply, 360 W DC water pump, and 
the load sharing system. The load sharing system could generate a control signal by 
microcontroller and send the signal to gate driver ICs in order to drive the power MOSFET for 
controlling the ratio of energy between solar cell and grid utility. The control signal is divided into 
two square waves which are 180° out of phase (opposite sides) as well as insert the dead time 
between two square waves. The experiment is tested on 9:00 to 17:00 for 3 days. The result 
shows the average energy consumption as 2,796.28 Wh/day sharing from the solar cell as  
30.6 % approximately while the grid utility is pulled as 69.4%. Hence, this system offers the 
feasibility of hybridization of renewable energy and grid utility in which the technology is easily 
accessible by agriculturists throughout the world. 
Keywords: time division multiplexer, load sharing system, energy saving 
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บทน า  
 พลงังานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใช้ในภาคการเกษตร แต่ปัญหาคา่ไฟฟ้าที่มีราคาสงูขึน้เนื่องจากปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าที่สงูขึน้ในประเทศไทยในปี 2002 - 2017 อยู่ที่ 22,034 - 42,433 MW (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย, 2562) ท าให้สง่ผลกระทบตอ่ราคาต้นทนุของผลผลติซึง่เกิดกบักลุม่เกษตรกรท่ีใช้ปัม้น า้
ตลอดเวลาและใช้มากที่สุดในเวลากลางวนั  จึงท าให้การเลือกใช้พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็น
ทางเลือกที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมในการใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากภายในประเทศไทยมีศกัยภาพ 
ด้างพลงังานแสงอาทิตย์เฉลีย่ทัง้ประเทศอยู่ที่ 15 - 20 MJ/m2- day (การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย, 
2560) แตพ่บปัญหาเกิดขึน้ในระหวา่งการใช้งานท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไมค่งที่ในแตล่ะวนั เช่น ความ
เข้มของแสงอาทิตย์ ปริมาณเมฆบนท้องฟ้า สิ่งเหลา่นีม้ีผลกระทบต่อการผลิตและการจ่ายพลงังานของ
แผงโซลา่เซลล์โดยตรงท าให้เสถียรภาพของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไมค่งที่ ท าให้การท างานของ
ปัม้น า้ที่ต่อใช้พลงังานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงโซล่าเซลล์และไม่ใช้แบตเตอร่ีในการเก็บพลงังานไฟฟ้ามี
ปัญหาในการท างานในช่วงเวลาดงักลา่วอาจท าให้เกิดความเสยีหายให้กบัตวัมอเตอร์ปัม้น า้ได้  

จึงพัฒนาเทคโนโลยีทางพลงังานทดแทนเพื่อจัดการลดปัญหาทางด้านเสถียรภาพการจ่าย
พลงังานไฟฟา้และลดการใช้ไฟฟา้พืน้ฐานจากสายสง่ จึงได้ท าการออกแบบระบบแบง่ปันก าลงัไฟฟ้าด้วย
เทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ทางการเกษตร โดยการใช้พลงังานไฟฟา้จากแผงโซลา่เซลล์
ร่วมกับไฟฟ้าพืน้ฐานจากสายส่งโดยที่ระบบจะมองและปรับใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้
เป็นหลกั ทัง้นีใ้นภาคเกษตรเกษตรกรมีการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นจ านวนมากซึ่งประสบ
ปัญหาเร่ืองการจ่ายพลงังานไฟฟ้าและต้นทุนในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ โดยเฉพาะการสะสม
พลงังานไฟฟ้าในแบตเตอร่ีที่มีการเสื่อมสภาพและมีราคาแพงในการดแูลรักษาหรือเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่ 
จึงเป็นแนวคิดในการออกแบบระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้
น า้ทางการเกษตรขึน้มา   
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาปัญหาที่เกิดจากจุดอ่อนของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระบบการใช้พลงังาน
ไฟฟา้โดยตรงจากแผงโซลา่เซลล์โดยพบวา่ปัญหาการผลติไฟฟา้ลดลงในชว่งเวลาตา่งๆ ที่เกิดจากปริมาณ
ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ถกูกลุม่เมฆบดบงัแสงอาทิตย์ท าให้ก าลงัไฟฟา้ที่ผลติได้ลดลงสง่ผลให้ระบบปัม้น า้
ท างานไมร่าบร่ืนและท าให้เกิดความเสยีหายกบัปัม้น า้เนื่องจากแรงดนัไฟฟา้ตกจึงได้คิดระบบในการช่วย
จดัการการจ่ายไฟฟา้ให้กบัปัม้น า้โดยใช้เทคนิค Time Division Multiplexer โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. การออกแบบและเตรียมอปุกรณ์ 

การออกแบบจะถกูแบ่งเป็นภาคซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ภาคซอฟต์แวร์จะใช้คอมพิวเตอร์ใน
การพัฒนาด้วยโปรแกรม Arduino IDE (D. A. Neamen, 2009) ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
nano การแบ่งปันก าลังไฟฟ้าอาศัยเทคนิค  Time Division Multiplexer เพื่อก าหนดสัดส่วนการป้อน
สญัญาณไฟฟา้ควบคมุไปยงัอปุกรณ์ก าลงั โดยใช้สญัญาณไฟฟา้อ้างอิงมาจากแรงดนัไฟฟา้ของแผงโซลา่
เซลล์ที่ส่งให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ มาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดสดัส่วนสญัญาณไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยม 
(square waves) เพื่อควบคุมการท างานของมอสเฟต จ านวน 2 ชุด โดยสญัญาณไฟฟ้าควบคุมจะมี
ลกัษณะของเฟสที่ตรงกันข้าม 180° พร้อมเดดไทม์ (Dead time) ดังแสดงใน Figure 1 ทัง้นีเ้พื่อไม่ให้
สญัญาณขอบขาขึน้และขอบขาลงของสญัญาณไฟฟ้าควบคุมทัง้สองซ้อนทับกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ความร้อนที่มอสเฟต และสญัญาณทัง้สองจะถกูขยายด้วย IC ขบัมอสเฟต (Gate driver) เบอร์ TLP250 
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ที่ท าหน้าที่ขยายสญัญาณให้มีขนาดเหมาะสมเพื่อที่จะไปขับมอสเฟตเบอร์ IRF4905 ส าหรับสวิทช์
แหลง่จ่ายพลงังานไฟฟา้ระหวา่งโซลาเซลล์และไฟฟา้พืน้ฐาน 

ภาคฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ที่ท าหน้าที่ในการควบคมุพลงังาน
ไฟฟ้าให้กบัปัม้น า้ประกอบไฟด้วย 1.พาวเวอร์มอสเฟต 2.พาวเวอร์ไดโอด 3.IC ขบัมอสเฟต ดงัแสดงใน 
Figure 2 โดยการท างานเร่ิมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) สร้างสญัญาณไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยมเพื่อจ่าย
ให้กับ IC ขบัมอสเฟต สญัญาณที่จ่ายออกมาจะมี % duty cycle จ านวน 2 ชุด ท่ีมีเฟสตรงกนัข้ามและ
สามารถปรับเปลีย่นตามคา่ก าลงัไฟฟา้ที่แผงโซลา่เซลล์ผลติได้จากความเข้มแสงอาทิตย์ในเวลานัน้ๆ เพื่อ
ปรับให้การจ่ายก าลงัไฟฟ้าที่ร่วมกบัไฟฟ้าพืน้ฐานให้เพียงพอต่อการใช้งานของปัม้น า้ สญัญาณดงักลา่ว
จะถกูจ่ายให้กบั IC ขบัมอสเฟตเพื่อขยายสญัญาณและแยกกราวด์ (Ground, GND) ระหวา่งระบบไฟฟ้า
ส่วนควบคุมและส่วนก าลังให้แยกออกจากกัน และสามารถใช้ลดสัญญาณรบกวนจากส่วน  Power 
MOSFET ไปรบกวนไมโครคอนโทรลเลอร์ในการจ่ายสญัญาณไฟฟา้ สญัญาณที่ขยายออกมาจาก IC ขบั
มอสเฟตจ่ายให้กับมอสเฟตในการสัง่จ่ายก าลงัไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายระหว่างแผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้า
พืน้ฐานให้กบัโหลดตามสดัสว่นตามก าลงัไฟฟา้ที่แผงโซลา่เซลล์ผลติได้ 

 

2. วิธีการทดลอง 
 การทดสอบระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชั่นมลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ทาง
การเกษตรโดยเลือกใช้แผงโซลา่เซลล์ขนาด 80 W จ านวน 3 แผงต่อแบบขนาน แต่ละแผงมีคณุสมบตัิใน
การผลิตไฟฟ้า ดงัแสดงใน Table 1 แผงโซล่าเซลล์ถูกติดตัง้โดยหนัหน้าแผงไปทางทิศใต้ท ามุมเงยใน
แนวราบให้สอดคล้องกบัเส้นละติจูด (Latitude) ของสถานที่การทดลอง (H. Moghadam, F. F. Tabrizi, 
and A. Z. Sharak, 2011) (M. Benghanem, 2011) โดยจะท าการทดลองที่วิทยาลยัพลงังานทดแทน 

Figure 1 สญัญาณควบคมุทีม่ีลกัษณะเฟสตรงกนัข้ามพร้อมด้วยระยะเดดไทม์ 

Figure 2 ไดอะแกรมวงจรแบง่ปันก าลงัไฟฟา้ 
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มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ (18°55'31.0"N 99°01'31.9"E) จึงได้ตัง้มุมเงยแผงโซล่าเซลล์ใน
แนวราบท ามมุ 18.9° และใช้ปัม้น า้กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน (Brush dc motor) ที่ใช้ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ 
360 W ดงัแสดงใน Table 1 พร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (Switching Power Supply) มีขนาด
รองรับโหลด 800 W ดงัแสดงใน Table 1 อปุกรณ์ทัง้หมดถกูจดัวาง ดงัแสดงใน Figure 3 โดยการเก็บผล
การทดสอบในช่วงเวลา 9:00 - 17:00 น. บนัทกึคา่พารามิเตอร์ทกุ 5 นาที เป็นเวลา 3 วนั 

 

จากรูปที่ 3 ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ท าหน้าที่ผลิตพลงังานไฟฟ้าให้กับปัม้น า้ โดยผ่านชุด
ควบคุมแบ่งปันก าลงัไฟฟ้า มีชุดตรวจวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าฝ่ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการก าหนดและสัง่
จ่ายสญัญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ตามเง่ือนไขการท างานที่ได้พัฒนาโปรแกรมไว้ เพื่อ
ควบคุมการสวิทช์ของมอสเฟตในชุด Power MOSFET ส าหรับสวิทช์แหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับปัม้น า้ (DC 
load) โดยมีการวดัก าลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าสะสมตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้จากการวดัจะถูกน ามา
วิเคราะห์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า สัดส่วนการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพของระบบแบ่งปัน
ก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ และค่าพลงังานไฟฟ้าที่ประหยดัได้ โดย
น ามาค านวณตาม ดงัสมการท่ี 1 ดงันี ้
 สมการหาประสิทธิภาพของระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชั่นมัลติเพลกเซอร์
ส าหรับปัม้น า้ ดงัสมการตอ่ไปนี ้
 

(สมการที่ 1) 
 
  
  Efficiency = ประสทิธิภาพของระบบแบง่ปันก าลงัไฟฟา้ (%) 
  PowerTotal = ก าลงัไฟฟา้ที่ปัม้น า้ใช้งานจริง (W) 
  PowerSolar = ก าลงัไฟฟา้ที่ถกูใช้จากแผงโซลา่เซลล์ (W) 
  PowerDC  = ก าลงัไฟฟา้ที่ถกูใช้จาก switching power supply (W) 
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Figure 3 แผนภาพอปุกรณ์การทดลอง 
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Table 1 ข้อมลูด้านไฟฟา้ของอปุกรณ์ 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นการศึกษาเก่ียวกับการใช้พลงังานไฟฟ้า สดัส่วนการจ่ายพลงังาน
ไฟฟา้ ประสทิธิภาพของระบบแบง่ปันก าลงัไฟฟา้ด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ และ
คา่พลงังานไฟฟา้สะสมที่ประหยดัรายชัว่โมง โดยที่มีอปุกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1.แผงโซลา่เซลล์ 2.
ปัม้น า้กระแสตรง 3.วตัต์มิเตอร์ 4.เคร่ืองวดัสญัญาณไฟฟ้า (Oscilloscope) 5.วงจรควบคุมจัดการการ
จ่ายพลงังานงานร่วม 6.แหลง่จ่ายไฟฟา้กระแสตรง ดงัแสดงใน Figure 4   
  

 
ผลการทดสอบระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ทาง

การเกษตรในช่วงเวลา 9:00 - 17:00 น. ที่ติดตัง้ในการทดลองดงัแสดงใน Figure 4 โดยข้อมลูการท างาน
ของระบบท่ีถกูรวบรวมประกอบไปด้วย การใช้พลงังานไฟฟา้ สดัสว่นการจ่ายพลงังานไฟฟา้ ประสทิธิภาพ
ของระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชั่นมลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ และค่าพลงังานไฟฟ้า
สะสมที่ประหยดัรายชัว่โมงดงัแสดงใน Table 2 
 

Equipment 
Voltage (V) Current (A) Power 

(W) 
Voc Vmax Isc Imax Pmax 

Solar Panel 21.8 17.4 4.95 4.59 80 
DC water pump - 12 - - 360 

Switching Power Supply - 12 - 67 800 

Figure 4 สถานท่ีและอปุกรณ์การทดลอง 
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จากรูปท่ี 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟา้ที่จ่ายให้กบัปัม้น า้ในช่วงเวลา 9:00 - 17:00 
น. พบว่าความเข้มแสงอาทิตย์มีผลต่อก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลา่เซลล์ โดยให้ก าลงัไฟฟ้าสงูถึง 130.06 W 
ในช่วงเวลา 12:00 - 14:30 น. สง่ผลให้ระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าลดการจ่ายพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐานลดลง
ตามสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ของก าลงัไฟฟ้าที่แผงโซลา่เซลล์ป้อนเข้าสู่ระบบดงัแสดงใน Figure 5 แสดงให้เห็น
การปรับสดัสว่นสญัญาณไฟฟา้ในการควบคมุการสวิทช์ของ Power MOSFET โดยสร้างสญัญาณมาจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อปรับสดัสว่นการจ่ายไฟฟา้ให้สามารถวดัได้จาก Oscilloscope แสดงให้เห็นการ
จ่ายสญัญาณช่วงการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลา่เซลล์ที่ 20 % - 25 % และ 40 % - 4 % ในช่วงเวลา 
9:00 - 10:00 น. และ 13:00 - 17:00 น. ตามล าดับดังแสดงใน Figure 6 โดยในเวลา 17:00 น. เป็น
สญัญาณไฟฟา้ที่ระบบสัง่จ่ายก่อนที่ระบบจะตดัสญัญาณ (Cut Off) การจ่ายพลงังานจากแผงโซลา่เซลล์
เข้าระบบ เนื่องจากค่าแรงดนัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้มีค่าลดลงไม่เพียงพอต่อการจ่ายให้กบั
ระบบเป็นเหตทุ าให้คา่แรงดนัไฟฟา้ขาออก (Output) ไปยงัปัม้น า้มีคา่เฉลีย่ต ่าลงจึงจ าเป็นต้องตดัการจา่ย
พลงังานจากแผงโซลา่เข้าสูร่ะบบ โดยสญัญาณชุดที่ 1 สีเหลืองแสดงสญัญาณควบคมุการสวิทช์จากฝ่ัง
ไฟฟา้พืน้ฐาน และชดุที่ 2 สฟีา้แสดงสญัญาณควบคมุการสวิทช์จากฝ่ังไฟฟา้จากแผงโซลา่เซลล์  

 

 
 
 
 
 

Figure 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งไฟฟา้ที่ระบบเลอืกใช้และความเข้มของแสงอาทิตย์ในชว่งเวลา
ตา่งๆ 

Figure 6 แสดงลกัษณะของสญัญาณควบคมุ MOSFET ในสภาวะตา่งๆ 
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 จากกราฟการทดสอบแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราสว่นการจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้กบัปัม้น า้ใน
ช่วงเวลา 9:00 - 17:00 น. พบว่าความเข้มแสงอาทิตย์มีผลต่อก าลงัไฟฟ้าที่ผลิตได้  โดยมีช่วงเวลาที่
สามารถผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์สูงสุดในช่วงเวลา 12 :00 - 14:00 น. โดยระบบสามารถแบ่งปัน
ก าลงัไฟฟา้ที่ได้จากแผงโซลา่เซลล์คิดเป็น 40.77 % ขณะที่มีการใช้ไฟฟา้พืน้ฐานร่วมโดยประมาณ 59.23 
% ท าให้ระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าสร้างผลประหยดัพลงังานได้สงูสดุราว 40.77 % ในช่วงเวลา 13:00 - 
14:00 น. ตามพลงังานไฟฟา้ที่แผงโซลา่เซลล์ผลิตได้ และเมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยทัง้วนัจะสามารถสร้างผล
ประหยัดได้ 30.6 % ดังแสดงใน Figure 7 โดยคิดเป็น 824.93 Wh/day โดยที่ยังคงประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าในช่วงเวลา 9:00 - 17:00 น. พบว่าประสิทธิภาพการท างานอยู่ที่ 
96.8 - 97.9 % ดงัแสดงใน Table 2 โดยค านวณจากสมการที่ 1 ซึ่งเกิดจากการสญูเสียพลงังานไฟฟ้าไป
ในรูปของความร้อนในตวัพาวเวอร์มอสเฟตและ IC ขบัมอสเฟต 

 
Table 2 The experimental parameters  

Time Light 
Intensity 

Power (W) Ratio (%) 
Efficiency 

(%) 
Energy saving 

(Wh/day) DC 
Power 

Solar 
Power 

Total 
Power 

Net 
Power 

Electric 
Line 

Solar 
Line 

09:00 405 277.26 47.51 314.77 324.77 85.37 14.63 96.9 47.51 
10:00 592 231.38 86.49 307.86 317.86 72.79 27.21 96.9 134.00 
11:00 676 203.28 117.48 310.76 320.76 63.38 36.62 97.4 251.47 
12:00 710 195.38 129.82 315.19 325.19 60.08 39.92 97.9 381.29 
13:00 720 188.96 130.06 309.02 319.02 59.23 40.77 97.6 511.35 
14:00 722 195.47 130.06 315.53 325.53 60.05 39.95 97.5 641.42 
15:00 654 207.07 116.37 313.43 323.43 64.02 35.98 96.6 757.78 
16:00 314 255.93 61.35 307.29 317.29 80.66 19.34 95.8 819.14 
17:00 154 306.65 5.79 302.44 312.44 98.15 1.85 96.8 824.93 
 
สรุป 
 ระบบแบ่งปันก าลงัไฟฟ้าด้วยเทคนิคไทม์ดิวิชัน่มลัติเพลกเซอร์ส าหรับปัม้น า้ทางการเกษตรโดย
ใช้ Arduino nano เป็นอปุกรณ์จ่ายสญัญาณไฟฟา้ควบคมุ ผา่น IC ขบัมอสเฟต เพื่อสวิทช์การท างานของ 
Power MOSFET จ านวน 2 ชุด โดยสญัญาณควบคุมมีลกัษณะเฟสที่ตรงกันข้าม 180° โดยสามารถ
ควบคมุการจ่ายพลงังานไฟฟา้ระหวา่งแหลง่จ่ายจากแผงโซลา่เซลล์ขนาด 80 W จ านวน 3 แผงและไฟฟ้า

Figure 7 แสดงการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การท างานของระบบในการแบง่การจ่ายไฟฟา้ตามปริมาณ
ความเข้มแสง 
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พืน้ฐานให้กบัปัม้น า้ทางการเกษตรได้อยา่งตอ่เนื่อง ในเวลา 9:00 - 17:00 น. โดยที่ปัม้น า้ท างานอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ ผลการทดลองทางด้านการท างานของโปรแกรมในการจดัการสดัสว่นการจ่ายไฟฟ้าท าให้
เกิดผลประหยดัไฟฟ้าโดยตรงสงูสดุ 40.77 % ในช่วงเวลา 13:00 - 14:00 น. ที่ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจาก
แผงโซล่าเซลล์สงูสดุ 130.06 W และเฉลี่ยตลอดทัง้วนัสามารถทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าพืน้ฐานได้ 
30.6 % คิดเป็นผลประหยดัรวมตลอดทัง้วนัได้ 824.93 Wh/day โดยมีการน าไฟฟา้พืน้ฐานเข้ามาเสริมคิด
เป็น 69.4 % คิดเป็นการใช้พลงังานรวมทัง้หมด 2,796.28 Wh/day และยงัสามารถคงประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบได้ที่ 96.8 - 97.9 % ดงัแสดงใน Table 2  
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บทคัดย่อ  
งานวิจยันีเ้ป็นการเปรียบเทียบความหนาแน่นของโฟตอนสงัเคราะห์แสงและประสิทธิภาพ PAR ของ

หลอดชนิด LED COB  และ LED SMD 5050 ท่ีก าลงัไฟฟ้ารวม 40-50 W สีของ LED ท่ีใช้ในการทดสอบคือ น า้
เงิน สีแดง และ น า้เงินผสมแดง ซึง่จะถกูติดตัง้เหนือพืน้ท่ีถกูสอบเป็นระยะ 10 20 30 40 และ 50 cm ตามล าดบั 
ครอบคลมุพืน้ท่ีรับแสงขนาด 0.36 m2 ความหนาแน่นของโฟตอนสงัเคราะห์แสงถกูวดัด้วยเคร่ืองวดัสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ ผลการทดสอบของโฟตอนสงัเคราะห์แสงของหลอด LED ทัง้ 2 ชนิดพบว่า LED COB ให้ความหนาแน่นโฟ
ตอน ทัง้แสงสีน า้เงิน แดง และน า้เงินผสมแดง มากท่ีสุด โดยท่ีระยะห่าง 10 cm ได้ระดับความเข้มแสงเป็น 
214.14, 102.03 และ 124.26 µmol m-2s-1 ตามล าดบั ขณะท่ี LED SMD ให้ความหนาแน่นโฟตอน ท่ีระยะห่าง 10 
cm คือ 84.66, 43.40 และ 53.14 µmol m-2s-1 ตามล าดบั ในส่วนของประสิทธิภาพของโฟตอนท่ีใช้งานสงัเคราะห์
แสงต่อพลงังาน (PAR efficiency) ของ LED ทัง้สองชนิดพบว่า LED COB แสงสีน า้เงิน แดง และน า้เงินผสมแดง
มีค่า 1.54, 0.73 และ 1.12 µmol s-1 W-1 ขณะท่ี LED SMD มีค่าเป็น 0.61, 0.31 และ 0.38 µmol s-1 W-1 ดังนัน้ 
LED แบบ COB จงึมีความเหมาะสมในการน าใช้เป็นแหล่งก าเนิดแสงในการเพาะเลีย้งสาหร่ายหรือพืชท่ีต้องการ
แสงน้อยและพืชกระถาง เน่ืองจากให้ความหนาแน่นโฟตอนและประสิทธิภาพ PAR ท่ีดีกว่าแบบ LED SMD 5050 
ค าส าคัญ: ความหนาแน่นของโฟตอนในการสงัเคราะห์แสง,  ประสิทธิภาพ PAR, ความยาวคลื่นแสงของ LED 
 

Abstract  
This research aims to study the photosynthetic photon flux density (PPFD) and the PAR 

efficiency on two types of LED consisting of COB LEDs and SMD 5050 LEDs. The investigated conditions 
of LEDs are the power on 40-50 W and the colors of blue, red, and a combination between blue and red. 
According to the investigated conditions, the LEDs module distance, installing above the detector and 
covering the lighting area of 0.36 m2, is varied with 10, 20, 30, 40, and 50 cm. The PPFD is measured by 
spectrophotometer (PG100N). On the one hand, the PAR efficiency is calculated from PPFD and lighting 
area per power. The experimental results with two types of LED show the highest PPFD on blue, red, and 
the combination colors at 10 cm. Therefore, the highest PPFD of COB LEDs: SMD LEDs is 214.14:84.66, 
102.03:43.40, and 124.26:53.14 µmol m-2s-1 respectively. Moreover, the PAR efficiency of COB LEDs: 
SMD LEDs is 1.54:0.61, 0.73:0.31, and 1.12:0.38 µmol s-1 W-1 respectively. In conclusion, the PPFD and 
PAR efficiency results of COB LEDs is better than SMD LEDs. Therefore, COB LEDs are appropriate as 
an artificial light source in algae cultivation system or low-light plants as well as houseplants. 
Keywords: photosynthetic photon flux density, PAR efficiency, LED spectrum 
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บทน า  
สาหร่ายขนาดเล็ก เป็นสิ่งมี ชีวิตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เ ป็น

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และออกซิเจน จากกระบวนการสงัเคราะห์แสง (Angelidaki et al., 2013) วตัถดุิบ
ส าคญั 4 ประการส าหรับการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเลก็ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คาร์บอนไดออกไซด์ 
และแสง ซึ่งสามารถได้รับโดยตรงจากดวงอาทิตย์หรือแสงประดิษฐ์ อย่างไรก็ตามแสงอาทิตย์ยังมี
ข้อจ ากดับางอยา่ง เช่น รอบกลางวนักลางคืน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดกูาล สถานที่ตัง้ที่ท าให้
เกิดความผนัผวนของระดบัรังสีที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสง ข้อจ ากัดเหล่านีส้ามารถแก้ไขได้โดยใช้แสง
ประดิษฐ์ ที่มีการส่องสว่างอย่างต่อเนื่องและควบคุมความเข้มได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ แสง
ประดิษฐ์สามารถรวมเข้ากับการออกแบบระบบ Photobioreactor ท าให้ผลผลิตเชิงปริมาตรสามารถ
เพิ่มขึน้ได้ แสงประดิษฐ์ที่ใช้กันโดยทัว่ไป ได้แก่ หลอดฟลอูอเรสเซนต์, หลอดความเข้มสงู (HID) และ
ไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งจากงานวิจยัของ Chae et al., 2016 และ Masojidek et al., 2013 ได้ศึกษา
แสงในช่วงความยาวคลืน่ท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบของสาหร่ายขนาดเลก็ ซึง่จะอยูใ่นช่วงความยาวคลืน่แสง
สีน า้เงิน (450–475 nm) หรือช่วงความยาวคลื่นสีแดง (630–675 nm) จากงานวิจยัของ Schulze  et al., 
2014 พบว่า LED มีความสามารถในการผลิตช่วงคลื่นแสงที่เฉพาะเจาะจง คือ แสงสีน า้เงินมีช่วงคลื่น
ประมาณ 430–470 nm และแสงสีแดงมีช่วงคลื่นประมาณ 625-680 nm  แสงจากหลอด LED จึงเป็น
ตวัเลือกในน ามาใช้เป็นแสงประดิษฐ์ในการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเล็ก ได้มีงานวิจยัที่ใช้แสง LED ใน
การเลีย้งสาหร่าย ได้แก่ งานวิจยัของ Weiqi et al., 2012 ได้ใช้ Super Red LED Arrays ความหนาแนน่
ของโฟตอน 300 µmol m-2s-1 งานวิจยัของ Kula et al., 2014 ได้ใช้ 256 LEDs ความหนาแนน่ของโฟตอน 
400 µmol m-2s-1 งานวิจยัของ Chen and Lee ได้ใช้ DDH GaAlA LEDs ความหนาแนน่ของโฟตอน 660 
µmol m-2s-1 งานวิจยัที่กลา่วมาข้างต้น ได้มีการใช้ LED แตกตา่งกนัไปแตก่ารเลอืกใช้ LED ให้คุ้มคา่ที่สดุ
ต้องมีการค านึงถึง ประสิทธิภาพของแหลง่ก าเนิดแสงหรือประสิทธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์
แสงซึง่สง่ผลตอ่การผลติชีวมวลและต้นทนุอยา่งมีนยัส าคญั (Ward et al., 2013)  

งานวิจัยนีจ้ึงได้มีการศึกษาผลการเปรียบเทียบหลอด LED 2 ชนิด คือ LED COB และ LED 
SMD 5050 ในเร่ืองของความหนาแน่นของโฟตอนสงัเคราะห์แสงและประสิทธิภาพของแหลง่ก าเนิดแสง 
ที่เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นแหลง่ก าเนิดแสงในการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเลก็ 
 
วิธีการศึกษา  
 ขัน้ตอนและวิธีการศึกษาความหนาแน่นโฟตอนสงัเคราะห์แสงและประสิทธิภาพ PAR ระหว่าง 
LED COB กบั LED SMD มีล าดบัและขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1.การเตรียมชดุทดสอบแสงและอปุกรณ์วดัความหนาแนน่โฟตอนสงัเคราะห์แสง 
 การออกแบบชุดทดสอบแสง ได้มีการแบ่งพืน้ที่ออกเป็น เพดานกระจายแสง พืน้ที่รับแสงและ
ผนงักัน้แสง โดยในส่วนพืน้ที่รับแสงมีขนาดกว้าง 60 cm ยาว 60 cm ผนงัและเพดานมีความสงู 60 cm 
ภายในติดวสัดสุะท้อนแสง โครงสร้างรับน า้หนกัเลือกใช้เหลก็ฉากรูขนาด 2.5 cm ซึ่งสามารถขยบัเพดาน
กระจายแสงขึน้-ลงได้ ขณะที่ประเภทหลอด LED ที่ใช้ในการทดสอบเป็นแบบ Chips on Board        
(COB LED ) เปรียบเทียบกับ Surface Mount Device (SMD LED) ความยาวคลื่นแสงหรือสีและ
ก าลงัไฟฟ้าของ  COB LED แบ่งเป็น ชิปเดี่ยวสีแดงก าลงัไฟฟา้ 50 W  ชิปเดี่ยวสีน า้เงินขนาดก าลงัไฟฟา้ 
50 W ชิปคูส่แีดงและน า้เงินขนาดก าลงัไฟฟา้ 40 W สว่น SMD LED ใช้ชิปแบบ RGB (เลอืกใช้เฉพาะสว่น
ของสแีดงและน า้เงิน) มีก าลงัไฟฟา้ตอ่ชิปท่ี 0.5 W (สแีดงรวมน า้เงิน) ดงัแสดงใน Figure 1 
 การติดตัง้ LED ทัง้สองประเภท ดงัแสดงใน Figure 2 หมายเลข 1 โดยมีการแบ่งจุดวดัความ
หนาแน่นแสงบนพืน้ที่รับแสงออกเป็น 9 ส่วนดังแสดงใน Figure 2 หมายเลข 2 ขณะที่ก าลงัไฟฟ้าใช้ 
Clamp Multimeter ยี่ห้อUNI-T UT203 เป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัก าลงัไฟฟา้ขณะท าการทดสอบ 
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2. การหาความหนาแนน่ของโฟตอนสงัเคราะห์แสงและประสทิธิภาพของแหลง่ก าเนิดแสง 
 ความหนาแน่นของโฟตอนสงัเคราะห์แสงถูกตรวจวดัด้วยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ 
UPRtek รุ่น PG100N โดยแบ่งระยะการวดัห่างจากแหลง่ก าเนิดแสงออกเป็น 10 20 30 40 และ 50 cm 
ท าการวดัคา่จ านวน 3 ซ า้ ความหนาแนน่ของโฟตอนสงัเคราะห์แสงถกูแสดงผลในรูปของ Photosynthetic 
Photon Flux Density (PPFD) มีหน่วยเป็น µmol m-2s-1 จากนัน้น าค่าความหนาแน่นของโฟตอน มาหา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละระยะความสงูและบนัทึกรูปร่างของความยาวคลื่น ขณะที่การหาประสิทธิภาพของโฟ
ตอนที่ ใ ช้ งานสัง เคราะ ห์แสงต่อพลัง งาน  (Photosynthetically active radiation Efficiency, PAR 
Efficiency) (Ward et al., 2013) สามารถค านวณได้จากสมการตอ่ไปนี ้ 
 

PAR Efficiency (µmol s-1 W-1) = [PPFD (µmol m-2s-1) × Lighting area (m2)] / Power (W) (1) 

a)      b) 
 

Figure 1 การติตตัง้ LED สนี า้เงินผสมแดง a) LED COB และ b) LED SMD 5050  

 
Figure 2 ชดุทดสอบสอบความหนาแนน่โฟตอนสงัเคราะห์แสงของ LED COB และ LED SMD 5050 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ผลการศึกษาความหนาแน่นของโฟตอนการสงัเคราะห์แสง แบ่งออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย 
การวดัความหนาแน่นของโฟตอนการสงัเคราะห์แสง การประเมินประสิทธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการ
สงัเคราะห์แสงโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. ความหนาแนน่ของโฟตอนสงัเคราะห์แสง 
 จากการศกึษาความหนาแนน่ของโฟตอนในการสงัเคราะห์ (PPFD) แสงสนี า้เงิน แสงสแีดง และ
แสงสนี า้เงินผสมแดงของ LED ทัง้ 2 ชนิด ได้ผลการศกึษาดงันี ้
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1) แสงสนี า้เงิน 
ที่ระยะห่างจากหลอดที่ 10 20 30 40 และ 50 cm ของ LED COB ได้ความหนาแน่นของ          

โฟตอนสงัเคราะห์เฉลีย่ คือ 214.14 199.27 160.36 126.09 และ 117.66 µmol m-2s-1 ตามล าดบั และใน
สว่นของ LED SMD 5050 ได้ความหนาแน่นของโฟตอนในการสงัเคราะห์เฉลี่ย คือ 84.66 70.47 64.71 
61.41 และ 57.06 ตามล าดับ ซึ่งความหนาแน่นของโฟตอนของ LED COB มีค่ามากกว่า LED SMD 
5050 ทุกระยะดงัแสดงใน Figure 3 โดยความยาวคลื่นแสงสีน า้เงินของ LED COB อยู่ที่ 456 nm และ 

LED SMD 5050 ที่ 460 nm ดงัแสดงใน Figure 4 
 2) แสงสแีดง 

ที่ระยะห่างจากหลอดที่ 10 20 30 40 และ 50 cm ของ LED COB ได้ความหนาแน่นของ          
โฟตอนสงัเคราะห์เฉลี่ย คือ 102.00 67.37 53.76 47.93 และ 41.08 µmol m-2s-1 ตามล าดบั และในสว่น
ของ LED SMD 5050 ได้ความหนาแนน่ของโฟตอนในการสงัเคราะห์เฉลีย่ คือ 43.90 36.07 33.08 28.50 
และ 26.62 µmol m-2s-1 ตามล าดับ ซึ่งความหนาแน่นของโฟตอนของ LED COB มีค่ามากกว่า LED 
SMD 5050 ทกุระยะดงัแสดงใน Figure 5 โดยความยาวคลื่นแสงสีน า้เงินของ LED COB อยู่ที่ 646 nm 
และ LED SMD 5050 ที่ 631 nm ดงัแสดงใน Figure 6 
 3) แสงสนี า้เงินผสมแดง 

ที่ระยะห่างจากหลอดที่ 10 20 30 40 และ 50 cm ของ LED COB ได้ความหนาแน่นของ          
โฟตอนในการสงัเคราะห์เฉลีย่ คือ 124.26 115.06 99.69 84.46 และ 72.03 µmol m-2s-1 ตามล าดบั และ
ในสว่นของ LED SMD 5050 ได้ความหนาแนน่ของโฟตอนในการสงัเคราะห์เฉลีย่ คือ 53.14 48.31 43.86 
40.29 และ 37.56 µmol m-2s-1 ตามล าดบั ซึ่งความหนาแน่นของโฟตอนของ LED COB มีค่ามากกว่า 
LED SMD 5050 ทกุระยะดงัแสดงใน Figure 7 โดยความยาวคลืน่แสงสนี า้เงินของ LED COB อยูท่ี่ 451, 
641 nm และ LED SMD 5050 ที่ 461,632 nm ดงัแสดงใน Figure 8 

 

Figure 3 ความหนาแนน่ของโฟตอนในการสงัเคราะห์แสงสนี า้เงินของ LED COB และ LED SMD 5050 
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a)      b)  
 
Figure 4 ความยาวคลืน่แสงสนี า้เงิน a) LED COB และ b) LED SMD 5050  

 
Figure 5 ความหนาแนน่ของโฟตอนในการสงัเคราะห์แสงสแีดงของ LED COB และ LED SMD 5050 
 

a)      b)  
 
Figure 6 ความยาวคลืน่แสงสีแดง a) LED COB และ b) LED SMD 5050  
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Figure 7 ผลของความหนาแน่นของโฟตอนในการสงัเคราะห์แสงสีน า้เงินผสมแดงของ LED COB และ 
LED SMD 5050 

a)      b)  
 
Figure 8 ผลของความยาวคลืน่แสงสนี า้เงินผสมแดง a) LED COB และ b) LED SMD 5050 
 
2. วิเคราะห์ความหนาแน่นของโฟตอนและประสิทธิภาพของแหล่งก าเนิดแสงในการน ามาเป็น
แหลง่ก าเนิดแสงในการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเลก็ 

1) วิเคราะห์ความหนาแนน่ของโฟตอนสงัเคราะห์แสงของหลอด LED   
จากผลการศกึษาความหนาแนน่ของโฟตอนสงัเคราะห์แสงของ LED 2 ชนิด พบวา่ระยะหา่งที่มี

ความหนาแน่นโฟตอนมากที่สุดคือ ระยะห่างจากแหล่งก าเนิดแสง 10 cm ซึ่ง LED COB ให้ความ
หนาแน่นโฟตอนที่มากกว่า 60  µmol m-2s-1 แต่ LED SMD 5050 ให้ความหนาแน่นโฟตอนที่แสงสีแดง
และแสงผสมมีความเข้มแสงที่น้อยกว่า 60  µmol m-2s-1  ซึ่งจากงานวิจยัของ ฤทยัรัตน์ 2548 พบว่า ค่า
ความเข้มแสงที่ 60 µmol m-2s-1 เป็นคา่ความหนาแนน่โฟตอนที่ต ่าสดุที่สามารถท าให้เกิดการเจริญเตบิโต
ของสาหร่าย ดงันัน้ LED COB จึงเหมาะสมที่จะให้เป็นแหลง่ก าเนิดแสงเพื่อเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเลก็
มากกวา่ LED SMD 5050  

2) วิเคราะห์ประสทิธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสง 
จากข้อมลูความหนาแนน่ของโฟตอนการสงัเคราะห์แสงและการใช้พลงังานของ LED 2 ชนิด ได้

มีการหาประสิทธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสงตอ่พลงังาน ดงัแสดงใน Table 1 ที่ระยะห่าง
จากแหลง่ก าเนิดแสง 10-50 cm พบวา่ประสทิธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสงตอ่พลงังานของ 
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LED COB มีค่ามากกวา่ LED SMD 5050 ทกุช่วงแสง ซึ่งหมายความวา่ LED COB สามารถผลิตโฟตอน
ที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสงได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้พลงังานที่เท่ากัน Zongyuan et al., 2009 ได้
รายงานถึงประสิทธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสต่อพลงังานของ  LED Philips LUXEON 
rebel color จะอยู่ที่ 2-2.25 µmol s-1 W-1 เป็นปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณาเนื่องจาก ประสิทธิภาพของ
แหลง่ก าเนิดแสงหรือประสิทธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสงซึ่งสง่ผลต่อการผลิตชีวมวลและ
ต้นทนุอยา่งมีนยัส าคญั (Ward et al., 2013) 
 
Table 1 ประสทิธิภาพของโฟตอนที่ใช้ในการสงัเคราะห์แสงตอ่พลงังาน (PAR Efficiency) 

Type Power 
 (W) 

Lighting area  
(m2) 

PPFD  
(µmol m-2s-1) 

  PAR Efficiency 
 (µmol s-1 W-1) 

LED SMD 5050 Blue 50 0.36 57.06-84.66 0.41-0.61 
LED SMD 5050 Red 50 0.36 26.65-43.90 0.19-0.31 
LED SMD 5050 Blue&red 50 0.36 37.56-53.14 0.27-0.38 
LED COB Blue 50 0.36 117.66-214.14 0.85-1.54 
LED COB Red 50 0.36 41.08 -102.00 0.30-0.73 
LED COB Blue&red 40 0.36 72.03-124.26 0.52-1.12 

 
สรุป  
 จากการเปรียบเทียบความหนาแน่นโฟตอนสงัเคราะห์แสงและประสิทธิภาพของโฟตอนที่ใช้ใน
การสงัเคราะห์แสงของหลอด LED ทัง้ 2 ชนิดพบว่า LED COB ให้ความหนาแน่นโฟตอนทัง้แสงสีน า้เงิน 
แดง และน า้เงินผสมแดง มากที่สดุ โดยที่ระยะห่าง 10 cm ได้ระดบัความเข้มแสงเป็น 214.14, 102.03 
และ 124.26 µmol m-2s-1 ขณะที่ LED SMD ให้ความหนาแน่นโฟตอน ที่ระยะห่าง 10 cm คือ 84.66, 
43.40 และ 53.14 µmol m-2s-1 ตามล าดบั ในสว่นของประสทิธิภาพของโฟตอนที่ใช้งานสงัเคราะห์แสงต่อ
พลงังาน (PAR efficiency) ของ LED ทัง้สองชนิดพบวา่ LED COB แสงสนี า้เงิน แดง และน า้เงินผสมแดง 
มีค่า 1.54, 0.73 และ 1.12 µmol s-1 W-1 ขณะที่ LED SMD มีค่าเป็น 0.61, 0.31 และ 0.38 µmol s-1 W-1 
ดงันัน้ LED แบบ COB จึงมีความเหมาะสมในการน าใช้เป็นแหล่งก าเนิดแสงในการเพาะเลีย้งสาหร่าย
เนื่องจากให้ความหนาแนน่โฟตอนและประสทิธิภาพ ที่ดีกวา่แบบ LED SMD 5050 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีน้ าเสนอการพัฒนาชุดฝึกออกเสียงส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประเภทหูตึง          
โดยใช้การประมวลผลทางเสียงด้วยคณุลกัษณะของค า โครงสร้างของโปรแกรมประกอบด้วย การเก็บ
ข้อมลูของค าต้นแบบ การประมวลผลสญัญาณเบือ้งต้น การหาค่าคณุลกัษณะของเสียง และการหาค่า
สหสมัพนัธ์ไขว้ ผลของการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกออกเสียงส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ประเภทหตูงึ   โดยใช้การประมวลผลทางเสยีงด้วยคณุลกัษณะของค า มีค่าเฉลี่ยด้าน ความสามารถของ
โปรแกรม 4.68 (0.47) ค่าเฉลี่ยด้าน ความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 4.77 (0.42) และค่าเฉลี่ย
ด้าน ด้านการใช้งาน 4.68 (0.47) 
ค าส าคัญ: การประมวลผลทางเสียง, การได้ยินบกพร่อง 
 

Abstract 
This research presents the developed of Pronounce Training Set for Hard of hearing 

impaired by Audio Processing. The structures of program include the original voice, Pre-
processing, Linear Predictive Coding (LPC) and Cross Correlation. The results of the research 
found that the efficiency of Functional Performance Test 4.68 (0.47) Functional Test 4.77 (0.42) 
and Usability Test 4.68 (0.47).    
Keywords: audio processing, hard of hearing impaired Linear Predictive Coding (LPC) 
 
บทน า 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตัง้แต่ระดับหูตึงน้อย
จนถึง หูหนวก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 56) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน หมายถึง ผู้ที่
สญูเสียสมรรถภาพ ทางการได้ยิน เนื่องจากอวยัวะการได้ยินเช่นประสาทหเูสื่อมหรือพิการท าให้ไมไ่ด้ยิน
เสียงต่างๆ หรือได้ยินไม่ชัด และสญูเสียการได้ยินระหว่าง  26 - 90 เดซิเบล ท าให้มีผลกระทบต่อบคุคล
นัน้ๆ ลกัษณะ ของความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งนักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้ดงันี ้

ประเภทแรก หตูึง (Hard of Hearing) หมายถึง การที่บคุคลมีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั หรือ การเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม เป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการ
ได้ยินจนไม่สามารถ รับข้อมูลผ่านทางการได้ยินเมื่อท าการวัดการได้ยินที่ความถ่ี 500, 1000 และ  
2000 เฮิรตซ์ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า จะสญูเสียการได้ยินที่ความดงัของเสียงตัง้แต่ 40 จนถึง 90 เดซิเบล 

mailto:kitti_kkc@hotmail.com
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(ส านกังานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต คนพิการแหง่ชาติ,2553 : 34) คนหตูงึ หมายถึงบคุคลทีมีการ
ได้ยินเหลืออยเูพียงพอที่จะได้ยินการพดูผ่านทางการ ได้ยินโดยทัว่ไปจะใสเ่คร่ืองช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวดั
การได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า  90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล ซึ่งสามารถแบ่งได้  
4 ประเภท คือ  หตูึงระดบัที่ 1 หตูึงน้อย (Mild  hearing  loss)  สญูเสียการได้ยินระหวา่ง 26-40 เดซิเบล 
ไมส่ามารถได้ยินเสยีงกระซิบและเสยีงมาจากที่ไกลๆ  หตูงึระดบัท่ี 2 หตูงึปานกลาง (Moderate hearing 
loss) สญูเสยีการได้ยิน ระหวา่ง 41-55 เดซิเบลสามารถพอจะเข้าใจค าพดูในระดบัความดงัปกติ ในระยะ
3-5ฟุต มีปัญหาในการพดู เช่น พดูไม่ชดั พดูเสียงดงัเกินไป หรือเบากว่าปกติ ต้องใช้เคร่ืองช่วยฟัง บาง
รายต้องเพิ่มการฝึกฟัง มกัแก้ไขการพูดและการได้ยิน  หูตึงระดบัที่ 3 หูตึงมาก (Severe hearing loss)   
สญูเสยีการได้ยินระหวา่ง 56-70 เดซิเบล มีปัญหาในการได้ยินเสยีงและใช้ค าพดูในชีวิตประจ าวนั ต้องใช้
เสยีงมากจึงจะได้ยิน เคร่ืองช่วยฟังเสยีงและควรได้รับบริการแก้ไขการพดู  หตูงึระดบัท่ี4 หตูงึระดบัรุนแรง 
(Profound hearing loss) สญูเสียการได้ยิน ระหว่าง 71-90 เดซิเบล ไม่ได้ยินเสียงพดูตามปกติ แม้จะใช้
เคร่ืองช่วยฟังก็ตามมีปัญหาในการพดู เช่น พดูไม่ได้ ไม่เข้าใจภาษา มีพฒันาการทางภาษาพดูและเขียน
ผิดจากเด็กปกติ บางครัง้ต้องการใช้ภาษามือ 

ประเภทท่ีสอง หหูนวก (Deafness) หมายถึง การท่ีบคุคลมีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั หรือการเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม เป็นผลมาจากความบกพร่องในการได้ยินจน
ไมส่ามารถรับข้อมลู ผา่นทางการได้ยินเมื่อท าการวดัการได้ยินทีค่วามถี 500 ,1000 และ 2000 เฮิรตซ์ในหู
ข้างทีได้ยินกวา่จะสญูเสยี การได้ยินที่ความดงัของเสยีง ตัง้แต่ 90 เดซเิบลขึน้ไป (ส านกัสง่เสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ, 2553 : 34) คนหหูนวก หมายถึง บคุคลท่ีสญูเสยีการได้ยินมากจนไม่
สามารถเข้าใจการพดูผา่นทางการได้ยิน ไมว่า่จะใสห่รือไมใ่สเ่คร่ืองช่วยฟัง ซึง่หากตรวจวดัการได้ยนิจะมี
การสญูเสยีการได้ยินน้อยกวา่ 90 เดซเิบล ลงมา ถึง 26 เดซิเบล 
 การสอนฟังและพดู เนื่องจากการฟังและการพดู เป็นสว่นหนึ่งของการติดตอ่สื่อสารที่จะช่วยให้ 
ทกุคนรู้และเข้าใจสิ่งตา่งๆ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน จึงเป็นสาเหตใุห้เด็กทีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่สามารถเรียนรู้การพดูและการใช้ภาษาพดู
ได้ดีดงันัน้จึงมี ความจ าเป็นต้องฝึกพูดให้เด็กทีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อจะได้ใช้การได้ยินที่
เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ มากที่สุดในการเข้าใจภาษาพูด และมีความสามารถใช้ภาษาพูดในการสื่อ
ความหมายกบับคุคลอื่นในสงัคมได้  

การจดัการเรียนการสอนเร่ิมแรกของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นการ  จดัการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษามือเพียงอย่างเดียว จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2512 กรมการฝึกหดัครูได้เร่ิมโครงการฝึกและ
อบรมครูเพื่อการศกึษาพิเศษขึน้และได้มอบหมายให้โรงเรียนอนบุาลละอออทุิศ วิทยาลยัครูสวนดสุติเป็น
ผู้ด าเนินโครงการ เพื่อเป็นการสาธิตการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเน้นการสอนพดูและ
การอ่านริมฝีปากเป็นหลกัในการสอน ท าให้เกิดแนวโน้มให้มีการเน้นเร่ืองการพดู และการอ่านริมฝีปาก
มากขึน้ ในการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา
และสามารถปรับตวัอยู่ได้พอสมควรกบัสงัคมของคนปกติ   ดงันัน้โรงเรียนอนบุาลละอออทุิศจึงประสาน
กับโรงเรียนพญาไทจัดให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ที่มีความสามารถในการพูดและอ่านริม
ฝีปากได้เรียนร่วมในชัน้เรียนกับเด็กปกติเมื่อปีการศึกษา 2515 เป็นต้นมา และแนะน าให้เด็กที่สามารถ
พดูและอา่นริมฝีปากได้เก่ง เข้าเรียนในโรงเรียนปกติอื่น ๆ ด้วย หลกัการจดัการศกึษาส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน สามารถจัดได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะบคุคล  

จากความเป็นมาและความส าคญัข้างต้น คณะผู้วิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการสง่เสริมให้
ผู้บกพร่องทางการได้ยินในระดบัหูตึงซึ่งสามารถฝึกออกเสียงพูดได้ จึงมีแนวคิดในการสร้างชุดฝึกออก
เสยีงส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประเภทหตูงึ โดยใช้การประมวลผลทางเสยีงด้วยคณุลกัษณะของค า  
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ซึ่งสามารถน าไปใช้ฝึกได้ด้วยตนเองหรือใช้ในสถาบนัการศึกษาที่มีอาจารย์ผู้สอนช่วยแนะน า เพื่ อให้ผู้
บกพร่องทางการได้ยินสามารถสือ่สารกบับคุลอื่นๆ ได้ 
 
วิธีการศึกษา  

1. ก าหนดประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น จากโรงเรียนโสตศกึษาขอนแก่น

จ านวน 3 ทา่น ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านการสอนพดู ผู้ เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือจ านวน 1 ทา่น ผู้ เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุวณภมูิ จ านวน 1 
ทา่น ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ 

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั   
ชุดฝึกออกเสียง ในสว่นนีจ้ะน าเสนอวิธีการที่ใช้ในการพฒันาชุดฝึกออกเสียงส าหรับผู้บกพร่อง

ทางการได้ยินประเภทหูตึง โดยการประมวลผลทางเสียงด้วยคุณลกัษณะของค า โดยมีขัน้ตอนดังนี ้
ขัน้ตอนแรกท าการเก็บข้อมูลใส่วนของค าต้นแบบ ถัดไปเป็นขัน้ตอนการประมวลผลสญัญาณเบือ้งต้น 
แล้วท าการวิเคราะห์สญัญาณเสยีงเพื่อหาคา่คณุลกัษณะส าคญั  น ามาเปรียบเทียบกบัค าต้นแบบเพื่อหา
เปอร์เซ็นต์ความเหมือนของสญัญาณ 

2.1.1  การเก็บข้อมลูของค าต้นแบบ 
การเก็บข้อมลูของค าต้นแบบเป็นการบนัทกึเสยีงค าต้นแบบภายในห้องที่มีการรบกวนจาก

เสยีงภายนอกให้น้อยที่สดุ โดยใช้โปรแกรมทที่เขียนด้วยภาษา LabView ใช้เวลาในการบนัทกึแตล่ะค า
เป็นเวลาทัง้สิน้ 3 วินาทีดงัรูปท่ี 2.1 

 

                           
 

Figure 2.1 โปรแกรมบนัทกึเสยีงต้นฉบบั              Figure 2.2 รายละเอียดของการตัง้คา่สญัญาณ
ต้นแบบ 
 

2.1.2 การเก็บข้อมลูของค าต้นแบบ 
     การเก็บข้อมลูของค าต้นแบบ เป็นการบนัทกึเสยีงค าต้นแบบภายในห้องทีม่ีการรบกวน

จากเสยีงภายนอกให้น้อยที่สดุ โดยใช้โปรแกรมทที่เขยีนด้วยภาษา LabView ใช้เวลาในการบนัทกึแตล่ะ
ค าเป็นเวลาทัง้สิน้ 3 วินาทีดงัรูปที่ 2.2 
              2.1.3 การประมวลผลสญัญาณเบือ้งต้น (Pre-processing) 
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การประมวลผลสัญญาณเบื อ้ง ต้นจะประมวลผลทัง้สัญญาณจากไฟล์ต้นแบบและ
สัญญาณเสียงจากการฝึกออกเสียง ประกอบด้วย Band-pass Filter  Endpoint Detection และ 
Amplitude Normalization แสดงดงัรูปท่ี 2.3 

 

 
 
Figure 2.3 โปรแกรมกรองแถบความถ่ีผา่น 

 
การกรองแถบความถ่ีผ่านความถ่ี ก าหนดค่า Low cutoff Frequency ไว้ที่ 100 Hz High cutoff 

Frequency 3.5 kHz โดยใช้ตวักรอง FIR โดยใช้สมการที่ 3.1 ร่วมกับฟังก์ชั่นหน้าต่างแบบ Hamming 
โดยใช้สมการท่ี (1)  และ (2) 

 
สมการตวักรอง IIR                                                                                  3.1               (1) 

 
 
สมการฟังก์ชัน่หน้าตา่ง Hamming                                                                                  (2)  
 

เมื่อ  xi   คือ Current Input 
   yi   คือ Current Output 
 

 
 
Figure 2.4 รายละเอียดการตัง้คา่ Band-pass Filter 
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Figure 2.5 โปรแกรมตดัหวัท้ายสญัญาณเสยีง 
 

เป็นการตดัสว่นท่ีไมใ่ช่สญัญาณเสยีง (Unvoiced) ออกจากสญัญาญเสยีง (Voiced) โดยใช้คา่ 
Median ที่ได้จาก Fast Hilbert Transform มาเปรียบเทียบกบัคา่ Threshold แสดงโปรแกรมดงัรูปท่ี 2.4  
และ 2.5 
              ในท่ีนีก้ าหนดคา่ Threshold ไว้ที่ 2 แล้วท าการเปลีย่นอตัราการ Sampling สญัญาณที่ได้ให้มี
ความถ่ีเทา่กบัสญัญาณ Input โดยใช้สมการท่ี (3) ผลสญัญาณที่ได้แสดงดงัรูปท่ี 2.6 
 

สมการ Fast Hilbert Transform                                                                                   (3) 
   
เมื่อ  x(f) เป็น Fourier transform ของ  x(t) 

 

 
 

 
 

Figure 2.6 สญัญาณที่ได้จากการตดัหวัท้าย 
 

ในส่วนนีเ้ป็นการเพิ่มขนาดของสญัญาญเสียงพูด เนื่องจากสญัญาณเสียงพูดของแต่ละ
บคุคลมีขนาดไมเ่ทา่กนั จึงมีการปรับขนาดให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั โดยมีคา่สงูสดุเทา่กบั 1 และขนาด
ต ่าสดุเทา่กบั -1 แสดงโปรแกรมดงัรูปท่ี 2.7 
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Figure 2.7 โปรแกรมปรับบรรทดัฐานทางแอมปลจิดู 
 

     สมการ Amplitude Normalization      







 −
=

scale

offsetx
yi i                                                    (4) 

    
 เมื่อ        yi คือสญัญาณที่ได้จากการ Normalized 

       xi คือ Waveform Input 
  

 
 

Figure 2.8 สญัญาณที่ได้จาก Amplitude Normalization 
 

2.1.4  สว่นการปรับบรรทดัฐานทางแอมปลจิดู (Amplitude Normalization) 
        ในสว่นนีเ้ป็นการเพิ่มขนาดของสญัญาญเสยีงพดู เนื่องจากสญัญาณเสยีงพดูของแต่

ละบุคคลมีขนาดไม่เท่ากนั จึงมีการปรับขนาดให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั โดยมีค่าสงูสดุเท่ากับ 1 และ
ขนาดต ่าสดุเทา่กบั -1 แสดงโปรแกรมดงัรูปท่ี 2.9 

 

 
 

Figure 2.9 โปรแกรมการหรคา่สมัประสทิธ์ิการท านายพนัธะเชิงเส้น 
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ในการน าสญัญาณเสียงมาเปรียบเทียบกับค าต้นแบบ โดยตรงนัน้จะท าให้เสียเวลาในการ
ประมวลผลและสิน้เปลืองหนว่ยความจ ามาก เพื่อลดการค านวณและลดพืน้ท่ีหนว่ยความจ าดงักลา่ว จะ
ใช้การ หาค่าคุณลกัษณะของเสียง โดยใช้แบบจ าลองสมัประสิทธ์ิการท านายพันธะเชิงเส้น (Linear 
Predictive Coding : LPC) แทน แสดงโปรแกรมดงัรูปท่ี 2.10 

ในที่นีจ้ะท าการแบ่งสญัญาณออกเป็นหน้าต่างย่อยๆ ก าหนดสมการฟังก์ชัน่หน้าต่างเป็นแบบ 
Hamming มีค่าเวลา 40 millisecond แล้วน าคา่ที่ได้มาหา LPC โดยก าหนดคา่ LPC coefficient ไว้ที่ 10 
ดงัสมการท่ี (5) ได้ผลลพัธ์เป็นรูปแบบของสญัญาณ (Signal Format) แสดงดงัรูปท่ี 2.11 

 
                                                                                                                                                    (5) 
 
 สมการ  LPC                                                                                         (5) 
              
 
   ก าหนด                                               เมือ M คือ LPC coefficient 
 

2.1.5 การหาคา่สหสมัพนัธ์ไขว้ (CrossCorrelation) 
                ในสว่นของการเปรียบเทียบสญัญาญเสียงฝึกพดูกบัสญัญาณเสียนต้นแบบจะใช้หรือการ หา
ค่าสหสมัพนัธ์ไขว้ แบบ 2D Cross Correlation ผลลพัที่ได้มีค่าสงูสดุเท่ากบั 1 แล้วท าการเปลี่ยนค่าที่ได้
เป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงโปรแกรมดงัรูปท่ี 2.10 
 

 
 

Figure 2.10 โปรแกรมเปรียบเทยีบสญัญาณโดยใช้วิธี 2D Cross Correlation 
 

รูปแบบสญัญาณ (Signal Format) ที่ได้จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิการท านายพนัธะเชิงเส้น (LPC)  ที่
น ามาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าเปอร์เซนความเหมือนของเสียงอยู่ในรูปของข้อมลู Array แบบ 2 มิติ ดงันัน้
จะใช้สมการท่ี 6  เพื่อหาคา่ 2D Cross Correlation  
 
                                                                                                                             (6) 
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เมื่อ              N1 คือจ านวน Columns ของ matrix X 
     M1 คือจ านวน Rows ของ matrix X 

  2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพชดุฝึกออกเสียง 
ผู้วิจยัได้จดัท าแบบประเมินประสทิธิภาพชดุฝึกออกเสยีงแบบอตัราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั โดย

ผ่านการประเมินข้อค าถาม (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ มีข้อค าถามที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงตาม
ข้อแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแบง่เป็น 3  ด้านดงันี ้
 2.2.1)  ด้าน Functional Performance Test   จ านวน 5 ข้อค าถาม 

ก) ความสามารถของโปรแกรมในการบนัทกึเสยีงต้นแบบ    
ข) ความสามารถของโปรแกรมในการบนัทกึข้อความ/ค า 
ค) ความสามารถของโปรแกรมในการแสดงเสยีงต้นแบบ    
ง) ความสามารถของโปรแกรมในการแสดงข้อความ/ค า    
จ) ความสามารถของโปรแกรมในการเปรียบเทียบเสยีง 

2.2.2) ด้าน Functional Test   จ านวน 7 ข้อค าถาม 
ก) ความถกูต้องในการท างานของโปรแกรมในภาพรวม    
ข) ความถกูต้องของโปรแกรมในการบนัทกึเสยีงต้นแบบ 
ค) ความถกูต้องของโปรแกรมในการบนัทกึข้อความ/ค า 
ง) ความถกูต้องของโปรแกรมในการแสดงเสยีงต้นแบบ    
จ) ความถกูต้องของโปรแกรมในการแสดงข้อความ/ค า 
ฉ) ความถกูต้องของโปรแกรมในการค้นหาข้อความ/ค า/เสยีง 
ช) ประสทิธิภาพของโปรแกรมในการเปรียบเทียบเสยีง 

2.2.3) ด้าน Usability Test  จ านวน 7 ข้อค าถาม 
ก) ความง่ายในการติดตัง้โปรแกรม  
ข) ความง่ายในการใช้โปรแกรม    
ค) ความเร็วในการท างานของโปรแกรม   
ง) ความชดัเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ    
จ) ความเหมาะสมของการใช้สโีดยภาพรวม    
ฉ) ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบตวัอกัษร    
ช) ความเหมาะสมของหน้าจอของโปรแกรมโดยภาพรวม 

2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้น าเสนอชุดฝึกออกเสียงให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน โดยการสาธิตขบวนการขัน้ตอนวิธีการใช้งาน และส่งมอบชุดฝึกออกเสียงให้ผู้ เช่ียวชาญได้น าไป
ทดสอบการใช้งานจริง ก่อนท าการประเมินโดยแบบประเมินประสิทธิภาพ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาคา่เฉลีย่และคา่ SD 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัแบ่งเป็นสองสว่น สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัซึง่ประกอบด้วย  สว่นของ
ชุดฝึกออกเสียงส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประเภทหตูงึ โดยใช้การประมวลผลทางเสียงคณุลกัษณะ
ของค าและสว่นของแบบประเมินประสทิธิภาพโปรแกรม 
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สรุป 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของชดุฝึกออกเสียงส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประเภทหู

ตึง โดยใช้การประมวลผลทางเสียงคณุลกัษณะของค าในเร่ืองความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม   
ผู้ วิจัยท าการออกแบบโดยใช้สีโทนหลกั ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลกัษณะของผู้ ใช้งาน เพื่อความ
เหมาะสมจึงในการน าไปใช้งานจริง 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของชดุฝึกออกเสียงส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประเภทหู
ตึง โดยใช้การประมวลผลทางเสียงคุณลักษณะของค าในด้านความถูกต้องขอ งโปรแกรมในการ
บนัทึกเสียงต้นแบบ ผู้ทรงคณุวฒุิมีความต้องการท่ีจะให้พฒันาให้สามารถรองรับการฝึกพดูในข้อความที่
ยาวขึน้ซึ่งในการบนัทึกเสียงต้นฉบบั ผู้ วิจัยก าหนดเวลาในการบนัทึกให้เหมาะสมกับค าที่ใช้ส าหรับฝึก
ออกเสยีงในเบือ้งต้น ซึง่ยงัไมร่องรับการบนัทกึเสยีงของค าที่มีความยาวมาก จึงเห็นความมีการพฒันาตอ่
ยอดงานวิจยัให้เป็นชดุฝึกพดูส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประเภทหตูงึ โดยใช้การประมวลผลทางเสยีง
คณุลกัษณะของค า 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การดงึคุณลักษณะเด่นและการจ าแนกรูปแบบของรูปภาพสีโดยแผนผังคุณลักษณะ 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยันีไ้ด้ด าเนินการศึกษาและพฒันาระบบการดึงคณุลกัษณะเด่นและการจ าแนกรูปแบบ
ของรูปภาพ ส าหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านการจ าแนกและจดจ ารูปแบบของรูปภาพ ซึ่งระบบที่
ท าการศึกษานีป้ระกอบไปด้วยแผนผงัคุณลกัษณะการจัดการตนเอง (Self-Organizing Feature Map: 
SOM) และ ฟัซซี่ซีมีนส์ (Fuzzy C-Means: FCM) ระบบท่ีพัฒนานีแ้บ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ 1) ระบบการ
ประมวลผลก่อน ซึ่งเป็นการปรับระดบัสีและแสงภายในรูปอตัโนมตัิ 2) ระบบการดึงคณุลกัษณะเด่นจาก
ภาพ โดยใช้แผนผงัคณุลกัษณะการจดัการตวัเอง 3) ระบบการจ าแนกรูปแบบของรูปภาพ โดยใช้ฟัซซี่ซี
มีนส์ งานวิจยันีใ้ช้รูปภาพสขีองใบพืช 10 ชนิดจากข้อมลูใบพืช (Leaf dataset) มาใช้ในการทดสอบระบบ 
ผลการทดสอบระบบเห็นว่าระบบของงานวิจัยนีส้ามารถน ามาใช้ในการจ าแนกรูปแบบของใบพืชจาก
ภาพถ่ายได้  
ค าส าคัญ: การจ าแนกรูปแบบของรูปภาพ, การดึงคณุลกัษณะเด่นของรูปภาพ, แผนผังคณุลกัษณะการจดัการตวัเอง, ฟัซซี่ซี

มีนส์ 
 

Abstract  
 This research presents algorithm for image feature extraction and image classification 
based on Self-Organizing Feature Map (SOM) and Fuzzy C-Means (FCM). This system consisted 
of 3 parts as follows 1) pre-processing process, which used auto-level color and brightness 
image technique 2) image feature extraction process, which used Self-Organizing Feature Map 
to extract feature from color image 3) image classification process, which used Fuzzy C-Means 
to classify image. In order to show the performance of the proposed method, we applied 
experiments with the 10 leaf images from leaf dataset. These allow the system to sufficiently 
achieve a desirable performance of accuracy for using in the variety of real applications. 
Keywords: image classification, image feature extraction, self-organizing feature map, fuzzy c-means 
 
บทน า  
 การดึงคุณลกัษณะเด่นของภาพและการจ าแนกรูปแบบของภาพเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของการ
ประมวลผลภาพ และเป็นหนึง่ในเทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่มีการพฒันา
รวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากขึน้ เช่น ทางด้านวงการแพทย์ Nagarajan et 
al., 2016 ได้พัฒนาอลักอริทึมส าหรับการดึงคุณลกัษณะเด่นของรูปภาพทางการแพทย์โดยใช้จีเนติก
อลักอริทมึแบบพนัทาง ทางด้านอตุสาหกรรม Hu et al.,2016 ได้พฒันาการตรวจจบัการเกิดสนิมในพืน้ผิว
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เหล็กจากภาพโดยใช้จีเนติกอลักอรึทึมแบบโครโมโซมพนัทาง ทางด้านการเกษตร Meunkaewjinda et 
al., 2008 ได้พฒันาการตรวจจับโรคพืชจากรูปภาพใบองุ่นโดยใช้ระบบแบบพนัทาง การจ าแนกรูปแบบ
ของใบไม้ ได้มีการใช้เทคนิคที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นเทคนิค Centroid Contour Distance Curve 
(CCD) ซึ่งเป็นการหาคณุลกัษณะทางรูปร่างของวตัถใุนภาพโดยการหาระยะทางระหวา่งจดุกึ่งกลางและ
เส้นโครงภาพ ได้มีการน ามาใช้ในการจ าแนกรูปแบบของใบไม้มากมาย เช่น  Wang et al.,2000 ได้ท า
การจ าแนกรูปแบบของใบไม้ แต่ละสายพันธุ์ โดยใช้เทคนิค CCD ซึ่งผลที่ได้คือค่าอัตราความแม่นย า 
(precision) มีค่าสงูถึง 96.76% Shen et al.,(2005) ซึ่งได้ค่าอตัราความแม่นย าที่ 72%  ปัญหาของวิธีนี ้
คือคา่อตัราการจ าแนกรูปแบบท่ีถกูต้อง (Recall) มีคา่ต ่า เทคนิคการวิเคราะห์วตัถจุากลกัษณะทางพืน้ผิว
ที่แตกต่างกัน (Texture Features) ได้มีการน ามาใช้ในการจ าแนกรูปแบบของใบไม้ดังนี ้Backes et 
al.,(2009) ได้ประยุกต์วิธี multi-scale fractal dimensions ในการจ าแนกรูปแบบของสายพันธุ์พืชจาก
พืน้ผิวของใบพืช Cope et al.,(2010) ใช้ Gabor filters ที่มีขนาดที่แตกตา่งกนั ในการจ าแนกรูปแบบของ
พืน้ผิวใบพืชซึง่ได้ผลคา่อตัราความแมน่ย าอยูท่ี่ 85% ของจ านวน 32 สายพนัธุ์  
 ส าหรับงานวิจัยนีน้ าเสนอการดึงคุณลกัษณะเด่นของรูปภาพสี และการจ าแนกรูปแบบของ
รูปภาพโดยใช้แผนผงัคณุลกัษณะการจดัการตวัเองร่วมกบัฟัซซี่ซีมีนส์ โดยใช้รูปภาพใบไม้ในการทดสอบ
ระบบและผลการทดสอบระบบเห็นว่า ระบบนีใ้ห้ค่าความแม่นย าและค่าอตัราการจ าแนกรูปแบบที่มีค่า
อยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงู โดยแบ่งระบบออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบการประมวลผลก่อน ระบบการดึง
คณุลกัษณะเดน่ของภาพ และระบบการจ าแนกรูปแบบของภาพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 
วิธีการศึกษา 
 บทความนีไ้ด้น าเสนองานวิจยัการดึงคณุลกัษณะเด่นของรูปภาพสี โดยใช้แผนผงัคณุลกัษณะ
การจดัการตวัเองร่วมกบัฟัซซี่ลอจิก แบบฟัซซี่ซีมีนส์ ซึง่มีรายละเอียดของระบบดงันี ้

1. การปรับระดบัสีและแสงภายในภาพแบบอตัโนมติั  เนื่องจากปัญหาของการบนัทึกภาพใน
ช่วงเวลาและสภาวะแวดล้อมที่ตา่งกนัท าให้ข้อมลูของสแีละแสงของวตัถภุายในภาพที่ได้แตกตา่งกนั ท า
ให้การจ าแนกรูปแบบได้ผลไมด่ีนกั ดงันัน้เพื่อแก้ปัญหานี ้งานวิจยันีจ้ึงใช้วธีิการปรับระดบัความเหมาะสม
ของสีและแสงในภาพแบบอตัโนมตัิ ซึ่งมีการน าเสนอในงานวิจยัของ Meunkaewjinda et al., 2008 โดย
น าภาพต้นแบบมาท าการแปลงปริภมูิสีจาก RGB เป็น YIQ แล้วหาความสมัพนัธ์ในการปรับระดบัสีและ
แสงดงัสมการท่ี (1) – (3) เมื่อท าการปรับระดบัสแีละแสงแล้วจึงแปลงปริภมูิสกีลบัเป็น RGB  

 
𝜇𝑖𝑚 =

1

𝑚×𝑛
∑ 𝐼(𝑛)𝑚×𝑛
𝑛=1                                                        (1) 

𝜇𝑛𝑒𝑤 = 𝜇𝑡𝑎𝑟 − 𝜇𝑖𝑚                                                              (2) 

𝐼𝑛𝑒𝑤 = 𝐼(𝑛) + 𝜇𝑛𝑒𝑤                                                           (3) 

โดยที ่ 𝐼(𝑛) คือ   ข้อมลูภาพระดบัเทาของแตล่ะระนาบปริภมูิส ีYIQ 
𝜇𝑖𝑚 คือ   คา่เฉลีย่ของข้อมลูภาพท่ีต้องการปรับระดบัสแีละความสวา่ง 
𝜇𝑡𝑎𝑟 คือ   คา่เฉลีย่ของข้อมลูภาพอ้างอิงและภาพระดบัเทาที่มเีมทริกซ์ขนาด nm  
2. ระบบการดึงคณุลกัษณะเด่น  งานวิจยันีไ้ด้สร้างระบบการดึงคณุลกัษณะเด่นของรูปภาพสี 

โดยใช้แผนผงัโนดของ SOM ของ Kohonen (1990) มาท าการฝึกสอนด้วยรูปภาพที่เป็นรูปแบบเดียวกนั 
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เพื่อให้แผนผงัโนดของ SOM กลายเป็นคณุลกัษณะเด่นของรูปภาพที่เป็นรูปแบบเดียวกนั โดยมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) เร่ิมต้นจากแผนผงัโนดของ SOM ที่ทกุโนดเช่ือมต่อถึงกนัหมด จ านวนโนดเทา่กบัขนาดของ
รูปภาพอินพตุ โดยแต่ละโนดประกอบไปด้วยการสุม่ค่าจดุสี RGB ที่ผ่านการท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
(normalization) แล้วของรูปภาพอินพตุ  

(2) น ารูปภาพของอินพตุที่เป็นรูปแบบเดียวกนั เข้ามาฝึกสอนแผนผงัโนดทีละรูป 
(3) ฝึกสอนแผนผงัโนด โดยใช้อลักอริทมึในการฝึกสอนให้ครบทกุโนด ดงันี ้ 
 

𝑤𝑟𝑐
𝑛𝑒𝑤 = 𝑤𝑟𝑐

𝑜𝑙𝑑+∝ (𝑝𝑟𝑐 −𝑤𝑟𝑐
𝑜𝑙𝑑)                                                   (4) 

 
โดยที ่ 𝑤𝑟𝑐

𝑛𝑒𝑤  คือ จดุสขีองแผนผงัโนดใหมแ่ถวที่ r หลกัที่ c  
 𝑤𝑟𝑐

𝑜𝑙𝑑  คือ จดุสขีองแผนผงัโนดเกา่แถวที่ r หลกัที่ c  
 ∝ คือ คา่คงที่การเรียนรู้ 
 𝑝𝑟𝑐 คือ จดุสขีองอินพตุแถวที่ r หลกัที่ c 
 (4) ท าซ า้ขัน้ตอนท่ี 2 และ 3 ซ า้จนครบทกุรูปอินพตุที่ใช้ฝึกสอนแผนผงัโนด 
 เมื่อฝึกสอนแผนผังโนดเสร็จแล้ว แผนผังโนดที่ได้นีน้ ามาใช้เป็นแผนผังคุณลกัษณะเด่นของ
รูปแบบของรูปภาพอินพตุที่ใช้ฝึกสอน ท าซ า้กบัรูปแบบอินพตุให้ครบทกุรูปแบบ แตล่ะรูปแบบจะมีแผนผงั
โนดที่ใช้แทนคณุลกัษณะเดน่ของรูปแบบนัน้อยา่งน้อย 1 รูปแบบ 
 3. ระบบการจ าแนกรูปแบบของรูปภาพ ขัน้ตอนการจ าแนกรูปแบบของรูปภาพของงานวิจยันีไ้ด้
ใช้อลักอริทึมของฟัซซี่ซีมีนส์ หรือ FCM ซึ่งได้ถกูพฒันาขึน้โดย Dunn (1973) และได้รับการปรับปรุงโดย 
Bezdek (1981) โดยน าแผนผงัโนดที่ใช้แทนคณุลกัษณะเดน่ของแตล่ะรูปแบบท่ีต้องการจ าแนกมาท าการ
จ าแนกรูปแบบ ซึง่มีขัน้ตอนในการจ าแนกรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ก าหนดคา่เร่ิมต้นของคา่สมาชิก {𝜇𝑖𝑗(0)} 
 (2) ณ ล าดบัเวลาที่ t  ท าการค านวณเวกเตอร์น า้หนกัประสาท {𝑤𝑗(𝑡)} ด้วย μ𝑖𝑗(0) ดงันี ้
 

𝑤𝑗(𝑡) = ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑚(𝑡)𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 ∑ 𝜇𝑖𝑗

𝑚(𝑡)𝑁
𝑖=1⁄                                              (5) 

 
 (3) ท าการปรับคา่สมาชิก {𝜇𝑖𝑗𝑚(𝑡 + 1)} ดงันี ้
 

𝜇𝑖𝑗
𝑚(𝑡 + 1) = 1 ∑ (‖𝑥𝑖 −𝑤𝑗‖ ‖𝑥𝑖 −𝑤𝑘‖⁄ )

2

𝑚−1𝐶
𝑘=1⁄                       (6) 

 
 (4) ถ้า ‖𝜇𝑖𝑗𝑚(𝑡 + 1) − 𝜇𝑖𝑗

𝑚(𝑡)‖ < 𝜖 แล้ว ให้จบการท างาน มิฉะนัน้ให้กลบัไปเร่ิมท าขัน้ตอน

ที่ 2 ใหม ่

 (5) หาคา่ที่ระบวุา่รูปภาพท่ีต้องการจ าแนกเป็นรูปแบบใด โดยค านวณหาคา่ 𝐽𝑚 ที่น้อยที่สดุ ดงั
สมการ 
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𝐽𝑚 = ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑚‖𝑥𝑖 −𝑤𝑗‖

2𝐶
𝑗=1

𝑁
𝑖=1                                                        (7) 

 
ผลการวิจัย 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ในงานวิจยันีไ้ด้ใช้รูปภาพใบพืช 10 ชนิด ได้แก่ จ าปีแดง 
(Magnolia soulangeana) ต าแย (Urtica dioica) ไผ่ (Pseudosasa japonica) เฟ่ืองฟ้า (Bougainvillea 
sp) มะตมูซาอ ุ(Schinus terebinthifolius) แมกโนเลยี (Magnolia grandiflora) ยีโถ (Nerium oleander) 
สตรอว์เบอร์ร่ี (Fragaria vesca) สนใบพาย (Podocarpus sp) และไฮเดรนเจีย (Hydrangea sp) จาก
ข้อมลูใบพืช “Leaf” dataset ของ Pedro et al. 2014 จ านวน 113 รูปมาท าการทดสอบระบบ โดยจ านวน
รูปท่ีใช้ในการฝึกสอนระบบ 30 รูป ตวัอยา่งรูปใบพืชที่ใช้ในการทดสอบระบบแสดงดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Example of leaf dataset for system testing. 
 

งานวิจัยนีไ้ด้ใช้การค านวณหาค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพของระบบ ซึ่ง Perry et al.,(1955) ได้
น าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

1. ความแม่นย าของระบบ (precision) หรือ PRE เป็นคา่ที่แสดงถึงประสทิธิภาพในการจ าแนก
รูปแบบของระบบได้ตรงกบัรูปแบบจริง ซึง่ค านวณหาได้ดงัสมการ 
 

𝑃𝑅𝐸 = 𝑇𝑃 (𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)⁄                                                           (8) 
 

โดยที่ TP (true positive) หมายถึงสถานะจริงเป็นภาพใบพืชตามรูปแบบที่จ าแนกและจ าแนกได้ว่าเป็น
ภาพใบพืชตามจริง FP (false positive) หมายถึงสถานะจริงไม่เป็นภาพใบพืชตามจริงและจ าแนกได้ว่า
เป็นใบพืช ซึ่งค่า PRE เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพของการจ าแนกรูปแบบท่ีตรงกบัรูปแบบจริง ค่าที่ดีที่สดุ
คือมีค่าเท่ากบั 1 หรือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ยิ่งค่า PRE ใกล้เคียง 1 มากเท่าใด แสดงว่าประสิทธิภาพ
ความแมน่ย าของการจ าแนกรูปแบบของระบบมีมากไปด้วย 
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2. ค่าอตัราการจ าแนกรูปแบบที่ถูกตอ้ง (true positive rate, recall, sensitivity, hit rate)  หรือ 
REC เป็นค่าที่ใช้แสดงถึงประสิทธิภาพของการจ าแนกรูปแบบที่ถูกต้อง ซึ่งค่าที่ดีที่สดุคือมีค่าเท่ากับ 1 
หรือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึง่คา่ REC ใกล้เคียง 1 มากเทา่ใดแสดงวา่ประสทิธิภาพการตรวจจบัรูปแบบ
ของระบบมีความถกูต้องตามจริงมาก คา่นีห้าได้ดงัสมการ 
 

𝑅𝐸𝐶 = 𝑇𝑃 (𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)⁄                                                        (9) 
 

โดยที่  FN (false negative) หมายถึงสถานะจริงเป็นภาพใบพืชตามจริงแต่จ าแนกได้วา่ไม่เป็นใบพืชตาม
จริง 

3. ค่าคะแนนเอฟ (F-scroe) หรือ F1 เป็นค่าเฉลี่ยระหว่างค่าความแม่นย าของระบบ กับค่า
อตัราการจ าแนกรูปแบบท่ีถกูต้อง สามารถหาคา่ได้ดงัสมการ 
 

𝐹1 = 2 ∙ [(𝑃𝑅𝐸 ∙ 𝑅𝐸𝐶) (𝑃𝑅𝐸 + 𝑅𝐸𝐶)⁄ ]                                  (10) 
 
 ผลการทดสอบประสทิธิภาพของระบบโดยรวม แสดงในตารางที่ 1 โดยจ านวนรูปทัง้หมดที่ใช้ใน
การทดสอบมีทัง้หมด 113 รูป จากตารางผลการทดสอบค่า TP, FP และ FN เป็นผลการทดสอบโดยการ
นบัจ านวนรูปภาพ หน่วยเป็น รูป และในส่วนของค่า PRE, REC และ F1 เป็นค่าที่ได้จากการค านวณดงั
สมการท่ี 8-10 แล้วน ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
Table 1 System performance. 

Leaf No. of 
images 

Images Percentages 
TP FP FN PRE REC F1 

Magnolia s. 12 10 2 2 83.3 83.3 83.3 
Urtica 12 8 4 3 66.7 72.7 69.6 

Pseudosasa 11 8 3 2 72.7 80.0 76.2 
Bougainvillea 13 10 3 3 76.9 76.9 76.9 

Schinus 10 10 0 1 100 90.9 95.2 
Magnolia g. 11 9 2 2 81.8 81.8 81.8 

Nerium 11 7 4 4 63.6 63.6 63.6 
Fragaria 11 10 1 0 90.9 100 95.2 

Podocarpus 11 8 3 4 72.7 72.7 72.7 
Hydrangea 11 9 2 3 81.8 75.0 78.3 

 
 จากตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ เห็นว่าผลการจ าแนกรูปแบบในสว่น
ของการระบวุา่เป็นใบพืชชนิดใด ได้ค่าความแมน่ย าน้อยสดุคือ ใบยี่โถ 63.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าความแมน่ย า
มากสดุคือใบมะตมูซาอ ุ100 เปอร์เซ็นต์ คา่อตัราการจ าแนกรูปแบบน้อยที่สดุคือ ใบยี่โถ 63.6 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าอตัราการจ าแนกรูปแบบมากที่สดุคือ ใบสตรอว์เบอรร่ี 100 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ยความแม่นย าของ
ระบบ มีคา่ตัง้แต ่63.6 – 95.2 เปอร์เซ็นต์ 
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สรุป  
 งานวิจยันีไ้ด้ด าเนินการศกึษาและพฒันาโครงสร้างระบบการดงึคณุลกัษณะเดน่และการจ าแนก
รูปแบบของรูปภาพ ส าหรับการประยกุต์ใช้งานในด้านการจ าแนกและจดจ ารูปแบบของรูปภาพ ซึง่ระบบท่ี
ท าการศึกษานีป้ระกอบไปด้วยแผนผังคุณลกัษณะการจัดการตนเอง และฟัซซี่ซีมีนส์ จากการด าเนิน
งานวิจัยที่ผ่านมา และผลการทดสอบระบบเห็นว่าระบบของงานวิจัยนีส้ามารถน ามาใช้ในการจ าแนก
รูปแบบของใบพืชจากภาพถ่ายได้ และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานวิจยัต่อไปในอนาคตมีดงันี ้เพื่อให้
ระบบสามารถใช้งานได้อยา่งหลากหลายจ าเป็นต้องมข้ีอมลูที่ใช้ในการฝึกสอนที่หลากหลายและมีจ านวน
เพยีงพอท่ีจะใช้แทนกลุม่ข้อมลูได้ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของเวนจูร่ีในระบบเตมิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ส าหรับระบบเพาะเลีย้งสาหร่ายแบบวงปิด   

The Feasibility Study of a Venturi in Carbon Dioxide Feed System  
for a Closed Loop Algae Cultivation System  
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บทคดัย่อ  

งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเวนจร่ีู 
ขนาด 1 นิว้ ส าหรับระบบเพาะเลีย้งสาหร่าย Chlorella sp. แบบท่อปฏิกรณ์แสง โดยมีการวิเคราะห์
จ านวนเซลล์สาหร่ายที่ไหลผ่านเวนจูร่ีเป็นเวลา 1 hr ด้วยกล้องจุลทรรศน์และ Hemocytometer ขณะที่
อตัราการไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอตัราการไหลของน า้ถกูควบคมุด้วยอินเวอร์เตอร์ แบบ 3 
เฟสขนาด 1 HP ได้อตัราการไหลของแก๊สคาร์บอนไดอกไซด์เป็น 6, 9, 12 และ 14 L/min และได้อตัราการ
ไหลน า้ในระบบ 20, 24.5, 29 และ 33.9 L/min ตามล าดบั มีการใช้ปริมาณสาหร่าย 20 L จ านวนเซลล์
เร่ิมต้น 7.7×106±0.1 cell/mL พบว่าจ านวนเซลล์สาหร่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลงัจากผ่านระบบเติม
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเวนจูร่ี ดงันัน้ระบบเติมคาร์บอนไดออกไซด์แบบเวนจูร่ีสามารถใช้ในการเติม
คาร์บอนไดออกไซด์ในระบบเพาะเลีย้งสาหร่ายได้ โดยไม่มีผลท าให้จ านวนเซลล์สาหร่ายลดลงหรือ
หายไป อีกทัง้ระบบเติมคาร์บอนไดออกไซด์สามารถปรับลดอตัราการไหลคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยที่สดุ 
0.1 L/min โดยที่อตัราการไหลของน า้สาหร่ายยงัคงที่  
ค าส าคัญ: ระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเวนจร่ีู,  ระบบเพาะเลีย้งสาหร่ายแบบทอ่ปฏิกรณ์แสง, คลอเรลลา่ เอสพี 
 

Abstract  
This research aims to study a feasibility of a 1 inch venturi carbon dioxide feed system 

combined with an algae (Chlorella sp.) cultivation system on helical tubular photobioreactor. The 
algae cell density, flowed in the venturi carbon dioxide feed system is systematically investigated 
for one hour. The algae cells are inspected and counted by using a microscope and 
hemocytometer. The carbon dioxide flow rate and water flow rate are controlled by 1 HP three 
phase inverter for water pump. In addition, the carbon dioxide flow rate is changed to 6, 9, 12 
and 14 L/min. leading to vary the water flow rate with 20, 24.5, 29 and 33.9 L/min respectively. 
In an experiment, the algae cell density is initially determined with 7.7×106±0.1 cells/mL. The 
experimental results found that the venturi system could feed the carbon dioxide gas into the 
algae cultivation without loss the algae cell density.  Moreover, the venturi system could reduce 
the flow rate of carbon dioxide gas into minimum flow rate of 0.1 L/min through the cultivation 
system. 
Keywords: venturi carbon dioxide feed system, helical tubular photobioreactor, Chlorella sp. 
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บทน า  
 สาหร่าย Chlorella sp. เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวมีความสามารถก าจดัก๊าซคาร์บอนไซด์ 
และยงัสามารถเติบโตภายใต้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สงูถึง 40% (Sakai al., 1995) 
อีกทัง้ได้มีการประยุกต์น าสาหร่ายขนาดเล็กมาใช้ในการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ โดย
งานวิจยัของ Esther et al., 2017 สามารถเพิ่มสดัสว่นของมีเทนในก๊าซชีวภาพได้ถึง 94% มีประสทิธิภาพ
การลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 95%  การเพาะเลีย้งสาหร่ายสามารถเลีย้งได้ทัง้ระบบเปิด (Open 
system) และระบบบ่อปิดแบบโฟโตไบโอรีแอกเตอร์ (Closed photobioreactor) การเลีย้งในระบบปิด
แบบโฟโตไบโอรีแอกเตอร์นัน้ จะมีส่วนประกอบที่ส าคญั ได้แก่ ระบบแสงเทียม และระบบเติมก๊าซหรือ
อากาศ ซึ่งระบบเติมก๊าซที่ใช้ในงานวิจยัของสาหร่ายขนาดเล็ก เช่น งานวิจยัของ กฤษณ์, 2557 ใช้เคร่ือง
สบูชนิดสญุญากาศ ยี่ห้อ VENZ Model ปริมาตรการไหลสงูสดุ 50 L/min  งานวิจัยของ Briassoulis et 
al., 2010 ใช้ปัม้ลมที่มีอตัราการไหล 120 L/min  งานวิจยัของ Li-Hai et al., 2008 ได้ใช้คอมเพรสเซอร์ให้
การจ่ายก๊าซ งานวิจัยของ ครรชิต และคณะ 2559 ใช้ Peristaltic pump ในการดูดจ่ายปริมาณก๊าซ
ชีวภาพ หรืองานวิจยัของ ฤทยัรัตน์, 2548 ใช้แรงดนัในถงัก๊าซผสมที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอากาศ
จ่ายเข้าในระบบเลีย้งสาหร่ายขนาดเล็ก จากงานวิจยัที่ได้ท าการศึกษายงัไม่มีการน า้ระบบเติมอากาศ
แบบเวนจูร่ีมาใช้ในระบบการเลีย้งสาหร่ายขนาดเล็ก ซึ่งจากเอกสารเผยแพร่ของ  “โครงการสง่เสริมและ
เผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลงังาน Display Center และบ้านประหยัดพลงังาน” ของกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานได้กล่าวว่า ระบบเติมอากาศแบบเวนจูร่ีเป็นระบบเติมอากาศ
ประสิทธิภาพสงูที่สามารถใช้ได้กับกระบวนการเติมอากาศและการบ าบดัน า้เสียในอุตสาหกรรม การ
ท างานของระบบเติมอากาศแบบเวนจูร่ีท างานโดยอาศยัเคร่ืองสบูน า้ฉีดน า้ผ่านหวัพ่นเวนจูร่ีที่มีรูปร่าง
เป็นคอคอดเพื่อเพิ่มความเร็วของน า้จนกระทัง่เกิดแรงดดูอากาศลงมาผสมกบัน า้ท าให้เกิดการถ่ายเทก๊าซ
ลงไปในน า้  

งานวิจยันีจ้ึงได้มีการศกึษาความเป็นไปได้ของเวนจร่ีูในระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อ
เป็นทางเลือกของระบบเติมก๊าซหรืออากาศส าหรับระบบเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเล็ก โดยการวดัจ านวน
เซลล์สาหร่ายก่อนเข้าและหลงัเข้าระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเวนจูร่ี ที่อตัราการไหลต่างๆ 
และความสมัพนัธ์อตัราการไหลของก๊าซกบัอตัราการไหลน า้สาหร่าย 
 
วิธีการศึกษา  
1. การเตรียมและการเพิ่มปริมาณสาหร่าย Chlorella sp. 
 น าสาหร่าย Chlorella sp. จากสาขาวิชาการประมง คณะมหาวิทยาลยัแม่โจ้ – ชุมพร ดงัแสดง
ใน Figure 1 มาเพาะเลีย้งในขวดปริมาตร 5 L จ านวน 20 ขวด โดยให้สารอาหาร ดงันี ้ยเูรีย (46-0-0) 0.2 
g/L  ปุ๋ ยนา (16-20-0) 0.1 g/L  ร า 0.33 g/L  ปูนขาว 0.06 g/L  เติมอากาศ 24 hr ใช้แสงอาทิตย์ใน
กระบวนการสงัเคราะห์แสง  ดงัแสดงใน Figure 2 
 
2. การเตรียมอปุกรณ์และการทดลอง 
 การเตรียมอปุกรณ์ชุดการทดลอง ดงัแสดงใน Figure 3 ใช้ระบบหมนุวนน า้สาหร่ายโดยใช้ ป๊ัม
น า้ขนาด 1 นิว้ ก าลงั 1 แรงม้า 3 เฟส ควบคมุด้วยอินเวอร์เตอร์  มีระบบเติมก๊าซใช้เวนจร่ีูขนาด 1 นิว้ ยี่ห้อ 
Superproduct  เข้ากับระบบท่อปฏิกรณ์แสง (Helical tubular photobioreactor) ที่ใช้สายยางใส PVC 
ขนาด 2 inches ยาว 38 m ขดพนัรอบโครงสร้างเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.6 m 20 รอบ ให้เป็นเกรียวขึน้เป็น
รูปทรงกระบอก สงู 0.8 m ในการทดลองจะใช้สาหร่าย Chlorella sp. ที่ได้จาการเพาะเลีย้งปริมาณ 20 L 
ท าการกรองสิง่ปนเปือ้นโดยใช้ผ้ากรองไนลอน ขนาดความละเอียด 20 µm  ให้มีความเข้มข้นของสาหร่าย
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ก่อนการทดลองอยูท่ี่  7.7×106 ± 0.1 cells/mL โดยการแตล่ะการทดลองจะใช้เวลา 1 hr ที่แรงดนัเกจ 0.5 
1 1.5 และ 2 บาร์  
 

 
Figure 1 ลกัษณะสาหร่าย Chlorella sp. 
 

 
Figure 2 การเตรียมสาหร่าย Chlorella sp. 
 
3. อปุกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 งานวิจยันีจ้ะท าการวิเคราะห์จ านวนเซลล์สาหร่าย อตัราการไหลก๊าซ อตัราการไหลน า้สาหร่าย 
และแรงดนัน า้สาหร่าย ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 -วิเคราะห์จ านวนเซลล์สาหร่าย  Chlorella sp.  ก่อนและหลงัจากเดินระบบทดลอง 1 hr  โดยใช้
กล้องจลุทรรศน์ยี่ห้อ Nuvotech E306 และ Hemocytometer ยี่ห้อ HBG ในการนบัจ านวนเซลล์สาหร่าย  
 -วิเคราะห์อตัราการไหลก๊าซของระบบเวนจูร่ี โดยใช้ Rotameter ยี่ห้อ Cheng xin LZM ความ
ละเอียดในการวดั 0.1-1 L/min และ 2-20 L/min 
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 -วิเคราะห์อตัราการไหลน า้สาหร่ายโดยใช้เคร่ืองวดัอตัราการไหลของเหลวแบบดิจิตอล ยี่ห้อ 
DN25 BSPT1 
 -วิเคราะห์แรงดนัน า้สาหร่ายก่อนเข้าระบบเวนจร่ีู โดยใช้ เกจวดัแรงดนัแบบน า้มนั ยี่ห้อ Super 
products  
 

 
Figure 3 ชดุการทดลองระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเวนจร่ีู 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 
1 .ผลการศึกษาจ านวนเซลล์สาห ร่าย  Chlorella sp.  ก่อนและหลังจาก เดิน ระบบเติ ม ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเวนจูร่ีได้  อัตราการไหลก๊าซของระบบเวนจูร่ี อัตราการไหลน า้สาหร่ายและ
แรงดนัน า้สาหร่ายก่อนเข้าระบบเวนจร่ีู มีรายละเอียดดงัแสดงใน Table 1  
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Table 1 ผลการศกึษาระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเวนจร่ีู 
Gas flow rate 

(L/min) 
Algae flow rate 

(L/min) 
Pressure  

(bar) 
Initial cell 
density 

(×106 cells/mL) 

After cell 
density 

(×106 cells/mL) 
6 20 0.5 7.6-7.8 7.5-7.7 
9 24.5 1 7.6-7.8 7.65-7.75 
12 29 1.5 7.6-7.8 7.7-7.8 
14 33.9 2 7.6-7.8 7.65-7.8 

 
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเวนจูร่ีในระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับระบบเพาะเลีย้ง
สาหร่าย 
 1) วิเคราะห์จ านวนเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. หลงัผา่นระบบเติมก๊าซด้วยเวนจร่ีู 
 จาก Table 1 เซลล์สาหร่ายก่อนการทดลองที่ท าการเตรียมไว้มีจ านวน 7.6-7.8 ×106 cells/mL 
ซึง่หลงัจากน ามาผา่นระบบเติมก๊าซด้วยเวนจร่ีูจะเห็นได้วา่ทัง้ 4 การทดลองจ านวนเซลล์สาหร่ายที่ท าการ
ตรวจวดัด้วยกล้องจลุทรรศน์ ร่วมกบั Hemocytometer ผลที่ได้จาการนบัจะอยูท่ี่ช่วงระหวา่ง 7.5-7.8×106 
cells/mL ซึง่ไมม่ีความแตกตา่งกนักบัจ านวนเซลล์สาหร่ายก่อนการทดลอง ดงันัน้ระบบเติมก๊าซด้วยเวนจู
ร่ีไม่มีผลต่อเซลล์สาหร่าย เนื่องจากไม่ท าให้เกิดการแตกของผนงัเซลล์จึงท าให้จ านวนสาหร่ายไม่ลดลง
หรือหายไป ซึ่งมีงานวิจยัของ María et al., 2014 พบว่าผนงัเซลล์สาหร่ายแตกในช่วงแรงดนั 500-1,700 
bar แตง่านวิจยันี ้ใช้แรงดนัในระบบเพียง 0.5-2 bar จึงไมท่ าให้เกิดการลดลงของจ านวนเซลล์สาหร่าย 
  
 2) วิเคราะห์อตัราการไหลน า้สาหร่าย อตัราการไหลก๊าซของระบบเวนจร่ีู และแรงดนัน า้สาหร่าย
ก่อนเข้าระบบเวนจร่ีู 
 จากการทดสอบระบบเติมก๊าซด้วยเวนจร่ีู พบวา่เมื่อเพิ่มอตัราการไหลน า้สาหร่าย จะท าให้อตัรา
การไหลก๊าซและแรงดนัของระบบเวนจูร่ีเพิ่มขึน้  เป็นไปตามหลกัการท างานของท่อเวนจูร่ี (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน) โดยอตัราการไหลก่อนถึงคอคอดของท่อเวนจูร่ีจะมีค่าน้อยกว่า
อตัราการไหลที่คอขอด แต่จะมีแรงดนัที่มากกว่าในส่วนคอคอด ซึ่งส่วนบริเวณคอคอดจะมีแรงดนัที่ต ่า
กวา่จะเกิดแรงดดูก๊าซลงมาผสมกบัน า้ซึง่ความสมัพนัธ์ของอตัราการไหลน า้สาหร่ายกบัอตัราการไหลก๊าซ
และแรงดนัน า้สาหร่ายก่อนเข้าระบบเวนจร่ีูจะดงัแสดง Figure 4 และเมื่อท าการปรับลดวาล์วของทางฝ่ัง
ท่อดดูก๊าซของเวนจูร่ี ท าให้พบว่า สามารลดอตัราการไหลของก๊าซได้น้อยสดุที่ 0.1 L/min และอตัราการ
ไหลของน า้สาหร่ายไมเ่ปลีย่นแปลง ดงัแสดงใน Table 2  การอตัราการไหลของก๊าซของระบบเวนจร่ีูได้จะ
เป็นผลดีต่อการน าไปใช้ประยุกต์ในการเลีย้งสาหร่าย เนื่องจากอัตราการไหลของก๊าซมีผลต่อการ
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่าย ซึ่งมีงานวิจยัของ ครรชิต และคณะ 
2559 ได้รายงานถึงอตัราการไหลของก๊าซชีวภาพในการเลีย้งสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8432 ที่ 0.05 
0.1 และ 0.15 L/min มีประสิทธิในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบก๊าซชีวภาพได้ถึง 97.48 ± 
0.31% 95.68 ± 1.43% และ 93.96 ± 0.95% ตามล าดบั  
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Figure 4 ความสมัพนัธ์ของอตัราการไหลน า้สาหร่ายกบัอตัราการไหลก๊าซของเวนจร่ีู 
 
Table 2 อตัราการไหลของก๊าซทางฝ่ังทอ่ดดูก๊าซของเวนจร่ีู 

Algae flow rate 
(L/min) 

Gas flow rate 
(L/min) 

20 0.1-6 
24.5 0.1-9 
29 0.1-12 

33.9 0.1-14 
 
สรุป  
 การใช้ระบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเวนจูร่ี ขนาด 1 นิว้ ส าหรับระบบเพาะเลีย้ง
สาหร่าย Chlorella sp.แบบท่อปฏิกรณ์แสง พบว่าจ านวนเซลล์สาหร่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลงัจาก
ผา่นระบบเติมคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเวนจร่ีู ได้อตัราการไหลของแก๊สคาร์บอนไดอกไซด์เป็น 6 9 12 และ 
14  L/min และไ ด้อัต ราการ ไหลน า้ ในระบบ  20 24.5 29 และ  33.9 L/min  ดังนั น้ ร ะบบเติม
คาร์บอนไดออกไซด์แบบเวนจูร่ีสามารถใช้ในการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบเพาะเลีย้งสาหร่ายได้ 
โดยไมม่ีผลท าให้จ านวนเซลล์สาหร่ายลดลงหรือหายไป อีกทัง้ระบบเติมคาร์บอนไดออกไซด์สามารถปรับ
ลดอตัราการไหลคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อย 0.1 L/min โดยที่อตัราการไหลของน า้สาหร่ายยงัคงที่ 
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บทคดัย่อ  
การผสมอนภุาคเป็นกระบวนการที่ส าคญัในอตุสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงเคมีภณัฑ์ อาหาร

เคร่ืองส าอาง เหมืองแร่ เกษตรกรรมและเวชภณัฑ์ ในการศกึษานีไ้ด้ท าการศึกษาจลนพลศาสตร์การผสม
และรูปแบบการไหลของอนภุาคทรงกลมในเคร่ืองผสมแบบทรงกระบอกโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนภุาคแบบไม่
ตอ่เนื่อง (DEM) จ านวนใบพดัมีการเปลีย่นแปลงตัง้แต ่1 ถึง 4 ใบและผลกระทบของจ านวนใบกวนท่ีมีต่อ
การไหลของอนุภาคแรงสมัผสัของใบกวนและจลนพลศาสตร์การผสมกนัถกูศึกษาด้วยมุมใบ 45 ° และ 
90° คณุภาพการผสมของอนภุาคถกูอธิบายด้วยดชันีการผสมของ Lacey ผลการจ าลองพบวา่ การใช้ใบ
กวนสองหรือสามใบ   ให้ประสิทธิภาพการผสมดีกวา่การใช้ใบกวนหนึ่งหรือสี่ใบ ผลการศึกษาพบวา่ 45° 
เป็นมมุที่แสดงอตัราการผสมสงูสดุ นอกจากนีพ้บวา่ความเร็วของอนภุาคได้รับอิทธิพลจากจ านวนของใบ
กวนท่ีใช้ในระบบผสม  
ค าส าคัญ: ใบกวน, เคร่ืองผสมแบบใบกวน, วิธีอนภุาคไมต่อ่เน่ือง , การผสมกนัของอนภุาค   
 

Abstract  
 Particle mixing is a crucial process in a variety of industries including chemicals, food, 
cosmetics, mining, agriculture and pharmaceuticals. In this study the mixing kinetics and flow 
patterns of spherical particles in a cylindrical bladed mixer were investigated using discrete 
element method (DEM). The number of impeller blades was varied from 1 to 4 blades, and 
impact of the number of blades on particle flow, blade-particles contact force and mixing kinetics 
were studied with blade-rake angles of 45° and 90°. The mixing quality of particles was 
described by Lacey mixing index. The simulation results showed that using two or three impeller 
blades provided better mixing performance than using one or four blades. The results 
demonstrated that 45° as the angle showing the highest mixing rate. Additionally, it was found 
that particle velocities were influenced by the number of the blades used in the mixing system.  
Keywords: blade, bladed mixer, discrete element method (DEM), particle mixing 
 
บทน า  
 การผสมอนุภาคของแข็งเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
อตุสาหกรรมเม็ดพลาสติก เคมี เคร่ืองส าอางและยา อตุสาหกรรมจ านวนมากเก่ียวข้องกบัการผสมวสัดผุง
หรือวสัดเุม็ด ซึง่นิยมใช้เคร่ืองผสม (Mixing machine) ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดจากข้อจ ากดัของการ
ใช้แรงงานคน  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. แบบหมุนเหวี่ยง ตัวถังผสมจะหมุนจากบนลงล่างด้วย
ความเร็วตามก าหนดวสัดทุี่ถกูผสมจะเคลือ่นตวัเปลีย่นต าแหนง่สงูขึน้และหมนุตกลงมาผสมคลกุเคล้ากนั
อย่างทัว่ถึง เคร่ืองผสมยาแบบหมุนเหวี่ยงเหมาะกับวสัดุชนิดผง (Powder) หรือแกรนูล (Granules) 2. 
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เคร่ืองผสมวสัดแุบบป่ันเหวี่ยงหรือกวนจะมีใบพดัส าหรับกวนวสัดใุห้เข้ากนั ใช้ได้ทัง้สารแบบเปียกและ
แห้ง 3. เคร่ืองผสมแบบสญุญากาศ เป็นถงัผสมที่มีใบพดักวนในระบบสญุญากาศ เหมาะส าหรับการผสม
ครีมเพื่อป้องกันการเกิดฟองในผลิตภณัฑ์ ในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่จะนิยมใช้เคร่ืองผสม
แบบใบกวนผสม ซึ่งต้องใช้พลงังานมาขบัให้ใบกวนผสมหมุนเพื่อคลุกเคล้าให้เม็ดพลาสติกกับสารที่
ต้องการผสมเกิดการกระจายตวัอย่างสม ่าเสมอ หากไม่สามารถผสมจนเป็นเนือ้เดียวจะก่อปัญหาเนือ้
พลาสติกเหลว เกิดรอยดา่งของสีบนผิวชิน้งาน การบิดเบีย้วของชิน้งานและน า้หนกัของชิน้งานท่ีแตกตา่ง
กันมาก ในปัจจุบนัมีงานวิจัยจ านวนมากเก่ียวกับการไหลแบบเม็ดในเคร่ืองแบบใบกวนผสม แต่ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองผสมชนิดนีย้งัมีข้อมลูน้อย เช่น จดุอบั (Dead zone) ที่เกิดการผสมไม่
ทัว่ถึง จากงานวิจยัที่ผา่นมาปัจจยัที่มีผลตอ่การผสมกนัของวสัดทุี่เป็นเม็ดขึน้อยูก่บัความลาดเอียงของใบ
กวนและระยะหา่งระหวา่งใบกวนกบัพืน้ถงักวน (Chandratilleke et al., 2009)  ขนาดของเม็ดวสัด ุ(Siraj 
et al., 2011) ความเร็วรอบในการหมนุของใบกวน (Havlica et al., 2015) นอกจากนีย้งัพบว่าจ านวนใบ
กวนสามารถสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพการผสมอยา่งมีนยัส าคญั (Boonkanokwong et al., 2016) ซึง่
ผลกระทบของจ านวนใบกวนและมมุเอียงของใบกวนที่มีผลต่อการผสมกนัของวสัดใุนเคร่ืองผสมแบบใบ
กวนยงัไมไ่ด้รับการศกึษามากนกั   

ปัจจบุนัคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้ามากและมีราคาถกูลง การน าคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่มี
ประสทิธิภาพมาประยกุต์ใช้ในการจ าลองการผสมกนัของวสัดเุป็นวิธีการหนึง่ที่จะช่วยให้ได้ค าตอบในการ
แก้ปัญหาได้เร็วขึน้ วิธีที่นิยมใช้จ าลองปฏิสมัพนัธ์ของอนภุาคกบัอนภุาคและอนภุาคกบัภาชนะในระหวา่ง
การผสมกัน คือวิธีดิสครีทเอลิเมนต์ (Discrete Element Method, DEM) (Cundal and Strack, 1979) 
วิธีการนีจ้ะน าแรงที่กระท ากนัระหว่างอนภุาคซึ่งประกอบด้วยแรงเนื่องจากสปริง  (Spring) แรงเนื่องจาก
ความหนว่ง (Dash-pot) และแรงเสยีดทาน (Friction) มาพิจารณาร่วมกนั โดยใช้กฎของนิวตนั (Newton's 
Laws of Motion) เพื่อค านวณการเคลือ่นท่ีของอนภุาค จากงานวิจยัที่ผา่นมาพบวา่ DEM สามารถท านาย
พฤติกรรมของอนภุาคได้แม่นย า และยงัสามารถใช้อธิบายแรงที่เกิดขึน้ระหว่างการชนกนัของอนภุาคได้
เป็นอย่างดี วตัถุประสงค์ของงานวิจัยนีเ้พื่อศึกษาอิทธิพลของจ านวนใบกวนที่มีต่อจลนพลศาสตร์การ
ผสมกันในเคร่ืองผสมแบบทรงกระบอกโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่อง (DEM) นอกจากนีย้งั
เปรียบเทียบคุณภาพการผสมกันของระบบที่มีใบกวนมมุเอียงแตกต่างกนั 2 ค่า คือ 45° และ 90° โดย
ประสทิธิภาพการผสมกนัอธิบายด้วยดชันีการผสมกนั (Mixing index)  
 
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ 
    ในงานวิจัยนีจ้ าลองการชนกนัเป็นชนิดทรงกลมอ่อน (Soft sphere model) พิจารณาจากการ
เปลี่ยนรูปร่างจริงของการชนกนัระหว่างอนภุาคสองอนภุาค โดยสมมติให้เกิดการกระจดัเหลื่อม 𝛿 แทน
การเกิดการเปลี่ยนรูปร่างจริง ดัง  Figure 1 แรงที่เกิดขึน้ระหว่างการชนกันเป็นแบบยืดหยุ่น (Elastic 
contact force model) ท าให้อนภุาคมีการเสียพลงังานจลน์ พิจารณาจาก สปริง ตวัหน่วง และสไลเดอร์ 
เมื่อเกิดการชนกนัระหว่างอนุภาค (Figure 1a) หรืออนุภาคกบัผนงั (Figure 1b) จะพิจารณาว่าอนภุาค
เกิดการเหลือ่มกนั (Overlapping distance, 𝛿) ท าให้เกิดการกระจดัและแรงสมัผสั (Contact force) โดย
แรงสัมผัสและการกระจัดหาได้จากการค านวณการเคลื่อนที่ของอนุภาคแต่ละอนุภาค วิธี DEM จะ
ประยกุต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตนั (Newton’s second law) และใช้กฎของฮุค (Hooke’s law) 
มาพิจารณาขณะที่เกิดแรงสมัผสัระหวา่งอนภุาคหรืออนภุาคกบัผนงั โดยขนาดการเหลื่อมกนัที่จดุสมัผสั
จะสัมพันธ์กับแรงสัมผัสโดยตรงและขนาดของการเหลื่อมนีจ้ะน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดอนุภาค  
สามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองของ Hertz-Mindlin (Mindlin and Deresiewicz, 1953) ดังแสดงใน 
Table  1 
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Figure 1 Contact force: (a) particle-particle collision, and (b) particle-wall collision. 
 
Table 1 Force and Torque equations used in contact model. 

ตวัแปร สมการ 
Normal forces  
-Normal spring force 𝐹𝑛

𝑠 = −𝑘𝑛𝛿𝑛
3/2, 𝑘𝑛 =

4

3
𝑌𝑒𝑞√𝑅𝑒𝑞  

-Normal damping force 
𝐹𝑛

𝑑 = −2𝛽√
5

4
𝑘𝑛𝑚𝑒𝑞𝛿𝑛

1

4𝑉𝑛
𝑟𝑒𝑙, โดย 

 𝛽 =
𝑙𝑛𝑒

√𝑙𝑛2𝑒 + 𝜋2
 

Tangential forces 𝐹𝑡 = {
𝐹𝑡

𝑠 + 𝐹𝑡
𝑑 , ถ้า|𝐹𝑡| ≤ 𝜇𝑠|𝐹𝑛|

−𝜇𝑠𝐹𝑛, ถ้า|𝐹𝑡| ≤ 𝜇𝑠|𝐹𝑛|
 

-Tangential spring forces 𝐹𝑡
𝑠 = −𝑆𝑡𝛿𝑡, 𝑆𝑡 = 8𝐺𝑒𝑞√𝑅𝑒𝑞𝛿𝑛 

-Tangential damping forces 𝐹𝑡
𝑑 = −2√

5

6
𝛽√𝑆𝑡𝑚𝑒𝑞𝑉𝑡

𝑟𝑒𝑙 , โดย 

𝛽 =
𝑙𝑛𝑒

√𝑙𝑛2𝑒 + 𝜋2
 

Rolling friction torque 𝑇𝑟 = −𝜇𝑟𝐹𝑛𝑅𝑖𝜔𝑖 

 
 โ ด ย ค่ า   𝑌𝑒𝑞 , 𝑅𝑒𝑞 , 𝑚𝑒𝑞 , 𝛿 , 𝑘𝑛 , 𝑆𝑡 , 𝜇𝑠  แ ล ะ  𝜇𝑟  คื อ  Equivalent Young’s modulus, 
Equivalent radius, Equivalent mass, ระยะ เหลื่ อม  (Particle overlap), Normal spring stiffness, 
Tangential spring stiffness, Coefficient of sliding friction,  Coefficient of rolling friction ตามล าดับ 
𝛽 คือ Damping factor โดยเป็นฟังก์ชันของ Restitution coefficient (𝑒) ซึ่งค่า 𝑒 ค านวณมาจากการ
ทดลอง (Prakotmak, 2019) ส าหรับรายละเอียดที่มาของสตูรใน Table 2 สามารถสืบค้นได้จาก EDEM, 
2014 

สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกลของวัสดุ และพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้ในแบบจ าลอง DEM 
แสดงใน Table 2 
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Table 2 Parameters used in DEM simulations. 
Simulation conditions 
Particle number 𝑁𝑝 36000 [-] 
Particle diameter 𝐷𝑝 5 [mm] 
Particle density 𝜌𝑝 2200 [kg.m-3] 
Young’s modulus  𝑌 2.6x106 [Pa] 
Poisson’s ratio 𝜈 0.25 [-] 
Coefficient of restitution 𝑒 0.6 [-] 
Sliding friction coefficient 𝜇𝑠  0.5 [-] 
Rolling friction coefficient 𝜇𝑟  0.005 [-] 
Time step Δ𝜏 7.8 x10-5 [s] 

 
 ขนาดและรูปร่างของถงัและใบกวนแสดงดงั Figure 2 คล้ายกบังานวิจยัของ Boonkanokwong 
et al., 2016 ซึ่งเป็นเคร่ืองผสมแบบแห้งที่มีใบกวนเอียง 45° เพียงแบบเดียว แต่ในการศึกษานีจ้ะใช้ใบ
กวนสองแบบ คือใบกวนท่ีมีมมุเอียง 45° (Figure 2 และ 4) และใบกวนมมุเอียง 90° (Figure 4) โดยขนาด
ของถงัและใบกวนมีค่าเท่ากนัทิศทางการหมนุของใบกวนเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกา ความเร็วรอบในการ
หมนุ 20 rpm อนภุาคในถงัมีจ านวนทัง้หมด 36000 ชิน้ โดยมีสมบตัิของอนภุาคแสดงใน Table 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 Geometry of the vertical cylindrical mixer with a 45° of blade rake angle. 
 
ดัชนีการผสมกัน 

Lacey mixing index (𝑀𝐼) (Lacey, 1954) คือดัชนีการวัดทางสถิติของการผสมกันระหว่าง
ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ ด้วยการสมมติ Cell ที่มีปริมาตรเทา่กนัให้ครอบคลมุทกุต าแหนง่ที่อนภุาคกระจายตวั
ภายในถงัผสม และนบัจ านวนอนภุาคแตล่ะกลุม่ที่เคลื่อนที่ผ่าน Cell เหลา่นี ้จากนัน้ค านวณสดัสว่นของ
กลุ่มอนุภาคในแต่ละ Cell ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ในงานวิจยันีแ้บ่ง Cell ขนาดเท่ากันจ านวน 144 
Cells (12x12x1) ดังแสดงใน Figure 3 ในการหาค่า Mixing index ของอนุภาคที่ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม
เท่าๆกนัภายในถงัผสม (สีเทาและสีแดง) โดยมีกลุม่ละ 18000 อนภุาค ในงานวิจยันีเ้ลือกสงัเกตอนภุาค
กลุม่สแีดง โดยคา่ 𝑀𝐼 จะมีคา่อยูใ่นช่วง 0-1 ถ้าอนภุาคแตล่ะกลุม่ผสมกนัอยา่งทัว่ถึงจะมีคา่เข้าใกล้ 1 ซึง่
หมายถึงการเข้าสู่สภาพการผสมกันอย่างสมบูรณ์ โดยตวัอย่างทัง้หมดที่สุ่มออกมามีองค์ประกอบใน
สดัสว่นเดียวกบัองค์ประกอบของสว่นผสมทัง้หมด 
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Figure 3 Top view of grid used in calculating mixing index. 
 
ผลการการจ าลองและวิจารณ์  

อิทธิพลของจ ำนวนใบกวนทีมี่ต่อดชันีกำรผสมกนั 
ในการจ าลองอิทธิพลของจ านวนใบกวนที่มีต่อดชันีการผสมกันจะใช้ใบกวนที่มีมุมเอียง 45° 

และ 90° โดยเปลีย่นแปลงจ านวน 1-4 blades ดงัแสดงใน Figure 4 ทิศทางการหมนุของใบกวนเป็นแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา ความเร็วรอบในการหมนุเทา่กบั 20 rpm  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Schematics of the eight different impeller blade configurations with 45° and 90° rake 
angles.  (a) 1 blade, (b) 2 blades, (c) 3 blades, and (d) 4 blades. 

 
Figure 5 และ 6 แสดงการผสมกันของอนุภาคที่เปลี่ยนแปลงตามรอบการหมุนของใบกวนที่

ความเร็ว 20 rpm  ส าหรับใบกวนที่มีมุมเอียง 45° และ 90° ตามล าดับ จาก Figure 5 และ 6 พบว่า 
จ านวนใบกวน 2 และ 3 blades สามารถผสมอนภุาคได้ดีเมื่อใบกวนหมนุ 4 รอบขึน้ไป สงัเกตจากอนภุาค
ที่มีสีแตกต่างกนักระจายกนัอย่างทัว่ถึงมากกว่าถงัที่มีใบกวน 1 และ 4 blades โดยพืน้ที่ที่มีการผสมกนั
ต ่าจะอยูบ่ริเวณโคนใบกวน สอดคล้องกบั Figure 7 และ 8 แสดงคา่ Mixing index ในระหวา่งการผสมกนั
ของอนภุาคทัง้สองกลุม่ที่เปลีย่นแปลงตามเวลาของใบกวนที่มีมมุเอียง 45° และ 90° ตามล าดบั จากการ
สงัเกตอนุภาคกลุ่มสีแดง พบว่าค่า Mixing index ของใบกวนแบบ 2 blades มีค่าเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว
หลงัจากผ่านไป 12 วินาที เมื่อการผสมกันด าเนินต่อไปได้ 18 วินาที อนุภาคทัง้สองกลุ่มผสมกันอย่าง
ทัว่ถึงโดยมีคา่ Mixing index เทา่กบั 1 ซึง่หมายถึงเข้าสูส่ภาพการผสมกนัอยา่งสมบรูณ์  

Figure 5 และ 6 แสดงให้เห็นว่าจ านวนใบกวน 2 ใบสามารถผสมอนภุาคได้รวดเร็วกวา่จ านวน
ใบกวน 1, 3 และ 4 blades ผลการจ าลองนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ Boonkanokwong et al., 2016 ซึง่
ได้ศึกษาการผสมกนัของวสัดทุรงกลมภายในถังผสมที่มีใบกวนเอียงท ามมุ 45° จ านวน 1 ถึง 4 blades 
โดยพบว่าจ านวนใบกวนมีอิทธิพลต่อการผสมกันของวสัดุ ในรอบการหมุนที่เท่ากันใบกวนจ านวน 2 
blades จะมีคา่ Mixing index สงูกวา่จ านวนใบกวนแบบอื่นๆ ท่ีเหลอืทัง้หมด 
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Figure 5 Snapshots of a mixing process for different numbers of blades with a 45° rake angle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 Snapshots of a mixing process for different numbers of blades with a 90° rake angle. 
 

เนื่องจากใบกวนแบบ 2 blades ที่วางท ามมุกนั 180° สามารถกระจายอนภุาคให้กระจายตวัได้
ดีกว่าถงัที่มีใบกวน 4 blades โดยเฉพาะบริเวณโคนใบกวนใกล้แกนหมนุสงัเกตเห็นว่าจ านวน 1 และ 4 
blades จะมีกลุม่อนภุาคที่ไมผ่สมกนัมากกวา่กรณี จ านวน 2 และ 3 blades จากการสงัเกตพบวา่ใบกวน 
1 blade มีจ านวนใบน้อยไปท าให้ความสามารถในการผสมวสัดใุห้คลกุเคล้ากนัต ่าในแตล่ะรอบการหมนุ
จะท าให้อนภุาคเกิดความพรุนหรือช่องวา่งต ่าที่สดุ สว่นใบกวน 4 blades เนื่องจากมีจ านวนใบเยอะที่สดุ 
เมื่อเกิดแรงเสียดทานระหวา่งผิวสมัผสัของใบกวนและวสัดจุะท าให้เกิดการพากลุม่วสัดเุคลื่อนท่ีไปพร้อม
กนัไมค่อ่ยเกิดกระจายตวั โดยสงัเกตจาก Figure 6 เมื่อใบกวนหมนุ 1 และ 2 rev วสัดสุว่นใหญ่จบักนัเป็น
กลุ่มและถกูใบกวนดนัให้เคลื่อนที่แบบติดกนัเป็นกลุ่มตามกนัไป  โดยแยกตวัน้อยท าให้เกิดการผสมกนั
ระหวา่งอนภุาคสองกลุม่ไมด่ีเทา่กบักรณีใบกวน 1-3 blades 
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Figure 7 Effect of the number of blades on degree of mixing at 20 rpm for 45° rake angle. Lacey 
mixing index (𝑀𝐼) of the red particle concentrations vs. time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 Effect of the number of blades on degree of mixing at 20 rpm for 90° rake angle. Lacey 
mixing index (𝑀𝐼) of the red particle concentrations vs. time. 

 
อิทธิพลของมมุเอียงใบกวนทีมี่ต่อดชันีกำรผสมกนั 

 เนื่องจากใบกวน 2 blades มีค่าดชันีการผสมกันสงูกว่ากรณีอื่นๆ (Figure 7 และ 8) จึงเลือก
เปรียบเทียบเฉพาะใบกวนชนิดนี ้โดย Figure 9 เปรียบเทียบค่าดัชนีการผสมกันจากการใช้ใบกวน 2 
blades ที่มีมมุเอียง 45° และ 90° ตามล าดบั พบวา่ในช่วง 1 วินาทีแรก ใบกวนมมุเอียง 45° มีคา่ Mixing 
index สงูกว่าใบกวนมมุเอียง 90° แต่ในช่วง 1-3 วินาที ใบกวนมุมเอียง 90° มีค่า Mixing index สงูกว่า 
หลงัจาก 3 วินาทีเป็นต้นไป ค่า Mixing index ของใบกวนมมุเอียง 45° มีค่าสงูกว่าใบกวนมมุเอียง 90° 
เลก็น้อย  
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Figure 9 Effect of a rake angle on degree of mixing for 2 blades.  
 
สรุป  
 แบบจ าลอง DEM สามารถจ าลองการผสมกนัของอนุภาคภายในเคร่ืองผสมแบบใบผสมได้ดี 
ประสิทธิภาพในการผสมขึน้อยู่กบัลกัษณะของใบผสม จ านวนใบผสมและเวลาที่ใช้ในการผสมวสัด ุจาก
การจ าลองพบวา่ ภายใต้จ านวนรอบการกวนเท่ากนั การใช้ใบกวน 2 หรือ 3 blades ให้ประสิทธิภาพการ
ผสมดีกว่าการใช้ใบกวน 1 หรือ 4 blades ผลการศึกษาพบว่ามมุเอียงของใบกวนเท่ากบั 45° เป็นมุมที่
แสดงดชันีการผสมกนัสงูกวา่ใบกวนท่ีมีมมุเอียง 90°  
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ไม้เท้าเตือนพืน้ต่างระดับ 
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บทคดัย่อ 
เนื่องด้วยในปัจจุบนันัน้มีผู้สงูอายุที่มีปัญหาทางด้านการเดินและสายตาซึ่งมกัจะใช้ไม้เท้าใน

การเดินทาง ไม้เท้าทัว่ไปไม่สามารถตรวจจบัพืน้ตา่งระดบัหรือสิ่งกีดขวางได้ จากปัญหาดงักลา่วผู้จดัท า
จึงคิดแก้ปัญหาและประดิษฐ์ไม้เท้าเตอืนพืน้ตา่งระดบั ซึง่เพิ่มความปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้ได้ระวงัถึงอนัตราย
ที่จะเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี ไม้เท้าเตือนพืน้ต่างระดบัที่ถกูออกแบบประกอบด้วย เซนเซอร์อลัตราโซนิค 2 
ตัว ตัวหนึ่งใช้วัดระยะในแนวราบเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางและอีกตัวหนึ่งใช้วัดระยะในแนวดิ่งเพื่อ
ตรวจสอบพืน้ต่างระดบั และมีสวิตช์ขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เมื่อผู้ ใช้หกล้มและต้องการความ
ช่วยเหลือ ผู้ ใช้สามารถกดปุ่ มเพื่อสง่ต าแหน่งของผู้ใช้ไปยงัโทรศพัท์มือถือของผู้ดแูลได้  การทดลองไม้เท้า
เตือนพืน้ต่างระดับแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การวัดระยะและการแจ้งเตือนเมื่อเจอสิ่งกีดขวางใน
แนวราบ 2) การวัดกระยะแนวดิ่งเพื่อแจ้งเตือนพืน้ต่างระดับ และ  3) การส่งต าแหน่งของผู้ ใช้มายัง
โทรศัพท์ของผู้ ดูแล จากการทดลองไม้เท้าเตือนพืน้ต่างระดับสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ: ไม้เท้าเตือนพืน้ตา่งระดบั, เซนเซอร์อลัตราโซนิค, ไม้เท้า 
 

Abstract 
 Due to the current problems of walking and eyesight, many elderly people usually use 
cane to travel. The general cane cannot detect different floor levels or obstacles. According to 
this mention, the creators considered solving the problem and invented the Changing Floor 
Alarm Cane, which increases the safety for the user beware to potential dangers. The designed 
cane consists of two ultrasonic sonic sensors. One of them uses to detect obstacles which 
measure horizontal distance between the user and objects. Function of another one is check 
different floor levels. There is an essential switch for emergency helping when the user flops and 
need to help immediately. If the user presses the switch this device will definitely send user’s 
location to caregiver’s mobile phone. Consequently, the aged user has been helped by 
caregiver instantly. Conclusion, there are 3 experiments as 1) obstacles detection by line of sight 
range 2) different floor levels detection and 3) user’s location sending. This invention is a 
performance device which absolutely operates. 
Keywords: changing floor level, ultrasonic sonic sensor, alarm 
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บทน า 
เนื่องด้วยในปัจจุบนันัน้มีผู้สงูอายทุี่มีปัญหาทางด้านการเดินและสายตา ซึ่งมกัจะใช้ไม้เท้าใน

การเดินทาง ไม้เท้าทัว่ไปไมส่ามารถตรวจจบัพืน้ตา่งระดบั นอกจากนีท้ี่ผา่นมาได้มีการพฒันาไม้เท้าเตือน
สิง่กีดขวางเพื่อคนตาบอด 
 พรพรรณ ชินณพงษ์ (2553) ได้ท าการส ารวจคนตาบอดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งพบปัญหาคือ ไม้เท้ามีราคาแพงและยงัไม่สะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้
ออกแบบเสียงและการตรวจจับวตัถุุในโครงการแว่นตาแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางสายตา
เพือ่ให้เกิดความแมน่ย ามากยิ่งขึน้ 
 ธนวฒัน์ พึง่ทรัพย์ และ ชินวตัร คล้อยสวสัดิ์ (2556) ได้ท าการประดิษฐ์ไม้เท้าอจัฉริยะ ที่สามารถ
ตรวจเช็คสิง่กีดขวางด้วยการใช้สญัญาณอินฟาเรด และจะสง่สญัญาณเมื่อพบสิง่กีดขวาง 
 วนัทนา ศขุมณี และ อนวุฒัน์ ชัน้กลาง (2559) ได้ท าการออกแบบสร้างไม้เท้าอจัฉริยะ ส าหรับผู้
พิการทางสายและคนชรา เมื่อไม้เท้าพบสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าของผู้ ใช้งานจะมีการสัน่แจ้งเตือน 
หากผู้ใช้งานเกิดอบุตัิเหตจุะมีเสยีงแจ้งเตือน ขอความช่วยเหลอื  

ที่ผา่นมายงัไมม่ีการออกแบบไม้เท้าเพื่อแจ้งเตือนพืน้ตา่งระดบัและการสง่ต าแหนง่ของผู้ใช้ไปยงั
ผู้ ดูแลในกรณีฉุกเฉิน ดังนัน้ผู้ จัดท าจึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์ไม้เท้าเตือนพืน้ต่างระดับเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัให้ผู้ใช้ได้ระวงัอนัตรายที่จะเกิดขึน้  
 
วิธีการศึกษา 

1. อปุกรณ์ทีใ่ช้ 
1.1 เซนเซอร์วดัระยะ (Ultrasonic Sensor) 

HC-SR04 เป็นเซนเซอร์โมดลูส าหรับตรวจจบัวตัถแุละวดัระยะทางแบบไมส่มัผสั โดย
ใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถ่ีสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยิน ซึ่งวัดระยะได้ตัง้แต่  2–400 
เซนติเมตร หรือ 1–156 นิว้ สามารถตอ่ใช้งานกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่าย ใช้พลงังานต ่า เหมาะส าหรับ
การน าไปประยกุต์ใช้งานด้านระบบควบคมุอตัโนมตัิ 

 
 
 

 
 

 
 

Figure 1 Ultrasonic Sensor 
ที่มา : https://www.botshop.co.za/product/hc-sr04-ultrasonic-sensor/ 

 
1.2 โมดูล GPS (Ublox NEO-6M) 

โมดูล Ublox NEO-6M จะสามารถรับสัญญาณ GPS ได้อย่างเดียว สามารถสื่อสารกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลายแบบ ทัง้ I2C, SPI และ UART ในบทความนีจ้ะใช้ GY-NEO6MV2 GPS 
module NEO6MV2 with antenna ซงึรองรับเฉพาะ UART เทา่นัน้ 
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Figure 2 GPS (Ublox NEO-6M) 
ที่มา : http://www.elec2you.com/product/156/gy-neo6mv2-ublox-neo-6m-gps-module 
 

2. หลกัการท างาน 
2.1 บล็อคไดอะแกรมการวดัระยะของไม้เทา้เตือนพืน้ต่างระดบั 
 

 
 

 
 
Figure 3 Obstacles detection system using ultrasonic sensor 
 
ไม้เท้าเตือนพืน้ตา่งระดบัจะใช้เซนเซอร์อลัตราโซนิค 2 ตวั ตวัหนึง่จะวดัระยะหา่งจากสิง่กีดขวาง

ในแนวราบและอีกตวัหนึ่งจะใช้วดัระยะในแนวดิ่งเพื่อตรวจสอบพืน้ตา่งระดบั เมื่อวดัระยะทัง้สองได้แล้ว
ไมโครคอนโทลเลอร์จะท าการประมวลผลและสง่สญัญาณเสยีงเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีสิง่กีดขวางอยูใ่นระยะ
ทีก่ าหนดหรือตรวจเจอพืน้ตา่งระดบั 

 
2.2 การส่งต าแหน่งของผูใ้ช้ไม้เทา้เตือนพืน้ต่างระดบัไปยงัโทรศพัท์ของผูดู้แล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 4 Identification the user’s GPS location to a mobile phone 
 

เมื่ อผู้ ใ ช้หก ล้มห รือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถ กดสวิต ช์ขอความช่วย เหลือ 
ไมโครคอนโทลเลอร์จะอา่นข้อมลูต าแหนง่ GPS จะสง่ต าแหนง่ GPS ไปยงัโทรศพัท์  

3. ฟังก์ชนัการท างาน 
3.1 โฟลวชาร์ทการวดัระยะในแนวราบ 

เซ็นเซอร์วดัระยะ 
( Ultrasonic sensor) 

 

ไมโครคอนโทลเลอร์ 
( Microcontroller ) 

เสียง 
( Sound ) 

สวิตช์ 
( Switch ) 

 

ไมโครคอนโทลเลอร์ 
( Microcontroller ) 

โทรศพัท์ 
( Mobile ) 

GPS 
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Figure 5 Flow chart of obstacles distance (horizontal) measurement 

 
จากรูปท่ี 5 เร่ิมการท างานจากเซนเซอร์อลัตราโซนิคจะท าหน้าที่ตรวจสอบระยะ หากสิง่กีดขวาง

อยู่ในระยะที่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร จะมีเสียงเตือนด้วยความถ่ี 0.5 Hz ถ้าเซนเซอร์อลัตราโซนิคตรวจ 
เจอสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะที่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร จะมีเสียงเตือนด้วยความถ่ี 1 Hz และเซนเซอร์จะ
ท างานอีกครัง้ หากอยู่ในระยะที่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร จะมีเสียงเตือนด้วยความถ่ี 2 Hz เพื่อเป็นการ
บอกวา่พบสิง่กีดขวางใกล้ผู้ใช้งาน 

ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิคที่ใช้วัดระยะในแนวดิ่งจะติดตัง้อยู่บนไม้เท้าสูงกว่าระดับพืน้ 75 
เซนติเมตร จากรูปที่ 6 เร่ิมการท างานจากเซนเซอร์อลัตราโซนิคจะท าหน้าที่ตรวจสอบระยะ หากอยู่ใน
ระยะที่มากกว่า 75 เซนติเมตรแสดงว่าพบพืน้ต่างระดบั ดงันัน้จะมีเสียงเตือน แต่ถ้าหากน้อยกว่าหรือ
เทา่กบั 75 เซนติเมตร จะไมม่ีเสยีงเตือน 
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3.2 โฟลวชาร์ทการวดัระยะในแนวด่ิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 Flow chart of different floor levels (vertical) measurement 
 

3.3 โฟลวชาร์ตการท างานเมื่อกดสวิชต์ขอความช่วยเหลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 Flow chart of GPS location sending  

 
จากรูปที่ 7 เร่ิมท างานเมื่อกดปุ่ มสวิตช์ขอความช่วยเหลือ จากนัน้ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสง่

ข้อมลู GPS ไปยงัโทรศพัท์มือถือ  
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 จากรูปที่ 8 เป็นการจ าลองการติดตัง้อุปกรณ์บนไม้เท้าเตือนพืน้ต่างระดบั ซึ่งประกอบไปด้วย   
1. ปุ่ มสวิตช์ขอความช่วยเหลือ 2. เซนเซอร์วดัระยะแนวดิ่ง 3. กลอ่งวงจรควบคมุ(ไมโครคอนโทรลเลอร์)  
4. เซนเซอร์วดัระยะแนวราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 Changing floor level alarm cane 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 ผู้ทดสอบท าการน าไม้เท้าวางไว้หน้าผนงั และน าไม้เท้าใกล้ผนงัเร่ือยๆ ตามระยะที่ก าหนดเพื่อ
ท าการวัดระยะในแนวราบ จากนัน้ท าการน าไม้เท้าวางไว้ที่พืน้ต่างระดับ ตามระยะของระดบั และผู้
ทดสอบจะอยู่ในสถานที่ต่างๆ แล้วท าการกดสวิตช์ขอความช่วยเหลือ จากนัน้ต าแหน่งที่กดสวิตช์จะถูก
สง่ไปยงัโทรศพัท์ 
 จากตารางที่ 1 เมื่อผู้ทดสอบท าการน าไม้เท้าวางไว้หน้าผนัง เมื่อถึงระยะที่ 100 เซนติเมตร 
เซนเซอร์วดัระยะจะท างาน จากนัน้จะมีเสยีงเตือนดงัขึน้ 
 
Table 1 Horizontal distance measurement test 

Experiment Distance (cm) Notification sound 
1 115 x 
2 105 x 
3 100  
4 90  
5 80  
6 70  
7 60  
8 50  
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จากตารางที่ 2 เมื่อผู้ทดสอบน าไม้เท้าไปวางไว้ที่พืน้ต่างระดบั เมื่อระยะเท่ากบั 76 เซนติเมตร 
หรือมากกวา่ 76 เซนติเมตร เซนเซอร์วดัระยะจะท างาน จากนัน้จะมีเสยีงเตือนดงัขึน้  
 
Table 2 Vertical distance measurement test 

Experiment Distance (cm) Notification sound 
1 70 x 
2 75 x 
3 76  
4 80  
5 90  

 
จากรูปที่ 9  ผู้ทดสอบจะไปทดสอบต าแหน่งตามสถานที่ตา่งๆ จากนัน้ท าการกดสวิตช์ขอความ

ช่วยเหลอื ซึง่ต าแหนง่จะปรากฎขึน้ในโทรศพัท์มือถือได้อยา่งแมน่ย า 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 Mapping monitor on mobile phone  
 
สรุป 

จากการทดลองไม้เท้าเตือนพืน้ต่างระดบั ผลปรากฏว่าเซนเซอร์อลัตราโซนิค ที่ใช้วดัระยะใน
แนวราบ ท างานในระยะ 100 เซนติเมตร และมีเสียงเตือนในระยะ 100 เซนติเมตรด้วยความถ่ี 0.5 Hz 
และเมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวางในระยะ 70 เซนติเมตร จะมีเสียงเตือนด้วยความถ่ี 1 Hz เมื่อเข้าใกล้สิ่งกีด
ขวางในระยะ 40 เซนติเมตร จะมีเสียงเตือนด้วยความถ่ี 2 Hz และเมื่อเซนเซอร์อลัตราโซนิค วดัระยะใน
แนวดิ่งได้มากกวา่ 75 เซนติเมตร แสดงวา่เจอพืน้ตา่งระดบั จะมีเสยีงเตือนดงัตอ่เนื่อง เมื่อผู้ใช้ต้องการขอ
ความช่วยเหลือ โดยการกดสวิตช์ ระบบจะสามารถสง่ต าแหน่งของผู้ ใช้ไปยงัโทรศพัท์ของผู้ดแูลได้ ซึง่จะ
ท าให้ผู้ดแูลมาช่วยได้ทนัทว่งทีเมื่อเกิดอบุตัิเหตุ 
 
ค าขอบคุณ  
 ผู้ เขียนท าการศึกษาวิเคราห์ในเร่ืองนีจ้นส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับการแนะน าให้
ค าปรึกษาจาก อาจารย์ สกักะพนัธ์ คล้ายดอกจนัทร์ และ ผศ.ดร.เกษมสขุ เสพสิริสขุ อาจารย์สาขาวิชา
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ผลกระทบของความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดต่อการรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
Effect of Moisture on Fresh Longan Peel to Sulfur-Dioxide Fumigation  
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของความเปียกชืน้บนผิวเปลอืกล าไยสดตอ่การรม
แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มีระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสด          
5 กรรมวิธี ได้แก่ 0 (ควบคมุ) 0.5 1 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนกั ก าหนดให้ระดบัความเข้มข้นของ SO2 
สิน้สดุการรมเท่ากับ 6,000 พีพีเอ็ม วิเคราะห์ปริมาณ SO2 ตกค้างและคุณภาพผลล าไยสดหลงัจากรม 
SO2 ทนัที ปริมาณ SO2 ตกค้างสงูสดุบนเปลอืกและเนือ้ล าไยสดเทา่กบั 1,590 และ 23 พีพีเอ็ม ตามล าดบั 
ศกึษาอายกุารเก็บรักษา 20 วนั ที่อณุหภมูิ 5 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพนัธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ พบวา่ระดบั
ความชืน้บนผิวเปลือกที่สงูขึน้มีแนวโน้มท าให้ผลล าไยสดเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกเป็นสีเหลืองคล า้
ค่อนข้างเร็ว โดยค่า L*, c* และ h ของผิวเปลือกผลล าไยสดหลงัการเก็บรักษา 20 วนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
56.84, 37.58 และ 75.89 ตามล าดับ และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลงถึง 17 องศาบริกซ์ ดังนัน้
ระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลอืกผลล าไยสดที่จะน ามารม SO2 จึงไมค่วรสงูเกินร้อยละ 0.5 
ค าส าคัญ: การรมแก๊ส SO2, ความเปียกชืน้บนผิวเปลือก, ล าไย 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the effect of moisture which is on fresh 
longan peel on sulfur-dioxide (SO2) fumigation. The study was conducted by completely 
randomized design (CRD) with 5 treatments, i.e., 0 (control), 0.5, 1, 2 and 3 percent by weight. 
The final concentration of SO2 gas in the fumigation chamber was 6,000 ppm. The residual 
concentration of SO2 in longan peel and physical properties of longan were analyzed 
immediately after fumigation. The maximum residual concentrations of SO2 in peel and flesh 
were found at 1,590 and 23 ppm, respectively. Then lifetime after fumigation was also 
determined for 20 days in the cooling room at 5C and 95% RH. The result showed that higher 
moisture level tends to activate browning reaction on longan peel rapidly including the amount 
of total dissolved solid decreased. The mean values of L*, c* and h of longan peel after 20 days 
in storage were 56.84, 37.58 and 75.89, respectively and the value of dissolved solid reduced 
to 17Bx. Thus appropriate moisture level on longan peel which will be fumigated with SO2 gas 
should not exceed 0.5 percent by weight. 
Keywords: SO2 fumigation, moisture which is on longan peel, longan 
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บทน า 
 ล าไยเป็นไม้ผลที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยจงัหวดัที่ปลกูมาก
ที่สดุคือจงัหวดั ล าพนู  เชียงใหม่  พะเยา และจนัทบรีุ ในปีพ.ศ. 2560 มีมลูค่าการสง่ออกล าไยสดสงูถึง 
20,970,39 ล้านบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ล าไยประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตตุา่ง ๆ 
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโซเดียม ธาตุ
โพแทสเซียม ธาตทุองแดง ธาตเุหล็ก วิตามินซี และวิตามินบี 12 เป็นต้น ล าไยเป็นผลไม้เพื่อสขุภาพ ซึ่ง
เป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากในบ้านเรา  ส่วนในด้านสรรพคุณล าไยใช้เป็นยารักษาโรค ได้แก่ แก้
ท้องร่วง รักษาโรคมาลาเรีย และบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร เป็นต้น (พาวิน และคณะ , 2547) 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทยได้พฒันาวิธีการเก็บรักษาล าไยและลิน้จ่ีภายหลงั
การเก็บเก่ียวโดยการรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลไม้ จนในปัจจุบันใช้อย่างแพร่หลายซึ่ง
สามารถเก็บผลไม้ในที่เย็นได้นานถึง 6 เดือน (สถาบนัวิจยั วว., 2535) และจากผลการศึกษาของ D.M. 
Han และคณะ พบว่าการรักษาคุณภาพของล าไยโดยการรมแก๊ส SO2 ที่เก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่มี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ปรากฏว่าปริมาณ Anthocyanin ในเปลือกล าไยลดลง ผลล าไยมีสีที่ดีขึน้ มี
อายกุารเก็บรักษาที่นานกว่าโดยรสชาติไม่ต่างจากเดิม (Han et al., 2001) นอกจากนีปั้ญหาที่มกัพบใน
ผลบลเูบอร์ร่ีขณะขนส่งคือเกิดราสีเทาจาก Botrytis cinereal จึงมีการศึกษาการรมแก๊ส SO2 กับผลบลู
เบอร์ร่ีก่อนท าความเย็น ซึ่งพบว่าบลูเบอร์ร่ีที่ผ่านการรมแก๊ส SO2 เกิดราสีเทาลดลงจากเดิมมาก 
(Sebastián and Zoffoli,  2013)  
 ล าไยมกัมีช่วงเก็บเก่ียวในช่วงฤดฝูน (ปลายเดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน) ท าให้ผลล าไยสด
มีโอกาสเปียกชืน้ค่อนข้างมาก ที่เกิดจากฝนตกก่อนการเก็บเก่ียวหรือขณะเก็บเก่ียว ซึ่งถือเป็นปัญหา
ส าคญัอยา่งหนึง่ส าหรับผลล าไยสดก่อนน ามารมด้วยแก๊ส SO2 ทัง้นีเ้พราะแก๊ส SO2 มีคณุสมบตัิที่ละลาย
น า้ได้ดี ถ้าผลล าไยสดมีความเปียกชืน้บนผิวเปลอืก ซึง่อาจเกิดจากการมีฝนตกระหวา่งการเก็บเก่ียว เมื่อ
น ามารมด้วยแก๊ส SO2 จึงท าให้แก๊ส SO2 บางสว่นเกิดการละลายน า้และถกูดดูซึมเข้าสูผ่ลล าไยสดมาก
ขึน้ หรือในทางตรงกนัข้าม การที่แก๊ส SO2 บางสว่นละลายไปกบัน า้ อาจสง่ผลให้แก๊ส SO2 ที่เหลืออยู่มี
ระดบัความเข้มข้นลดลง และท าให้มีประสิทธิภาพการควบคมุโรค รวมทัง้การเกิดสีน า้ตาลบนเปลือกผล
ล าไยสดลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผล
ล าไยสดกบัปริมาณ SO2 ตกค้างในผลล าไยสดตามที่กล่าวมานัน้ ยงัไม่เป็นที่แน่ชดัและยงัไม่มีรายงาน
ปรากฏให้เห็น ดงันัน้การศึกษาครัง้นีจ้ึงต้องการทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณความเปียกชืน้บน
ผิวเปลอืกผลล าไยสดกบัปริมาณ SO2 ตกค้างในผลล าไยสด โดยเฉพาะสดัสว่นหรือร้อยละการเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงของปริมาณ SO2 ตกค้าง เมื่อเทียบกบัระดบัความชืน้ฐานเปียกที่เพิ่มขึน้บนผิวเปลือกผลล าไยสด 
เพื่อจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับก าหนดระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดให้เหมาะกับ
กระบวนการรมแก๊ส SO2 ตอ่ไป 
 
วิธีการศึกษา 
 ล าไยที่ใช้ในการทดลองได้รับมาจากเกษตรกรชาวสวนล าไยในพืน้ที่จังหวัดล าพูน  ด าเนิน
แผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยมีระดบัความเปียกชืน้
บนผิวเปลือกผลล าไยสดเป็นกรรมวิธีศึกษา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ า้ และแต่ละซ า้ใช้ผล
ล าไยสดประมาณ 2 กิโลกรัม แสดงดงัรูปภาพที่ 1(ก) ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 เป็นชุดควบคุม (ไม่เพิ่มความ
เปียกชืน้) สว่นกรรมวิธีที่ 2 ถึง 5 มีความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  1.0  2.0 และ 3.0 ตามล าดบั 
 การเพิ่มการดดูซบัความเปียกชืน้ให้กบัผิวเปลือกผลล าไยสดให้สอดคล้องกบัสภาวะฝนตกโดย
การจ าลองการสเปรย์น า้ให้กบัผลล าไยสดซึ่งมีการควบคมุปริมาตรการสเปรย์น า้ให้ใกล้เคียงกบัปริมาตร
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ฝนตกปานกลางของภาคเหนือ โดยมีปริมาตรอยูใ่นช่วง 10.1-35.0 มิลลเิมตร แสดงดงัรูปภาพท่ี 1(ข) เพื่อ
น าไปประกอบการทดลองในขัน้ตอนการหาร้อยละการดดูซบัความเปียกชืน้บนผิวเปลอืกผลล าไยสด 
 จากนัน้น าผลล าไยสดแต่ละกรรมวิธีไปรมด้วยแก๊ส SO2 ตู้ รมแก๊ส SO2 ระดบัห้องปฏิบตัิการท่ีมี
ผนงัเป็นแผ่นอะคริลิกขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และสงู 0.4 เมตร หรือมีปริมาตรเท่ากบั 1.0 
ลกูบาศก์เมตร พร้อมพดัลมหมนุเวียนอากาศ โดยก าหนดให้มีระดบัความเข้มข้นของแก๊ส SO2 หลงัสิน้สดุ
การรมเทา่กบั 6,000 ppm ถงัแก๊ส SO2 และชดุควบคมุการปลอ่ยแก๊ส SO2 แสดงดงัรูปภาพท่ี 2 (จกัรพงษ์ 
และคณะ, 2554) โดยท าการรมแก๊สเป็นเวลา 60 นาที จากนัน้น าตวัอย่างผลล าไยสดแต่ละกรรมวิธี ไป
วิเคราะห์หาปริมาณ SO2 ตกค้างในส่วนเปลือกและส่วนเนือ้ผลล าไยสด ด้วยวิธี Modified Monier-
William Method (AOAC, 1994) แสดงดงัรูปภาพที่ 3 เพื่อความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณความเปียกชืน้
บนผิวเปลอืกผลล าไยสดกบัปริมาณ SO2 ตกค้างในผลล าไยสดตอ่ไป  
 ท าการทดลองซ า้เพื่อศกึษาความสม ่าเสมอของความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความเปียกชืน้บนผิว
เปลือกผลล าไยสดกบัปริมาณ SO2 ตกค้างและคณุภาพผลล าไยสด รวมทัง้ศกึษาเพิ่มเติมในสว่นของการ
ตรวจสอบคณุภาพผลล าไยสดหลงัจากรมแก๊ส SO2 ทนัที หลงัการเก็บรักษาที่อณุหภมูิ 5 องศาเซลเซียส 
ความชืน้สมัพนัธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ ทกุ 5 วนั เป็นระยะเวลา 20 วนั ได้แก่ การเกิดโรค โดยการตรวจสอบด้วย
สายตา  การเปลี่ยนแปลงสีผิวของผลล าไยสด โดยการใช้เคร่ืองวดัสี (Konica Minolta รุ่น CR-400) ซึ่ง
ระบบที่ใช้คือปริภมูิสีระบบ L*c*h ที่นิยมใช้กบัผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ไดอะแกรมสีแบบเดียวกับ
ระบบ L*a*b* ในระบบนีค้่า L* จะหมายถึงความสวา่ง โดย c* หมายถึง ค่าโครมา (Chroma) เป็นตวัเลข
บง่บอกความสดใสของเนือ้สถ้ีามีคา่น้อยสจีะทบึ และถ้ามีคา่มากเนือ้สจีะสดใส และ h หมายถึง มมุมอง
ของฮิว (Hue angle) เป็นตวัเลขที่ระบตุ าแหน่งของสีมีหน่วยเป็นองศา และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้
ได้ โดยน าน า้คัน้ผลล าไยสดมาตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ด้วยเคร่ือง Hand refractometer 
(Shilac, ATC-1125) รายงานคา่เป็นองศาบริกซ์ (brix)  
 

 

 
Figure 1 การเตรียมช่อผลล าไยสด (ก) และการฉีดพน่น า้เพื่อเพิม่ความเปียกชืน้บนผลล าไยสด (ข) 

 

 

Figure 2 การรมแก๊ส SO2 กบัผลล าไยสดแตล่ะ
กรรมวิธีในตู้รมระดบัห้องปฏิบตักิาร 

Figure 3 วิเคราะห์ปริมาณ SO2 ตกค้างในสว่น
เปลอืกและสว่นเนือ้ผลล าไยสดด้วยวธีิ Modified 
Monier-William Method 

(ก) (ข) 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณ SO2 ตกค้างในผลล าไยสดที่มีระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผล
ล าไยแตกต่างกนั ท าให้ทราบว่า มีความสมัพนัธ์ทัง้ในทิศทางเดียวกนัและตรงกนัข้ามกนักลา่วคือ เมื่อมี
ระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดเพิ่มขึน้ ท าให้มีแนวโน้มของปริมาณ SO2 ตกค้างทัง้ในสว่น
เปลอืกและสว่นเนือ้ผลล าไยสดเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ดงัรูปท่ี 4 และ 5 ซึง่จะเห็นได้ชดัเจนดงัเส้นแนวโน้มใน
กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณ SO2 ตกค้างและระดบัความเปียกชืน้ยิ่งระดบัความเปียกชืน้บนผิว
เปลือกผลล าไยเพิ่มขึน้ปริมาณ SO2 สงูขึน้ตาม แต่ถ้ามีความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดสงูเกินไป
ยกเว้นที่ปริมาณความเปียกชืน้ร้อยละ 3 ที่มีปริมาณ SO2 ตกค้างทัง้ในสว่นเปลือกและสว่นเนือ้ผลล าไย
สดลดลงบ้าง เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติพบว่าการความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไย
สดที่ร้อย 0.5-2.0 ปริมาณ SO2 ตกค้างเพิ่มสงูขึน้สาเหตอุาจเกิดจากแก๊ส SO2 บางสว่นถกูดดูซึมเข้าสูผ่ล
ล าไยสดมากขึน้ แต่ในทางกลบักนัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดร้อยละ 2-3 ท าให้ปริมาณ SO2 
ตกค้างลดลง เนื่องจากผลล าไยเปียกมีความเปียกชืน้มากถูกน ามารมด้วยแก๊ส SO2 ท าให้แก๊ส SO2 
บางสว่นถกูเจือจางด้วยความเปียกชืน้จนท าให้มีระดบัความเข้มข้นของแก๊ส SO2 บนผิวเปลอืกผลลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 ปริมาณ SO2 ตกค้างในสว่นเปลอืกผลล าไย 
 

 
 

Figure 5 ปริมาณ SO2 ตกค้างในสว่นเนือ้ผลล าไย 
 หลงัจากการเก็บรักษาเป็นเวลา 20 วนั ผลล าไยสดทุกกรรมวิธีมีปริมาณ SO2 ตกค้างในส่วน
เปลือกผลลดลงอย่างใกล้เคียงกนั โดยมีปริมาณ SO2 ตกค้างลดลงเหลือประมาณ 1,000-1,100 ppm 
ปริมาณ SO2 ตกค้างในสว่นเนือ้ผลล าไยสดลดลงใกล้เคียงกนัเหลือ 10-14 ppm โดยไม่มีความแตกตา่ง
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ทางสถิติแสดงดงัตารางที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกบัจกัรพงษ์ และคณะ (2550) ที่รายงานวา่ ปริมาณการตกค้าง
ของ SO2 ในเปลอืกและเนือ้ผลล าไยสดจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา 
 เมื่อพิจารณาถึงคณุภาพผลล าไยสดระหวา่งการเก็บรักษาพบวา่ ผลล าไยสดทกุกรรมวิธีไมม่ีการ  
เกิดโรคปรากฏให้เห็นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (จึงไม่ได้แสดงตารางผลการศึกษา) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของจักรพงษ์ และคณะ (2550) จินตนา และยุพเรศ (2557) สุนันทา และคณะ (2555) 
Sebastián and Zoffoli (2013) และ Han et al., (2001) ที่รายงานวา่แก๊ส SO2 ช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโต
ของเชือ้จลุินทรีย์ที่เป็นสาเหตขุองโรคเน่า รวมทัง้ช่วยปอ้งกนัการเกิดสีน า้ตาลบนผิวเปลือกผลล าไยสดได้ 
จึงท าให้ผลล าไยสดมีอายกุารเก็บรักษายาวนานขึน้  
 
Table 1 ปริมาณ SO2 ตกค้าง (ppm) ในเปลือกและเนือ้ผลล าไยสดแตล่ะกรรมวิธี หลงัรมแก๊ส SO2 ทนัที 
และหลงัการเก็บรักษาที่อณุหภมูิ 5 oซ ความชืน้สมัพทัธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 20 วนั 

 
หมายเหตุ: คา่เฉลี่ยในแนวตัง้ที่ตามด้วยตวัอกัษรเหมือนกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิตติามการวิเคราะห์คา่เฉลี่ยแบบ 
DMRT’S ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 สว่นการเปลีย่นแปลงสผิีวของผลล าไยสด ซึง่พิจารณาคา่ความสวา่ง (L*), ความเข้มส ี(C*) และ
เฉดสี (h ) พบว่า ผลล าไยสดชุดควบคมุและผลล าไยสดที่มีระดบัความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5-1.0 มีการ
เปลีย่นแปลงสผิีวหลงัจากรมแก๊ส SO2 ใกล้เคียงกนั แสดงดงัตารางที่ 2 ในระหวา่งการเก็บรักษา ผลล าไย
สดชุดควบคมุและผลล าไยสดที่มีระดบัความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่า L* และ 
c* น้อยกวา่ หรือหมายความวา่ มีสผิีวคล า้ลงน้อยกวา่ผลล าไยสดที่มีระดบัความเปียกชืน้ร้อยละ 1.0,  2.0 
และ 3.0 ซึง่หลงัจากการเก็บรักษา 20 วนั ดงันัน้ผลล าไยสดที่มีปริมาณความชืน้บนผิวเปลอืกสงูเมื่อน ามา
รมด้วยแก๊ส SO2 แล้ว จะท าให้มีสผิีวเปลอืกคล า้ลงหรือมีความสวยงามของผิวเปลอืกน้อยกวา่ผลล าไยสด
ที่มีระดบัความชืน้บนผิวเปลอืกต ่า ทัง้นีเ้นื่องจากดงัที่ได้กลา่วไปแล้ววา่ เมื่อมีระดบัความชืน้บนผิวเปลือก
มากขึน้ จึงท าให้แก๊ส SO2 ซึง่มีคณุสมบตัิที่ถกูเจือจางด้วยน า้ได้ดีอยูแ่ล้ว เกิดการเจือจางมากขึน้ จนท าให้

ปริมาณ SO2 
ตกค้าง 

กรรมวิธี หลังรม
ทนัที 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 
5 10 15 20 

ส่วนเปลือกผล 

ชดุควบคมุ 1,750 1,700a 1,500 1,200 1,000 
ความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  1,850 1,400b 1,350 1,100 1,050 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  1.0  1,600 1,300b 1,100 1,250 1,100 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  2.0  1,850 1,450b 1,250 1,050 1,100 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  3.0  2,050 1,300b 1,300 1,100 1,000 
F-test NS * NS NS NS 
CV% 9.20 12.05 12.76 7.90 3.96 

ส่วนเนือ้ผล 

ชดุควบคมุ 12.0c 14.3b 16.7b 7.8c 12.0 
ความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  26.0b 9.0c 15.4b 16.2b 10.5 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  1.0  27.8b 20.0b 20.0b 20.7a 14.0 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  2.0  33.0a 31.0a 26.1a 12.0b 11.3 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  3.0  24.5b 24.7a 16.1b 14.4b 14.0 
F-test * * * * NS 
CV% 31.76 43.72 23.37 33.76 12.62 
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มีระดบัความเข้มข้นของ SO2 บนผิวเปลือกลดลง และส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดสี
น า้ตาลบนเปลอืกผลล าไยสดลดลงตามไปด้วย 
 
Table 2 ค่า L*, C* และ h ของผิวเปลือกผลล าไยสดแต่ละกรรมวิธี หลงัรมแก๊ส SO2 ทนัที และหลงัการ
เก็บรักษาที่อณุหภมูิ 5 oซ ความชืน้สมัพทัธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 20 วนั 

หมายเหตุ: คา่เฉลี่ยในแนวตัง้ที่ตามด้วยตวัอกัษรเหมือนกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิตติามการวิเคราะห์คา่เฉลี่ยแบบ 
DMRT’S ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 ส าหรับปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ของผลล าไยสดพบวา่ผลล าไยสดที่มีปริมาณความชืน้บน
ผิวเปลือกสงูท าให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ลดลงตามไปด้วย เนื่องจากปริมาณความชืน้หรือน า้ที่
เพิ่มขึน้ เมื่อถกูซมึผา่นเข้าไปยงัผลล าไยสดทัง้บริเวณผิวเปลอืกหรือขัว้ผล ยอ่มที่จะท าให้เนือ้ผลล าไยสดมี
ความหวานหรือปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ลดลงตามไปด้วย แสดงดงัตารางที่ 3 
 คณุภาพผลล าไยสดทัง้ในสว่นของการเปลี่ยนแปลงสีผิวและปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ ซึ่ง
ถือเป็นคณุภาพหลกัที่ส าคญัส าหรับการซือ้ขายและวางจ าหนา่ยพบวา่ มีความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัข้าม
กนักลา่วคือ ถ้ามีปริมาณความชืน้บนผิวเปลอืกผลล าไยสดมาก หลงัจากรมด้วยแก๊ส SO2 แล้ว จะท าให้สี
ผิวผลล าไยสดเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีสีเหลืองคล า้เกิดขึน้ค่อนข้างเร็ว รวมทัง้มีปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ลดลง 
 

ค่า กรรมวิธี หลังรม
ทนัที 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 
5 10 15 20 

L* 

ชดุควบคมุ 58.1a 58.4a 56.9 56.6a 57.6a 
ความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  57.7a 57.3b 56.9 56.1b 57.9a 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  1.0  57.5a 56.7b 57.2 55.5b 56.2c 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  2.0  56.7b 57.1b 56.9 55.9b 56.2c 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  3.0  56.8b 56.7b 57.6 55.3b 56.5b 

F-test * * NS * * 
CV% 1.06 1.21 0.53 0.96 1.40 

c* 

ชดุควบคมุ 41.0a 39.7a 39.8a 39.2a 39.1a 
ความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  40.6a 39.4a 37.9b 37.9b 38.5a 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  1.0  39.7a 38.2b 37.3b 37.1c 37.1b 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  2.0  37.2b 37.6b 37.6b 36.4c 36.6b 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  3.0  36.9b 35.9c 36.7c 35.9c 36.6b 

F-test * * * * * 
CV% 4.86 3.95 3.12 3.55 3.04 

h  

ชดุควบคมุ 77.4 77.1 77.2a 76.8a 76.67a 
ความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  79.5 77.2 77.1a 75.9a 76.45a 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  1.0  79.0 77.3 77.3a 75.5b 75.15b 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  2.0  78.2 76.9 75.9b 75.3b 75.35b 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  3.0  77.3 77.4 75.2a 75.6b 75.82b 

F-test NS NS * * * 
CV% 1.24 0.24 1.12 0.67 0.95 
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Table 3 ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ของผลล าไยสดแตล่ะกรรมวิธี หลงัรมแก๊ส SO2 ทนัที และหลงัการ
เก็บรักษาที่อณุหภมูิ 5 oซ ความชืน้สมัพทัธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 20 วนั 

กรรมวิธี หลังรมทนัที ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 
5 10 15 20 

ชดุควบคมุ 19.75a 19.00a 18.20a 17.00 17.50 
ความเปียกชืน้ร้อยละ 0.5  19.30a 19.40a 18.40a 17.80 17.00 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  1.0  18.70b 17.80b 18.00a 16.50 17.00 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  2.0  17.40c 16.80b 17.20b 17.30 17.00 
ความเปียกชืน้ร้อยละ  3.0  18.00bc 17.60b 17.70b 17.20 17.00 
F-test * * * NS NS 
CV% 3.90 5.93 3.85 2.72 5.09 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ที่ตามด้วยตวัอกัษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติตามการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบ 
DMRT’S ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
สรุป 
 ผลจากการศึกษาผลกระทบของความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดต่อการรมแก๊ส SO2 
รวมถึงความสมัพนัธ์ของปริมาณความเปียกชืน้บนผิวเปลอืกผลกบัปริมาณ SO2 ตกค้างในเปลอืกและผล
ล าไยสด โดยสามารถสรุปได้วา่ระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 - 1 และ
ร้อยละ 2 จะท าให้มีปริมาณ SO2 ตกค้างในสว่นเนือ้ผลเพิ่มขึน้ประมาณ 2 และ 3 เทา่ ตามล าดบั แตถ้่ามี
ระดบัความชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดเพิ่มเป็นร้อยละ 3 จะท าให้มีปริมาณ SO2 ตกค้างในสว่นเนือ้ผล
เพิ่มขึน้เพียง 2 เท่า ส าหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพของผลล าไยสดที่ผ่านการรมแก๊ส SO2 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกเป็นสีเหลืองคล า้ค่อนข้างเร็ว และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ลดลงในขณะที่
ระดบัความเปียกชืน้บนผิวเปลือกผลล าไยสดเพิ่มขึน้ เมื่อพิจารณาถึงการน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า
แล้ว อาจบ่งชีเ้บือ้งต้นได้ว่าผลล าไยสดที่จะน ามารมด้วยแก๊ส SO2 ไม่ควรมีระดบัความเปียกชืน้บนผิว
เปลอืกผลสงูมากกวา่ร้อยละ 0.5 ซึง่ท าให้ผลล าไยสดมีคณุภาพภายหลงัการรมแก๊ส SO2 ลดลง 
 
ค าขอบคุณ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณฝ่ายเกษตร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นอย่างสูงที่ได้
สนบัสนุนงบประมาณและให้โอกาสในการด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้บริษัทฟ้ากุศล ฟรุ๊ต จ ากัด และบริษัท
มาตา โปรดกัส์ จ ากดั ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์สถานที่ในการเข้าร่วมด าเนินงานวิจยั รวมถึงการให้ข้อมลู
และค าแนะน าตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การด าเนินงานวิจยั  รวมถึงผู้ช่วยนกัวิจยัทกุท่านที่มีสว่น
เก่ียวข้อง ซึง่ได้ช่วยเหลือการด าเนินงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคดัย่อ 

กระบวนการนึ่งโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยขัน้ตอนการแช่ (soaking) การนึ่ง (steaming) และ    
การอบแห้ง (drying) ซึง่ขัน้ตอนการนึง่จะมีความซบัซ้อนและยุง่ยาก อีกทัง้ยงัใช้ต้นทนุสงู การผลติข้าวนึง่
ด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับหลอดฮาโลเจน (Fluidized bed drying technique 
combined with halogen lamp, FBH) สามารถลดขัน้ตอนในการผลิตข้าวนึ่ง โดยการรวมขัน้ตอนการนึ่ง
และการอบแห้งเป็นขัน้ตอนเดียวกนั ในงานวิจยันีจ้ะใช้อณุหภมูิในการอบแห้ง 150 องศาเซลเซียสร่วมกบั
หลอดฮาโลเจนที่มีก าลงัวตัต์ 500 1,000 และ 1,500 วตัต์ คณุภาพของข้าวนึ่งที่ได้จะถกูเปรียบเทียบกบั   
ข้าวนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตทัว่ๆไป (Traditional parboiling process, TPP) จากผลการทดลองพบวา่ 
ข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH จะมีความชืน้เร่ิมต้นก่อนการอบแห้งต ่ากวา่ข้าวนึง่ที่ผลิตจาก TPP สง่ผลให้ระดบั
การเกิดเจลาทิไนเซชนัต ่ากวา่ ในขณะที่ร้อยละต้นข้าวและดชันีความขาวสงูกวา่ข้าวนึง่ที่ผลติจาก TPP 
ค าส าคัญ: ฟลอิูไดซ์เบด, ฮาโลเจน, ข้าวนึ่ง, ร้อยละต้นข้าว, ดชันีความขาว   
 

Abstract 
 Traditional method for parboiling process consists of soaking, steaming and drying. 
The steaming process has complex operation and requires the operating cost. The parboiled 
rice production using fluidized bed drying technique combined with halogen lamp (FBH) can 
reduce the step of parboiling process. The steaming and drying were combined as one step. In 
this work, the drying temperature of 150°C and halogen lamps of 500, 1,000 and 1,500 W were 
used for testing. The quality of parboiled rice was compared to the parboiled rice which is 
produced by the traditional parboiling process (TPP). In this research, the drying temperature of 
150◦C combined with halogen lamps of 500 1,000 and 1,500 W was used as drying condition. 
The qualities of parboiled rice produced with FBH was compared with that the qualities of 
parboiled rice produced with TPP.  The experimental result showed that the parboiled rice 
produced with FBH had the lower moisture content than that with the parboiled rice produced 
with TPP, leading to the lower degree of gelatinization while the head rice yield and whiteness 
index were higher than the parboiled rice produced with TPP. 
Keywords: fluidized bed, halogen lamp, parboiled rice, head rice yield, whiteness index 
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บทน า 
 กระบวนการผลติข้าวนึง่จะประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัคือการแช่น า้ การนึง่ และการอบแห้ง 
(พิทกัษ์, 2550) ซึ่งการนึ่งนบัเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัที่ท าให้เมล็ดข้าวเกิดเจลาทิไนเซชัน (Gelatinization) 
โดยทั่วไปจะใช้ไอน า้ที่ได้จากหม้อไอน า้เป็นตวักลางในการให้ความร้อนกับเมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่น า้
มาแล้วโดยจะต้องมีการควบคมุอณุหภมูิและความดนัของไอน า้ให้เหมาะสมรวมทัง้ระยะเวลาในการนึ่ ง
เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพของข้าวนึ่งที่ได้ (Chungcharoen and Prachayawarakorn, 
2006) จะเห็นได้วา่ขัน้ตอนการนึง่โดยใช้ไอน า้นบัเป็นขัน้ตอนท่ีมีความซบัซ้อนและใช้พลงังานสงู สง่ผลให้
ต้นทนุในการผลิตข้าวนึ่งสงูไปด้วย ปัจจุบนัจึงได้มีการศกึษาและพฒันากระบวนการผลิตข้าวนึ่ง ด้วยวิธี
ต่าง ๆ เช่นการศึกษาการผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลอูิไดซ์เบดโดยใช้ไอน า้ร้อนยิ่งยวดเป็นตวักลางในการ
อบแห้งเทคนิคดงักลา่วสามารถรวมขัน้ตอนการนึ่ง และขัน้ตอนการอบแห้งไว้ด้วยกนั (Soponronnarit et 
al., 2006)อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคดงักล่าว ยงัคงต้องใช้ไอน า้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มี
ความซบัซ้อนและใช้พลงังานสงูเช่นเดิม ดงันัน้การหาแหล่งพลงังานความร้อนที่จะมาใช้แทนไอน า้จึงมี
ความจ าเป็น ซึง่แหลง่พลงังานความร้อนท่ีนา่สนใจส าหรับการน ามาใช้แทนไอน า้ได้แก่หลอดฮาโลเจน 

หลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งพลงังานความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถน ามาติดตัง้
ร่วมกับเคร่ืองอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดได้ โดยการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดเป็นวิธีการอบแห้งที่มี
ประสิทธิภาพสงู เนื่องจากมีความสมัผสักนัอยา่งทัว่ถึงระหวา่งวสัดอุบแห้งกบัตวักลางอบแห้ง (ปกตินิยม
ใช้ตัวกลางอบแห้งเป็นอากาศร้อน) เมื่อรวมกับความร้อนที่ได้รับจากหลอดฮาโลเจนในรูปแบบรังสี
อินฟราเรดที่ช่วงความยาวคลืน่ประมาณ 0.75 ถึง 3 ไมโครเมตร (Sandu, 1986) ซึง่สามารถสง่ผา่นเข้าไป
ในเมล็ดข้าวและไปกระตุ้นให้น า้ภายในเมล็ด ข้าวเกิดการแพร่ออกมาที่ผิวเมล็ดจึงน่าจะส่งผลให้การลด
ปริมาณความชืน้ที่สูงของข้าวที่ผ่านกระบวนการแช่น า้ (42-45% d.b.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีก้ารใช้หลอดฮาโลเจนยงัเป็นการทดแทนความร้อนจากไอน า้ โดยรังสีอินฟราเรดที่ปลอ่ยผ่าน
สามารถแทรกลงไปในผิวของวสัดอุบแห้งได้ลึกปริมาณ 1 mm จากผิวของวสัดุ (Rehman et al., 2003;  
Yogurtcu, 2016) รังสีอินฟราเรดจะทะลุผ่านเข้าไปในเนือ้ของเมล็ดข้าว และมีการดูดซึมพลงังานรังสี
อินฟราเรดในเนือ้ข้าวท าให้โมเลกุลในเนือ้ข้าวเกิดการสัน่สะเทือน และเปลี่ยนเป็นพลงังานความร้อน 
สง่ผลให้น า้ภายในเมล็ดแพร่ออกมาที่ผิวและท าให้สตาร์ช (Starch) ในเมล็ดข้าวเกิดเจลาติไนเซชนัจาก
ด้านในของเมล็ดออกสู่ผิวเมล็ดข้าว (ภูมิใจ และคณะ, 2553; Sumnu et al., 2005) เมื่อใช้ร่วมกับการ
อบแห้งแบบฟลอูิไดซ์เบดแบบอากาศร้อน ซึ่งเป็นการระเหยความชืน้จากภายนอกของเมล็ดข้าวไปยงั
ภายใน (พชัรินทร์ และวีระ, 2555; ร้อยทิศ และวชัรินทร์ 2558) จึงน่าจะช่วยให้สตาร์ชในเมล็ดข้าวเกิดเจ
ลาทิไนเซชนัได้ทัว่ทัง้เมลด็โดยไมจ่ าเป็นต้องผา่นกระบวนการนึง่โดยใช้ไอน า้ ซึง่จะเป็นการลดขัน้ตอนและ
ลดต้นทนุในการผลติ 

งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ที่จะศึกษาการผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคอบแห้งแบบฟลอูิดไดซ์เบด
แบบอากาศร้อนร่วมกบัหลอดฮาโลเจน โดยศึกษาผลกระทบของก าลงังานของหลอดฮาโลเจนท่ีสง่ผลตอ่
คุณภาพของข้าวนึ่ง โดยคุณภาพของข้าวนึ่งจะพิจารณาในเร่ืองของ ระดับการเกิดเจลาทิไนเซชัน 
(Degree of starch gelatinization, DG) ร้อยละต้นข้าว (Head rice yield, HRY) และค่าความขาวของ
เมล็ดข้าว (Whiteness index, WI) รวมทัง้ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy consumtion, 
SEC) ผลการศกึษาดงักลา่วจะถกูน าไปเปรียบเทียบกบัคณุภาพของข้าวนึง่ที่ผลติจากกระบวนการนึง่ปกติ 
 
วิธีการศึกษา 
 วัสดุ การทดลองนีใ้ช้ข้าวเปลือกพนัธุ์สพุรรณบรีุ 1 มีปริมาณอะไมโลสสงู (27-29%) น ามาเพิ่ม
ความชืน้โดยการแชน่ า้ใน Water bath ที่ติดตัง้ฮีตเตอร์ขนาด 7 kW โดยใช้อณุหภมูิน า้ 70°C เป็นเวลา 5 h 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

639 

หลงัจากนัน้น าข้าวที่ผ่านกระบวนการแช่น า้สะเด็ดน า้ทิง้ไว้เป็นเวลา 1 ชัว่โมงในระบบปิด ก่อนน าไปผา่น
กระบวนการตอ่ไป 

เคร่ืองอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับหลอดฮาโลเจน แสดงดงั Figure 1 ประกอบด้วย 3 
ส่วนหลกัได้แก่ ห้องอบแห้ง ฮีตเตอร์ และโบลเวอร์ ส าหรับห้องอบที่ใช้เป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 cm สงู 100 cm ในส่วนของหลอดฮาโลเจนจะใช้หลอดที่มีก าลงัวตัต์ 500 W จ านวน 3 
หลอด ใช้ฮีตเตอร์ขนาด 15 kW เพื่อเพิ่มอณุหภมูิของอากาศก่อนสง่ไปยงัแผ่นกระจายลมและเข้าสู่ ห้อง
อบแห้ง และโบลเวอร์ท าหน้าที่ให้ลมแก่ระบบ อากาศที่น ากลบัมาใช้จะไปผสมกับอากาศที่เข้ามาใหม่
บางส่วนโดยมีการหมุนเวียนน าอากาศที่ออกจากห้องอบแห้งกลบัมาใช้ใหม่ร้อยละ 80 อากาศที่น า
กลบัมาใช้จะไปผสมกบัอากาศที่เข้ามาใหมแ่ละให้ความร้อนอีกครัง้จนได้อณุหภมูิที่ต้องการก่อนท่ีจะไหล
เข้าห้องอบแห้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 เคร่ืองอบแห้งลมร้อนแบบฟลอูิไดซ์เบดร่วมกบัหลอดฮาโลเจน 
 
 วิธีการทดลอง ในการเก็บตัวอย่างข้าวนึ่งที่ผลิตด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
ร่วมกบัหลอดฮาโลเจน (FBH) จะน าข้าวเปลอืกที่ผา่นการแช่น า้ (ความชืน้ประมาณ 45% d.b.) ใสใ่นห้อง
อบแห้งของเคร่ืองอบแห้งแบบฟลอูิไดซ์เบดร่วมกบัหลอดฮาโลเจน โดยใสข้่าวเปลอืกครัง้ละ 1.8 kg (ความ
สงูเบด 10 cm) ท าการอบแห้งที่อณุหภมูิ 150◦C ที่ก าลงัวตัต์ 500 1,000 และ 1,500 W ส าหรับตวัอย่าง
ข้าวนึง่ที่ผลติจากกระบวนการนึง่ปกติ (TPP) จะน าข้าวเปลอืกที่ผา่นการแช่น า้แล้ว มาผา่นกระบวนการนึง่
ที่อุณหภูมิ 103◦C เป็นเวลา 15 นาที โดยใช้ไอน า้ที่ผลิตได้จากเคร่ือง Autoclave รุ่น LS-35LJ แล้วจึง
น าไปอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดที่อุณหภูมิ150◦C (ไม่เปิดหลอดฮาโลเจน) ตัวอย่าง
ข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการอบแห้งที่เวลาต่างๆ จะถูกน าไปหาความชืน้และเก็บในที่อับอากาศ 
(Tempering) ที่อุณหภูมิเมล็ดเป็นเวลา 30  min แล้วน ามาพักไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อม จนกระทั่งเหลือ
ความชืน้สดุท้าย 13–15% d.b. หลงัจากนัน้น าตวัอยา่งข้าวที่ได้ไปท าการตรวจสอบคณุภาพ 

การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวน่ึง ได้แก่ ระดบัการเกิดเจลาทิไนเซชัน (DG) ร้อยละต้นข้าว 
(Head rice yield) และค่าความขาวของเมล็ดข้าว (Whiteness index) รวมทัง้ค่าการใช้พลงังานจ าเพาะ 
(SEC) โดยระดับการเกิดเจลาทิไนเซชัน วิเคราะห์โดยใช้เคร่ือง Differential Scanning Calorimeter 
(Perkin Elmer, model DSC-7, Norwalk, USA) ร้อยละข้าวต้น (Head rice yield, HRY) ค านวณจาก
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สดัสว่นของน า้หนกัข้าวเต็มเมลด็ (รวมเมลด็ข้าวหกัที่มีความยาวประมาณ 3 ใน 4 ของข้าวเต็มเมลด็) กบั
น า้หนกัข้าวเปลอืก คา่ความขาวของเมลด็ข้าว วดัโดยใช้เคร่ือง Hunter Lab, รุ่น CR-400 Chroma Meter 
ส าหรับคา่การใช้พลงังานจ าเพาะ ค านวณจากพลงังานท่ีใช้ในกระบวนการผลติข้าวนึง่ทกุขัน้ตอนเทียบกบั
ปริมาณข้าวนึง่ที่ผลติได้ 
 
 
เมื่อ 

SEC  = คา่การใช้พลงังานจ าเพาะ, kWh/kg 
Pw  = ปริมาณพลงังานไฟฟา้, kWh 
mrice  = ปริมาณผลผลติ, kg 
 

ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 Figure 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชืน้และอุณหภูมิของเมล็ดที่ผ่านกระบวนการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 150◦C และก าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจนที่ก าลงัวตัต์ต่างๆ จากผลการทดลองพบว่าความชืน้
เร่ิมต้นก่อนการอบแห้งของข้าวนึง่ที่ผลติจาก TPP (50% d.b.) มีคา่สงูกวา่ความชืน้เร่ิมต้นก่อนการอบแห้ง
ของข้าวนึง่ที่ผลติจาก FBH (45% d.b.) แสดงดงั Figure 2a ทัง้นีเ้นื่องจากข้าวนึง่ที่ผลติจาก TPP จะได้รับ
ความชืน้เพิ่มเติมจากกระบวนการนึ่ง จึงท าให้ความชืน้เร่ิมต้นก่อนการอบแห้งมีค่าสูงกว่า นอกจาก
ความชืน้ท่ีเพิ่มขึน้ ความร้อนท่ีได้รับจากกระบวนการนึ่ง ยงัสง่ผลให้อณุหภมูิเมลด็เร่ิมต้นก่อนการอบแห้ง
มีคา่สงูกวา่เช่นกนั แสดงดงั Figure 2b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (a) Moisture content   (b) Grain temperature 
Figure 2 ความชืน้และอณุหภมูิของเมลด็ของข้าวนึง่ ท่ีเง่ือนไขตา่งๆ 
 

เมื่อน าตวัอย่างมาผ่านกระบวนการอบแห้งพบว่าการเปลี่ยนแปลงความชืน้และอุณหภูมิของ
เมลด็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั กลา่วคือความชืน้จะลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงแรก (1-2 นาทีแรก) เนื่องจากมี
การระเหยของน า้บริเวณผิวของเมล็ดซึ่งเป็นบริเวณที่น า้สามารถระเหยได้ง่าย (ภมูิใจ และคณะ, 2553) 
และค่อยๆลดลงเมื่อเวลาในการอบแห้งเพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณน า้บริเวณผิวของเมล็ดลดลง ท าให้การ
ถ่ายเทความร้อนไม่เกิดแค่เฉพาะที่ผิวของเมล็ดแต่เกิดจากการถ่ายเทความชืน้ภายในเมล็ดร่วมด้วย ซึ่ง
การเคลื่อนที่ของน า้จากภายในเมล็ดมายงัผิวของเมล็ดเกิดขึน้ได้ช้าส่งผลให้เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึน้การ
ระเหยของน า้ภายในเมล็ดจึงเป็นไปได้ยาก (ยุทธนา และสุภวรรณ , 2553) ซึ่งสอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงอณุหภมูิของเมล็ดที่จะเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในช่วงแรก (1-2 นาทีแรก) และค่อยๆเพิ่มขึน้เมื่อ
เวลาในการอบแห้งเพิ่มขึน้  นอกจากนีย้ังพบว่าก าลังวัตต์ของหลอดฮาโลเจนที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
ความสามารถในการลดความชืน้และการเพิ่มอณุหภมูิเมล็ดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเมล็ดได้รับ
ความร้อนของหลอดฮาโลเจนเพิ่มขึน้ 
 Table 1 แสดงระดบัการเกิดเจลาทิไนเซชนัของข้าวนึ่ง (DG) ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เง่ือนไข
ต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า DG ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP มีค่าสงูกว่า DG ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก 
FBH ทัง้นีน้่าจะเนื่องมาจากข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP จะได้รับความร้อนและความชืน้ในกระบวนการนึ่ง ซึ่ง
เป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเพิ่มขึน้ของระดบัการเกิดเจลาทิไนเซชนั มากไปกวา่นัน้ กระบวนการนึ่งยงัสง่ผล
ให้ความชืน้เร่ิมต้อนก่อนการอบแห้งเพิ่มสงูขึน้ จึงท าให้ระยะเวลาในการอบแห้งนานมากขึน้ด้วย DG ของ
ข้าวนึง่ที่ผลติจาก TPP จึงมีคา่สงูกวา่ นอกจากนีย้งัพบวา่ก าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจนที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้
ระดบัการเกิดเจลาทิไนเซชนัเพิ่มมากขึน้ด้วยเช่นกนั เนื่องจากความร้อนท่ีได้รับจะเพิ่มขึน้ตามก าลงัวตัต์ที่
เพิ่มขึน้ 
 
Table 1 คา่ เจลาทิไนเซชนัของข้าวนึง่ทีเ่ง่ือนไขตา่งๆ 

 
Table 2 คา่ ร้อยละต้นข้าวของข้าวนึง่ที่เง่ือนไขตา่งๆ 

Means in the same column with different superscripts are significantly difference (p<0.05) 
 

Table 2 แสดงค่าร้อยละต้นข้าวของข้าวนึ่ง (HRY) ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เง่ือนไขต่างๆ จาก
ผลการทดลองพบวา่ข้าวอ้างอิงมีคา่ HRY เทา่กบั 53.23% เมื่อน าข้าวไปผา่นกระบวนการผลติข้าวนึง่ คา่ 
HRY ของข้าวนึง่มีคา่สงูกวา่ข้าวอ้างอิงอยา่งมีนยัส าคญั โดย HRY ของข้าวนึง่ที่ผลติจาก TPP มีคา่ต ่ากวา่ 
HRY ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH อย่างมีนยัส าคญั แม้ว่าค่า DG ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH จะมีค่าต ่า
กว่าทัง้นีน้่าจะเป็นผลมาจากลกัษณะการเกิดเจลาทิไนเซชนั การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลอูิดไดซ์เบดแบบ
อากาศร้อนร่วมกบัหลอดฮาโลเจน จะท าให้เกิดเจลาทิไนเซชนัทัง้ด้านนอกและด้านในพร้อมกนั  (ภูมิใจ 
และคณะ, 2553; Sumnu et al., 2005) จึงน่าจะส่งผลให้ความแข็งแรงของโครงสร้างของเมล็ดข้าวเพิ่ม
มากขึน้ สง่ผลให้คา่ HRY ของข้าวนึ่งมีคา่สงู ทัง้นีก้ าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจนไมไ่ด้สง่ผลกระทบกบัร้อย
ละต้นข้าวอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตามคา่ HRY มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามก าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจน 

Sample Wattage of halogen lamps (W) Transition temp. of the first peak (◦C) ∆H (J/g) DG (%) 
Tol Tpl Tcl   

Reference rice - 72.80 76.40 81.10 10.65±0.09 0.00±0.00 
TPP - 78.80 85.90 90.50 0.92±0.078 91.3±0.45 

FBH 
500 78.30 81.90 86.60 4.82±0.095 48.10±1.23 

1,000 78.60 81.80 86.60 4.57±0.045 50.80±0.56 
1,500 78.90 82.00 87.10 4.29±0.1 59.70±0.79 

Sample Wattage of halogen lamps (W) HRY (%) 
Reference rice - 53.23±0.17c 

Parboiled rice with TPP -    69.51±0.67b  

Parboiled rice with 
FBH 

500 69.79±0.64a 
1,000 69.95±0.29a 

1,500 70.03±0.26a 
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Figure 3 แสดงคา่ดชันีความขาวของข้าวนึง่ (WI) ที่ผา่นกระบวนการผลติที่เง่ือนไขตา่งๆ จากผล
การทดลองพบว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนึ่งจะมีค่า WI ต ่ากว่าข้าวที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนึ่ง 
(Reference rice) อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากข้าวที่ผ่านกระบวนการนึ่งจะได้รับความร้อน ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในเมล็ดข้าว ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาสีน า้ตาลหรือปฏิกิริยาเมลลาร์ดซึ่งเกิดจาก
น า้ตาลภายในเมล็ดข้าวเกิดการรีดิวซ์กบักรดอะมิโนภายในเมล็ดโดยมีความร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา จึง
ส่งผลให้ค่าดชันีความขาวมีค่าลดลง (อธิคม, 2546) เมื่อเปรียบเทียบค่า WI ระหว่างข้าวนึ่งที่ผลิตจาก 
TPP และFBH พบว่าค่า WI ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH มีค่าสงูกว่า WI ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP ผลที่
ได้สอดคล้องกบัผลของความชืน้และอณุหภมูิเมล็ดที่กลา่วมาข้างต้น กลา่วคือข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP จะ
ได้รับความชืน้และความร้อนที่มากกว่าข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH จึงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาสีน า้ตาลหรือ
ปฏิกิริยาเมลลาร์ดได้ดีกวา่ คา่ WI จึงมีคา่ต ่ากวา่  ทัง้นีก้ าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจนที่เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้
ค่า WI ลดลงอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนีย้งัพบว่าค่า WI ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH มีค่าสงูกว่าค่า WI 
ของข้าวนึ่งมาตรฐาน ซึ่งค่า  WI ของข้าวนึ่งมาตรฐาน ( ข้าวนึ่งสีอ่อน)  อยู่ที่ประมาณ 32.20  
(ผดงุศกัดิ์ และคณะ, 2557) เนื่องจากในกระบวนการท าข้าวนึ่งทัว่ไปจะใช้กระบวนการนึ่งด้วยไอน า้  ซึ่ง
เมล็ดข้าวเปลือกได้สมัผัสกับไอน า้และความร้อนตลอดเวลา จึงท าให้ภายในเมล็ดข้าวเกิดปฏิกิริยาสี
น า้ตาลหรือปฏิกิริยาเมลลาร์ดอย่างต่อเนื่อง (สทุธินี, 2545) ในขณะที่การผลิตข้าวนึ่งจาก FBH จะไม่มี
กระบวนการนึ่งด้วยไอน า้ จึงสง่ผลให้ข้าวนึ่งที่ได้มีค่า WI สงูกว่าข้าวนึ่งมาตรฐาน  อย่างไรก็ตาม ค่า WI
ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH สามารถลดลงให้ใกล้เคียงกับ ค่า WI ของข้าวนึ่งมาตรฐาน (ข้าวนึ่งสีอ่อน) 
โดยการเพิ่มก าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Whiteness index of parboiled rice produced at various conditions 

Table 3 แสดงค่าการใช้พลงังานจ าเพาะ (SEC) ในการผลิตข้าวนึ่งที่เง่ือนไขต่างๆ จากผลการ
ทดลองพบวา่ขัน้ตอนท่ีใช้พลงังานมากที่สดุคอืขัน้ตอนการนึง่ โดยมีคา่ SEC เทา่กบั 3.58 MJ/kg product ซึง่
แสดงให้เห็นว่าข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH สามารถลดค่าการใช้พลงังานลงได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาค่า 
SEC ของขัน้ตอนการอบแห้ง พบว่าข้าวนึ่งที่ผลิตจาก FBH จะมีค่า SEC ต ่ากว่าข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP 
แม้ว่าจะมีการใช้พลงังานจากหลอดฮาโลเจนเพิ่มขึน้ก็ตาม ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากระยะเวลาในการอบแห้ง
ของข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP ที่นานกว่า เนื่องจากความชืน้เร่ิมต้นก่อนการอบแห้งสงูกวา่ (แสดงดงั Figure 
2a) นอกจากนีย้งัพบวา่ ก าลงัวตัต์ของหลอดฮาโลเจนที่เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้คา่ SEC เพิ่มขึน้  
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Table 3 SEC value of parboiled rice produced at various conditions 

Sample Wattage of halogen lamps (W) SEC (MJ/kgproduct) 
Soaking Steaming Drying 

Parboiled rice with  
TPP - 0.98  3.58 2.88±0.00a  

Parboiled rice with  
FBH 

500 0.98 - 2.69±0.00c 
1,000 0.98 - 2.79±0.00c 
1,500 0.98 - 2.85±0.01b 

Means in the same column with different superscripts are significantly difference (p<0.05) 
 
สรุป 
 ขัน้ตอนในการผลิตข้าวนึ่งสามารถลดลงได้ด้วยการใช้เทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
ร่วมกับหลอดฮาโลเจน (FBH) ซึ่งเป็นรวมขัน้ตอนการนึ่งและการอบแห้งเป็นขัน้ตอนเดียวกัน อีกทัง้ยงั
สามารถเพิ่มคณุภาพของข้าวนึง่ และลดคา่การใช้พลงังานในการผลติข้าวนึง่ได้อีกด้วย ข้าวนึง่ที่ผลติจาก 
FBH จะมีค่าความชืน้เร่ิมต้นก่อนการอบแห้ง (50% d.b.) ต ่ากว่า ท าให้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกวา่ 
สง่ผลให้ค่า DG (48.10-53.80%) ต ่ากว่า และค่า WI (40.20-46.49) สงูกว่า อย่างไรก็ตามค่า HRY ข้าว
นึ่งที่ผลิตจาก FBH (69.79-70.03%) จะมีค่าสงูกว่าข้าวนึ่งที่ผลิตจาก TPP นอกจากนีข้้าวนึ่งที่ผลิตจาก 
FBH จะมีคา่ SEC ต ่ากวา่ข้าวนึง่ที่ผลติจาก TPP อีกด้วย 
 
ค าขอบคุณ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะรูปแบบการไหลของการไหลแบบสองสถานะ
อากาศ-น า้ ในการทดลองนีใ้ช้ทอ่สแตนเลส และมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางภายใน 1 มิลลเิมตร ลกัษณะเป็น
ขดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางขดเกลียว 50 มิลลิเมตร ระยะพิตซ์ 20 มิลลิเมตร ส าหรับรูปแบบการไหลที่
เกิดขึน้จะสงัเกตและบนัทกึภาพด้วยระบบกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบซูมขยาย และมีทิศทางแกนของท่อ
ทดสอบอยู่ในแนวระดบั ซึ่งจากการทดลองพบว่ารูปแบบการไหลมีลกัษณะที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะ
การทดลอง โดยน าผลที่ได้มาสร้างแผนภมูิรูปแบบการไหล ในการทดลองพบเห็นรูปแบบการไหล 4 รูปแบบ 
ได้แก่ slug flow, throat-annular flow, churn flow, annular flow และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการไหล 
จะขึน้กบัความเร็วเฟสของอากาศ-น า้ 
ค าส าคัญ: การไหลแบบสองสถานะ, การไหลในทอ่ขดเกลียว, ขนาดไมโคร 
 

Abstract  
This research is the experimental study of two-phase gas-liquid flow characteristics. Test 

section used in the experiment is a helical stainless-steel tube with diameter of 1 mm, coil diameter 
of 50 mm, and a pitch of 20 mm. The flow visualization, carried out using stereozoom microscope, 
is conducted in order to observe the flow pattern in horizontal orientation. The experimental results 
show that the flow pattern depends on the flow condition. Also, the results are analyzed to develop 
the flow regime map covering slug flow, throat-annular flow, churn flow, and annular flow. The 
regime changes with the phase velocity.   
Keywords: two-phase flow, flow in helical coils, micro-scale channels 
 
บทน า 
  ในปัจจุบนังานวิจยัที่เก่ียวกับการไหลภายในท่อขดเกลียวขนาดเล็กก าลงัเป็นที่นิยมและได้รับ
ความสนใจอย่างมาก เพราะมีขนาดกะทดัรัด น า้หนกัเบา และมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนท่ี
สงู เมื่อเปรียบเทียบกับท่อตรง ท าให้นกัวิจัยหลายๆ ท่านมุ่งเน้น และสนใจกันอย่างมาก เพราะข้อมูล
เหลา่นีย้งัมีอยู่น้อยและน าไปประยกุต์ในการออกแบบเป็นอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพท่ี
สูงได้  ซึ่งปัจจุบนัปัญหาการระบายความร้อนของอุปกรณ์ต่าง ๆได้กลายเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการ
พฒันาเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ต้องการระบายความร้อนในอตัราที่สงูและภายในพืน้ท่ีจ ากดั 
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จากการศกึษางานวิจยัตา่ง ๆ พบวา่งานวิจยัที่เก่ียวกบัการถ่ายเทความร้อนทัง้แบบสถานะเดียว 
และแบบสองสถานะได้รับความนิยมในการวิจยักันอย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะภายในท่อขนาด
ใหญ่ แต่การถ่ายเทความร้อนภายในท่อขนาดเล็กหรือท่อไมโครแชนแนลนัน้ยังมีค่อนข้างน้อย จาก
งานวิจยัหลายๆ ท่านพบว่าการไหลแบบสองสถานะภายในทอ่ สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกวา่การไหล
แบบสถานะเดียว ส าหรับงานวิจยัของ Kaew-On และคณะ (2013) ได้ท าการศกึษาเชิงทดลองเพื่อศกึษา
ค่าความดันสูญเสียของน า้ขณะไหลผ่านท่อกลมขนาดเล็กที่เป็นท่อเส้นตรงและท่อขดเกลียว ซึ่งท่อ
ทดสอบท ามาจากสแตนเลสมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายในของท่อเท่ากับ1.75 มิลลิเมตร ยาว 70 
เซนติเมตร และเส้นผา่นศนูย์กลางของคอยล์ (ทอ่ขดเกลยีว) เทา่กบั 34, 48 และ 61 มิลลเิมตร จากผลการ
ทดลอง สามารถสรุปได้ว่า ค่าความดนัสญูเสียจะสงูขึน้เมื่อค่าเรย์โนลด์นมัเบอร์เพิ่มขึน้ แต่ค่าความดนั
สญูเสยีจะเพิ่มขึน้เมื่ออณุหภมูิ ของสารท างานมีคา่ลดลง สว่นฟลกัซ์ความร้อนไมม่ีผลตอ่การเปลีย่นแปลง
ของค่าความดนัสญูเสีย ส าหรับผลของเส้นผ่านศนูย์กลางของคอยล์ของท่อขดเกลียวพบวา่ ค่าความดนั
สญูเสียมีค่าสงูขึน้เมื่อขนาดของเส้นผ่านศนูย์กลางของคอยล์มีคา่ลดลง Hardik และคณะ (2015) ได้ท า
การวิจยัเพื่อศึกษาอตัราส่วนโค้งของท่อขดเกลียวซึ่งวสัดทุี่ใช้ท าท่อทดสอบคือท่อสแตนเลสมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายในท่อเท่ากับ 13.1, 20, 27.8, 45.6 และ 67 มิลลิเมตร จากผลงานวิจัยสามารถหา
ข้อสรุปได้วา่คา่ความดนัลดในทอ่ขดเกลยีวขึน้อยูก่บัอตัราสว่น ความโค้งของทอ่ขดเกลยีว จะสงัเกตได้วา่
การไหลแบบราบเรียบ และการไหลแบบแปรป่วนนัน้จะ เกิดขึน้ในท่อขดเกลียวมากกว่าท่อตรง  Saisorn 
and Wongwises (2015) ได้มีการทดลองการไหลแบบสองสถานะของน า้-อากาศ เพื่อเก็บผลรูปแบบการ
ไหล ค่า void fraction และความดนัลด ในท่อขนาดไมโครแชนแนล ที่มีทิศทางการไหลในแนวดิ่ง เป็นทอ่ 
fused silica ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.53 มิลลิเมตร ยาว 320 มิลลิเมตร และมีการศึกษา
พฤติกรรมการไหลแบบสองสถานะแบบอะเดียแบติก(adiabatic )ของการไหลขึน้ท่ีมีผลกบัแรงลอยตวั ใน
งานวิจัยนีพ้บรูปแบบการไหลแบบสลกั(slug flow),การไหลแบบโธรท-แอนนิวลา(throat-annular flow),
การไหลแบบเชิร์น(churn flow),การไหลแบบแอนนิวลา (annular flow) และการไหลแบบแอนนิวลา-ริฟวิว
ลิท(annular-rivulet flow) รูปทรงของการไหลแบบสลกั(slug flow) มีรูปร่างผิดปกติ ซึ่งจะแตกต่างจาก
ลกัษณะรูปทรงที่พบในการไหลในแนวระดบั รูปแบบการไหลที่พบ ในการ ทดลองในการไหลขึน้ในแนวดิ่ง
ยงัถกูพบไม่หมด เหมือนการไหลในแนวระดบั ความดนัลดที่ เกิดจาก แรงเสียดทานเพิ่มขึน้เมื่อมีการไหล
แบบเชิร์น(churn flow) แบบปกติในทอ่ นอกจากนีก้ารไหลขึน้ ในแนวดิ่ง สง่ผลให้เกิดความดนัลดมากกวา่
เมื่อเทียบกบัการไหลในแนวระดบั Hongye  และคณะ(2016) บทความนีไ้ด้ศกึษาถึงรูปแบบการไหลของ
อากาศกับน า้แบบอะเดียแบติก การไหลแบบสองสถานะในท่อขดเกลียว 3 ขดซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางของขดเกลียวเท่ากบั 0.2, 0.4, และ 0.8 มิลลิเมตร  ซึ่งพบรูปแบบการไหลในท่อขดเกลียวถึง 6 
รูปแบบและศึกษาอิทธิพลของแรงเหวี่ยงที่มีผลต่อ การกระจายตวัของเฟสแต่ละรูปแบบ มาเปรียบเทียบ
กบัทอ่ตรงเอียงโดยใช้การทดลองเพื่อสร้างแผนท่ีของรูปแบบการไหลขึน้อยูก่บัการทดลองกบัความเร็วเฟส
ของของเหลวตัง้แต ่0.03 ถึง 4.12 เมตร / วินาที และความเร็วเฟสของแก๊สตัง้แต ่0.03 ถึง 16 เมตร / วินาที 
เมื่อเปรียบเทียบแนวนอนกบัทอ่เอียงเส้นตรง พบว่าเมื่อความเร็วเฟสของอากาศค่อนข้างต ่า ลงสง่ผลท า 
ให้เกิดรูปแบบการไหลแบบบลบัล(ีbubbly flow) นอกจากนีย้งัมีการไหลแบบเววี(wavy flow) และการไหล
แบบแอนนิวลา(annular flow) Kumkanya และคณะ(2016)งานวิจัยนีไ้ด้ท าการศึกษาผลกระทบของ
ขดลวดตาข่ายที่มีตอ่ค่าการถ่ายเทความร้อนและค่าตวัประกอบความ เสียดทานในท่อแลกเปลี่ยนความ
ร้อน ทอ่ทดลองท าจากทอ่ทองแดงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางภายใน (D) เทา่กบั 17.5 มิลลเิมตร ความยาว
ช่วงทดสอบ (L) เทา่กบั 650 มิลลเิมตรและพนัขดลวดเพื่อให้ความร้อนอยา่งคงตวั ทดลองที่ช่วงคา่เลขเรย์
โนลด์ 7,000 ถึง 15,000 โดยท าการสอดใส่ขดลวดตาข่ายเข้าไปในท่อตามความยาวทดสอบเพื่อสร้าง
ความป่ันป่วนในท่อ และพิจารณาเปรียบเทียบกับท่อเปล่าที่เง่ือนไขการทดลองเดียวกัน จากผลการ
ทดลองพบวา่ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่สอดใสข่ดลวดตาขา่ยให้ ค่าการถ่ายเทความร้อนสงูกวา่ท่อเปลา่
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ประมาณ 55% อย่างไรก็ตามพบว่าขดลวดตาข่ายท าให้ค่าตวัประกอบความเสียดทานสงูถึง 50% เมื่อ
เทียบกบัทอ่เปลา่ Xiao และคณะ(2018)ได้ท าการศกึษาลกัษณะการตกของแรงดนัการไหลแบบเฟสเดียว
และสองเฟสในหลอดทดลองที่มีเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 12.5 มม. และ 14.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของขดลวดของขดลวดคือ 180, 280 และ 380 มม. และความดนัของระบบอยู่ในช่วงตัง้แต่ 2 ถึง 8 MPa
และ 300–1000 kg / m2 s ในฟลกัซ์มวล ผลการทดลองแบบเฟสเดียวบ่งชีว้่าปัจจยัแรงเสียดทานเพิ่มขึน้
ตามสดัสว่นความโค้ง สว่นแบบสองเฟส multiplier จะมีค่าลดลงเมื่อความดนัในระบบสงูขึน้ ในขณะที่มี
การเปลีย่นแปลงฟลกัซ์มวลและฟลกัซ์ความร้อนไมส่ง่ผลตอ่ multiplier 
 จากการส ารวจงานวจิยั   ของนกัวิจยัหลายๆทา่นพบวา่การไหลในทอ่ขดเกลยีวขนาดไมโครแบบ 
สองสถานะยงัมีข้อมลูเหลา่นีอ้ยูน้่อย และการไหลแบบสองสถานะภายในท่อสามารถถ่ายเทความร้อนได้
ดีกวา่การไหลแบบสถานะเดียว  อีกทัง้การไหลในทอ่ขดเกลยีวท าให้เกิดการไหลที่ป่ันป่วนมากกวา่ท่อตรง 
ดงันัน้จึงได้ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการไหลแบบสองสถานะภายในท่อขดเกลียวขนาดเล็ก เพื่อให้
ทราบข้อมูลและข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึน้ และสามารถน าข้อมลูที่ได้ในงานวิจยันีม้าพฒันาอุปกรณ์ให้มี
สมรรถนะและก้าวทนัตอ่เทคโนโลยีในอนาคต 
 
อุปกรณ์การทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงวงจรการท างานของชดุอปุกรณ์การทดลอง 

 
จากรูปที่ 1 จะแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์การทดลองและวงจรการท างานของการทดลองใน

งานวิจยันี ้โดยกระบวนการท างานของระบบ จะเร่ิมต้นจากป๊ัมลม (Air compressor) จะอดัอากาศผ่าน
อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure regulator) ก่อนที่จะผ่านเข้าไปยังระบบ โดยอัตราการไหลของ
อากาศสามารถวดัและควบคมุได้โดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter) และติดตัง้เกจวดัความดนั (Pressure 
gauge) เพื่ออ่านค่าความดนัของอากาศทีไหลเข้าสู่ระบบ ส าหรับกระบวนการท างานของน า้จะเร่ิมจาก
ป๊ัมของเหลวแบบรีดท่อ (Peristaltic pump) ซึ่งป๊ัมสามารถปรับอตัราการไหลของน า้ได้ จะดดูน า้จากถงั
เก็บน า้สง่เข้าระบบ โดยอตัราการไหลของน า้สามารถหาได้จากการชัง่น า้หนกัของน า้ที่ไหลออกจากระบบ 
ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ โดยใช้เคร่ืองชัง่น า้หนกัแบบดิจิตอล (Electronic Balance) ในการทดลองนีจ้ะใช้
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ห้องผสมแบบสีท่าง (Mixing chamber) เพื่อผสมน า้กบัอากาศเข้าด้วยกนัก่อนที่จะไหลเข้าสูท่่อขดเกลียว
ในช่วง Test section  ซึ่งในช่วง Test section  จะมีการให้ความร้อนด้วยแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC 
Power supply) และจะมีการติดตัง้เทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) ที่ทางเข้า-ทางออก และที่พืน้ผิวท่อ
ด้านนอกในช่วง Test section เพื่อวดัค่าอณุหภมูิ โดยการเก็บค่าอณุหภมูิที่ทางเข้า-ทางออกจะใช้ตวัรับ
สญัญาณความร้อน (Temperature indicator) ในการอ่านค่า  สว่นการเก็บค่าอณุหภมูิที่ผิวท่อด้านนอก
จะใช้ตวัรับข้อมลู (Data logger GL-220) จะบนัทกึข้อมลูลงคอมพิวเตอร์ ในการวดัความดนัในช่วง Test 
section จะติดตัง้อุปกรณ์วัดความดันแบบทรานสดิวเซอร์ (Pressure transducer) ไว้ที่ทางเข้า Test 
section และในสว่นการสงัเกตรูปแบบการไหลจะใช้หลกัการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป (Digital camera 
Sony A5100) โดยการถ่ายภาพที่ท่อเทฟลอน (Teflon tube) บริเวณทางออก Test section จะมีการให้
แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED เพื่อให้ดูรูปแบบการไหลได้อย่างชัดเจน ในการทดลองนีจ้ะเก็บข้อมูลการ
ทดลองเพื่อน าไปค านวณและวิเคราะห์ผลตอ่ไป 
 
แสดงการบอกระยะการติดตัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วง Test section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2 แสดงภาพช่วง Test section และภาพตดัของ Test section 

 
จากรูปที่ 2 จะแสดงภาพช่วง Test section และภาพตดัของ Test section ในงานวิจัยนีจ้ะใช้

ท่อสแตนเลส เกรด 316 (Stainless tube 316) และท่อเทฟลอน (Teflon tube) ซึ่งท่อไมโครแชนแนล 2 
ชนิดมีขนาดเส้นผา่นมีเส้นผา่นศนูย์กลางภายใน 1 มิลลเิมตร หนา 0.68 มิลเิมตร การติดตัง้เทอร์โมคปัเปิล
โดยขัน้ตอนแรกจะน าเทอร์โมคปัเปิลมาแนบเข้ากบัผิวท่อด้านซ้ายและด้านขวา จากนัน้ใช้ท่อหด  (Heat 
Shrinkable tube) สวมแล้วให้ความร้อนให้ทอ่หดรัดตวัเทอร์โมคปัเปิลแนบชิดกบัผิวทอ่ ดงัรูปท่ี จากนัน้ใช้
ปลอกกนัความร้อน (Fiberglass Sleeving) สวมทบัอีกครัง้หนึ่ง แล้วใช้เคเบิลไท (Cable Tie)  รัดให้แนน่
เพื่อไมใ่ห้เทอร์โมคปัเปิลหลดุออกจากผิวทอ่ และมีการหุ้มฉนวนหนา 8 มิลลเิมตรทบัอีกชัน้ 
 
ขัน้ตอนการทดลอง 

มีขัน้ตอนการทดลอง ดงันี ้ตรวจเช็คอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เปิดป๊ัมลม แล
วาล์วอากาศ เพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบ เปิด Peristaltic pump เพื่อป๊ัมน า้เข้าสู่ระบบ เปิดวาล์วที่ 
Pressure regulator ก่อนทางเข้า Air flow meter จากนัน้ปรับ Air flow meter ให้มีอากาศไหลในระบบ
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เล็กน้อย และเปิดวาล์ววดัความดนัของอากาศที่ Pressure gauge ท าการปรับอตัราการไหลของน า้ เปิด 
DC Power supply เพื่อให้ความร้อนแก่ระบบ ตัง้คา่อตัราการไหลของอากาศตามที่ก าหนดไว้ ตัง้คา่อตัรา
การไหลของน า้ และรอให้ระบบคงที่ จากนัน้ท าการชัง่น า้หนกัน า้ที่ไหลออกจากระบบแล้วตรวจสอบดวู่ามี
ค่าเท่ากบัที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งค่าอตัราไหลเชิงมวลที่ต้องการ จากนัน้จึงท าการเก็บข้อมลูของอณุหภูมิที่
อ่านได้จาก Data acquisition system เก็บค่าความดนัของระบบจาก Pressure gauge เก็บค่าอตัราการ
ไหล และชัง่น า้หนกัน า้ที่ไหลออกจากระบบในเวลา 1 นาที สงัเกตรูปแบบการไหลโดยท าการถ่ายภาพการ
ไหลภายในทอ่ด้วยกล้องดิจิตอล 50 ภาพตอ่ 1 คา่ และบนัทกึผล 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 รูปแบบการไหลที่พบเห็นในการไหลภายในทอ่ขดเกลยีว 
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การศึกษาและการวิจารณ์ 
รูปแบบการไหลที่พบในการทดลอง (Flow pattern) จากการเก็บบนัทกึภาพลกัษณะรูปแบบการ

ไหลที่ใช้หลกัการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป (Digital camera Sony A5100) โดยการถ่ายภาพที่ท่อเทฟ
ลอน (Teflon tube) บริเวณทางออก Test section  เพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของรูปแบบการไหลแต่ละ
เง่ือนไขการทดลอง โดยจะบนัทึกภาพ 50 ภาพของแต่ละเง่ือนไขการทดลอง แล้วน ามาวิเคราะห์ว่าเป็น
การไหลแบบใด ซึง้รูปแบบการไหลที่พบเห็นในการทดลองนีโ้ดยเป็นการไหลภายในทอ่ขดเกลยีวขนาดเส้น
ผา่นศนูย์ภายใน 1 มิลลเิมตร พบเห็นทัง้หมด 4 รูปแบบการไหลซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. Slug flow ; เกิดขึน้ที่ความเร็วเฟสของอากาศ (Superficial gas velocity) ค่อนข้างต ่า มี
ลกัษณะฟองยาวที่ไหลไปในทิศทางเดียวกบัการไหล จะมีลกัษณะการไหลของแก๊สที่ยาวสม ่าเสมอคล้าย
กระสนุ โดยเส้นผา่ศนูย์กลางของแก๊สจะเทียบเทา่กบัเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่ 

2. Throat-annular flow ; เกิดเมื่อในช่วงของความเร็วเฟสของของเหลวต ่า การเกิดตัวของ
รูปแบบ throat-annular flow พฒันาจากรูปแบบการไหล slug flow มาชนกันจนเกิดเป็นคอคอด จะพบ
เป็นรูปแบบของแก๊สล้อมรอบด้วยฟิล์มของของเหลวที่ผนงัทอ่ตลอดความยาวทอ่ 

3. Churn flow ; เกิดเมื่อความเร็วของแก๊สสงูมากท าให้ฟองก๊าซแคบลง ไหลไม่เป็นรูปทรงและ
เกิดความป่ันป่วน ท าให้เกิดการแตกตวัขึน้ โดยการเกิดรูปแบบการไหลในลกัษณะนีจ้ะเกิดขึน้ ที่ความเร็ว
ของน า้ และอากาศคอ่นข้างสงู 

4. Annular flow ; โดยจะมีลกัษณะการไหลของของเหลวไหลเป็นชัน้ฟิล์มวงแหวนรอบผนงัท่อ 
โดยความหนาของชัน้ฟิล์มด้านลา่งจะหนากวา่ชัน้บน และอาจมีละอองของของเหลวเคลือ่นที่กระจายอยู่
ในอากาศซึง่เคลือ่นท่ีอยูบ่ริเวณแกนกลางของท่อ 
 
แผนที่รูปแบบการไหล (Flow pattern map) 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงแผนภมูิรูปแบบการไหลภายในทอ่ขดเกลยีว 
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จากรูปที่ 4 แสดงแผนภูมิรูปแบบการไหลภายในทิศทางแกนของท่อทดสอบอยู่ในแนวระดับ  
โดยสร้างขึน้ด้วยเทอมของความเร็วเฟสของอากาศและความเร็วเฟสของน า้ ซึ่งกราฟที่ได้จะแสดงผลของ 
ลกัษณะรูปแบบการไหลที่เกิดขึน้ในช่วงสภาวะต่างๆ ในการทดลองของการไหลภายในท่อขดเกลียวใน
ทิศทางแกนของทอ่ทดสอบอยูใ่นแนวระดบั   แบง่ออกเป็นพืน้ท่ีของช่วงที่เกิดรูปแบบการไหลตามความเร็ว
เฟสของอากาศและ ความเร็วเฟสของน า้ พบว่าในช่วงพืน้ที่ของรูปแบบการไหลที่มีความเร็วเฟสของ
อากาศประมาณ 2-10 m/s และความเร็วเฟสของน า้ประมาณ 0.6-1 m/s คือการไหลแบบสลกั (slug 
flow) ล าดับถัดมาในช่วงของความเร็วเฟสของอากาศประมาณ 2-10 m/s และความเร็วเฟสของน า้ 
ประมาณ 1-1.2 m/s คือช่วงการไหลแบบโธรท-แอนนิวลา(throat-annular flow) ในสว่นของการไหลแบบ
เชิร์น(churn flow) พบในช่วงความเร็วเฟสของอากาศประมาณ 10-13 m/s และความเร็วเฟสของน า้
ประมาณ 0.2-0.9 m/s และในช่วงพืน้ท่ีการเกิดการไหลแบบแอนนิวลา (annular flow) อยูใ่นช่วงความเร็ว
เฟสของอากาศประมาณ 12-12.8 m/s จากกราฟ ผลของรูปแบบการไหลที่เกิดขึน้นัน้ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อความเร็วเฟสของอากาศและความเร็วเฟสของน า้เพิ่มขึน้หรือลดลงซึ่ง อาจเนื่องมาจาก
ผลของแรงเสียดทานของสารท างานที่กระท าต่อผนังด้านในของท่อจึงเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะรูปแบบการไหลที่พบในการทดลอง    

จากการน าข้อมลูรูปแบบการไหลของ Benjawun and Saisorn (2015) ซึง่เป็นการไหลในทอ่ตรง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 mm ในทิศทางการไหลในแนวระดับมาเปรียบเทียบ จากแผนภูมิ
รูปแบบการไหล สงัเกตได้ว่าระหว่างการไหลภายในท่อตรงและท่อขดเกลียว ที่ความเร็วเฟสของน า้และ
อากาศเทา่กนัมีรูปแบบการไหลที่เกิดขึน้ตา่งกนั โดยการไหลภายในทอ่ขดเกลยีวจะพบจ านวนรูปแบบการ
ไหลมากกวา่การไหลภายในทอ่ตรง อาจเป็นเพราะผลของสดัสว่นความโค้งของท่อขดเกลยีวที่สง่ผลท าให้
เกิดการไหลที่ป่ันป่วนมากกว่าท่อตรง ดงันัน้สรุปได้ว่าลกัษณะรูปแบบท่อมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการไหล  
 
สรุป  

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการไหล ของการไหลแบบสองสถานะอากาศ-
น า้ในการทดลองนีใ้ช้ทอ่สแตนเลส  และมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางภายใน 1 มิลลเิมตร เส้นผา่นศนูย์กลาง
ขดเกลยีว 50 มิลลเิมตร ระยะพิตซ์ 20 มิลลเิมตร ซึง่ผลที่ได้จากการทดลองสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.ในการทดลอง พบเห็นรูปแบบการไหล 4 รูปแบบ ได้แก่ การไหลแบบสลกั(slug flow) ,การไหล
แบบโธรท-แอนนิวลา(throat-annular flow),การไหลแบบเชิร์น(churn flow) และการไหลแบบแอนนิวลา
(annular flow) 

2.การเปลีย่นแปลงของรูปแบบการไหล จะขึน้กบัความเร็วเฟสของอากาศ-น า้ 
3.ลกัษณะรูปทรงทอ่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงรูปแบบการไหล   
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บทคดัย่อ  
 งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปรับปรุงการจัดการคลงัสินค้า กรณีศึกษาโรงงานเซรามิค      
จากการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบปัญหาหลกัของคลงัสินค้าคือการสญูเสียเวลาในการ
ค้นหาสินค้าเนื่องมาจากการจัดเรียง และการวางสินค้ารวมกันบนพาเลทท าให้ต้องใช้เวลานานในการ
ค้นหาสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิค อีกทัง้ในการเคลื่อนย้ายกระเบือ้งเซรามิคจากชัน้เพื่อจดัจ าหน่าย
อาจสง่ผลให้เกิดการเสยีหายจากการแตกหกัของกระเบือ้งได้ จากปัญหาดงักลา่วจึงได้ประยกุต์ระบบการ
จดัการคลงัสินค้า หลกัการ ABC Analysis และหลกัการ ECRS เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หลงัการปรับปรุง
พบว่าสามารถจดัเรียงสินค้าโดยการแยกสินค้าเก่าใหม่ได้ ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในการค้นหา
กระเบือ้งเซรามิคบนพาเลทจากเดิม 144.60 วินาที หลงัปรับปรุงเหลือ 36.01 วินาที  สามารถปรับชัน้วาง
จากเดิม 5 ชัน้เป็น 8 ชัน้และลดการแตกเสยีหายของกระเบือ้งเซรามิคได้ถึงร้อยละ 97.67 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ, ระบบการจดัการคลงัสินค้า, หลกัการทางด้านวิศวกรรมอตุสาหการ, การสญูเสีย 
 

Abstract 
This research aims to study the improvement of warehouse management. Case study 

of ceramic factories from the study to analyze the cause of the problem the main problem of the 
warehouse is the loss of time in finding products due to the arrangement. And placing products 
together on pallets makes it take a long time to find ceramic products addition, moving ceramic 
tiles from the floor to distribution may result in damage from fracture of the tiles. As a result of 
this problem, the warehouse management system, ABC Analysis and ECRS principles were 
applied to solve problems. After the improvement, it was found that the product can be arranged 
by separating the old product. As a result, it can reduce the time to search for ceramic tiles on 
pallets from the original 144.60 seconds after being updated to 36.01 seconds. The shelves can 
be adjusted from the original 5 layers to 8 layers and reduce the damage of ceramic tiles by 
97.67 percent. 
Keywords: efficiency increment, warehouse management system, industrial engineering principles, loss 
 
 บทน า  
 ปัจจบุนักระเบือ้งเซรามิคได้ถกูผลติขึน้มาหลายขนาด ซึง่จะถกูจดัเก็บเข้าไปยงัชัน้วางสนิค้า เมื่อ
ปริมาณกระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) ที่เหลอืจากการขายในแตล่ะพาเลทมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ การวาง
กระเบือ้งเซรามิคตา่งชนิด ตา่งส ีตา่งลาย (ขนาดเทา่กนั) มีการวางทบัซ้อนกนั 2 ชัน้ เพื่อเป็นการประหยดั
พืน้ท่ีในการจดัวาง 
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 ในขัน้ตอนการท างานภายในโรงงานเซรามิค หลงัจากพนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ยกพาเลทที่มี
กระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) บนชัน้วางมายงัจดุรวมสนิค้าออกไปจ าหนา่ย พนกังานท่ีจดุรวมสนิค้า ต้อง
ท าการค้นหาสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิค หากต้องการน ากระเบือ้งเซรามิคกลอ่งที่อยู่ด้านลา่งออกมา
จดัจ าหนา่ย ต้องยกกระเบือ้งเซรามิคด้านบนลงก่อน ท าให้ใช้เวลาในการหยิบสนิค้าออกมาจดัจ าหนา่ยใช้
ระยะเวลานานและเกิดการแตกเสียหายของกระเบือ้งเซรามิค ที่เกิดจากความผิดพลาดในการยกของ
พนกังานท่ีจดุรวมสนิค้า 
 จากปัญหาดงักลา่วเพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพของคลงัสนิค้า ได้ท าการระบวุตัถปุระสงค์เพื่อ
ศึกษาและปรับปรุงการออกแบบชัน้วางสินค้าและการจัดวางสินค้าบนพาเลท โดยมีการประยุกต์ใช้
หลกัการทางวิศวกรรมอตุสาหการคือหลกัการ ECRS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลงัสินค้า การแก้ปัญหา
ดังกล่าวจะส่งผลให้ใช้เวลาในการค้นหากระเบือ้งเซรามิคบนพาเลทลดน้อยลง และยังเป็นการเพิ่ม
ประสทิธิภาพของคลงัสนิค้าอีกด้วย 
 
วิธีการศึกษา  
 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษาเฉพาะในสว่นของการจดัเรียงสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิค 
(ที่เป็นเศษ) จากการศึกษาขัน้ตอนการด าเนินงานทัง้การรับและการจ่ายภายในคลังสินค้าประเภท
กระเบือ้งเซรามิคนัน้พบว่ามีการจดัเรียงสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิค  (ที่เป็นเศษ) ไว้ในชัน้วางสินค้า
รวมกนัไมม่ีการคดัแยกการจดัเก็บแตล่ะขนาด ท าให้กระเบือ้งเซรามิคที่มีอตัราการจ่ายสนิค้าสงูสดุต้องไป
เก็บไว้ยงัด้านหลงั ได้ท าการรวบรวมข้อมลูอตัราการจ่ายสนิค้าดงัแสดงใน Figure 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Graph showing the rate of payment of ceramic tiles (which are scrap 
 
 จากกราฟ Figure 1 ได้เร่ิมท าการแก้ไขการปรับชัน้วางบนพาเลท โดยพิจารณาปรับปรุง
กระเบือ้งเซรามิคขนาดที่มีอตัราการจ่ายสินค้าสงูที่สดุคือขนาด 12x12 นิว้ จากการรวบรวมข้อมลูชัน้วาง
สินค้าภายในโรงงานเซรามิคพบวา่ชัน้วางสินค้าเดิมมีการวางสงู 5 ชัน้ สามารถวางได้ทัง้หมด 60 พาเลท
ดงัแสดงใน Figure 2 
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Figure 2 Original ceramic tile shelves. (5 floors) 

 
 จากข้อมลูทางด้านการจดัวางสนิค้าแบบเดิมที่ท าให้เกิดปัญหาดงัที่กลา่วมานัน้ ได้ท าการ
ออกแบบในรูปแบบของชัน้วางสนิค้า โดยอาศยัหลกัการทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยใช้หลกัการ Statics 
โดยออกแบบชัน้วางสนิค้าสงู 4.50 เมตร ชัน้ท่ี 1,2 สงู 0.92 เมตร ชัน้ท่ี 3 สงู 1.20 เมตร ชัน้ท่ี 4 สงู 0.62 
เมตร และชัน้ท่ี 5 สงู  0.84 เมตร วดัจากความสงูตอ่จากชัน้กอ่น ดงัแสดงใน Figure 3 

Figure 3 The height of each floor of the original shelf. (5 layers) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 หลงัจากออกแบบชัน้ใหม่โดยใช้หลกัการ ECRS มาช่วยในการออกแบบปรับปรุงแก้ไขขัน้ตอน
การท างาน โดยอ้างอิงตามกระเบือ้งเซรามิคขนาด 12x12 นิว้ ที่เร่ิมต้นความสงูของชัน้ที่ความสงู 0.6-
0.75 เมตร ดงัแสดงใน Figure 4 

Figure 4 New shelf height. (8 floors) 
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 จากการออกแบบชัน้วางสนิค้าใหมท่างผู้วิจยัได้มีการค านวณการรองรับน า้หนกัของชัน้วางแบบ
ใหม่ โดยค านวณอ้างอิงจากกระเบือ้งเซรามิคขนาด 12x12 นิว้ ที่มีอัตราการจ่ายสินค้าสูงที่สุดและมี
น า้หนกักระเบือ้งเซรามิคบนพาเลท 1,636.40 กิโลกรัม 
 พบว่าหลงัจากปรับปรุงชัน้วางสินค้าใหม่ได้มีการค านวณการรองรับน า้หนกัของเสาและคาน
ของชัน้วางในเกณฑ์ที่ปลอดภยัสามารถใช้งานได้จริง โดยทางผู้ วิจยัได้มีการประยกุต์ใช้งานจริงภายใน
โรงงานเซรามิค แสดงการปรับปรุงดงัรูป Figure 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 5 New shelf height. (8 floors) 
 
 จากการค านวณการรองรับน า้หนักในแต่ละชัน้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลงั
ปรับปรุงชัน้วางสินค้าการเปรียบเทียบแบบเดิมและแบบใหม่ โดยชัน้ที่ 1 ไม่น ามาคิดการรับน า้หนัก
เนื่องจากเป็นสว่นพืน้ ไม่ได้อยู่ในสว่นของชัน้วางในแตล่ะชัน้ ซึ่งของเดิมมีการจดัชัน้วาง 5 ชัน้ ของใหมม่ี
การจดัชัน้วาง 8 ชัน้ การรองรับน า้หนกัของชัน้แตล่ะชัน้สามารถรับน า้หนกัได้มากที่สดุ 2,500 กิโลกรัม ดงั
แสดงใน Table 1 
Table 1 Table showing the weight support of ceramic tiles, size 12x12 inches (Kg) 

Floor Original arrangement  New arrangement Weight gain 
1 Free Free Free 
2 2,191.86 1,100.93 2,500 
3 2,191.86 1,100.93 2,500 
4 1,100.93 1,100.93 2,500 
5 3,262.50 1,100.93 2,500 
6   1,100.93 2,500 
7   1,100.93 2,500 
8   2,191.86 2,500 
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การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการค้นหาสนิค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) บนชัน้วาง 
 หลงัจากท าการทดลองปรับชัน้วางสนิค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิคแล้ว สง่ผลให้ต้องมีปรับระบบ
การจดัวางกระเบือ้งเซรามิคเพื่อให้สามารถจดัเก็บยงัชัน้วางสนิค้าที่ได้ท าการออกแบบใหม ่ได้ประยกุต์ใช้
หลกัการ ECRS ในการจดัวางสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิคบนพาเลทใหม่ ได้ท าการติดตามผลเวลาที่
ใช้ในการค้นหาสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิคบนพาเลท พบว่าการจดัวางใหม่สามารถลดเวลาในการ
ค้นหาสินค้าได้ เนื่องจากการวางรูปแบบเดิมเป็นการวางซ้อนกนั 2 ชัน้ท าให้เสียเวลาในการยกกระเบือ้ง
เซรามิคด้านบนลงก่อน ถึงจะหยิบกระเบือ้งเซรามิคที่อยูด้่านลา่งได้ท าให้สญูเสียเวลา รูปแบบการจดัวาง
แบบเก่าและแบบใหม่แสดงดงัรูป Figure 6 และผลการทดสอบเวลาในการค้นหาสินค้าก่อนและหลงั
ปรับปรุงชัน้วางสนิค้าแสดงดงัตาราง Table 2  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 6 Comparison of ceramic tile placement on pallets original and new. 

 
Table 2 Comparison table of ceramic tile placement on pallets Original and new 

Average time to find ceramic tiles on pallets (seconds) Decrease percentage Original arrangement New arrangement Time reduced 
144.6 36.01 108.59 75.1 

  
 จากการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการข้างต้น ส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดจากการแตกหักของ
กระเบือ้งเซรามิคลดน้อยลง ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัท าการปรับปรุงตลอดระยะเวลา  6 
เดือน ดงัแสดงใน Table 3 
 
Table 3 The table shows the comparison of breakage of ceramic tile products. 

Breakage of ceramic tile products (which are scrap) on pallets 
Traditional ceramic tile placement (2 Layer) New ceramic tile placement (1 Layer) 

Month 
(2018) 

Number breakage ceramic 
(pieces) 

Month 
(2019) 

Number breakage ceramic 
(pieces) 

January  36 September 1 
February  19 October 0 

March  15 November 2 
April 15 December 0 
May 20 January 0 
June 24 February 0 
Total 129 Total 3 

 

Traditional ceramic 
tile arrangement 

New ceramic tile 
arrangement 
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 จากการปรับปรุงทัง้กระบวนการท าให้พบว่าระบบการจัดการคลงัสินค้ามีประสิทธิภาพสงูขึน้
เนื่องจากสามารถลดปัญหาในการค้นหาสินค้าไม่เจอ และสามารถลดปัญหาการแตกหกัของกระเบือ้ง
เซรามิคลงได้ โดยข้อมลูก่อนและหลงัปรับปรุงของทางด้านเวลาในการค้นหาสนิค้าและความเสยีหายจาก
การแตกหกัของกระเบือ้งเซรามิค ดงัแสดงใน Figure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 The bar chart shows the comparison before and after the update. 
 
สรุป  
 จากการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูของปัญหาจากกระบวนการท างานภายในคลงัสินค้าของ
โรงงานเซรามิค พบว่าปัญหาที่เกิดขึน้หลกัๆ มีด้วยกัน 2 ปัญหา คือ ปัญหาการจัดเรียงสินค้าประเภท
กระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) ไว้ในชัน้วางสินค้า ที่ไม่มีแยกประเภทของสินค้าเก่าและใหม ่และปัญหาที่
สองการจดัวางกระเบือ้งเซรามคิ (ที่เป็นเศษ) บนพาเลท ที่มีการวางซ้อนกนั 2 ชัน้ ท าให้ใช้เวลานานในการ
ค้นหาและหยิบสนิค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) โดยการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาทัง้ 2 ปัญหา
นัน้ ได้น าหลกัการทางวิศวกรรมอตุสาหการมาประยกุต์ใช้ โดยมีการจดัเรียงกระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) 
ได้ใช้หลกัการ ECRS ในการแก้ปัญหา นอกจากนีย้งัมีการเรียงขนาดของกระเบือ้งเซรามิค (ที่เป็นเศษ) 
ตามอตัราการจ่าย ส าหรับปัญหาที่ 2 นัน้ ได้มีการปรับลดชัน้กระเบือ้งเซรามิคบนพาเลท ให้เหลือเพียง 1 
ชัน้ และปรับเพิ่มจ านวนชัน้วางสินค้าจาก 5 ชัน้เป็น 8 ชัน้ ผลจากการด าเนินการแก้ปัญหา พบวา่ สามารถ
ค้นหาสินค้าประเภทกระเบือ้งเซรามิคบนพาเลทได้เร็วกว่าแบบเดิมโดยลดลงจาก 144.6 วินาที เหลือ 
36.01 วินาที คิดเป็นร้อยละ 75.1 โดยที่จ านวนของสินค้ายังมีปริมาณในการจัดเรียงเท่าเดิม ทัง้ยัง
สามารถลดการแตกเสยีหายจาก 129 กลอ่ง เหลอื 3 กลอ่ง คิดเป็นร้อยละ 97.67  
 
ค าขอบคุณ  
 งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ ดแูลเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดี
จากทกุฝ่าย โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ สวุรรณรังษี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั ที่ท่านได้
กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการศึกษา
ค้นคว้า ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าวิจัยตัง้แต่เ ร่ิมท าวิจัยฉบับนีจ้นส าเร็จ ขอกราบ
ขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้ 
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บทคัดย่อ  

ปัจจุบนัธุรกิจโลจิสติกส์และการน าเข้าสง่ออกได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในอตุสาหกรรมยานยนต์      
มากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าชิน้สว่นยานยนต์ให้กบัผู้ประกอบชิน้สว่น หรือสง่ออกชิน้สว่นท่ีประกอบ
แล้ว โดยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้การแข่งขนัด้านต้นทุนและการบริการหลงัการขายจึงเป็น
เร่ืองส าคัญ งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณต้นทุนของการให้บริการหลงัการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ชิน้ส่วนยานยนต์ ในส่วนของการรับคืนผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
ผลการวิจยัพบวา่ ต้นทนุการบริการรับคืนชิน้สว่นยานยนต์ประเภทชิน้สว่นโลหะ มีต้นทนุสงูมากกวา่ต้นทุน
การรับคืนชิน้ส่วนประเภทพลาสติก  นอกจากนีผ้ลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปขยายผลเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญของการให้บริการเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดต้นทุนการบริการดังกล่าว เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการที่อาจเป็นสาเหตุหลกัของการส่งผลให้เกิดการรับคืนชิน้ส่วนยานยนต์  คาดว่าจะ
สามารถน าไปสู่การลดความเสี่ยงของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าวในการที่ต้องชดเชยหรือเปลี่ยน
ชิน้สว่นให้แก่ลกูค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าที่ท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพครบตามค าสัง่ซือ้
และลดเวลาในการรอคอย 
ค าส าคัญ: การคิดต้นทนุกิจกรรม, การประมาณต้นทนุ, การรับคืนชิน้สว่น, การคิดต้นทนุการบริการ, ชิน้สว่นยานยนต์  
 

Abstract  
At present the logistics and import-export business has played an important role in the 

automotive industry. The imported and exported automotive parts evidently tend to increase 
overtime. The competitiveness is mainly focused on cost and after-sales service. The objective of 
this research is to estimate cost of after-sales service; returned automotive parts by applying 
Activity-based Costing (ABC) method. The results reveal the service costs of the returned metal 
parts are higher than of the returned plastic parts. In addition, they also reveal the potential for 
further improvement by performing the prioritization of the returned service costs and searching 
for the root-causes of the returned parts. As a consequence, the risk of the responsibility of part 
compensation is also expected to reduce and to enhance the customer satisfaction with respect 
to quality of part purchasing and on time delivery.  
Keywords: activity-based costing, automotive parts, cost estimation, returned parts, service costing  
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บทน า  
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึน้ของการแข่งขัน 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตแบบลีน การมุ่งเน้นลกูค้ารูปแบบการบริหารองค์กร
แบบใหม่ และการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงปัจจัยด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการจดัการด้านต้นทนุในการประยกุต์เทคนิคในการจดัการต่างๆ เช่น การบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์โซ่อปุทาน การคิดต้นทนุและการจดัการต้นทนุตามกิจกรรม การวิเคราะห์ธุรกิจ
การจดัการคณุภาพโดยรวม และการจดัการความเสี่ยงองค์กร เป็นต้น ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการ (Blocher et 
al., 2019)  การคิดต้นทนุตามกิจกรรม (Activity Based Costing, ABC) เป็นวิธีการจดัสรรต้นทนุทางอ้อม
หรือค่าใช้จ่ายการผลิตส าหรับการผลิตสินค้า/บริการ  โดยพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย (Cost 
driver) ที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายการผลิตในระดบักิจกรรม  ทัง้นีม้ีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึน้ในการ
ผลิตอย่างละเอียด ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทนุถกูใช้เป็นฐานในการจดัสรรต้นทนุไปยงักิจกรรม 
และจากกิจกรรมไปยงัสินค้า/บริการ ดงันัน้สินค้า/บริการที่มีการใช้ระดบัของปัจจยัสงูจะได้รับการจดัสรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตในระดบัของกิจกรรมสงูตามพฤติกรรมของต้นทุน ท าให้การคิดต้นทุนสินค้า/บริการ 
ด้วยวิธี ABC มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือมากกว่าวิธีการดัง้เดิมที่จัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตคิ ดเป็น
อตัราสว่นตามต้นทนุทางตรง หรือใช้ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคา่ใช้จ่ายการผลิตไมก่ี่ปัจจยั เช่น จ านวนชัว่โมง
การท างานของแรงงานทางตรงหรือเคร่ืองจกัร ต้นทนุวตัถดุิบทางตรง หรือต้นทนุแรงงานทางตรง เป็นต้น 
ในการจดัสรรค่าใช้จ่ายการผลิตไปยงัสินค้า/บริการ นอกจากนีก้ารประยกุต์วิธีการ ABC ยงัสามารถช่วย
การลดต้นทนุ การปรับปรุงความสามารถในการท าก าไร และการปรับปรุงความสามารถในการด าเนินงาน 
เป็นต้น (Al-Saidi and Gowda, 2014) ตัวอย่างการประยุกต์ในภาคการผลิต เช่น โรงงานแต่งแร่ 
(Yanpirat and Choatheitmanut, 2014) ผู้ ผลิตชิน้ส่วนจักรยาน (Lu et al., 2017) และผู้ ผลิตกาแฟ 
(Almeida and Cunha, 2017) ในสว่นของภาคบริการนัน้ Chea (2011) ได้มีการทบทวนท่ีมาของวิธี ABC 
ซึ่งได้มีน ามาใช้ในภาคการผลิตก่อนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาของระบบการคิดต้นทนุแบบ
ดัง้เดิม ซึ่งไม่สามารถระบตุ้นทนุที่แท้จริงและถกูต้องของแต่ละกระบวนการได้ แต่ในสว่นของภาคบริการ
นัน้ยงัไม่นิยมใช้มากนกั จึงได้รวบรวมและสรุปข้อมูลการคิดต้นทุนของภาคบริการว่า สามารถน าระบบ
การคิดต้นทนุตามกิจกรรมมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อหาต้นทนุที่แท้จริงของภาคบริการได้ และช่วยในเร่ืองของ
การตัดสินใจบนพืน้ฐานของข้อมูลด้านต้นทุนที่ถูกต้องและแม่นย า Coskun and Yilmaz (2013) ได้
ประยกุต์และเสนอวิธี ABC ส าหรับงานด้านการบริการ โดยให้ความส าคญักบัการสง่มอบต้นทนุทางอ้อม
ไปยงักิจกรรมการบริการ ในขัน้การค านวณต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรม เนื่องจากในภาคบริการนัน้มี
ความซบัซ้อนมากกวา่การผลติ เพราะไมม่ีผลลพัธ์ในเชิงกายภาพ นอกจากนี ้Haladu (2016) ได้สรุปจาก
การวิเคราะห์งานวิจยัที่มีการประยกุต์วิธีABCในภาคบริการว่า ควรต้องได้รับการพฒันาและประยกุต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ถือว่าทนัสมยัที่สดุในการคิดต้นทุน ถึงแม้ว่าวิธีABC 
จะมีลกัษณะเหมาะกบัอตุสาหกรรมภาคการผลติมากกวา่ภาคบริการ แตส่ามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
คิดต้นทนุของการให้บริการเพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

นอกจากการประยุกต์วิธี ABC ส าหรับการให้บริการลูกค้าสามารถจัดเป็นโซ่อุปทานใน
ระดบักลางน า้ของอตุสาหกรรมการบริการแล้ว ยงัสามารถประยกุต์ใช้ในระดบัท้ายน า้ของอตุสาหกรรม
การบริการได้เช่นกนั  โดย Zhang (2012) ได้มีการจดัการกบัข้อร้องเรียนเพื่อซอ่มผลิตภณัฑ์ (Repaired) 
การทดแทน (Replaced)  การรับคืน (Returned) และการเสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดีในการติดต่อกับ
ลกูค้า กิจกรรมดงักลา่วมีทรัพยากรที่ใช้ในการบริการหลงัการขาย เช่น เงินเดือนพนกังานและสวสัดิการ 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  โดยสามารถใช้วิธี ABC ได้ ทัง้นีง้านวิจยัไมไ่ด้อธิบายถึงวิธีการเลอืกหรือก าหนด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทุน เพียงแต่ได้ยกตวัอย่างกิจกรรมของส่วนบริการหลงัการขาย โดย
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ก าหนดปัจจยั ให้สอดคล้องกบักิจกรรม เช่น  กิจกรรมการบ ารุงรักษาจะใช้จ านวนครัง้ของการซ่อมบ ารุง
เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทนุ ดงันัน้ขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัคือการเลอืกและก าหนดปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อระดบัของต้นทนุ ซึ่งเป็นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของต้นทนุ  หากท าการเลือกปัจจยัถกูต้อง
จะท าให้สามารถควบคมุต้นทนุเพื่อน าไปสูก่ารเข้าถึงต้นทนุท่ีถกูต้อง มีความนา่เช่ือถือสงู  Toompuu and 
Polajeva (2014) ได้รวบรวมการศกึษาเก่ียวกบันิยามและเกณฑ์ในการเลอืกตวัปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ระดบั
ของต้นทนุ ปัจจยัดงักลา่วเป็น ดชันี เหตกุารณ์ หรือสมัประสิทธ์ิ ท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทนุ มีหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการเลอืกและระบตุวัปัจจยั คือ ต้องสามารถระบใุช้และท าความเข้าใจได้งา่ย มี
ความสมัพันธ์โดยตรงกับค่าใช้จ่ายทางอ้อม มีอิทธิพลเชิงบวกหรือลบต่อพนักงาน โดยใช้กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั โดยใช้การตัง้ค าถามที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัต้นทนุ สง่ให้มหาวิทยาลยัใน
ประเทศต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทนุและจ านวนท่ี
เหมาะสมของตวัปัจจยั แต่ไม่ได้แสดงวิธีการและที่มาของเลือกหรือระบปัุจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัต้นทนุ 
ในการค้นหาหรือก าหนดตวัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทุนไม่ได้มีการก าหนดโดยความเช่ียวชาญ
ของผู้ เช่ียวชาญในการตัดสินใจเท่านัน้ (Judgment) แต่มีการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเข้ามาในการ
คัดเลือก ขณะที่ Jari (2014) ได้มีการใช้วิธีสมการการถดถอย (Simple Linear Regression) มาใช้กับ
กรณีศึกษาของธุรกิจซือ้มาขายไป เพื่อคดัเลือกปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทุนโดยมีขัน้ตอนหลกั
ดงันี ้เมื่อตัง้สมมติฐานของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัต้นทนุแล้ว และรวบรวมข้อมลูในอดีตที่มากพอ จะ
ท าการออกแบบการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธ์ของตวัผลกัดนัต้นทนุเละต้นทนุด้วยวิธีสมการการถดถอย
แบบง่าย และวิธีสมการถดถอยหลายตวัแปร จากนัน้จึงสรุปผลการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าวิธี ABC ได้เร่ิม
ถกูน ามาใช้อยา่งในภาคบริการ เช่น ภาคการศกึษา  การขนสง่ โลจิสติกส์ แตใ่นสว่นของภาคเฉพาะอย่าง
อตุสาหกรรมยานยนต์ยงัไม่มีการประยกุต์ใช้ โดยเฉพาะกิจกรรมเฉพาะของภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ที่
เกิดขึน้จริงหลงัการสง่มอบชิน้สว่นยานยนต์ในลกัษณะการบริการ หลงัการขาย  ดงันัน้การวิเคราะห์ต้นทนุ
ของการให้บริการหลงัการขายของภาคบริการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างถูกต้อง และน่าเช่ือถือของ
ข้อมลูต้นทนุ และคาดวา่จะเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ให้บริการ 

กรณีศึกษา: บริษัทน าเข้าส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ โดยมีการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า การน าเข้า
ชิน้สว่นยานยนต์จากต่างประเทศหรือสง่ออกชิน้สว่นที่ผลิตภายในประเทศไปยงัต่างประเทศ จากนัน้ท า
การสง่มอบให้กบัลกูค้า  มีโซ่คณุค่าท้ายน า้ของธุรกิจคือ การให้บริการหลงัการสง่มอบผลิตภณัฑ์ชิน้สว่น
ยานยนต์ซึ่งเป็นลกัษณะหนึ่งของการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลกูค้า (Customer Focus) ในสว่นของการรับ
คืนสินค้าที่พบปัญหาหรือไม่ได้มาตรฐานนัน้ มีปริมาณการรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน ที่มีแนวโน้มสงู
และเพิ่มขึน้ทกุปี คิดเป็นมลูค่าของต้นทนุสินค้าที่มีการรับคืนเทียบกบัต้นทนุยอดขายของผลิตภณัฑ์ตอ่ปี
ในอตัราส่วนหนึ่งในสามของยอดขาย ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในเร่ืองของผลก าไร รวมถึงต้องแบกรับ
ความเสีย่งในการรับผิดชอบความเสยีหายไว้ก่อน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ กิจกรรม
ในขัน้ตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่เกิดหลงัจากการส่งมอบสินค้า เช่น กิจกรรมการแจ้งปัญหาคุณภาพไปยงั
ผู้ผลิต กิจกรรมการชดเชยโดยการเปลี่ยนสินค้า การด าเนินการสง่ตวัอย่างสินค้ากลบัไปยงัผู้ผลิตเพื่อหา
วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา เนื่องจากบริษัทกรณีศกึษายงัไมม่ีระบบการคิดต้นทนุของงานบริการรับคืน
ผลิตภณัฑ์ ท าให้ไม่ทราบต้นทุนที่เกิดขึน้จากกิจกรรมดงักล่าวซึ่งเป็นต้นทุนของกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม (Non-value added activity)  ดงันัน้การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประมาณต้นทุนการรับคืน
ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นยานยนต์หลงัการสง่มอบที่น าเข้าและสง่ออกทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
คาดว่าจะสามารถน าต้นทนุกิจกรรมที่ได้ไปสูก่ารปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรและส าหรับผู้ผลิต/ผู้
สง่มอบชิน้สว่นยานยนต์ รวมถึงคาดวา่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการ
รับคืนผลติภณัฑ์ตอ่ไป 
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วิธีการศึกษา  
วิธีการศกึษาสามารถแบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดชนิดของการให้บริการรับคืนสินค้า โดยการวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการหลงัการ

ขายของบริษัทกรณีศกึษา 
2. วิเคราะห์กิจกรรมทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการรับคืนสินค้า ในการวิเคราะห์กิจกรรมทัง้หมด จะ

แบง่เป็นกิจกรรมหลกัตามหนว่ยงานการท างาน และกิจกรรมยอ่ยที่เกิดขึน้จริงตามการปฏิบตัิงาน เร่ิมจาก
การใช้การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) เพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกบัห่วงโซ่คณุคา่ (Value chain) ในสว่นของการให้บริการในกระบวนการรับคืนสินค้า จากนัน้ท าการ
วิเคราะห์ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลกัตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยวิธีการสมัภาษณ์หัวหน้าแผนกของ
หน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง และการใช้แบบสอบถามพนักงานเพื่อค้นหากิจกรรมย่อยตามขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานจริงส าหรับแตล่ะหนว่ยงานอยา่งละเอียด  

3. รวบรวมต้นทุนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม การวิเคราะห์พิจารณาเฉพาะต้นทุนทางตรงของ
กิจกรรมหลกัทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการรับคืนสินค้า เท่านัน้ โดยต้นทนุทางตรงจะมีความสมัพนัธ์หรือระบุ
ได้วา่เป็นต้นทนุของกิจกรรมหลกัดงักลา่ว จากนัน้ท าการวิเคราะห์ลกัษณะข้อมลูจ าแนกตามต้นทนุแต่ละ
ประเภท โดยรวบรวมข้อมลูทางบญัชีจากงบก าไรขาดทนุ และบญัชีแยกประเภท ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

4. จัดสรรต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนสู่กิจกรรมหลกั โดยสร้างตารางเมตริกซ์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
กิจกรรมหลกัและต้นทนุแตล่ะรายการ จากนัน้ก าหนดปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ระดบัของต้นทนุทรัพยากร หรือ
ใช้แบบสดัส่วนของการท างานที่เก่ียวข้อง หรือปริมาณการใช้ทรัพยากร เพื่อการจัดสรรต้นทุนไปยัง
กิจกรรมหลกัของหนว่ยงาน โดยก าหนดให้เป็นการจดัสรรในระดบัท่ี 1  

5. จัดสรรต้นทุนจากกิจกรรมหลกัสู่กิจกรรมย่อย เป็นการจัดสรรในระดบัที่ 2 กรณีที่กิจกรรม
หลกัมีกิจกรรมเดียว ต้นทนุของกิจกรรมหลกัจะถกูจดัสรรโดยตรงไปยงักิจกรรมยอ่ย แตถ้่ากิจกรรมหลกัมี
หลายกิจกรรมย่อย จะใช้ตวัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัของต้นทุน การจัดสรรตามค่าสดัส่วนการท างาน
ของกิจกรรมที่เก่ียวข้อง หรือปริมาณการใช้ทรัพยากร เป็นฐานในการจดัสรรต้นทนุ   

6.  จดัสรรต้นทนุกิจกรรมย่อยลงสูง่านบริการการรับคืนสินค้าแต่ละประเภท เป็นการจดัสรรใน
ระดบัท่ี 3   โดยฐานท่ีใช้ในการจดัสรรคือ ระดบัของปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ระดบัของต้นทนุกิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรม ทัง้นีก้ารก าหนดปัจจยัที่ใช้เป็นฐานในการจดัสรรต้นทนุใช้วิธีการระดมสมองจากผู้ เช่ียวชาญ และ
วิเคราะห์ความสมัพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อคัดเลือกปัจจัยที่มีความเหมาะสม จากนัน้
ค านวณอัตราต้นทุนกิจกรรมย่อย โดยน าต้นทุนในแต่ละกิจกรรม หารด้วยปริมาณการใช้ปัจจัยตาม
กิจกรรม ดงัแสดงในสมการท่ี (1) 

อตัราสว่นต้นทนุกิจกรรม =      
คา่ใช้จา่ยในแตล่ะกิจกรรม

ปริมาณการใช้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัต้นทนุกิจกรรม
                (1) 

 
 7. ค านวณต้นทนุรวมของการบริการรับคืนสินค้าแต่ละประเภท โดยการประยกุต์วิธีการสร้าง

ตารางเมตริกซ์ความสมัพันธ์ระหว่างกิจกรรมย่อยและงานบริการรับคืนสินค้าแต่ละประเภท จากนัน้
ค านวณหาต้นทนุกิจกรรม ดงัความสมัพนัธ์ในสมการท่ี (2) 
 

ต้นทนุการบริการรับคืนสนิค้าแตล่ะประเภท = (อตัราสว่นต้นทนุกิจกรรม) x (ระดบัการใช้
ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ต้นทนุกิจกรรมของงานบริการรับคืนสนิค้าที่เกิดขึน้จริง)    

(2) 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
การก าหนดชนิดของการให้บริการรับคืนสนิค้า พิจารณารูปแบบของการรับคืนผลติภณัฑ์ชิน้สว่น

ยานยนต์ของบริษัทกรณีศกึษา พบวา่มีรูปแบบตามลกัษณะงานจริงทัง้หมด 6 รูปแบบ ดงัตารางที่ 1 
 

Table 1 Service types 
1. Returned automotive parts for metal  material without compensation  
2. Returned automotive parts for plastic material without compensation 
3. Returned automotive parts for metal material with replacement parts 
4. Returned automotive parts for plastic material with replacement parts 
5. Returned automotive parts for metal material with compensation by money 
6. Returned automotive parts for plastic material with compensation by money 

 
การวิเคราะห์กิจกรรมทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการรับคืนสินค้า  มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ 5 

หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานประกันคุณภาพ หน่วยงานการตลาด หน่วยงานขาย หน่วยงานบญัชี และ 
หน่วยงานการเงิน สามารถแยกเป็นกิจกรรมหลกัได้ 10 กิจกรรม และ กิจกรรมย่อย 27 กิจกรรม ซึ่งมี
ต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงัตารางที่ 2 

 
Table 2 Costs Classified by Category 

Cost Category Cost (Bath) 
1 Salary of Quality Assurance department 3,846,018.75 
2 Salary of Quality Marketing department 254,400.00 
3 Salary of Quality Administration department 254,400.00 
4 Salary of Quality Accounting department 254,400.00 
5 Salary of Quality Financial department 254,400.00 
6 Rent car and fuel 310,708.40 
7 Depreciation(for car) 227,620.11 
8 Phone expense 175,810.15 
9 Calibration expense 45,000.00 
10 Depreciation(for measurement tool) 4,623.75 
11 Warehouse Fee 342,144.00 
12 Transportation for replacement  30,000.00 
13 Sorting Expense 1,295,586.27 
14 Shipping expense (for sample and document) 43,958.29 
15 Document expense 11,421.92 
16 Computer expense 44,959.10 

  
ระดบัการจัดสรรต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนไปยงักิจกรรมหลกั และการจัดสรรต้นทุนของกิจกรรม

หลกัไปยงักิจกรรมย่อย และต้นทุนของกิจกรรมย่อยสู่การบริการรับคืนสินค้า มีรายละเอียดขัน้ตอนดงั
แสดงในภาพท่ี 1 
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 Figure 1 Cost Allocation level 
 
จากขัน้ตอนที่ 6 โดยใช้ข้อมลูต้นทนุและระดบัของปัจจยัที่เก่ียวข้อง ส าหรับรอบระยะเวลาการ

ด าเนินงาน ปี 2561 สามารถสรุปปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ระดบัของต้นทนุกิจกรรม และอตัราต้นทนุของแตล่ะ
กิจกรรมยอ่ย รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 3 
 
Table 3 Assignment of cost by cost driver and activity rate 

Main Activity Detailed Activity   Cost Driver Activity rate  
A1 Inform information  
to supplier    

A1-1 Inform information to  
         supplier 

The number of information  498.41 

 A1-2 Gather document claim  The number of information  498.41 
A2 Check the   
problem          

A2-1 Preparation  
         measurement tool 

The number of preparation 839.60 

 A2-2 Travel to  
         customer/supplier 

Distance  43.59 

 A2-3 Check actual part  The number of checking 412.29 
 A2-4 Receiving sample        The number of receiving 473.16 
A3 Return sample part 
to supplier 

A3-1 Packing sample part The number of packing 111.81 

 A3-2 Return sample part The number of return 133.36 
 A3-3 Receiving sample part The number of received 228.10 
 A3-4 Sending sample part The number of sending 436.84 
A4 Sorting A4-1 Inform detail sorting The number of information 988.75 
 A4-2 Identify sorting to WH The number of identify 988.75 
 A4-3 Conclude result  The number of conclusion 13395.80 
 A4-4 Inform result  The number of information 988.75 
A5 Analysis report     A5-1 Analysis report The number of analysis 565.95 
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 A5-2 Sending report to  
         customer 

The number of sending 121.35 

 A5-3 Travel to customer  Distance 36.47 
A6 Checking stock     A6-1 Check quantity goods The number of checking 405.79 
 A6-2 Check date and time  The number of checking 405.79 
A7 Replacement part A7-1 Inform date/time to WH The number of information 300.46 
 A7-2 Issue document  to WH The number of issuing 206.42 
A8 Issue document A8-1 Issue credit note/  

         debit note           
The number of issuing 166.17 

 A8-2 Sending document The number of sending 226.69 
A9 Check accounting      A9-1 Record account  

         information 
The number of record 278.38 

 A9-2 Checking account  
          with document 

The number of checking 278.38 

A10 Payment A10-1 Check information The number of checking 278.38 
 A10-2 Record and pay  The number of record 278.38 

 
 จากขัน้ตอนดังแสดงในภาพที่ 1 และอัตราต้นทุนของกิจกรรมย่อย ดังแสดงในตารางที่ 1 
สามารถค านวณต้นทนุส าหรับการรับคืนผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนยานยนต์ ดงันี ้ การบริการรับคืนผลิตภณัฑ์
รูปแบบ 1 และ 2 เป็นการรับคืนผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนยานยนต์ประเภทโลหะ และพลาสติก โดยไม่มีการ
ชดเชยคา่เสียหาย มีต้นทนุการบริการ เป็นเงิน 633,107.66  บาทต่อปี ส าหรับชิน้สว่นประเภทโลหะ และ 
302,237.94 บาทต่อปี ส าหรับชิน้ส่วนประเภทพลาสติก   รูปแบบที่ 3 การรับคืนผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนยาน
ยนต์ประเภทโลหะมีการชดเชยโดยการเปลี่ยนชิน้ส่วนที่มีปัญหาให้แก่ลกูค้า มีต้นทุนการบริการรับคืน
ชิน้สว่น เป็นเงินรวม 1,420,703.91 บาทต่อปี และรูปแบบที่ 4 เป็นการรับคืนผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นยานยนต์
ประเภทพลาสติก โดยการเปลีย่นชิน้สว่นท่ีมีปัญหาให้แก่ลกูค้า มีต้นทนุการบริการรับคืนชิน้สว่น  เป็นเงิน 
929,955.27 บาทตอ่ปี ส าหรับรูปแบบท่ี 5 เป็นการรับคืนผลติภณัฑ์ชิน้สว่นยานยนต์ประเภทโลหะโดยการ
ชดเชยในรูปแบบการคืนเงิน มีต้นทุนการบริการ เป็นเงินรวม 1,803,911.04 บาทต่อปี และ รูปแบบที่ 6 
เป็นการรับคืนผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นยานยนต์ประเภทพลาสติก โดยการชดเชยในรูปแบบการคืนเงิน มีต้นทนุ
การบริการ เป็นเงินรวม 866,106.78 บาทต่อปี จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ต้นทนุการให้บริการการรับคืน
ชิน้สว่นยานยนต์ประเภทโลหะ มีต้นทนุสงูกวา่ชิน้สว่นประเภทพลาสติก 
 
สรุป 

การวิจัยแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการประยุกต์วิธี ABC ในการประมาณต้นทุนการรับคืน
ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นยานยนต์หลงัการสง่มอบ ซึง่จดัเป็นงานบริการประเภทหนึง่ โดยขัน้ตอนท่ีมีความส าคญั
คือ การระบกิุจกรรมการด าเนินการรับคืนผลิตภณัฑ์โดยละเอียด และระดบัการจดัสรรต้นทนุกิจกรรม 3 
ระดับ คือ การจัดสรรต้นทุนทางตรงของกิจกรรมที่เก่ียวข้องจากศูนย์ต้นทุนไปยังกิจกรรมหลักของ
หน่วยงาน  การจดัสรรจากกิจกรรมหลกัของหน่วยงานไปยงักิจกรรมย่อย และการจดัสรรต้นทนุกิจกรรม
ย่อยลงสูก่ารบริการรับคืนชิน้สว่นยานยนต์ประเภทต่างๆ ท าให้สามารถน าไปจดัล าดบัความส าคญัเพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดต้นทุนการบริการดงักล่าว น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการที่อาจเป็น
สาเหตุหลกัของการส่งผลให้เกิดการรับคืนชิน้ส่วนยานยนต์  จากการวิเคราะห์พบว่า การ รับคืนชิน้สว่น
ยานยนต์ประเภทชิน้สว่นโลหะ มีต้นทนุสงูมากเมื่อเทียบกบัชิน้สว่นประเภทพลาสติก กรณีศึกษาควรท า
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การวิเคราะห์หาสาเหตขุองการเกิดการคืนชิน้สว่นดงักลา่ว เพื่อลดความเสีย่งของการรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ดงักลา่วในการท่ีต้องชดเชยหรือเปลีย่นชิน้สว่นให้แก่ลกูค้า ซึ่งเป็นแนวทางหนึง่ในการสร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ลกูค้าที่ท าให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพครบตามค าสัง่ซือ้และลดเวลาในการรอคอย เป็นต้น  
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยนี เ้ป็นการศึกษาการผลิตชุดในอุตสาหกรรมห้องสะอาด โดยขัน้ตอนการผลิต 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั การตดัแบบชดุ การเย็บประกอบอะไหล ่การเย็บประกอบชดุส าเร็จ และการ
บรรจุหีบห่อ งานวิจยัได้ปรับปรุงขัน้ตอนการเย็บประกอบอะไหล ่ในสว่นงานประกอบปกเสือ้ และ ในสว่น
งานประกอบชายเสือ้ ด้วยการน าหลกัการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างาน เพื่อลดความสญู
เปลา่ที่เกิดขึน้ในสายการผลิต โดยน าระบบการลดความสญูเปลา่ ECRS มาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยวิธีการศึกษาเร่ิมจากการศึกษาวิธีการท างาน รวบรวมขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน จัดเก็บเวลาในแต่ละ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานมาท าเวลามาตรฐานเพื่อน ามาปรับความสมดุลในสายการผลิต แล้วจึงท าการ
เปรียบเทียบคา่ประสทิธิภาพของสายการผลติ ผลจากการวิจยัพบวา่ การลดเวลาในการผลติ สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึน้ โดยประสิทธิภาพในการประกอบปก เพิ่มขึน้จากร้อยละ 67.5 เป็น
ร้อยละ 87.2 ประสทิธิภาพในการประกอบชายเสือ้ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 73.43 เป็นร้อยละ 83.06  
ค าส าคัญ: การศกึษาการท างาน, การปรับปรุงประสิทธิภาพ, อตุสาหกรรมชดุในห้องสะอาด 
 

Abstract  
 The research was to study cleanroom apparel production in a cleanroom garment 
industry in Thailand. Manufacturing process consist of four main departments which include 1) 
designing, 2) cutting and sewing spare part, 3) cutting and sewing suit, and 4) finishing and 
packaging departments. The cutting and sewing processes of collar and tail suit were studied 
by applying the motion and time study to reduce waste in production line based on ECRS 
method including eliminate, combine, rearrange and simplify. The method began with exploring 
manufacturing process followed by collecting work procedures, establishing standard time for 
balancing the production line, and comparing the efficiency of the production line. The expected 
outcomes were processing time reduction and productivity improvement. In collar cutting and 
sewing process, ECRS technique showed improvement in productivity from 67.5 % to 87.2 %. 
In tail suit cutting and sewing process, productivity increased from 73.43% to 83.06 %. 
Keywords: work study, production improvement, cleanroom garment industry 
 
บทน า  
 ในปัจจุบันระบบการผลิตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้สภาพ
เศรษฐกิจที่เกิดขึน้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันที่สงู ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการผลิต
ภายในประเทศท าให้โรงงานผู้ผลิตประสบปัญหาในการด าเนินการ มีต้นทุนในการผลิตที่สงูขึน้  ดงันัน้ 
ผู้ ประกอบการหรือองค์กรจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของตนให้ทันต่อความ
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เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เข้ามามีกระทบตอ่องค์กร บริษัทที่ใช้เป็นกรณีศึกษาได้ด าเนินธุรกิจในการเป็น
ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต) ส าหรับใช้ปฏิบัติงานในห้องสะอาด จากการเก็บข้อมูล 
พบว่าบริษัทได้ประสบกบัปัญหาในหลากหลายด้าน เช่น ระบบการผลิตที่ใช้เวลานาน ปัญหาสินค้าคง
คลงั และ ปัญหาในการวางแผนการผลิต ซึ่งปัญหาหลกัที่ส่งผลต่อการส่งสินค้าไม่ทันตามก าหนดคือ 
ปัญหาในกระบวนการผลิต  ซึ่งการเย็บยงัใช้วิธีแบบดัง้เดิมกลา่วคือ เป็นการเย็บที่ใช้ขัน้ตอนการท างาน
ที่มาก และมีการพลิกด้านของผ้าเพื่อเย็บหลายครัง้ ขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานของพนกังานใช้เวลามาก
เกินไป ซึง่สง่ผลตอ่การใช้ประโยชน์จากพนกังานและเคร่ืองจกัร ท าให้ผลติไมท่นัตามแผนท่ีก าหนด ปัญหา
เหลา่นี ้มีนกัวิจยัน าเสนอวิธีการแก้ไขในด้านต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น วิไลวรรณ, 2552 ศึกษากระบวนการ
ในการวางแผนการผลิต และกระบวนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการวางแผน ในงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาหาแนวทาง
กระบวนการและวิธีการในการวางแผนการผลิต ผลการทดลองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการ
จดัการฐานข้อมลู เพื่อลดเวลา และขัน้ตอนการท างาน ท าให้สามารถลดเวลาในการท างาน วรีรัตน์ และ
คณะ, 2555 ได้ท าการศึกษาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตอตุสาหกรรมตดัเย็บและศึกษาแนวทาง
ในการลดของเสียในอตุสาหกรรมตดัเย็บเสือ้ผ้ากีฬาสง่ออก พบว่าของเสียเกิดในกระบวนการเย็บ แนว
ทางการลดความสญูเสียคือการสร้างความสมัพนัธ์ในกลุม่พนกังานให้เกิดการท างาน แบบมีสว่นร่วมใน
อนาคต ซึง่จะท าให้สามารถลดความสญูเสยีที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลติลงได้ร้อยละ 4.26 วรา
ภรณ์, 2558 ได้ศกึษากระบวนการผลติชดุกระโปรงเด็กผู้หญิง โดยวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภมูิก้างปลา 
และการหาเส้นทางวิกฤติในการลดเวลาการท างาน โดยลดเวลาการท างาน จาก 360 วินาที เหลือเพียง 
116  วินาที ท าให้ประสิทธิภาพการเย็บชุดสามารถผลิตได้เร็วขึน้ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า วิธีการ
แก้ปัญหา ที่เห็นผลได้รวดเร็วที่สดุคือการศึกษาการท างาน โดยใช้ระบบ ECRS ประกอบด้วย การก าจดั 
(Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่  (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมการตัดเย็บ ดังนัน้เป้าหมายของ
งานวิจยัฉบบันี ้คือการประยกุต์ใช้การศกึษาการท างาน เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติของ
สว่นงานประกอบปกเสือ้ และในสว่นงานประกอบชายเสือ้  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 เพื่อหาคา่เวลามาตรฐานในกระบวนการผลติของผลติภณัฑ์ พร้อมทัง้เสนอแนวทางการปรับปรุง
เพิ่มประสทิธิภาพให้แก่สายการผลติ และเพื่อเป็นขัน้ตอนมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
 
วิธีการศึกษา  
 จากสภาพการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตในสายการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา โดย
วิเคราะห์ความผิดปกติและความสญูเปลา่ตา่ง ๆ  ที่พบซึ่งเป็นปัญหาในสายการผลิต ด้วยการสงัเกตและ
รวบรวมข้อมลู เพื่อน ามาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในสายการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงทัง้ก่อนและหลงั 
 
ศึกษาและเก็บข้อมูลบริษัทกรณีศึกษา 

ขัน้ตอนการท างานหลกัสามารถแบ่งออกเป็นสว่นงานย่อย โดยมีขัน้ตอนการผลิต มี 4 ขัน้ตอน
ประกอบด้วย การตดัแบบชุด การเย็บประกอบอะไหล่ การเย็บประกอบชุดส าเร็จ และการบรรจุหีบห่อ    
โดยงานวิจยันีไ้ด้เลือกปรับปรุงขัน้ตอนการเย็บประกอบอะไหล ่แบ่งเป็นสว่นงานยอ่ยได้ 14 สว่นดงัแสดง
ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 การจ าแนกงานยอ่ยของขัน้ตอนการเย็บประกอบอะไหล ่และข้อมลูเวลาที่ได้จากการพิสจูน์หา
จ านวนครัง้ในการจบัเวลาที่เพียงพอ ตามหลกัสถิติ 

ล าดับขัน้ตอน ขัน้ตอนการผลิต n ∑𝑿𝒊 ∑𝑿𝒊
𝟐 N �̅� 

1 ประกอบปก 10 508 25824 1 50.8 
2 ประกอบที่เสียบปากกาแขน 10 149 2231 8 14.9 
3 เย็บพบัริมสาปซิป 10 255 6543 10 25.5 
4 เย็บใสซ่ิป 10 637 40795 9 63.7 
5 ล้มคิว้ซิป 10 289 8401 9 28.9 
6 ประกอบสว่นหน้า ซ้าย-ขวา 10 770 59586 8 77 
7 ท าเป้ากางเกง 10 479 23045 7 47.9 
8 เย็บที่เสียบปากกาแขนซ้ายและหว่งอกซ้าย 10 731 53673 7 73.1 
9 เย็บหอ่ประกอบตวั (หลงั,แขน,ตวั) 10 984 96934 2 98.4 

10 เข้าปกและตดิเวลโก 10 760 58100 9 76 
11 ดงึยางแขน 10 940 88732 7 94 
12 พบัเย็บชายเสือ้ 10 1106 122364 1 110.6 
13 ตดัขีด้้าย 10 2721 744933 10 272.1 
14 บรรจ ุ 10 661 43891 7 66.1 

 ผลรวมเวลาเฉลี่ยในขัน้ตอนการเย็บประกอบอะไหลข่องผลิตภณัฑ์เอ (วินาที) 1099 
 

ศึกษาเวลาในแต่ละขัน้ตอนการผลิตในงานวิจยันีไ้ด้ท าการศึกษาเวลาโดยเร่ิมจากการจบัเวลา
ในแต่ละขัน้ตอนการผลิตแต่ขัน้ตอน ทุกขัน้ตอนเป็นจ านวน 10 รอบ แล้วค านวณหาค่าเวลาเฉลี่ยโดยมี
หน่วยในการจับเวลาเป็นวินาที หลงัจากนัน้น าข้อมูลเวลาที่ได้มาพิสจูน์หาจ านวนครัง้ในการจับเวลาที่
เพียงพอตอ่การหาคา่เวลาที่ถกูต้องตามหลกัการทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ได้ 95% ดงัสมการท่ี 1 และ
ในตารางที่ 1 แสดงจ านวนครัง้ในการจบัเวลา (N) มีค่าสงูสดุอยูท่ี่ 10 ตวัอย่าง ซึ่งจากการศกึษาผู้วิจยัได้
ท าการเก็บตวัอย่างเวลาของกลุ่มตวัอย่าง (n) เป็นจ านวน 10 ตวัอย่าง จึงพิสจูน์ได้ว่าจ านวนเวลากลุม่
ตวัอยา่งที่ท าการเก็บมานัน้เพียงพอตอ่การหาคา่เวลาที่ถกูต้อง 
 
                                                                             (1) 
 

 
N  =  จ านวนครัง้ในการจบัเวลาที่เพียงพอตอ่การ  หาคา่เวลาทีถ่กูต้อง, xi  =  คา่เวลาที่จบัได้ n 

ครัง้, i   =  จ านวนมคีา่ ตัง้แต1่ ถงึ n,  n  =  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทีท่ดลองจบัเวลา 
 

การค านวณหาเวลามาตรฐาน 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าการพิสจูน์จ านวนครัง้ในการเก็บข้อมลูที่ถกูต้องแล้ว ในขัน้ตอนตอ่ไปผู้วิจยั

ได้น าค่าเฉลี่ยมาเป็นค่าเวลาที่เลือก (Selected time) ประเมินค่า Rating factor ด้วยระบบการประเมิน
อัตราการท างานโดยใช้ค่าสเกลการประเมิน (Scale rating) ผู้ วิจัยจึงประเมินค่าสเกลอยู่ที่ 100  แล้ว
สามารถน ามาค านวณคา่ Rating factor ในสมการท่ี 2  
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                 Rating factor = Scale/100                          (2) 
 

จากสมการท่ี 2 จะได้คา่ Rating Factor เทา่กบั +1.0  จากนัน้จึงท าการค านวณหาคา่เวลาปกติ 
(Normal time) ด้วยสมการท่ี 3  
 
         เวลาปกติ= คา่เวลาที่เลอืก × Rating factor          (3) 
 

เมื่อได้คา่เวลาปกตมิาแล้วขัน้ตอนตอ่ไปคือ การค านวณหาคา่เวลาเผ่ือ (Allowance time) ผู้วิจยั
ได้น าคา่เวลาเผ่ือ มาจากบริษัทกรณีศกึษาที่ได้ก าหนดไว้เทา่กบั 20% โดยจ าแนกได้ดงัตารางที่ 2 และวิธี
ค านวณเวลาเผ่ือ (Allowance time)  โดยสมการท่ี 4   
 
             เวลาเผ่ือ = คา่เวลาปกติ × %เวลาเผ่ือ               (4) 
โดยเวลาเผ่ือเวลาเผ่ือสว่นบคุคล เท่ากบั 8% เวลาเผ่ือความลา่ช้าเท่ากบั 7% เวลาเผ่ือจากความเมื่อยล้า
เทา่กบั 5% รวมของเวลาปฏิบตัิงาน เทา่กบั 20 % 
        

จากนัน้น าเวลาเผ่ือมาค านวณหาเวลามาตรฐาน (Standard time) โดยสมการท่ี 5  
                  

เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + เวลาเผ่ือ        (5) 
 

ผู้ วิจัยได้ท าการค านวณเวลาปกติ  เวลาเผ่ือ และเวลามาตรฐาน ด้วยสมการการหาค่าเวลา
ข้างต้น และแสดงผลการค านวณไว้ดงัตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 เวลามาตรฐาน 

ขัน้ตอนการผลิต 
เวลาที่เลือก เวลาล่าช้า% 

(วินาท)ี 
เวลามาตรฐาน

(วินาท)ี (วินาท)ี 
1. ประกอบปก 50.8 10.2 61.0 
2. ประกอบที่เสียบปากกาแขน 14.9 3.0 17.9 
3. เย็บพบัริมสาปซิป 25.5 5.1 30.6 
4. เย็บใสซ่ิป 63.7 12.7 76.4 
5. ล้มคิว้ซิป 28.9 5.8 34.7 
6. ประกอบสว่นหน้า ซ้าย-ขวา 77 15.4 92.4 
7. ท าเป้ากางเกง 47.9 9.6 57.5 
8. เย็บที่เสียบปากกาแขนซ้าย 
และหว่งอกซ้าย 

73.1 14.6 87.7 

9. เย็บหอ่ประกอบตวั (หลงั,แขน,ตวั) 98.4 19.7 118.1 
10. เข้าปกและติดเวลโก 76 15.2 91.2 
11. ดงึยางแขน 94 18.8 112.8 
12. พบัเย็บชายเสือ้ 110.6 22.1 132.7 
13. ตดัขีด้้าย 272.1 54.4 326.5 
14. บรรจ ุ 66.1 13.2 79.3 

รวม 1099 219.8 1318.8 
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จากตารางที่ 2 แสดงการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ พบว่ามีอยู่ 2 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ตอนการ
ประกอบปก และขัน้ตอนการเย็บพบัชายเสือ้ จะเห็นได้ทัง้ 2 ขัน้ตอนมีคา่ประสทิธิภาพการผลติต ่ากวา่ 80 
% ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายในการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ดังนัน้จึงน าทัง้ 2 ขัน้ตอนมา
วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาประสิทธิภาพการผลิตต ่า จากการใช้แผนภมูิกระบวนการผลิตวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา พบว่ามีขัน้ตอนย่อย บางขัน้ตอนที่ใช้เวลาในการผลิตนาน โดยทัง้ 2 ขัน้ตอนนัน้มี
ประสทิธิภาพการผลติต ่าจากความลา่ช้าของแตล่ะขัน้ตอนการผลติดงันี ้

1. ขัน้ตอนการประกอบปกเสือ้มีความลา่ช้าเกิดจากการต้องแก้ไขปกเสือ้ เนื่องจากมมุของปลาย
ปกเสือ้ยบุเข้าไป ซึง่จะใช้เวลาในการปฏิบตัิงานตรงนีค้ิดเป็น 25 % ของขัน้ตอนการประกอบปกเสือ้ 

2. ขัน้ตอนการพบัเย็บชายเสือ้มีความล่าช้าจากการพบัเย็บชายเสือ้ เนื่องจากต้องเสียเวลาใน
การพบัผ้าเพื่อท่ีจะประกบกบัชายเสือ้ จะใช้เวลาในการปฏิบตัิงานขัน้ตอนนีค้ิดเป็น 46.29 % ของขัน้ตอน
การพบัเย็บชายเสือ้ ผู้วิจยัจึงค้นหาสาเหตคุวามลา่ช้าไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดย
จดัท าตารางต้นเหตทุี่ท าให้กระบวนการผลติเกิดความลา่ช้า ซึง่แสดงในตารางที่ 3 และ 4 

 
ตารางที่ 3 แสดงสาเหตกุารเกิดปัญหาในขัน้ตอนประกอบปก 

 
ตารางที่ 4 แสดงสาเหตกุารเกิดปัญหาในขัน้ตอนพบัเย็บชายเสือ้ 

ต้นเหตุของปัญหา ปัญหา สาเหตุ/มูลเหตุ 

วตัถดุิบ 

1. ผ้าประกบไมไ่ด้ตามแบบ 
1.1 ขาดการตรวจสอบคณุภาพก่อนเข้า
กระบวนการ 
1.2 วางผ้าระหวา่งตดัหนาเกินไป 

2. ชายเสือ้ตดัไมไ่ด้ตามแบบ 
2.1 ขาดการตรวจสอบคณุภาพก่อนเข้า
กระบวนการ 
2.2 วางผ้าระหวา่งตดัหนาเกินไป 

พนกังาน 

3. เม่ือยล้าจากการท างาน 3.1 ลกัษณะการนัง่ไมเ่หมาะสม 

4. เม่ือยล้าจากการใช้สายตา 
4.1 การออกแบบแสงสวา่งไมเ่หมาะสม 
4.2 ไมมี่จดุพกัสายตา 

5. พนกังานขาดทกัษะในการท างาน 
5.1 ขาดการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบตัิงาน 
5.2 ประสบการณ์ในการท างานต ่า 

6. ขาดความคลอ่งตวัในการ
ปฏิบตัิงาน 

6.1 การจดัวางของบนจกัรเย็บผ้าไมเ่ป็นระเบียบ 
6.2 พืน้ที่การปฏิบตัิงานคบัแคบ 

ต้นเหตุของปัญหา ปัญหา สาเหตุ/มูลเหตุ 

วตัถดุิบ 1. ปกเสือ้ไมไ่ด้ตามแบบ 
1.1 ขาดกา รต รวจสอบคุณภาพก่ อน เ ข้ า
กระบวนการ 
1.2 วางผ้าระหวา่งตดัหนาเกินไป 

พนกังาน 

2. เม่ือยล้าจากการท างาน 2.1 ลกัษณะการนัง่ไมเ่หมาะสม 

3. พนกังานขาดทกัษะในการท างาน 
3.1 ขาดการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบตัิงาน 
3.2 ประสบการณ์ในการท างานต ่า 

4. ข า ด ค ว า มค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงาน 

4.1 การจดัวางของบนจกัรเย็บผ้าไมเ่ป็นระเบียบ 
4.2 พืน้ที่การปฏิบตัิงานคบัแคบ 

วิธีการปฏิบตัิงาน 5. ดงึมมุปกเสือ้ท าได้ยาก 5.1 ขาดอปุกรณ์ชว่ยในการดงึมมุ 
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ต้นเหตุของปัญหา ปัญหา สาเหตุ/มูลเหตุ 

วิธีการปฏิบตัิงาน 
7. พบัเย็บชายเสือ้ท าได้ยาก 7.1 ขาดอปุกรณ์ชว่ยในการ พบัเย็บชายเสือ้ 

8.การเย็บประกบท าได้ยาก 
8.1 จ านวนผ้าที่เย็บมีหลายชัน้ 
8.2 การจดัความเสมอด้านบนด้านล้างท าได้ยาก 

วิธีการปฏิบตัิงาน 
9.ขาดตวัเลือกที่ชว่ยในการท างานได้
เร็วขึน้ 

9.1 เคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองรุ่นเก่า 

10. จกัรช ารุดบอ่ย 10.1 ขาดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 จากการศึกษาข้อมูลจากตารางที่ 4 และ 5 ต้นเหตุของปัญหาที่ท าให้เกิดความสญูเปล่าและ
ล่าช้าในส่วนงานประกอบปกและพับเย็บชายเสือ้ ผู้ วิจัยได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดงั
ตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางที่ 5 แนวทางแก้ไขปัญหาขัน้ตอนประกอบปก 

สาเหตุ/มูลเหตุ แนวทางการปรับปรุง 
1.1 ขาดการตรวจสอบคณุภาพก่อนเข้ากระบวนการ 1.1.1 จดัให้มีกระบวนการสุม่เช็คก่อนเข้ากระบวนการผลิต 
1.2 วางผ้าระหวา่งตดัหนาเกินไป 1.2.1 ก าหนดความหนาของผ้าในขัน้ตอนการตดั 
2.1 ลกัษณะการนัง่ไมเ่หมาะสม 2.1.1 ใช้การออกแบบทางการยศาสตร์ชว่ย 
3.1 ขาดการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบตัิงาน 3.1.1 จดัให้มีการอบรมก่อนปฏิบตัิงาน 
3.2 ประสบการณ์ในการท างานต ่า 3.2.1 จดัให้มีการสอนงานจากหวัหน้างานในสว่นหน้างาน 
4.1 การจดัวางของบนจกัรเย็บผ้าไมเ่ป็นระเบียบ 4.1.1 ด าเนินกิจกรรม 5 ส ก่อนการผลิตทกุครัง้ 
4.2 พืน้ที่การปฏิบตัิงานคบัแคบ 4.2.1 จดัผงัในการปฏิบตัิงานใหม ่
5.1 ขาดอปุกรณ์ชว่ยในการดงึมมุ 5.1.1 หาวิธีท าให้การดงึมมุท าได้งา่ยขึน้ 

 
การค านวณหาประสิทธิภาพหลังการปรับปรุง  เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ท าให้การ

ท างานเกิดความลา่ช้าแล้ว ค านวณคา่ประสิทธิภาพการผลิตอีกครัง้ ได้ผลตารางที่ 7 เมื่อท าการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่ท าให้การท างานเกิดความล่าช้าแล้ว ค านวณค่าประสิทธิภาพการผลิตอีกครัง้ หลงัการ
ปรับปรุงแล้วได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก่อนและหลงัการปรับปรุงดงัแสดงในภาพที่ แสดง 
แผนภมูิเปรียบเทียบประสทิธิภาพท่ีได้ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 
ตารางที่ 6 แนวทางแก้ไขปัญหาขัน้ตอนพบัเย็บชายเสือ้ 

สาเหตุ/มูลเหตุ แนวทางการปรับปรุง 
1.1 ขาดการตรวจสอบคณุภาพก่อนเข้า
กระบวนการ 

1.1.1 จดัให้มีกระบวนการสุม่เช็คก่อนเข้ากระบวนการผลิต 

1.2 วางผ้าระหวา่งตดัหนาเกินไป 1.2.1 ก าหนดความหนาของผ้าในขัน้ตอนการตดั 
2.1 ขาดการตรวจสอบคณุภาพก่อนเข้า
กระบวนการ 

2.1.1 จดัให้มีกระบวนการสุม่เช็คก่อนเข้ากระบวนการผลิต 

2.2 วางผ้าระหวา่งตดัหนาเกินไป 2.2.1 ก าหนดความหนาของผ้าในขัน้ตอนการตดั 
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สาเหตุ/มูลเหตุ แนวทางการปรับปรุง 
3.1 ลกัษณะการนัง่ไมเ่หมาะสม 3.1.1 ใช้การออกแบบทางการยศาสตร์ชว่ย 
4.1 การออกแบบแสงสวา่งไมเ่หมาะสม 4.1.1 ตรวจสอบคา่ความสวา่งและปรับปรุงแก้ไข 
4.2 ไมมี่จดุพกัสายตา 4.2.1 จดัให้มีรูปภาพวิวที่ใช้ในการพกัสายตาในสายการผลิต 
5.1 ขาดการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบตัิงาน 5.1.1 จดัให้มีการอบรมก่อนปฏิบตัิงาน 
5.2 ประสบการณ์ในการท างานต ่า 5.2.1 จดัให้มีการสอนงานจากหวัหน้างานในสว่นหน้างาน 
6.1 การจดัวางของบนจกัรเย็บผ้าไมเ่ป็นระเบียบ 6.1.1 ด าเนินกิจกรรม 5 ส ก่อนการผลิตทกุครัง้ 
6.2 พืน้ที่การปฏิบตัิงานคบัแคบ 6.2.1 จดัผงัในการปฏิบตัิงานใหม ่
7.1 ขาดอปุกรณ์ชว่ยในการ พบัเย็บชายเสือ้ 7.1.1 ออกแบบอปุกรณ์ชว่ยในการ พบัเย็บชายเสือ้ 
8.1 จ านวนผ้าที่เย็บมีหลายชัน้ 8.1.1 ใช้เข็มเย็บผ้าที่เหมาะสม 
8.2 การจดัความเสมอด้านบนด้านล้างท าได้ยาก 8.2.1 ออกแบบอปุกรณ์ชว่ยในการ พบัเย็บชายเสือ้ 
9.1 เคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองรุ่นเก่า 9.1.1 พิจารณาเคร่ืองจกัรรุ่นใหมท่ี่จะใช้ทดแทนระยะยาว 
10.1 ขาดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 10.1.1 จดัให้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

 
ตารางที่ 7 ประสทิธิภาพหลงัการปรับปรุง 

ขัน้ตอนการผลิต 
เวลามาตรฐาน

(วินาท)ี 
มาตรฐานผลผลิต

ต่อวัน 
ผลผลิตที่ได้

จริง 
ประสิทธิภาพ 

ประกอบปก 61.0 472 412 87.2% 
พบัเย็บชายเสือ้ 132.7 217 181 83.41% 

 
สรุป 

จากการด าเนินการแก้ไข้ปัญหา สง่ผลให้ขัน้ตอนการประกอบปกประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ 
19.7%และขัน้ตอนการพับเย็บชายเสือ้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ 9.68% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้
เพิ่มขึน้และสามารถส่งงานทนัตามเวลาที่ลกูค้าต้องการท าให้สร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้
ลกูค้าสงูขึน้ การปรับปรุงการท างานเมื่อน าวิธีแก้ไข ไปทดลองใช้กบัพนกังานของ บริษัทกรณีศกึษา พบวา่ 
การท างานของพนักงานในระยะแรกนัน้ยงัเกิดความล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากพนักงานยงัไม่คุ้ นเคยกับ
วิธีการใหมท่ี่น าเสนอไป แตเ่มื่อผา่นไประยะหนึง่ พบวา่การท างานเร่ิมมีการพฒันาที่ดีขึน้ พนกังานท างาน
ได้ สะดวกและเร็วขึน้ สง่ผลให้สามารถผลติสนิค้าได้เพิ่มขึน้และทนัตามเวลาที่ลกูค้าต้องการและคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์ที่ได้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด งานวิจยัในอนาคต เพิ่มเติม ประกอบด้วยการน า การผลติ
แบบลนี (Lean production) เพื่อ เพิ่มประสทิธิภาพในด้านอื่น ๆ ให้มากขึน้ 
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อทิธิพลของอัตราเฉือนและสัดส่วนของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจลต่อคุณสมบัติ 
ทางกายภาพของไบเจล 

Effects of Shear Rate and Organogel-to-Hydrogel Ratio on Physical Properties of Bigels  
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บทคดัย่อ  

วตัถุประสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อศึกษาอิทธิพลของอตัราเฉือนและสดัส่วนของออร์กาโนเจลต่อ
ไฮโดรเจลที่สง่ผลต่อคณุสมบตัิกายภาพของไบเจล และศกึษาความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นตวัสง่สารส าหรับ
การประยกุต์ใช้ทางเคร่ืองส าอาง ต ารับไบเจลที่มีคาร์โบพอล 940 เป็นสารก่อเจลในน า้และซิลิกาไดเมทิล
ไซลิเลทเป็นสารก่อเจลในน า้มนัแร่ได้ถูกเตรียมขึน้ โดยวิเคราะห์คณุสมบตัิของไบเจล ได้แก่ โครงสร้าง
จุลภาค ความคงตวัทางกายภาพ และสมบตัิทางเนือ้สมัผสั ผลการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะ
เตรียมไบเจลที่ให้อนภุาคของวฏัภาคภายในขนาดเล็กและมีกระจายตวัที่แคบด้วยการใช้สภาวะที่อตัรา
เฉือนสงู ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต ารับมีความคงตวัดีขึน้  โดยสมบตัิความทึบแสง ความหนืด ขนาดอนภุาค 
และสมบัติทางเนือ้สมัผัส แปรเปลี่ยนตามสดัส่วนของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจล นอกจากนี ้ไบเจลที่
เตรียมได้มีความคงตวัที่ดีเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะเร่งด้วยการให้ความร้อนสลบัเย็น 
ค าส าคัญ: ไบเจล, อตัราเฉือน, สดัสว่นของออร์กาโนเจลตอ่ไฮโดรเจล, เคร่ืองส าอาง 
 

Abstract 
 The aim of this work has been to investigate the effects of shear rate and organogel–to-
hydrogel ratio on properties of bigels and evaluate their possible use as vehicles for cosmetic 
application. Formulations of bigels with carbopol 940 hydrogel and silica dimethyl silylate-
mineral oil organogel have been performed. The microstructure, physical stability and texture 
properties were evaluated. Results indicated that it was possible to produce bigels with small 
droplets size of the internal phase by using high shear rate condition. The optical property, 
viscosity, droplet size and texture properties were dependent on the ratio of organogel to 
hydrogel. Besides, these bigels showed good stability under heating and cooling accelerated 
conditions. 
Keywords: bigels, shear rate, organogel-to-hydrogel ratio, cosmetic  
 
บทน า 

เจลเป็นระบบน าสง่ยาและสารส าคญัทางผิวหนงัที่มีความนิยมและมีการน ามาใช้ในทางยาและ
เคร่ืองส าอางอย่างกว้างขวาง เจลถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ไฮโดรเจล (hydrogel) ซึ่งมีตวัท า
ละลายเป็นน า้หรือสารละลายมีขัว้ ให้สมัผสัเย็นสบายตอ่ผิว ล้างออกได้ง่าย และสามารถน าสง่สารส าคญั
ที่ละลายในตวัท าละลายมีขัว้ได้ เจลอีกประเภทหนึ่งคือ ออร์กาโนเจล (organogel) มีตวัท าละลายเป็น



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

677 

น า้มนัหรือสารละลายอินทรีย์ไมม่ีขัว้ สามารถน าสง่สารออกฤทธ์ิส าคญัๆ ท่ีละลายไขมนัได้ เช่น วิตามินเอ 
ดี อี เค และสารแคโรทีนอยด์ เป็นต้น แตอ่อร์กาโนเจลไมเ่ป็นท่ีนิยมใช้ เนื่องจากให้ความรู้สกึที่มนั เหนอะ
บนผิว และล้างออกยาก (Rehman and Zulfakar, 2014) เมื่อไม่นานมานี ้มีงานวิจยัที่พฒันาระบบน าสง่
สารส าคญัด้วย  เจลรูปแบบใหม ่คือ ไบเจล ซึ่งเป็นการน าไฮโดรเจลผสมกบัออร์กาโนเจลในสดัสว่นตา่งๆ 
ด้วยอตัราเฉือนสงู โดยไม่ใช้สารเพิ่มความคงตวัหรือสารลดแรงตึงผิว  ไบเจลจึงได้รวมจุดเด่นของแต่ละ
เจลไว้  โดยไบเจลเป็นระบบน าสง่สารท่ีประกอบไปด้วย 2 วฏัภาคเหมือนกบัระบบอิมลัชนั ลโิปโซม และนิ
โอโซม คือวฏัภาคที่ชอบไขมนั (lipophilic) และวฏัภาคที่ชอบน า้ (hydrophilic) ท าให้สามารถน าส่งสาร
ออกฤทธ์ิได้ทัง้ท่ีละลายในไขมนัและน า้ นอกจากนีร้ะบบไบเจลยงัมีความน่าสนใจใน การน ามาออกแบบ
การปลดปลอ่ยสารออกฤทธ์ิท่ีส าคญัให้เป็นการปลดปลอ่ยแบบควบคมุ (controlled release) ซึ่งจะช่วย
ลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึน้จากการใช้ผลิตภณัฑ์ได้ อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาที่พบของระบบที่มี 2 วฏั
ภาค เช่น การแยกชัน้เป็นครีม  (creaming) การรวมกันเป็นหยดขนาดใหญ่ (coalescence) และการ
แยกตวัของวฏัภาค (phase separation) เป็นต้น (Shakeel et al., 2018) ซึ่งจะส่งผลต่อความคงตวัทาง
กายภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภณัฑ์ ไบเจลเกิดจากการที่วฏัภาคตัง้ต้นทัง้สอง ถกูก่อ
ตวัให้เป็นเนือ้กึ่งของแข็ง ท าให้ของเหลวภายในที่ถกูตรึงภายใต้โครงสร้างสามมิตินี ส้ามารถเคลื่อนที่ได้
น้อยมาก ยากต่อการซึมออกมา ส่งผลให้ระบบไบเจลมีความคงตวัทางกายภาพได้ดียิ่งขึน้โดยไม่ต้องมี
สารเพิ่มความคงตวัหรือสารลดแรงตึงผิว (Rehman and Zulfakar, 2014) งานวิจยัในอดีตของ Singh et 
al. 2014a ได้พฒันาไบเจลส าหรับน าส่งยา metronidazole เพื่อต้านแบคทีเรียในช่องคลอดโดยศึกษา
สดัส่วนของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจลต่างๆ พบว่าไบเจลน าส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อยและมี
ประสิทธิภาพที่ดีในการต้านแบคทีเรียเมื่อเทียบกบัต ารับที่ขายในท้องตลาด  ต่อมา Lupi et al., 2016 ได้
ศึกษาโครงสร้างจลุภาคและสมบตัิเชิงรีโอโลยีของไบเจลส าหรับการใช้งานทางเคร่ืองส าอาง  Andonova 
et al., 2017 ได้เตรียมต ารับไบเจลในสดัสว่นตา่งๆ ซึง่พบวา่สดัสว่นของออร์กาโนเจลตอ่ไฮโดรเจลมีผลต่อ
คณุสมบตัิและความคงตวัทางกายภาพของต ารับ และไบเจลที่เตรียมให้ผลลพัธ์ที่ดีตอ่การรักษาความชุ่ม
ชืน้และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผิวหนงั  นอกจากนี ้Kodela et al, 2017 ได้รายงานวา่ไบเจลมีความสามารถใน
การปลดปล่อยยา ciprofloxacin แบบควบคมุได้  ท าให้ไบเจลจึงมีความน่าสนใจที่จะน ามาพฒันาเป็น
ระบบน าส่งสารส าคัญทางผิวหนัง และสามารถน าไปใช้งานทางเคร่ืองส าอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม คณุสมบตัิทางกายภาพขึน้อยู่วิธีการเตรียม ซึ่งอาจจะสง่ผลต่อความคงตวัของผลิตภณัฑ์ 
โดยในงานวิจยันีจ้ึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของอตัราเฉือนและสดัสว่นของออร์กาโนเจลต่อไฮโดร
เจลที่สง่ผลตอ่คณุสมบตัิกายภาพของไบเจล โดยคาร์โบพอล 940 ซึ่งเป็นสารก่อเจลที่นิยมใช้ทัว่ไป หาซือ้
ได้ง่ายมีความปลอดภยัสงู ได้ถูกน ามาใช้เตรียมไฮโดรเจล และ ออร์กาโนเจลเตรียมได้โดยใช้ซิลิกาได
เมทิล-ไซลเิลทเป็นสารก่อเจลร่วมกบัน า้มนัแร่  
 
วิธีการศึกษา  

1. การเตรียมไฮโดรเจลและออร์กาโนเจล  ไฮโดรเจลเตรียมจากการละลายผงคาร์โบพอล 940 
(0.5% โดยน า้หนกั) ลงในสารละลายที่ประกอบด้วยน า้ (94% โดยน า้หนกั) และพอลิเอทิลลีนไกลคอล 
(5% โดยน า้หนกั)  ป่ันผสมตอ่เนื่องด้วยเคร่ือง overhead stirrer (600 RPM, 30°C) แล้วปรับพีเอชให้เป็น
กลางด้วยการหยดไตรเอททาโนลามีน (TEA) จนได้เนือ้เจลที่เป็นเนือ้เดียวกนั จากนัน้จึงเติมสารกนัเสีย 
(0.5% โดยน า้หนัก) ส่วนออร์กาโนเจลเตรียมโดยการค่อยๆผสมซิลิกา-ไดเมทิลไซลิเลท (10% โดย
น า้หนกั) ลงในน า้มนัแร่ (89% โดยน า้หนกั ) ที่ให้ความร้อนจนมีอณุหภมูิ 70°C แล้วป่ันผสมอยา่งตอ่เนื่อง 
(600 RPM) เมื่ออณุหภมูิลดลงถึงอณุหภมูิห้อง จะเกิดเนือ้เจลใส แล้วจึงหยดสารต้านอนมุลูอิสระวิตามิน
อีแอลฟ่า โทโคฟีรีล อะซีเตท (1% โดยน า้หนกั) ลงในออร์กาโนเจล หลงัจากนัน้เก็บเจลแตล่ะประเภท  ใน
ที่พ้นแสง ณ อณุหภมูิห้อง เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง  (Andonova et al., 2017)  
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2. การศึกษาอิทธิพลของอัตราเฉือน การศึกษาอัตราเฉือนท าได้จากการปรับความเร็วรอบ 
ใบกวนในการผสมไบเจล 3 ค่า ได้แก่ 500 800 และ 1200 รอบต่อนาที ในการผสมไบเจลแต่ละต ารับจะ
ใช้สดัส่วนออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจลคงที่คือ 10:90 และป่ันผสมที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที แล้ว
ประเมินคณุสมบตัิทางกายภาพ โครงสร้างจุลภาค และความคงตวัในสภาวะเร่ง แล้วพิจารณาความเร็ว
รอบที่เหมาะสมส าหรับการศกึษาอิทธิพลของปัจจยัตอ่ไป 

3. การศึกษาอิทธิพลของสดัส่วนของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจล หลงัจากเก็บไฮโดรเจลและออร์
กาโนเจลเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วจึงผสมไบเจลที่อณุหภมูิห้อง เป็นเวลา 10 นาที ด้วยอตัราเฉือนที่เลอืก
จากการศึกษาปัจจยัก่อนหน้า ซึ่งสดัสว่นโดยน า้หนกัของออร์กาโนต่อไฮโดรเจล(Orgabogel:Hydrogel, 
OG:HG) ที่ศึกษาได้แก่ 10:90 15:85 และ 20:80 แล้วจึงประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง
จลุภาค สมบตัิเนือ้สมัผสั พฤติกรรมการไหลและความคงตวัในสภาวะเร่ง  

4. การวิเคราะห์สมบติัโครงสร้างจุลภาค การกระจายตวัและขนาดของอนภุาคในวฏัภาคภายใน
ของไบเจล ศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบเฟสคอนทราส (Eclipse Ts2 Inverted, Nikon, USA) ใช้
ก าลงัขยาย 20 เทา่ วิเคราะห์ขนาดของอนภุาคด้วย NIS-Elements D software  

5. การประเมินความคงตวัในสภาวะเร่งด้วยการให้ความร้อนสลบัเย็น ไบเจลที่เตรียมได้จะถกู
เก็บไว้ในสภาวะเร่งด้วย วิธี heating-cooling cycles ด้วยการเก็บต ารับไว้ในตู้อบอณุหภมูิ 45°C เวลา 24 
ชัว่โมง สลบักบัเก็บในตู้ เย็นอณุหภมูิ 4°C เวลา 24 ชัว่โมง จ านวน 6 รอบ แล้วสงัเกตการเปลีย่นแปลงของ
ส ีลกัษณะเนือ้เจล และการแยกวฏัภาคของแตล่ะเจล (นภภคั ใจภกัดี และคณะ 2558) 
 6. การประเมินคณุสมบติัทางกายภาพ การสงัเกตลกัษณะของความเป็นเนือ้เดียวกนัและความ
ทึบแสงของต ารับท าโดยผู้วิจยั ใช้เคร่ืองวดัพีเอช (pH Meter) ในการประเมินพีเอช และใช้เคร่ืองวดัความ
หนืด (SV-10 viscometer, A&D, Japan) ในการประเมินความหนืด 
 7. การวิเคราะห์สมบติัทางเนือ้สมัผสั วิเคราะห์เนือ้สมัผสัด้วยเคร่ือง Texture analyzer (TA-HD 
plus, Stable Microsystems, U.K.) โดยกดหวัวดัแบบก้นเรียบลงตรงกึ่งกลางของผิวหน้าด้านบนของไบ
เจลเป็นระยะทาง 5 มิลลิเมตร ค่าที่ต้องการทดสอบได้แก่ ความแน่นเนือ้ (firmness) ความเช่ือมยึดติด 
(cohesiveness) ความเหนียว (stickiness) และดชันีชีว้ดัความหนืด (Index of viscosity) (Singh et al., 
2014b) 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
1.การเตรียมไฮโดรเจล ออร์กาโนเจล และไบเจล 

ไฮโดรเจลและออร์กาโนเจลที่เตรียมได้ มีลกัษณะเป็นเนือ้เดียวกนั ใสไม่มีสี ไฮโดรเจลสามารถ
ทาแผ่กระจายได้ดี ล้างออกได้ง่าย ในขณะที่ออร์กาโนเจลให้สมัผสัที่มนัและเหนอะผิว ต ารับไบเจลที่ได้มี
ลกัษณะที่เป็นเนือ้เดียวกนั  มีสีขาวนม ลกัษณะคล้ายครีม (Figure 1) คล้ายคลงึกับงานวิจยัของ Singh 
et al., 2014a ซึ่งสีขาวของไบเจลเกิดจากการหกัเหของแสงที่ผิวหน้าที่เช่ือมระหว่างออร์กาโนเจลและ
ไฮโดรเจล (Singh et al., 2014b) และความทึบแสงและความข้นเหนียว (consistency) ของสตูรต ารับ
มากขึน้ตามสดัส่วนของออร์กาโนเจลที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้เมื่อสมัผสั ยงัให้ความรู้สึกมนัและเหนอะขึน้
เลก็น้อย แตส่ามารถล้างออกได้ง่าย 
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Figure 1 ลกัษณะภายนอกของต ารับเจลตา่งๆ a) Hydrogel b) Organogel c) BG10  d) BG15             
e) BG20 (โดย BG แทนไบเจล และ ตวัเลข 10, 15 และ 20 แทนร้อยละของออร์กาโนเจลในต ารับ) 
  
2. การศึกษาอิทธิพลของอัตราเฉือน 

2.1 การประเมินคณุสมบติัทางกายภาพของไบเจล  
ต ารับไบเจลที่เตรียมด้วยอตัราเฉือนที่ต่างกนั คือ 500 800 และ 1200 รอบต่อนาที มีลกัษณะ

ภายนอกของความเป็นเนือ้เดียวกนัและสีที่คล้ายคลึงกัน โดยค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 5.61-5.87 ซึ่งมีความ
เป็นกรดออ่นและเป็นช่วงที่ไมก่่อให้เกิดการระคายเคืองตอ่ผิว (Lambers et al., 2006) โดยไบเจลที่เตรียม
ด้วยสภาวะอตัราเฉือนท่ีสงู มีความหนืดสงูกวา่ไบเจลที่เตรียมด้วยอตัราเฉือนต ่าอยูเ่ลก็น้อย (Table 1) ซึง่
การใช้อตัราเฉือนที่สงูในการผสมไบเจล อาจจะท าให้อนุภาคน า้มนัของ ออร์กาโนเจลเข้าไปแทรกและ
กระจายตวัในไฮโดรเจลได้ดียิ่งขึน้ 

2.2 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของไบเจล 
 ไมโครกราฟจากกล้องจุลทรรศน์จาก Figure 2a) – 2c) ได้แสดงให้เห็นว่ารูปร่างอนุภาคหยด
น า้มนัในออร์กาโนเจลที่กระจายอยูใ่นไฮโดรเจลมีลกัษณะคล้ายทรงกลม โดยไบเจลที่เตรียมด้วยสภาวะที่
ใช้อตัราเฉือน 1200 รอบตอ่นาที ให้ขนาดอนภุาคของวฏัภาคภายในท่ีเลก็และมีการกระจายของอนภุาคที่
แคบกว่าไบเจลที่เตรียมด้วยอตัราเฉือนอื่นๆ ซึ่งอตัราเฉือน 500 และ 800 รอบต่อนาที มีขนาดอนภุาคที่
ใหญ่กวา่และมีการกระจายขนาดของอนภุาคคอ่นข้างกว้าง ขนาดอนภุาคเฉลีย่ในแตล่ะสภาวะอตัราเฉือน 
ได้แก่ 32.23±13.16, 25.91±6.94 และ 20.46±4.89 ไมโครเมตร ตามล าดบัอตัราเฉือนจากต ่าไปสงู โดย
การใช้อตัราเฉือนสูงท าให้ออร์กาโนเจลเข้าไปกระจายตวัในไฮโดรเจลได้ดียิ่งขึน้และสามารถเฉือนให้
อนภุาคหยดน า้มนัมีขนาดเลก็ลง การท่ีต ารับมีขนาดอนภุาคของวฏัภาคภายในท่ีเลก็และการกระจายตวัที่
แคบ มีส่วนช่วยให้ต ารับมีความคงตัวทางกายภาพและซึมผ่านผิวหนังได้ดียิ่งขึน้ (Low shear rate : 
ออนไลน์) 

2.3 การประเมินความคงตวัในสภาวะเร่งดว้ยการใหค้วามร้อนสลบัเย็น 
 ผลการทดสอบด้วยการเก็บไบเจลในสภาวะเร่งด้วยวิธี heating-cooling cycles พบว่า ไบเจล
ทัง้ 3 ต ารับที่เตรียมด้วยสภาวะอตัราเฉือนที่แตกต่างกนั ลกัษณะภายนอกไม่มีการเปลี่ยนสี ไม่เกิดการ
รวมตัวกันเป็นก้อนหรือมีการแยกวฏัภาคของแต่ละเจลเกิดขึน้ ทุกต ารับมีความหนืดและ พีเอชลดลง
เล็กน้อย (Table 1) โดยไม่ได้ท าให้เกิดการเสยีรูปของเนือ้ไบเจล ดงันัน้ ไบเจลมีความ คงตวัทางกายภาพ
ที่ดีตอ่การเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ 

จากการวิเคราะห์คณุสมบตัิทางกายภาพและโครงสร้างจุลภาคของไบเจล ไบเจลที่เตรียมด้วย
อัตราเฉือน 1200 รอบต่อนาทีมีความหนืดที่สูงกว่า มีขนาดอนุภาคของวัฏภาคภายในที่เล็กและการ
กระจายตวัที่แคบกวา่ต ารับไบเจลอื่นๆ อีกทัง้ยงัสามารถคงตวัดีภายใต้การทดสอบในสภาวะเร่ง ด้วยการ
ให้ความร้อนสลบัเย็น ดงันัน้ จึงเลือกใช้อตัราเฉือน 1200 รอบต่อนาที ส าหรับใช้ในการศกึษาอิทธิผลของ
ปัจจยัตอ่ไป 
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3. การศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจล  
3.1 การประเมินคณุสมบติัทางกายภาพของไบเจล  
เมื่อเพิ่มสดัสว่นของออร์กาโนเจลในต ารับ ไบเจลปรากฎลกัษณะมีความทึบแสงมากขึน้ โดยไบ

เจลที่เตรียมด้วยสดัสว่นของ OH:HG  ตา่งๆ  คือ มีคา่พีเอชอยูร่ะหวา่ง 5.53-5.62 ซึง่เป็นคา่พีเอชที่ไมเ่ป็น
อนัตรายต่อผิว ความหนืดของต ารับมากขึน้ตามสดัส่วนของออร์กาโนเจล (Table 1) ซึ่งมีแนวโน้วสอด
คล้องกับงานวิจัยของ Andonova et al., 2017 และ Singh et al., 2014a โดยไบเจลที่มีสัดส่วนของ 
OG:HG ต ่า สามารถทาแผก่ระจายบนผิวได้ง่ายและเหนอะผิวน้อยกวา่  

 
Table 1 พีเอชและความหนดืของต ารับไบเจลตา่งๆ ก่อนและหลงัการทดสอบความคงตวัในสภาวะเร่ง
ด้วยการให้ความร้อนสลบัเย็น 

 Before accelerated conditions After accelerated conditions 
Formulations pH Viscosity (cP) pH Viscosity (cP) 

BG_500 5.72 6580 ± 28 5.56 6530 ± 57 
BG_800 5.61 7205 ± 35 5.30 7015 ± 92 
BG_1200 5.87 7840 ± 42 5.62 7780 ± 28 
BG10 5.57 5615 ± 49 5.34 5530 ± 14 
BG15 5.53 6330 ± 14 5.37 6160 ± 42 
BG20 5.62 7925 ± 35 5.42 7900 ± 28 

 
3.2 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของไบเจล 
ไมโครกราฟจากกล้องจุลทรรศน์จาก  Figure 2d) – 2f) ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มสัดส่วน 

OG:HG อนภุาคของวฏัภาคภายในมีจ านวนเพิ่มขึน้และมีขนาดเลก็ลงเช่นเดียวกบัไบเจลที่เตรียมจากกวัร์
กัมและมอนอสเตียเรทในงานวิจัยของ Singh et al., 2014b ขนาดอนุภาคของวัฏภาคภายในมีการ
กระจายตวัหลายขนาด โดยขนาดอนุภาคเฉลี่ยของไบเจลทัง้ 3 ต ารับ ได้แก่ 25.40±5.93, 22.27±3.96 
และ 20.75±3.58 ไมโครเมตร ตามล าดบัการเพิ่มขึน้ของสดัส่วนออร์กาโนเจล โดยต ารับ BG20 มีการ
กระจายตัวที่แคบกว่าต ารับ BG15 และ BG10 ซึ่งหมายความว่าอนุภาคการกระจายตัวใกล้ชิดกัน 
ลกัษณะแบบนีอ้าจจะสง่ผลให้เนือ้ต ารับแนน่ขึน้และมีความคงตวัทางกายภาพดีขึน้ ในขณะท่ี BG10 และ 
BG15 มีความเสี่ยงที่จะเสียความคงตวัเมื่อเก็บเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอนภุาคจะสามารถเคลื่อนท่ี
ได้ง่าย  ซึง่อาจจะท าให้การจดัเรียงตวัของอนภุาคเปลีย่นแปลงไป 

 
3.3 การประเมินความคงตวัในสภาวะเร่งดว้ยการใหค้วามร้อนสลบัเย็น 
ผลการทดสอบด้วยการเก็บไบเจลในสภาวะเร่งด้วยวิธี heating-cooling cycles พบว่า ไบเจล

ทัง้ 3 ต ารับที่เตรียมด้วยสดัสว่นของ OG:HG ที่แตกต่างกนั สามารถคงตวัได้ดี คือ ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีการ
รวมตวักนัเป็นก้อน หรือมีการแยกวฏัภาคของแตล่ะเจลเกิดขึน้ โดยความหนืดและพีเอช ลดลงเลก็น้อย ซึง่
ไมท่ าให้โครงสร้างของเนือ้เจลเสยีรูป (Table 1) 
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Figure 2 ไมโครกราฟแสดงขนาดและลกัษณะการกระจายตวัอนุภาคของวฏัภาคภายในของต ารับ ไบ
เจล; a)-c) ต ารับไบเจลที่เตรียมด้วยอตัราเฉือนตา่งๆ a) 500 rpm b) 800 rpm) and c) 1200 rpm ; d)-f) 
ต ารับไบเจลที่เตรียมด้วยสดัสว่นของ OG:HG ตา่งๆ  d) BG10 e) BG15 and f) BG20 
 
4.การวิเคราะห์สมบัตทิางเนือ้สัมผัส 
 ต ารับไบเจล BG10 BG15 และ BG20 หลงัจากทดสอบสมบตัิเนือ้สมัผสัด้วย texture analyzer 
พบว่าต า รับ BG20 มีค่าความแน่น (firmness) ความเช่ือมยึดติด (cohesiveness) ความเหนียว 
(stickiness) และดัชนีชีว้ ัดความหนืด (Index of viscosity) (เคร่ืองหมายลบของแรงไม่มีผลต่อการ
พิจารณา) สงูกว่าเมื่อเทียบเทียบกบัต ารับ BG10 และ BG15 (Figure 3) สามารถอธิบายได้วา่เป็นผลมา
จากการเพิ่มสดัสว่นของออร์กาโนเจล (Singh et al., 2014b) ซึ่งกลา่วได้ว่าซิลิกาได-เมทิลไซลิเลทซึ่งท า
หน้าที่เป็นสารก่อเจลในน า้มนัจะมีปริมาณในต ารับมากขึน้ด้วย การกระจายตวัของอนภุาคขนาดเล็กและ
แคบลงได้สง่ผลให้เนือ้ไบเจลมีความแน่นและเหนียวยิ่งขึน้ โดยความเช่ือมยึดติดกนัของเนือ้ต ารับสง่ผล
ต่อความสามารถในการทาแผ่กระจายลงบนผิว (spreadability) ซึ่งจะแปรผกผนักนัโดยตรง ยิ่งเนือ้ต ารับ
ของไบเจลมีค่าความเช่ือมยึดติดมาก การแผ่กระจายเมื่อทาลงบนผิวก็จะยากขึน้เช่นกนั  (Singh et al., 
2014a) และ คา่ดชันีชีว้ดัความหนืดสอดคล้องกบัความหนืดทางกายภาพที่วดัได้ โดยอาจกลา่วสรุปได้ว่า
การเพิ่มสดัสว่นของออร์กาโนเจลตอ่ไฮโดรเจลสง่ผลให้สมบตัิทางเนือ้สมัผสัสงูขึน้  
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Figure 3 สมบตัิทางเนือ้สมัผสัของต ารับไบเจลที่สดัสว่น OG:HG ต่างๆ a) ความแน่นเนือ้ b) ความเช่ือม
ยดึติด c) ความเหนียว และ d) ดชันีชีว้ดัความหนืด  
 
สรุป  
 อัตราเฉือนหรือความเร็วรอบของใบกวนและสดัส่วนของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจลมีผลต่อ
คณุสมบตัิทางกายภาพของไบเจล โดยสภาวะของการเตรียมไบเจลด้วยความเร็วรอบของใบกวน 1200 
รอบต่อนาที และสดัสว่นของออร์กาโนเจลต่อไฮโดรเจล 20:80 ท าให้ได้อนภุาคของวฏัภาคภายในขนาด 
20.75±3.58 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าและมีการกระจายตวัของอนุภาคที่แคบกว่าการเตรียม
สภาวะอื่นๆ โดยการเพิ่มปริมาณของออร์กาโนเจลในต ารับได้ส่งผลให้ไบเจลมีความทึบแสงมากขึน้ 
นอกจากนี ้ความหนืดและสมบตัิทางเนือ้สมัผสัยงัมากขึน้ด้วย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสดัสว่นของออร์กา
โนเจลต่อไฮโดรเจลอาจจะมีขีดจ ากดั ซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบตัิไบเจลและการน าไปใช้งาน เพราะการมี
ปริมาณของออร์กาโนเจลที่มากในต ารับจะยิง่ให้สมัผสัที่มนัและเหนอะเมื่อทาบนผิว  โดยรวมแล้วต ารับไบ
เจลที่เตรียมมีความคงตวัทางกายภาพที่ดี สามารถล้างออกได้ง่าย จึงมีศกัยภาพที่จะน าไปพฒันาเป็น
ระบบน าสง่สารส าคญัและเคร่ืองส าอางตอ่ไป 
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งานวิจยันีท้ าการศึกษาผลิตภณัฑ์วสัดผุสมจากเส้นใยมะพร้าวผสมกบัน า้ยางธรรมชาติเพื่อท า
เป็นผลิตภณัฑ์ที่อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินงานโดยการผสมเส้นใยมะพร้าวด้วยอตัราสว่น 0, 10, 20, 30 
และ 40 PHR (Parts per Hundred Rubber) โดยใช้น า้ยางธรรมชาติที่ผสมสารเคมีที่ช่วยในการคงรูป 
เป็นตัวประสาน ท าให้ส่วนผสมคงรูปสมบูรณ์โดยใช้เตาอบลมร้อน น าชิน้งานไปท าการทดสอบ การ
ทดสอบแรงดึง การทดสอบการดดูซึมน า้ ทดสอบค่าการน าความร้อน และทดสอบการเสียรูปอย่างถาวร 
ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านแรงดงึสงูสดุของวสัดผุสมมีค่าลด เป็นสดัสว่นผกผนักบัปริมาณการเพิ่มขึน้
ของเส้นใยมะพร้าว ไม่มีการดดูซึมน า้ของชิน้ทดสอบในทกุๆ อตัราสว่นผสม ค่าการน าความร้อนของชิน้
ทดสอบของผลิตภณัฑ์วสัดุผสม มีค่าเพิ่มขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้ และการเสียรูป
อยา่งถาวรของชิน้งานทดสอบ  มีคา่มากขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้    
ค าส าคัญ: ยางธรรมชาติ,  เส้นใยมะพร้าว, สมบตัิทางกล, วสัดผุสม 
 

Abstract 
 This research was conducted to study composite materials of coconut fiber mixed with 
the natural rubber latex as the binder. To make products that conserves the environment. 
Operate by blending coconut fibers into products by 0, 10, 20, 30 and 40 PHR (Parts per 
Hundred Rubber) and using the natural rubber latex with chemical vulcanization. Make sure the 
mixture is perfectly formed using in a hot air oven. After that testing for tensile test, water 
absorption test, thermal conductivity test and compression set test. The results were shown the 
maximum tensile strength of the composite materials was lower. There was no water absorption 
of the specimen at every mixing ratio. The thermal conductivity of the specimen was decrease. 
The compression set of the specimen was increase related to the volume fraction of coconut 
fiber respectively. 
Keywords: natural rubber, coconut fiber, mechanical property, composite materials 
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บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลติยางพาราได้เป็นจ านวนมาก โดยในอดีตจะมีการสง่เสริม
ให้มีการปลกูยางพารา เนื่องจากมีราคาน า้ยางที่สงู ต้นยางท าให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดีขึน้ แม้เมื่อ
หมดอายกุารกรีดยางแล้ว ล าต้นและก่ิงยงัมีมลูค่าสงูในการแปรรูปเป็นเคร่ืองใช้และเฟอร์นิเจอร์ รวมทัง้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน า้ยางพาราและยางพาราแห้งอย่างต่อเนื่อง แต่ส าหรับปัญหาของ
ผู้ประกอบการสวนยางพารานัน้ ราคาของยางพาราที่ใช้เป็นวตัถุดิบตัง้ต้นนัน้มีราคาตกต ่าลง ถือเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ขึน้มาอย่างมากมาย  จากต้นทนุปุ๋ ย ต้นทนุสารอาหารบ ารุงน า้ยาง 
ต้นทนุสารก าจดัแมลง ต้นทนุการจดัการ และการใช้จ่ายของครอบครัวของเกษตรกรในชีวิตประจ าวันที่
สงูขึน้มาก ไม่สมัพนัธ์กบัรายรับจากการขายน า้ยางพารา หรือยางพาราแผ่น จนท าให้เกิดหนีส้ินสะสมใน
ครัวเรือนเกิดขึน้  

ในส่วนของ “มะพร้าว” ที่ใช้เป็นวตัถุดิบในการวิจัยนีน้ัน้ ประเทศไทยมีการผลิตมะพร้าวเป็น
จ านวนมาก โดยจะใช้ประโยชน์เชิงมลูคา่จากน า้และเนือ้ของมะพร้าวเป็นหลกั โดยมะพร้าวอ่อนจะใช้น า้
และเนือ้ ส่วนมะพร้าวแก่จะมีการใช้เนือ้เป็นหลกัเพื่อแปรรูปเป็นน า้กะทิ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารหวานและอาหารคาว [7] เพื่อจ าหน่ายและบริโภค มีส่วนที่เหลือใช้ คือ มีเปลือกมะพร้าวอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งมีมลูค่าทางการตลาดต ่า จึงมีการน าเปลือกมะพร้าวมาเผาเป็นเชือ้เพลิง มีการน ามายอ่ย
หยาบเพื่อใช้ผสมกบัดินเพื่อใช้ในการเพาะปลกู และพฒันาเป็นสว่นประกอบของที่นอนรวมถึงแปรรูปเป็น
กระถางต้นไม้เส้นใยมะพร้าว เพื่อท าการเพาะปลกู โดยเปลือกมะพร้าวจะมีความเป็นเส้นใยหลงัจากการ
น าความชืน้ออกทัง้หมด ซึ่งเป็นลกัษณะของเส้นใยมะพร้าวที่ความเหมาะสมในการที่จะท าเป็นสารเติม
และสารเสริมแรงในผลิตภัณฑ์ยาง โดยวัสดุทางการเกษตรประเภทที่มีโครงสร้างที่เป็นสารประกอบ
อินทรีย์ เช่น เซลลโูลส   เฮมิเซลลโูลส   และลิกนิน  อยู่เป็นจ านวนมาก  [1-3] จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้ท าเส้นใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล
หรือเพื่อลดต้นทนุให้แก่ผลติภณัฑ์ยางพาราได้ 

ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ยางที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบนัน้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดีทัง้
ด้านราคา  และคุณภาพ การใช้วสัดุพืชที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ จะช่วยส่งผลให้ราคาของ
ผลิตภณัฑ์ยางมีราคาต้นทนุต ่าลงจนสามารถที่จะแข่งขนัทางการตลาดได้  เนื่องจากเส้นใยจากเปลือก
มะพร้าวมีอยู่มากมายเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน า้กะทิของประเทศไทย โดยในปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตวสัดุทดแทนจากธรรมชาติที่ท าจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือก
หนึง่ที่นา่สนใจ และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึง่มีผลผลติทางการเกษตรจ านวนมาก  
โดยเฉพาะยางพารานัน้มีแนวโน้มสงูขึน้ในแต่ละปี และเนื่องด้วยต่างประเทศมีการผลิตน า้ยาง และท า
การสง่ออกสูต่ลาดโลกมากขึน้ด้วยในแต่ละปี สง่ผลให้ราคาของยางพาราโดยรวมมีแนวโน้มลดลง จึงเกิด
แนวความคิดที่จะน าวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้แก่เส้นใยมะพร้าวที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตน า้กะทิ ที่ใช้ในการท าแปรรูปเป็นอาหารที่ใช้บริโภค น ามาท าการผสมร่วมกบัยางพารา 
แล้วน ามาผลิตเป็นวสัดใุหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งผลิตภณัฑ์ใหม่นัน้จะมีสมบตัิดดูซบัแรงกระแทกได้ดี เป็น
ฉนวนความร้อนที่ดี มีความยืดหยุ่นสงู ส่งผลให้สอดคล้องกับการลดปัญหาโลกร้อนและความต้องการ
ผลติภณัฑ์จากธรรมชาติในสภาพการณ์ปัจจบุนั งานวิจยันีจ้ึงศกึษาความเป็นไปได้ในการน าพืชที่เหลือใช้
จากอุตสาหกรรมโดยที่มีมูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยมะพร้าวที่มีมลูค่าทางการตลาดน้อย ก่อ
ปัญหาการจดัเก็บ มาเปลีย่นเป็นวตัถดุิบในการผลติวสัดใุหม ่โดยการผสมกบัยางพาราธรรมชาติประเภท
น า้ยางที่มีค่าการน าความร้อนที่ต ่า เป็นฉนวนความร้อนที่ดี ซึ่งงานวิจัยนีจ้ะเป็นการช่วยลดปัญหาการ
จดัเก็บเปลอืกมะพร้าวเหลอืทิง้ได้ดอีีกทางหนึง่ รวมถึงการเพิ่มมลูคา่ให้มากขึน้ด้วย นอกเหนือจากการเผา
เป็นเชือ้เพลงิที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
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วิธีการศึกษา  
 ในกระบวนการของการด าเนินการวิจัยทัง้หมดในปี ค.ศ.2018 จะแบ่งขัน้ตอนหลักเป็น  
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.การเตรียมเส้นใยมะพร้าวและสารเคมีที่ใช้เป็นวตัถดุิบ 
ใช้เส้นใยมะพร้าวขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเส้นใยไมเ่กิน 5 มิลลิเมตร (จากการร่อนผ่านตะแกรง

ลวดขนาดเส้นทะแยงมุมแต่ละรูของตะแกรงลวดมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร)  ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
โดยการผ่านเคร่ืองบดตดั แล้วท าการคดัเลือกขนาด หลงัจากนัน้น าไปผสมกบัน า้ยางพาราความเข้มข้น 
60 เปอร์เซนต์ ที่ผ่านการผสมกบัสารก ามะถนัที่ท าให้ยางสกุคงรูป ที่ปริมาณ 2 PHR พร้อมสารเติมแต่ง
ประเภท สารเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ ปริมาณ 5 PHR ที่สง่ผลให้การสกุตวัของยางสมบรูณ์ขึน้ ใช้
วิธีการคนผสมในภาชนะ โดยท าการคนผสมหลังจากการชัง่น า้หนกัด้วยอตัราส่วน 0 10 20 30 และ 40 PHR  

2.การขึน้รูปผลติภณัฑ์ 
วิธีการขึน้รูปผลิตภณัฑ์ จดัท าโดยกรรมวิธีการอดัในแมพ่ิมพ์ แล้วท าการอบด้วยลมร้อนภายใน

เตา (Hot air in oven) ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากในกระบวนการผลติเพื่อให้ชิน้งานผลติภณัฑ์มีการคงรูป 
โดยท าการควบคุมขนาดความหนาของชิน้ทดสอบ และเติมส่วนผสมให้เต็มแม่พิมพ์ที่ท าจากเหล็กกล้า 
แล้วน าเข้าเตาอบลมร้อน ใช้เวลาในการอบ 120 นาที โดยอณุหภมูิที่ใช้ เทา่กบั 170 องศาเซลเซียส  

3.การเตรียมชิน้ทดสอบส าหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบตัิทางกล 
ส าหรับการทดสอบสมบตัิเชิงกลและทางกายภาพ เร่ิมจากการผลิตชิน้ทดสอบแรงดึง โดยใช้

แมพ่ิมพ์ท าการผลติชิน้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้วท าการทดสอบชิน้งานด้วยเคร่ืองทดสอบ
ยนูิเวอร์แซล รุ่น CY-6040A8 สว่นของการทดสอบค่าการบีบอดัให้เสียรูปอย่างถาวร จดัเตรียมแม่พิมพ์
และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 395 และในส่วนของการทดสอบการน าความร้อน ( Thermal  
Conductivity) โดยใช้เคร่ืองทดสอบรุ่น HT–09  Kinetic เป็นการทดสอบโดยการถ่ายเทอณุหภมูิไปยงัชิน้
ทดสอบที่ท าจากวัสดุผสม โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลงังานความร้อน เร่ิมจากบริเวณที่มี
อณุหภมูิสงูไปยงับริเวณที่มีอณุหภมูิต ่ากว่า โดยที่ตวักลาง คือ ชิน้ทดสอบจะไม่มีการเคลื่อนที่ ท าการตัง้
ค่าตวัแปรที่ใช้ควบคุม คือ Heating  40 ºC, Cooling 10 ºC  โดยความหนาของชิน้งานของชิน้ทดสอบ 
เท่ากับ 15 มิลลิเมตร ในส่วนของการทดสอนการดูดซึมน า้ โดยท าการชั่งน า้หนักของชิน้ทดสอบ
เปรียบเทียบระหวา่งก่อนการแช่น า้และหลงัจากผา่นการแช่น า้แล้ว 24 ชัว่โมง ในสว่นของวตัถดุิบที่ใช้และ
รูปร่างตวัอย่างของแม่พมิพ์ชิน้งานทดสอบ แสดงในรูปที ่1 และรูปที ่2 

 

 (ก) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             (ข) 

รูปที่ 1 แสดงลกัษณะของเปลอืกมะพร้าว (ก) และเส้นใยของมะพร้าว (ข) 
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 (ก) (ข) 
 

รูปที่ 2 แสดงลกัษณะการผสมน า้ยางธรรมชาตกิบัเส้นใยมะพร้าว (ก) และ แมพ่ิมพ์ชิน้งานทดสอบแรงดงึ
ตาม ASTM D412 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  

การวิจัยนี  ้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) และสมบัติเชิงกล 
(Mechanical Property) ของแผน่ผลติภณัฑ์ที่ผลติจากเส้นใยมะพร้าวที่ผา่นการบด โดยท าการผสมในน า้
ยางธรรมชาติ มีการใช้เส้นใยมะพร้าวที่อตัราสว่นที่ 0 10 20 30 และ 40 PHR แล้วท าการทดสอบหาค่า
การทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมน า้ ทดสอบค่าการน าความร้อน และการทดสอบการเสียรูป
อยา่งถาวร ได้ผลการทดสอบดงัตอ่ไปนี ้

 
1.การทดสอบหาการตา้นทานต่อแรงดึง  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบคา่ความต้านทานตอ่แรงดงึตามมาตรฐาน ASTM D412 
 

จาก รูปที่ 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าการต้านทานต่อแรงดึงของผลิตภณัฑ์มีค่าแปรผกผนักบั
ปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เติมลงไป คือคา่ต้านทานตอ่แรงดงึมีคา่ลดลงเมื่อปริมาณของเส้นใยมะพร้าว
มีอตัราทีเ่พิ่มขึน้ในผลติภณัฑ์ โดยชิน้งานทดสอบที่มีสว่นของเส้นใยมะพร้าวในปริมาณน้อย จะมีปริมาณ
ความต้านทานต่อแรงดึงที่มาก เมื่อเปรียบเทียบกบัชิน้งานทดสอบที่มีปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่ม
มากขึน้ โดยความต้านทานต่อแรงดงึมีแนวโน้มลดลง ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวในผลิตภณัฑ์ที่เพิ่ม
มากขึน้ตามล าดบั ทัง้นีเ้นื่องจากการท าปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทางพนัธะเคมีระหว่างน า้ยางกับเส้นใย
มะพร้าวนัน้มีขึน้น้อยมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของสมพงษ์ พิริยายนต์และคณะ [4-6] จากการสงัเกตชิน้
ทดสอบหลงัจากการดงึจนขาด จะมีแตก่ารยดึเหน่ียวของน า้ยางเอง โดยเส้นใยมะพร้าวท าหน้าที่เป็นเพยีง
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สารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริมาตรของผลิตภณัฑ์รวมเท่านัน้ จึงสง่ผลให้สมบตัิการต้านทานต่อแรงดึงของ
ผลติภณัฑ์ลดน้อยลงเมื่อสารเติม(Filler) มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ 

 
2.การทดสอบการดูดซึมน ้า 
  
ตารางที่ 1 แสดงผลของการดดูซมึน า้ของชิน้ทดสอบที่แช่น า้ไว้ 24 ชัว่โมง 
 

ปริมาณเส้นใยมะพร้าว 
(PHR) 

น า้หนกัของชิน้ทดสอบ 
ก่อนการแช่น า้  

(กรัม) 

น า้หนกัของชิน้ทดสอบ
หลงัการแช่น า้ 24 
ชัว่โมง (กรัม) 

สว่นตา่งน า้หนกั 
(กรัม) 

0 52.4 52.4 ±0 
10 46.3 46.3 ±0 
20 43.7 43.7 ±0 
30 41.5 41.5 ±0 
40 39.8 39.8 ±0 

 
จาก ตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณความสามารถในการดดูซึมน า้ของชิน้ทดสอบ หลงัจากผ่านการ

แช่ทิง้ไว้ในน า้ด้วยระยะเวลาของการทดสอบ 24 ชัว่โมง ชิน้ทดสอบในทกุอตัราสว่นผสมจะไมม่ีการดดูซึม
น า้เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากชิน้ทดสอบมีสว่นของเนือ้ยางปกคลมุเส้นใยมะพร้าวทัง้หมด ซึ่งสมบตัิของเนือ้
ยางธรรมชาติไมย่อมให้โมเลกลุน า้ซมึผา่น สง่ผลให้อนภุาคของน า้ไมส่ามารถผา่นเนือ้ยางเข้าไปสมัผสักบั
เส้นใยของมะพร้าวได้ ดงันัน้ชิน้งานทดสอบโดยรวมจึงไมม่ีการดดูซมึน า้ 
 
3.การทดสอบค่าการน าความร้อน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แสดงผลของการทดสอบคา่การน าความร้อนของชิน้ทดสอบ 
 

จาก รูปท่ี 4 พบวา่คา่การน าความร้อนของชิน้ทดสอบจะมีคา่สงู เมื่อชิน้ทดสอบมีอตัราสว่นผสม
ของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มปริมาณมากขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากโดยธรรมชาติของเส้นใยที่มีค่าการน าความร้อน
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มากกว่ายางธรรมชาติ จะส่งผลให้เมื่อมีเส้นใยมะพร้าวอยู่ในผลิตภัณฑ์มากขึน้ ค่าการน าความร้อน
โดยรวมจึงมากขึน้ 

 
4.การทดสอบสมบติัการเสียรูปอย่างถาวร  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบคา่การเสยีรูปอยา่งถาวรของชิน้ทดสอบ 
 

จาก รูปที่ 5 พบว่าค่าการการเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอดัของชิน้ทดสอบจะมีคา่สงูขึน้ เมื่อ
ชิน้ทดสอบมีอตัราส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มปริมาณมากขึน้ เนื่องจากการท าปฏิกิริยาการยึด
เหนี่ยวทางพนัธะเคมีระหว่างน า้ยางกบัเส้นใยมีน้อย จะมีแต่การยดึเหนี่ยวของน า้ยางเอง โดยเส้นใยของ
มะพร้าวท าหน้าที่เพียงเป็นสารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริมาณในผลติภณัฑ์เทา่นัน้ 
  
สรุป  
 จากผลการทดลอง สมบตัิทางกายภาพและการทดสอบสมบตัิเชิงกลของผลติภณัฑ์จากการผสม
น า้ยางธรรมชาติและเส้นใยมะพร้าว พบวา่คา่ต้านแรงดงึสงูสดุของวสัดผุสมมีคา่ลด เป็นสดัสว่นผกผนักบั
ปริมาณการเพิ่มขึน้ของเส้นใยมะพร้าว ไมม่ีการดดูซมึน า้ของชิน้ทดสอบในทกุๆ อตัราสว่นผสม คา่การน า
ความร้อนของชิน้ทดสอบของผลิตภณัฑ์วสัดผุสม มีค่าเพิ่มขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้ 
และการเสยีรูปอยา่งถาวรของชิน้งานทดสอบ  มีคา่มากขึน้ตามปริมาณของเส้นใยมะพร้าวที่เพิ่มขึน้   และ
เมื่อเติมเส้นใยมะพร้าวที่ 40 PHR จะท าให้ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ยางต ่าที่สุด มีสมบัติที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อผลติและประยกุต์ใช้เป็นผลติภณัฑ์ ที่หลงัจากควบคมุปริมาณของสว่นผสมและอณุหภูมิแล้ว 
สามารถคงรูปได้ตามรูปร่างของแม่พิมพ์ที่ก าหนด ทัง้นีส้ามารถน าวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรและการ
แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยงัสามารถเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากยางพารา
เพื่อเพิ่มมลูคา่ได้  
 
ค าขอบคุณ  
 งานวิจัยนีข้อขอบคุณการสนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตชิน้ทดสอบ จากสาขาวิชา
วิศวกรรมอตุสาหการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคงสวุรรณภมูิ นนทบรีุ และแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี รวมถึงเคร่ืองมือทดสอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

ปริญญานิพนธ์นีน้ าเสนอวงจรแปลงผัน เอซี -ดีซี-เอซี แบบหนึ่งเฟสควบคุมกระแสสลบัส าหรับ
ทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC-60898 โดยระบบท่ีน าเสนอประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนท่ี
หนึง่ใช้วงจรเรียงกระแสเพื่อแปลงผนัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (AC-DC) และสว่นที่สองใช้วงจร
อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเต็มบริดจ์ (DC-AC) เพื่อควบคุมกระแสและมีการควบคมุแบบวงรอบปิด โดยใช้
การควบคุมแบบพีไอดี เพื่อรองรับการท างานตามเง่ือนไขการทดสอบที่มีการจ่ายกระแสแบบลาดเอียง 
(Ramp) และแบบจ่ายกระแสแบบขัน้บนัได (Step) ซึง่ในการทดสอบระบบแบบเดิมจะใช้มอเตอร์ควบคมุหม้อ
แปลงแบบปรับค่าได้เพื่อควบคุมค่ากระแส ท าให้มีการท างานที่ช้าและขาดการควบคุมที่แม่นย า การ
ประยุกต์ใช้วงจรแปลงผนั เอซี-ดีซี-เอซี แบบหนึ่งเฟสควบคุมกระแสส าหรับทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์แทน
ระบบแบบเดิมจะท าให้มีการควบคมุที่แมน่ย ากวา่และมีการตอบสนองที่เร็วกวา่แบบเดิม 
ค าส าคัญ: วงจรแปลงผนั เอซี-ดีซี-เอซี, เซอร์กิตเบรกเกอร์, มาตรฐาน IEC-60898, วงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเต็มบริดจ์, 

การควบคมุแบบพีไอดี 
 

Abstract 
 This project presents a single phase AC-DC-AC converter controlled current for circuit-
breaker (CB) testing according for IEC-60898 standard. The proposed system includes two part; first 
part is input rectifier for AC-DC converter, second part is single phase DC-AC inverter for closed-loop 
current control. The control principle of proposed system using PID controller for support at the start 
condition by ramp and step controlling. The control principle both ramping and stepping in start 
condition are used to replace a traditional method which using motor driven for control a ac input 
voltage of auto-transformer. Traditional control has disadvantage about starting current control and 
low precision. The application of single phase AC-DC-AC converter controlled current for CB testing 
is better control, high precision and fast response. 
Keywords:  a single phase AC-DC-AC converter, circuit breaker, IEC-60898, single phase DC-AC inverter, PID 

controller 
 
บทน า  
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คือ อุปกรณ์ที่ท างานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่
อตัโนมตัิ แต่สามารถเปิดวงจรได้อตัโนมตัิ ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกว่าค่าที่ก าหนด โดยป้องกัน
ไม่ให้อปุกรณ์ที่ต่อกบัเซอร์กิตเบรกเกอร์นัน้เกิดความเสียหายขึน้จากกระแสไฟฟ้าที่เกินก าหนด เซอร์กิต
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เบรกเกอร์มีความส าคญัในอตุสาหกรรมและในบ้านเรือนเพื่อใช้ป้องกนัอปุกรณ์ไฟฟ้าจากอนัตรายที่เกิด
จากการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ทัง้นีเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์จะต้องมีการทดสอบก่อนที่จะน ามาใช้งานจริง จึงได้มี
การทดสอบทัง้ทางกลและทางไฟฟา้ เพื่อให้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 1.โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Mold Case Circuit Breaker) 
 โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ถกูห่อหุ้มมิดชิดโดย Mold 2 สว่น มกัท าด้วย 
Phenolic ซึง่เป็นฉนวนไฟฟา้สามารถทนแรงดนัไฟฟา้ได้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิดนีม้ีหน้าที่หลกั 2 ประการ 
คือ ท าหน้าที่เป็นสวิทซ์เปิดและปิดด้วยผู้ ใช้เองและเปิดวงจรโดยอตัโนมตัิ เมื่อมีกระแสไหลเกินหรือเกิด
ลดัวงจร โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะอยูใ่นภาวะทริป ซึง่อยูก่ึ่งกลางระหวา่งต าแหน่งเปิดและปิด สามารถตัง้
ค่าใหม่ได้ โดยกดคันโยกให้อยู่ในต าแหน่งปิดก่อนและโยกไปต าแหน่งเปิด การท างานแบบนีเ้รียกว่า 
Quick Make , Quick Break โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 

 
Figure 1 Circuit Breaker 

 
2. มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature Circuit Breaker) 
มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก ใช้ติดตัง้เป็นอุปกรณ์ป้องกัน

ร่วมกับ แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center) หรือ แผงจ่ายไฟฟ้าประจ าห้องพกัอาศยั (Consumer Unit) 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิดนีไ้ม่สามารถปรับตัง้ ค่ากระแสตดัวงจรได้ มีทัง้แบบ 1 pole 2 pole และ 3 pole 
อาศยักลไกการปลดวงจรทัง้แบบ Thermal และ Magnetic มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Miniature Circuit Breaker 
 
 

3. มาตรฐาน IEC-60898 
 ในที่นีจ้ะขอกล่าวถึงเฉพาะการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ในหวัข้อของการทดสอบคุณสมบตัิเวลา
และกระแส 
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Table 1 Time-Current Characteristics 
Test  Type Test current Initial condition 

Limits of tripping or  
non-tripping time 

Results to be obtained Remarks 

a B, C, D 1.13In Cold* 
t 1 h (for In  63 A) 
t  2 h (for In> 63 A) 

No tripping  

b B, C, D 1.45In 
Immediately 

following    test (a) 
t < 1 h (for In  63 A) 
t < 1 h (for In> 63 A) 

Tripping 
Current steadily increased 

within 5 s 

c B, C, D 2.55In Cold* 
1 s < t < 60 s (for In 32 A) 
1 s < t < 120 s (for In> 32 A) 

Tripping 
 

d 

 
B 
C 
D 

 
3In 
5In 
10In 

 
 

Cold* 
t  0.1 s No tripping 

Current established by 
closing an auxiliary switch 

e 

 
B 
C 
D 

 
5In 

10In 
50In 

 
 

Cold* 
t < 0.1 s Tripping 

Current established by 
closing an auxiliary switch 

* The term “cold” means without previous loading, at the reference calibration temperature. 
 

ในการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC-60898 ในสว่นของการทดสอบคณุสมบตัิเวลา
และกระแส จะมีการทดสอบ 5 ขัน้ตอน ซึง่ในสามขัน้ตอนแรกจะเป็นการจ่ายกระแสเกินพิกดัที่ 1.13In, 1.45In 
และ 2.55In ตามล าดบั (In คือค่าพิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์) โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Type B, 
Type C และ Type D มีการทดสอบที่กระแสเกินพิกดัจ านวนเทา่เหมือนกนั การจ่ายคา่กระแสทดสอบในสาม
ขัน้ตอนแรกจะเป็นแบบค่อย ๆ ขึน้ภายใน 5 วินาที ในขัน้ตอนแรกจะจ่ายกระแสทดสอบเป็นเวลามากกว่า 1 
ชัว่โมง ที่ In 63 แอมแปร์ และมากกวา่ 2 ชัว่โมง ที่ In >63 แอมแปร์ ซึง่เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องไมท่ริป หลงัจาก
นัน้ก็ทดสอบในขัน้ตอนที่สองทนัที ในขัน้ตอนนีเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีการทริปเกิดขึน้โดยช่วงเวลาจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือกรณีเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่  In 63 แอมแปร์ ต้องทริปภายใน 1 ชั่วโมง และที่ In >63 
แอมแปร์ ต้องทริปภายใน 2 ชัว่โมง หลงัจากทดสอบในขัน้ตอนที่สองแล้ว ต้องปลอ่ยให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เย็น
ตวัลงจนแนใ่จวา่เปรียบเสมือนอยูใ่นสภวาวะที่ไมเ่คยมีการป้อนกระแสก่อนหน้านี ้หลงัจากนัน้เร่ิมทดสอบใน
ขัน้ตอนท่ีสามโดยการจ่ายค่ากระแสทดสอบท่ี 2.55In ในขัน้ตอนนีเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีการทริปเกิดขึน้
โดยกรณี In 32 แอมแปร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องทริปภายในช่วงเวลา 1 วินาที ถึง 60 วินาที และกรณี In >32 
แอมแปร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้อง ทริปภายในช่วงเวลา 1 วินาที ถึง 120 วินาที 

ในขัน้ตอนการทดสอบที่สี่และห้านัน้ การจ่ายกระแสทดสอบจะมีการก าหนดให้ใช้สวิตช์ช่วยในการ
จ่ายกระแสเพื่อให้มีการจ่ายคา่กระแสทดสอบแบบทนัทีทนัใด การทดสอบขัน้ตอนที่สีแ่ละห้าจะมีช่วงเวลาสัน้
มากและมีการระบคุ่าจ านวนเทา่ของกระแสทดสอบตามชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วย (Type B, C, D) การ
ทดสอบในขัน้ตอนที่สี่และห้าจะเร่ิมทดสอบโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องอยู่ในสภาวะไม่มีการป้อนกระแสก่อน
หน้านีแ้ละจ่ายค่ากระแสทดสอบแบบทนัทีทนัใด ซึ่งขัน้ตอนที่สี่นัน้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องไม่ทริปภายใน 0.1 
วินาที สว่นขัน้ตอนที่ห้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องทริปภายใน 0.1 วินาที 

4. การออกแบบการท างานเบือ้งต้น 
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Figure 3 Basic work design diagram 
 

5. ออกแบบวงจรเอซี-ดีซี-เอซี 

 
Figure 4 AC-DC-AC circuit 
 
6. วิธีติดตัง้อปุกรณ์ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 5 Installation of circuit breaker test equipment 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 

1. ผลการทดสอบโดยใช้โปรมแกรม PSIM  

 
Figure 6 Test results via step control software 

 
Figure 7 Test results via ramp control software 

 
2. ผลการทดสอบด้วยวงจรแปลงผนั เอซี-ดีซี-เอซี 

 

 
Figure 8 Ramp current test results 
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Figure 9 Step current test results 

 

 
Figure 10 Test current value 
สรุป  
 การทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวงจรแปลงผัน เอซี -ดีซี-เอซี แบบหนึ่งเฟสควบคุมกระแส
ส าหรับทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยการปรับค่ากระแสให้เหมาะกบัขนาดพิกดัของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
และจ่ายกระแสเพื่อทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ นัน้วงจรแปลงผนั เอซี-ดีซี-เอซี แบบหนึง่เฟสควบคมุกระแส
ส าหรับทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถควบคุมการจ่ายกระแสได้ทัง้แบบลาดเอียง (ทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC-60898 ในหวัข้อการทดสอบคุณสมบตัิเวลาและกระแสขัน้ตอนที่ 1, 2 และ 3) และแบบ
ขัน้บนัได (ทดสอบตามมาตรฐาน IEC-60898 ในหวัข้อการทดสอบคุณสมบตัิเวลาและกระแสขัน้ตอนท่ี 4 
และ 5) โดยในการควบคมุการจ่ายกระแสแบบลาดเอียงนัน้สามารถคอ่ย ๆ จ่ายกระแสให้ถึงพิกดักระแส
ได้ภายใน 5 วินาที และในส่วนของการจ่ายกระแสแบบขัน้บันได สามารถจ่ายค่ากระแสให้ถึงพิกัด
ค่ากระแสแบบทนัที่ทนัใดได้ แสดงว่าวงจรแปลงผนั เอซี -ดีซี-เอซี แบบหนึ่งเฟสควบคุมกระแสส าหรับ
ทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้งานได้จริง 
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การศึกษาการไหลของก าลังไฟฟ้า 
A Study of Electrical Power Flow 
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บทคดัย่อ 

บทความนีน้ าเสนอศกึษาการไหลของก าลงัไฟฟา้ (Power flow หรือ Load flow) จะท าการศกึษา
ในสภาวะ steady-state operating conditions ของระบบไฟฟา้ก าลงั ผลของการวิเคราะห์ที่ได้คือค่าของ
แรงดนัที่บสั(Bus voltages), กระแสในสาย (branch currents) และค่าความสญูเสียในระบบ (Loss of 
system) ในสภาวะที่ระบบไฟฟ้ามีความสมดลุ (Balanced) สามารถที่จะท าการจ าลองเป็น single-line 
circuit และท าการจดัให้อยูใ่นรูปของ Admittance matrix (Ybus) หรือ Impedance matrix (Zbus) 
ค าส าคัญ: แรงดนัที่บสั, ความสญูเสียในระบบ, ความสมดลุ 
 

Abstract 
 This paper presents power flow or load flow studied in the steady-state operating 
conditions of the power system. The results of the analysis are the values of bus voltages, branch 
currents and losses of the system in the condition that the system is balanced (Balanced). It 
simulates a single-line circuit and is classified as an Admittance matrix (Ybus) or Impedance 
matrix (Zbus). 
Keywords: bus voltages, loss of system, balanced 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีความต้องการใช้ก าลงัไฟฟ้าเป็นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตวั ของ
ภาคอตุสาหกรรมและการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรในครัวเรือน ซึ่งมีอยู่ทัว่ประเทศจึงสง่ผล ให้ภาครัฐ
จ าเป็นต้องเพิ่มก าลังการผลิตก าลังไฟฟ้าเพื่ อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ ใช้ดังนัน้ ต้องมี
กระบวนการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าที่ดีจากแหล่งผลิตซึง้ก็คือโรงจักรไฟฟ้าไปสู่โหลดในพืน้ที่ ต่าง ๆ ด้วย
ข้อจ ากัดของแหล่งพลังงานเชือ้เพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าท าให้โรงจักรไฟฟ้ากับโหลดอยู่ ห่างไกลกัน จึง
จ าเป็นต้องมีการสง่ตอ่ก าลงัไฟฟ้าผ่านการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคซึง่ท าหน้าที่จ าหนา่ย ก าลงัไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟ
ให้กับผู้บริโภคในท้องถ่ินหลกัที่ รับผิดชอบ และเช่ือมถึงกนัด้วยสายส่ง จึงสามารถจ่ายก าลงัไฟฟ้าไปสู่
โหลดได้อย่างเพียงพอด้วยเหตุนี ้ก าลังไฟฟ้าจึงสามารถไหลไปสู่ โหลดได้ทั่วทัง้ระบบไฟฟ้าที่มีการ
ตอ่เช่ือมถึงกนัซึง่ขึน้อยูก่บัการควบคมุทิศทางการไหลของก าลงัไฟฟา้ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาการไหลของก าลังไฟฟ้า (Power flow หรือ Load flow) จะท าการศึกษาใน
สภาวะ steady-state operating conditions ของระบบไฟฟ้าก าลงั เพื่อศึกษาการค านวณการไหลของ
ก าลงัไฟฟ้า ศึกษาพฤติกรรมของโหลดชนิดตา่งๆ ที่มีผลต่อการไหลของก าลงัไฟฟ้า ศึกษาพฤติกรรมของ
สายส่งก าลังไฟฟ้า ที่มีผลต่อการไหลของก าลังไฟฟ้า การค านวณ เพื่อแก้ปัญหาของการไหลของ
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ก าลงัไฟฟา้ โหลดจ าเป็นท่ีจะต้องทราบคา่ของก าลงัไฟฟา้จริง (P) และคา่ขนาดของแรงเคลือ่น (V) ของตวั 
Generator bus แต่ละบสัก่อน เหตุที่เป็นเช่นนีเ้พราะว่าค่า P และ V เหล่านี ้สามารถควบคุมได้โดยใช้ 
Governor (การควบคมุ Pใช้วิธีควบคุมชุดแรงขบัของต้นก าลงั) ส่วนการควบคมุว่า V  ก็สามารถท าการ
ควบคมุได้ที่วงจรของโรเตอร์ 
 
วิธีการศึกษา 
 ล าดบัขัน้ตอนการทดลอง 

1. ต่อวงจรการทดลองดังรูปที่ 1 โดยเลือกใช้สายส่งระยะสัน้ และเลือกใช้โหลด Variable 
Resistance Variable Capacitance และ Variable Inductance ตอ่เป็นแบบ Star  

2. จ่ายแรงดนัโดยเร่ิมต้นที่ 220 V พร้อมทัง้ ใช้ Power Quality Analyzer วดัค่า V, I, P, Q และ 
S ทัง้ทางด้านรับและทางด้านสง่ของวงจรพร้อมทัง้บนัทึกค่าที่วดัได้ลงในตารางบนัทึกผลการทดลองที่ 2 
หลัง จ ากนั น้ท ากา ร เปลี่ ยน โหลด  Variable Resistance Variable Capacitance และ  Variable 
Inductance ให้เห็นการเปลีย่นแปลงตา่งๆ  
 

 
Figure 1 Power flow test circuit 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 

 

 
Figure 2 Power flow test circuit in case of load R only 
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Figure 3 Power and phase angle between voltage and current in case of load R only 

 

 
Figure 4 Power flow test circuit in case of R-L load 

 

 
Figure 5 Power and phase angle between voltage and current 

 

 
Figure 6 Power flow test circuit in case of R-C load 
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Figure 7 Power and phase angle between voltage and current 

 

 
Figure 8 Power flow test circuit in case of R-L-C load 

 

 
Figure 9 Power and phase angle between voltage and current 
 
สรุป  
 จากการทดสอบระบบสรุปได้ว่า เมื่อจ่ายพลงังานจากแหล่งก าเนิดผ่านสายส่งระยะสัน้มายงั
ปลายทางแต่ไมม่ีการใช้พลงังานที่สง่มาจะท าให้แรงดนัปลายทางสงูขึน้ พอมีภาระหรือโหลดนัน้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดนัและมมุเฟสระหว่างแรงดนักบักระแสตามแต่ชนิดของโหลดที่น าเข้ามาในระบบ
เพื่อใช้พลงังานท่ีสง่มา โดยโหลดที่เป็นความต้านทานจะมีลกัษณะของมมุเฟสระหวา่งแรงดนัและกระแส
ที่ตรงกนัทัง้สามเฟส โหลดที่เป็นความเหนี่ยวน าไฟฟ้าจะท าให้แรงดนัที่ปลายทางลดลงและท าให้มมุเฟส
ทางไฟฟา้ระหวา่งแรงดนัและกระแสตา่งกนัโดยกระแสจะล้าหลงัแรงดนัตามคา่ของความเหน่ียวน า โหลด
ที่เป็นความจุไฟฟ้าจะท าให้แรงดนัที่ปลายทางเพิ่มขึน้และท าให้มุมเฟสทางไฟฟ้าระหว่างแรงดันและ
กระแสตา่งกนัโดยกระแสจะน าหน้าแรงดนัตามคา่ของความเหน่ียวน า หากแตก่ารมีโหลดความเหน่ียวน า
ไฟฟ้าที่หกัล้างโหลดความความจไุฟฟา้ได้พอดี จะท าให้มมุเฟสระหวา่งแรงดนัและกระแสกลบัมาตรงกนั 
ตรงตาทฤษฏีที่อ้างอิงไว้ข้างต้น 
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Figure 10 Slack Generator Bus 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 Load Bus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 Generator Bus 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
การวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟา้ในระบบไฟฟา้ 

http://eng.rtu.ac.th/files/EPSA/CH4.pdf 
การแก้ป ญหาการไหลก าลงัไฟฟา้เหมาะที่สดุโดยวิธีการค้นหาความบรรณสาน 

http://journal.fte.kmutnb.ac.th/upload/2011-2-2/journalFTE-Fulltext-2011-2-2-3.pdf 
Load Flow Analysis 

http://mycourses.ntua.gr/courses/ECE1220/document/Load_Flow_Analysis.pdf 
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เตาหลอมทองเหลืองที่มีการควบคุมการปรับความหนาแน่นของพัลส์ 
Bronzes Induction Furnace by Pulse Density Modulation Control 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยันีไ้ด้น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองหลอมทองเหลืองแบบใช้หลกัการเหนี่ยวน า

ทางไฟฟา้ในการให้ความร้อนด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหลง่จา่ยแรงดนัแบบคร่ึงบริดจ์ที่มีโหลด ตอ่แบบ
อนกุรม โดยการถ่ายเทพลงังานความร้อนผ่านเบ้าหลอมแกรไฟต์ท าให้ทองเหลืองหลอมละลาย  พร้อมมี
การประยกุต์น าวิธีการควบคมุก าลงัแบบการปรับความหนาแน่นของพลัส์ (Pulse Density Modulation) 
มาใช้ในเคร่ืองให้ความร้อนแบบเหนี่ยวน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยระบบมีการควบคุมให้ท างานที่
ความถ่ีสูงกว่าความถ่ีเรโซแนนซ์ตลอดการท างานท าให้เกิดการสูญเสียน้อย โดยรับแรงดัน ไฟฟ้า
กระแสสลบั 3 เฟส 380 โวลต์  50 เฮิรตซ์  เข้ามาแล้วผ่านวงจรเรียงกระแสเป็นแรงดนักระแสตรงเพื่อจ่าย
ให้กบัวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหลง่จ่ายแรงดนัแบบคร่ึงบริดจ์  โดยสวิตช์ที่ความถ่ีประมาณ  35 กิโลเฮิรตซ์
เป็นแหลง่จ่ายให้กบัชดุขดลวดเหน่ียวน า มีพิกดัก าลงัไฟฟา้ไมต่ ่ากวา่ 4.5 กิโลวตัต์  
ค าส าคัญ: อินเวอร์เตอร์แบบคร่ึงบริดจ์, ความถ่ีเรโซแนนซ์แบบอนกุรม, งานหลอมแบบเหน่ียวน า 
 

Abstract 
This research presents the design and construction of molten brass to form the basis 

of induction heating. It is heated by the half-bridge voltage source in series resonant load by 
transferring the heat energy through the graphite crucible for melting the brass. By pulse density 
modulation control. The system is controlled to operate at a higher frequency than the resonance 
frequency mode with the input three-phase AC voltage 380 V, 50 Hz, through a rectifier into a 
DC voltage to be supplied to the inverter supply voltage half-bridge about 35 kHz switching 
frequency at the rated power less than 4.5 kW. 
Keywords: half-bridge resonant inverter, series resonant, induction melting 
 
บทน า 

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมานีท้องเหลืองได้รับความนิยมมากขึน้ในกลุม่สถาปนิก มณัฑนากร รวมทัง้
ผู้บริโภคทัว่ไป  โดยน ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมและงานตกแตง่ภายในทัง้อาคารพาณิชย์และบ้านเรือน 
ซึ่งได้รับความนิยมทัว่โลก ในบรรดาโลหะที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมทัง้หลาย ทองเหลืองจัดเป็นโลหะ
ประเภทหนึง่ที่น ามาหมนุเวียนใช้ใหม ่(Recycled) ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุจนแทบจะไมม่ีการทิง้
วสัดหุรืออปุกรณ์ทองเหลืองที่ไม่ใช้แล้วไปโดยเปลา่ประโยชน์ เพราะสามารถน ากลบัมาหลอมใหมเ่พื่อใช้
ประโยชน์ต่อไปได้อีกหลายครัง้[1] ปัจจุบนัโรงงานด้านอตุสาหกรรมได้น าหลกัการเหนี่ยวน า ( Induction  
Heating) มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลาย  ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อหลอมโลหะที่เหลือใช้ ให้น า
กลบัไปใช้ใหมห่รือขึน้รูปแบบตา่งๆตามที่น าไปใช้งาน เพราะในกระบวนการผลติไมม่ีเขมา่ควนัไฟจากการ
เผาไหม้และสามารถลดระยะเวลาในการผลิตได้ ซึ่งต่างกบัในอดีตการหลอมโลหะจะท าโดยใช้เตาหลอม
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จากเปลวไฟซึ่งจะก่อให้เกิดเขมา่ของควนัไฟ และไม่สามารถควบคมุอุณหภมูิได้อย่างสม ่าเสมอ [2]  การ
เหนี่ยวน าความร้อนที่ใช้ในงานหลอมโลหะนัน้จะใช้สารกึ่งตวัน ามาเป็นสวิตช์จะท างานอยูใ่นรูปของวงจร
อินเวอร์เตอร์ ส าหรับงานที่ขนาดก าลงัไฟฟ้าไม่สงูมาก เพื่อให้ขนาดของเคร่ืองไม่ใหญ่โตมากจึงเลือกใช้
อินเวอร์เตอร์ชนิดแหลง่จ่ายแรงดนั และจากการใช้งานในเคร่ืองเหนี่ยวน าขนาดเล็กยงัไมม่ีการปอ้งกนัใน
ตวัเคร่ือง ท าให้เกิดความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ ซึง่ในการซอ่มบ ารุงแตล่ะครัง้มีราคาสงู  
 
ระบบทัง้หมดของเคร่ืองหลอมทองเหลืองแบบเหนีย่วน ำ 
 

3 Phase 380 Volt
50 Hertz

4.5 Kilowatt

Rectifier Inverter
High Frequency

Transformer
RLC series 

resonance load

Gate Dive Protection
 

 
รูปที่  1  บลอ็กไดอะแกรมของเคร่ืองให้ความร้อนเหนีย่วน าส าหรับงานหลอมทองเหลอืง 
 
  การประยุกต์น าวิ ธีการควบคุมก าลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์มาใช้ใน
เคร่ืองให้ความร้อนแบบเหนี่ยวน าความถ่ีสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะการสวิตช์ของไอจีบีที ที่
อินเวอร์เตอร์จะสวิตช์ที่ใกล้ความถ่ีเรโซแนนซ์ตลอดเวลา ท าให้เกิดการสญูเสียน้อยแต่จะปรับก าลงัโดย
การปรับรอบท างานของสญัญาณที่น ามามอดเูลตแทน 
 

Dpower

Fixed high
Frequency

0

0

Dsw

S2

S1

 
 
รูปที่  2  ลกัษณะของรูปสญัญาณการปรับความหนาแนน่พลัส์ 
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รูปที่  3  กราฟประสทิธิภาพของขดเหน่ียวน าความร้อนท่ีได้จากการออกแบบ 
 
วงจรจ ำลองกำรควบคมุทัง้หมดจ ำลองจำกโปรแกรม PSIM 
 

 
 

รูปที่  4  การจ าลองการควบคมุ 
 

 

                       

                        

 
 
รูปที่  5  รูปคลืน่แรงดนัท่ีตกคร่อมหม้อแปลงและกระแสหลงัหม้อแปลงความถ่ีสงู 
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                       Turn on

                      

 
 

รูปที่  6  รูปคลืน่แรงดนัและกระแสที่ตกคร่อมสวติช์ 
 

ผลการทดลอง 
 

ความถ่ีสวิตช์อยู่ในการทดสอบอยู่ในย่าน  35 kHz ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี ้
แรงดนัที่จ่ายเข้าวงจรเรียงกระแส VVin 380= , mHL f 35.1= , FC f 220= , FCr 6= , 4.5coilL H=  และ

= 123.0eqR  ทดสอบโดยการให้ความร้อนกับเบ้าหลอมแกรไฟต์ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 
mm. สูง 100 mm. ท าการบันทึกรูปคลื่นแรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ ( ov ) กระแสเอาต์พุตของ
อินเวอร์เตอร์ ( oi )แรงดนัท่ีขดเหน่ียวน า สวิตช์ที่ใช้เบอร์ IRG4PH50UD (S1, S2) 
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รูปที่  7  โครงสร้างเคร่ืองหลอมทองเหลอืงแบบเหน่ียวน าความร้อน 
 

กำรทดสอบภำคควบคมุกำรท ำงำนของอินเวอร์เตอร์ 
 จุดประสงค์เพื่อทดสอบการควบคมุการท างานของอินเวอร์เตอร์ให้มีกระแสด้านเอาต์พตุให้ไมเ่กิน
จากคา่ที่ตัง้ไว้ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิของชิน้งาน เช่น ความต้านทานจ าเพาะและความซมึซาบ
แม่เหล็กสมัพนัธ์ ท าให้ค่าพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลง การทดสอบวดัอณุหภมูิตัง้แต่เร่ิมที่อณุหภมูิห้อง 25 
องศาเซลเซียสจนถึง 1,500 องศาเซลเซียส 
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รูปที่  8  สญัญาณขบัไอจีบีที 2 ตวัในอินเวอร์เตอร์แหลง่จ่ายแรงดนัคร่ึงบริดจ์ 
 

การทดสอบการให้ความร้อนแกชิ่น้งาน 
 การท างานของอินเวอร์เตอร์มีมมุเฟสของแรงดนัน าหน้ากระแสคงที่ 
 

 
 
รูปที่ 9  รูปคลืน่สญัญาณแรงดนัและกระแสที่ออกจากเอาต์พตุที่คา่รอบท างาน 25 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
 
รูปที่  10  รูปคลืน่สญัญาณแรงดนัและกระแสที่ออกจากเอาต์พตุที่คา่รอบท างาน 50 เปอร์เซ็นต์ 
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รูปที่  11  รูปคลืน่สญัญาณแรงดนัและกระแสที่ออกจากเอาต์พตุที่คา่รอบท างาน 75 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 
รูปที่  12  รูปคลืน่สญัญาณแรงดนัและกระแสที่ออกจากเอาต์พตุที่คา่รอบท างาน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
สรุป  

สรุปการท างานของเคร่ืองหลอมทองเหลืองแบบเหนี่ยวน าความร้อน สามารถหลอมชิน้งานได้
เป็นอย่างดี เมื่อชิน้งานมีอุณหภูมิเร่ิมต้นเท่ากับอุณหภูมิห้องในการทดสอบอินเวอร์เตอร์มีการสวิตช์ที่
ความถ่ีสงูกว่าเรโซแนนซ์แบบอตัโนมตัิ และมีการท างานของสวิตช์น ากระแสที่แรงดนัเป็นศนูย์ท าให้การ
สญูเสยีที่สวิตช์น้อย ประสทิธิภาพสงูขึน้กวา่แบบปรับความถ่ี 10-20% โดยเฉลีย่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
ระวีพฒัน์  ศรีแผ้ว, และศิวากร  อินบญุนะ.  2556.  เคร่ืองหลอมทองทองเหลอืงแบบเหนี่ยวน า.  ปริญญา

นิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.   

บุญญฤทธ์ิ  ทองจันทร์, และอนุชิต  โชคชัยลิขิตสกุล.  2556.  การชุบแข็งผิวด้วยการให้ความร้อน
เหนี่ยวน าโดยการมอดูเลตความหนาแน่นพัลส์. ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.   
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การคัดแยก จาํแนก และศึกษาคุณสมบัตโิพรไบโอตกิบางประการของเชื 8อ 
Bifidobacterium breve จากอุจจาระเดก็แรกเกิดที<ดื<มนํ 8านมแม่  

Isolation Identification and Partial Probiotic Characterization of  
Bifidobacterium breve from Breast-fed Infant’s feces 

 
Jackson Alor Meyin Belbak1 ลักษณา เวฬุวนารักษ์1 จุฑามาศ ชุมเสน1 และ มารุตพงศ์ ปัญญา1*  
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 1วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี อบุลราชธานี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี jมีวตัถุประสงค์เพืqอคดัแยก จําแนก และศึกษาคณุสมบตัิโพรไบโอติกบางประการ
ของเชื jอ Bifidobacterium sp. จากอุจจาระเด็กแรกเกิดทีqมีสขุภาพดีและดืqมนมแม่ การศึกษาพบว่าคดั
แยกแบคทีเรียได้ {{| ไอโซเลต ในจํานวนนี jมี � ไอโซเลต ได้แก่ SH1 SH2 SH3 SH4 JB1 และ JB2 เป็น
แบคทีเรียแกรมบวก รูปร่าง Y-shape การจําแนกเชื jอด้วยเทคนิค 16S rDNA sequencing พบวา่ไอโซเลต 
SH1 SH2 SH3 และ SH4 เป็นเชื jอ B. breve และการจําแนกเชื jอไอโซเลต JB2 และ JB5 ด้วยเทคนิค 
polymerase chain reaction โ ด ย ใ ช้  species-specific primer พ บ ว่ า เ ป็ น  B.  breve ก า ร ท ด ส อ บ
คณุสมบตัิโพรไบโอติกของ SH1 SH2 SH3 และ SH4 พบว่าทกุไอโซเลตไวต่อยาปฏิชีวนะทดสอบ ยกเว้น 
gentamycin การทดสอบการเกาะติดเซลล์ลําไส้พบว่าทั jง � ไอโซเลต เกาะติดเซลล์ลําไส้ในระดบัสงูเมืqอ
เปรียบเทียบกับเชื jออ้างอิง B. pseudocatenulatum M115 ดังนั jน การศึกษานี jแสดงให้เห็นว่าเชื jอ  
B. breve SH1 SH2 SH3 และ SH4 มีความเหมาะสมนําไปศกึษาคณุสมบตัโิพรไบโอตกิขั jนสงูตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: แบคทีเรียกรดแลคตดิ, โพรไบโอตกิ, ไบฟิโดแบคทีเรียม  

 
Abstract 

 This study aimed to isolate identify and characterize partial probiotic properties of 
Bifidobacterium sp. from breast-fed healthy infant’s feces. The result demonstrated that 118 
bacterial isolates were totally isolated from feces samples. Of these, 6 isolates, designated as 
SH1, SH2, SH3, SH4, JB2, and JB6, were gram positive and Y-cell shape. Based on 16S rDNA 
sequencing and comparison demonstrated that SH1, SH2, SH3, and SH4 were belonged to B. 
breve. Polymerase chain reaction using species-specific primer found that isolates JB2 and JB5 
were identified as B. breve. Probiotic characterization of isolates SH1, SH2, SH3, and SH4 found 
that all isolates were susceptible to all antibiotics tested, except gentamicin. Cell adhesion assay 
found that all isolates had high percentage of cell adhesion which could be comparable to that 
of reference stain B. breve M115. Therefore, bacterial isolates in this study including SH1, SH2, 
SH3, and SH4 can be used for advanced probiotic characterization. 
Keywords: lactic acid bacteria, probiotic, Bifidobacterium sp.  
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บทนํา  
 ปัจจุบนัมีความสนใจในการคดัแยกแบคทีเรียทีqมีคุณสมบตัิเป็นโพรไบโอติก (probiotic) จาก
สิqงแวดล้อมต่าง ๆ ทั jงอาหารหมกั เนื jอสตัว์ ไวน์ ผกัสดและผลไม้ บริเวณช่องคลอด และระบบทางเดิน
อาหารของคน การศึกษาก่อนหน้านี jพบว่าแหล่งของโพรไบโอติกทีqดีส่วนมากคดัแยกได้จากคน (Fuller, 
{�|�) โดยโพรไบโอตกิ หมายถงึ จลุนิทรีย์ทีqมีชีวิต หากรับประทานในปริมาณทีqเหมาะสมก็จะก่อประโยชน์
ต่อร่างกาย (Lebeer, Vanderleyden and De Keersmaecker, ���|) เชื jอโพรไบโอติก ส่วนมากเป็น
แ บ ค ที เ รี ย ก ร ด แ ล ค ติ ก  ไ ด้ แ ก่  แ บ ค ที เ รี ย ส กุ ล  Lactobacillus Bifidobacterium Lactococcus 
Pediococcus และ Enterococcus (Gibson and Fuller, 2000) โดยแบคทีเรียทั jง 5 สกุลทีqกล่าวมานี j 
พบวา่สกลุทีqมีสมบตัิเป็นโพรไบโอติกทีqดี ได้แก่ Lactobacillus sp. และ Bifidobacterium sp. ทั jงนี j เชื jอทั jง
สองสกลุสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในระบบทางเดินอาหารของคน และสามารถเพิqมจํานวนเซลล์ได้ 
(Presti and et al., ��{ ) โดยแบคทีเรียทั jง 2 สกลุนี j เป็นแบคทีเรียกลุม่แรกและกลุม่หลกัในเดก็แรกเกิดทีq
คลอดโดยวิธีธรรมชาติ โดยสกุล Lactobacillus sp. พบมากในลําไส้เล็ก ส่วนเชื jอ Bifidobacterium sp. 
พบมากในบริเวณลําไส้ใหญ่ (Tamburini and et al., 2016) ดงันั jน ในบริเวณลําไส้ โดยเฉพาะอย่างยิqง
อจุจาระของเด็กแรกเกิดทีqคลอดโดยวิธีธรรมชาติจงึเป็นแหลง่ของแบคทีเรียทั jงสองสกลุทีqน่าสนใจคดัแยก
นํามาศกึษาคณุสมบตัโิพรไบโอตกิ 
 หลกัการประยกุต์ใช้โพรไบโอติกในคน คือ แบคทีเรียต้องอยูใ่นสภาพมีชีวิต ทนตอ่ความเป็นกรด
ในกระเพาะอาหาร เกลือนํ jาดีและความเป็นด่างในบริเวณลําไส้ ตลอดจนส่งเสริมระบบภูมิคุ้ มกันใน
ร่างกายคน อย่างไรก็ตาม ก่อนทีqจะนําเชื jอโพรไบโอติกไปใช้ในคนนั jน จําเป็นต้องทดสอบในระดบัหลอด
ทดลอง (in vitro) ได้แก่ ความไวต่อยาปฏิชีวนะ การเกาะติดเซลล์ลําไส้ การทดสอบสมบัติพิเศษบาง
ประการ ได้แก่ การสร้างสารต้านเชื jอก่อโรค และการเสริมสร้างระบบภมูิคุ้มกนั เป็นต้น (Tan and et al., 
2013) จากนั jน จงึนําเชื jอทีqมีแนวโน้มเป็นสายพนัธุ์โพรไบโอติกทีqดีไปทดสอบในระดบัสตัว์ทดลอง (in vivo) 
และในคนต่อไป โดยการทดสอบในระดบัหลอดทดลองมีข้อดี คือ สามารถทดสอบเชื jอหลายไอโซเลตใน
เวลาเดียวกนั และชว่ยคดักรองไอโซเลตทีqมีแนวโน้มเป็นไพรไบโอตกิทีqดีได้  
 การศึกษาครั jงนี jมีวัตถุประสงค์เพืqอคัดแยกเชื jอแบคทีเรียสกุล Bifidobacterium sp. ทีq มี
คณุสมบตัโิพรไอตกิ โดยการทดสอบคณุสมบตัโิพรไบโอตกิบางประการ ได้แก่ ความไวตอ่ยาปฏิชีวนะและ
การเกาะติดเซลล์ลําไส้ ซึqงเชื jอ Bifidobacterium sp. ทีqคดัแยกได้จะนําไปศึกษาคุณสมบตัิโพรไบโอติก 
อย่างอืqนต่อไป ได้แก่ การทนสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร การทนเกลือนํ jาดีในลําไส้ของคน 
และการสร้างสารยบัยั jงจลุนิทรีย์ก่อโรค เป็นต้น 
 
วธีิการศกึษา 
 การขอจริยธรรมการทดลองในมนษุย์  
 งานวิจยันี jผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ณ วนัทีq £� 
พฤษภาคม �  � และ UBU-REC-14/2561 โดยยึดหลกัเกณฑ์ตามคําประกาศเฮลซิงกิ (declaration of 
Helsinki)  
 เกณฑ์การเก็บตวัอย่างอจุจาระ  
 เกณฑ์การเก็บตัวอย่างอุจจาระ (Inclusion criteria) คือ อุจจาระเด็กแรกเกิด มีอายุไม่เกิน   
เดือน ดืqมแมเ่ทา่นั jน ไมเ่คยรับประทานยาปฏิชีวนะ มีนํ jาหนกัและสว่นสงูตามเกณฑ์มาตรฐานของเดก็อาย ุ
{-  เดือน โดยอยู่ทีqค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (percentile) บนกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต เก็บตัวอย่าง
อจุจาระไว้ใน anaerobic chamber แล้วรีบนําสง่ห้องปฏิบตักิารภายใน 24 ชัqวโมง เพืqอทําการแยกเชื jอ 
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 การคดัแยกเชืYอไบฟิโดแบคทีเรียม  
 เจือจางตัวอย่างอุจจาระด้วยวิธี {�-fold dilution โดยเติม phosphate buffer saline (PBS) 
pH7.4 ปริมาตร �� มิลลิลิตร ลงในตวัอย่างอจุจาระจํานวน {� กรัม ผสมให้เข้ากนัโดยใช้เครืqอง vortex 
mixer ทําการเจือจางตวัอย่างในระดบัความเจือจาง {�-{ 10-2 10-3 10-4 {�-  และ {�-� แล้วนําความเจือ
จางทีqระดับ {�-� {�-  และ {�-� ปริมาตร {�� ไมโครลิตร มาเกลีqยบนอาหารเลี jยงเชื jอ bifidobacteria 
selective medium (BSM) agar จากนั jนนําไปบม่ใน anaerobic chamber ทีqอณุหภมูิ £© องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา �| ชัqวโมง เกณฑ์ในการเลือกโคโลนี คือ เลือกโคโลนีทีqให้ผลการทดสอบการสร้างเอนไซม์คะ
ตะเลสเป็นลบ ผลการย้อมสีแกรมให้ติดสีแกรมบวก รูปร่างคล้ายอกัษรภาษาองักฤษตวัวาย (Y-shape) 
แล้วจงึนําเชื jอไปทดสอบคณุสมบตัโิพรไบโอตกิตอ่ไป 
 การทดสอบการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงคน (hemolysis) 
  โดยการนําเชื jอไบฟิโดแบคทีเรียม บริสทุธิªแตล่ะไอโซเลตมาทําขีดแบบ simple streak บนอาหาร
เลี jยงเชื jอ blood agar บ่มทีqอณุหภมูิ £© องศาเซลเซียส เป็นเวลา �� ชัqวโมง แล้วสงัเกตการเกิดการย่อย
สลายเม็ดเลือดแดงทั jง £ ลกัษณะ คือ ß-hemolysis (ย่อยสลายแบบสมบูรณ์ ซึqงจะพบ clear zone ใส
รอบรอยขีดเชื jอ), α-hemolysis (ยอ่ยสลายบางสว่น) และ γ-hemolysis (ไมย่อ่ยสลายเม็ดเลือดแดง) เชื jอ
แบคทีเรียกรดแลคติกทีqมีความสามารถในการย่อยสลายเม็ดแดงแบบ ß- และ α-hemolysis จะไม่
นําไปใช้ในการทดสอบขั jนตอนตอ่ไป 
 การทดสอบความไวของเชืYอต่อยาปฏิชีวนะ 
 โดยการทดสอบหาคา่ minimal inhibition concentration (MIC) ของยา โดยใช้แผน่ยาสําเร็จรูป
ยีqห้อ E-test (bioMérieux, Durham, USA) มีขั jนตอน คือ ทําการเพาะเลี jยงแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตใน
อาหารเลี jยงเชื jอ MRS broth ปริมาตร {� มิลลิลิตร บ่มใน anaerobic chamber อุณหภูมิ £© องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา {| ชัqวโมง จากนั jน นําเชื jอมาปา้ย (swab) บนอาหารเลี jยงเชื jอ MRS plate แล้วจงึวาง 
disc ย า ป ฏิ ชี ว น ะ  ไ ด้ แ ก่  erythromycin tetracycline chloramphenicol แ ล ะ  gentamicin บ่ ม ใ น 
anaerobic chamber ทีqอณุหภมูิ £© องศาเซลเซียส เป็นเวลา �| ชัqวโมง อา่นคา่ MIC ตอ่ยาปฏิชีวนะตาม
วิธีการอา่นทีqแนะนําโดยบริษัท 
  การทดสอบการเกาะติดเซลล์เยืbอบลํุาไส ้(Cell adhesion assay)  
 เลี jยง เซลล์  Caco-2  cell line (ATCC HBT-£©)  ในอาหาร  Dulbecco’s minimal essential 
medium (DMEM) ทีqมีส่วนประกอบของ {�% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS) 100 U/ml 
penicillin และ {�� µg/ml streptomycin บ่มทีqอุณหภูมิ £©องศาเซลเซียส  % CO� เป็นเวลานาน {-� 
สปัดาห์ เปลีqยนอาหารเลี jยงใหม่อีกครั jง แล้วนํา Caco-2 cell line จํานวน {�  เซลล์ต่อหลมุ ใสล่งใน ��- 
well tissue plates แล้วเลี jยงเซลล์จนได้เซลล์ลกัษณะ monolayer cells จากนั jนทําการล้างด้วย sterile 
PBS (pH ©.�) เติมเซลล์แบคทีเรียแตล่ะไอโซเลตจํานวน {�| cfu/ml ปริมาตร �.  มิลลลิติร บม่ทีqอณุหภมูิ 
£© องศาเซลเซียส เป็นเวลา { ชัqวโมง ล้างเซลล์ Caco-2 cell line ด้วย PBS จํานวน £ ครั jง จากนั jนทํา 
trypsinisation เพืqอให้เซลล์แยกออกจากก้นหลมุ แล้วนําสารละลายเซลล์ (cell suspension) ไปตรวจนบั
จํานวนแบคทีเรียด้วยการเพาะเลี jยงบนอาหารเลี jยงเชื jอ MRS agar มีส่วนผสมของ 0.25% นํ jาหนักต่อ
ปริมาตร cysteine บม่ใน anaerobic chamber อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัqวโมง คํานวณ
โคโลนีแบคทีเรียในหนว่ย CFU/ml 
 การสกดั genomic DNA ของเชืYอแบคทีเรีย  
 โดยใช้ชดุสกดัสาํเร็จรูป Genomic real DNA extraction (RBC, Taiwan) 
 การจําแนกเชืYอแบคทีเรียดว้ยเทคนิค 16S rRNA sequencing  
การทดสอบ 16S rRNA sequencing ใช้เทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) เพืqอเพิqมยีน 16S 
rRNA gene ด้วยคู่ไพร์เมอร์ primer F8 และ R1492 (ตารางทีq  1) โดยใช้สภาวะ PCR (ตารางทีq  2) 
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ตรวจสอบ PCR products โดยเทคนิค agarose gel electrophoresisจากนั jนนํา PCR products ไปทําให้
บริสุท ธิª โดยใช้ชุดนํ jายาสํา เ ร็จ รูปคือ  Gel/PCR DNA Fragments Extraction kit (RBC Bioscience, 
Taiwan) ตรวจสอบลําดับเบสของ PCR products โดยวิธี DNA sequencing (First Base, Malaysia) 
และทําการวิเคราะห์ลําดับเบสทีqได้จากการทํา DNA sequencing โดยวิธี comparative analysis โดย
เปรียบเทียบกบั16S rRNA gene ในฐานข้อมลู NCBI database เพืqอจําแนกสปีชีส์  
 การจําแนกเชืYอแบคทีเรียดว้ยเทคนิค species-specific 16S rRNA gene amplification  
ใช้เทคนิค PCR เพืqอเพิqมจํานวนยีน 16S rRNA โดยใช้ species specific primer (Table 1) และสภาวะ 
PCR (Table 2) 
 
Table 1 Primers used in PCR for amplification of 16S rRNA gene of Bifidobacterium sp. 

Target species 
Primer 
name 

Nucleotide sequence (5’à3’) 
PCR product 

Size (bp.) 
Reference 

16S rRNA gene 
ของ 
Bifidobacterium 
sp. 

F8 AGAGTTTGATCCTGGCTCAC 

1,516 

(Tan and et 
al., 2013)  R1492 GGTTACCTTGTTACGCTT 

B. breve 
BiBRE-1 CCGGATGCTCCATCACAC 

288 
 
 
(Matsuki, 
Watanabe, 
& Tanaka, 
2003) 

BiBRE-2 ACAAAGTGCCTTGCTCCCT 

B. bifidum 
BiBIF-1 CCACATGATCGCATGTGATTG 

278 
BiBIL-2 CCGAAGGCTTGCTCCCAAA 

B. infantis 
InfU5 CCATCTCTGGGATCGTCGG 

565 
InfU6 TATCGGGGAGCAAGCGTGA 

B. longum 
BIL-1 GTTCCCGACGGTCGTAGAG 

153 
BIL-12 GTGAGTTCCCGGCATAATCC 

Remark: bp. is referred to base pair 
 
Table 2 PCR condition 

PCR step 
temperature (Degree celsius) 

Time 
(minute) 

Number 
of cycle 

16S 
rRNA 

B. breve B. bifidum B. infantis B. longum 

Pre-denaturation  94 94 94 94 94 4 1 
Denaturation        94 94 94 94 94 1 

30 Annealing            48 55 50 55 55 0.3 
Extension             72 72 72 72 72 2 
Final extension    72 72 72 72 72 10 1 
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ผลการศกึษาและการวจิารณ์  
 ปัจจบุนัมีความสนใจคดัแยกแบคทีเรียทีqมีคณุสมบตัิเป็นโพรไบโอติกจากแหลง่ต่าง ๆ ได้แก่ ผกั
และผลไม้สด นํ jานม เนื jอสัตว์ และช่องคลอดของคน เพืqอนํามาประยุกต์ใช้ในคน อย่างไรก็ตาม ผล
การศกึษาพบว่าแบคทีเรียทีqมีคณุสมบตัิเป็นโพรไบโอติกทีqดี สว่นมากคดัแยกได้จากระบบทางเดินอาหาร
ของคน และตวัอย่างทีqใช้เป็นแหลง่ของโพรไบโอติก คือ อจุจาระ (Fuller, {�|�) เช่นเดียวกบัวตัถปุระสงค์
งานวิจยัครั jงนี j เพืqอคดัแยกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากอจุจาระเดก็แรกเกิดทีqดืqมนมแม ่ซึqงพบวา่สามารถเก็บ
ตวัอย่างอจุจาระจากเด็กแรกเกิด เพศชาย จํานวน � คน โดยทั jง � คน มีอาย ุ£ เดือน คนแรกกําหนดชืqอ
เป็น SH มีค่านํ jาหนัก �.� กิโลกรัม และคนทีqสองกําหนดชืqอเป็น JB มีค่านํ jาหนัก  .| กิโลกรัม เมืqอ
เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็ก  พบว่าเด็กทั jง � คน มีพฒันาการเหมาะสมตาม
ช่วงวยั (World Health Organization, 2562) จึงเหมาะสมสําหรับเป็นแหล่งตวัอย่างอุจจาระ ผลพบว่า
สามารถคดัแยกแบคทีเรียได้จํานวนทั jงสิ jน {{| ไอโซเลต (isolates) (68 ไอโซเลต จากตวัอย่างอจุจาระ 
SH และ 50 ไอโซเลต จากตวัอยา่งอจุจาระ JB) โดยในจํานวน {{| ไอโซเลต พบแบคทีเรียติดสีแกรมบวก 
รูปร่าง Y-shape จํานวน � ไอโซเลต กําหนดชืqอเป็น SH1 SH2 SH3 SH4 JB2 และ JB5 ส่วนอีก {{� ไอ
โซเลต เป็นแบคทีเรียติดสีแกรมบวก รูปร่างท่อน ดงันั jน งานวิจยัครั jงนี jจงึนําเฉพาะ � ไอโซเลต ได้แก่ SH1 
SH2 SH3 SH4 JB2 และ JB5 ไปศกึษาขั jนตอ่ไป 

ผลการทดสอบคณุสมบตัิการสร้างเอนไซม์คะตะเลส พบว่าทกุไอโซเลต ได้แก่ SH1 SH2 SH3 
SH4 JB2 และ JB5 ไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส (catalase test ให้ผลลบ) ผลการจําแนกสปีชีส์ถือเป็น
ขั jนตอนแรกสําหรับการศกึษาโพรไบโอติก (Fontana and et al., ��{£) โดยผลการจําแนกเชื jอ SH1 SH2 
SH3 และ SH4 โดยเทคนิค PCR และ DNA sequencing แล้วเปรียบเทียบกบัลําดบันิวคลีโอไทด์ของ {�s 
rRNA gene ระหว่างเชื jอไอโซเลตกับเชื jอทีqมีรายงานไว้ในฐานข้อมูล NCBI พบว่าเชื jอทุกไอโซเลตมีค่า
ความเหมือน (percent of identity) กบัลาํดบันิวคลโีอไทด์สว่น {�s rDNA gene ของเชื jอ Bifidobacterium 
breve สายพันธุ์  VB-TA{ มากกว่า �©% ทุกไอโซเลต (Table £) ดงันั jน จึงสรุปได้ว่าเชื jอไอโซเลต SH1 
SH2 SH3 และ SH4 เป็นเชื jอ  B. breve ทั jงนี j การจําแนกเชื jอในระดบัสปีชีส์ด้วยเทคนิค DNA sequencing 
จะยอมรับค่าความเหมือนมากกว่าหรือเท่ากบั �©%  นอกจากนี j เป็นไปได้ว่าเชื jอทั jง � ไอโซเลต อาจจะ
เป็นเชื jอทีqมีต้นกําเนิดจากโคลนเดียวกันหรือเชื jอเดียวกัน จึงจําเป็นต้องใช้เทคนิคอืqนเพิqมเติมเพืqอศึกษา
จําแนกเชื jอในระดบัสายพนัธุ์ เชน่ เทคนิค amplified fragment length polymorphism (AFLP) (Vos and 
et al., 1995) เป็นต้น  
 
Table 3 Bacterial identification by 16S rRNA sequencing 

Isolates Gene similarity in NCBI data base* 
% of 

nucleotide 
identity 

Identified 
bacteria 

SH1 Bifidobacterium breve strain VB-TA1 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 
(Accession no.  KY705019.1) 

99 
Bifidobacterium 
breve  

SH2 Bifidobacterium breve strain VB-TA1 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 
(Accession no.  KY705019.1 

99 
Bifidobacterium 
breve  
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SH2 Bifidobacterium breve strain VB-TA1 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 
(Accession no.  KY705019.1 

99 
Bifidobacterium 
breve  

SH4 Bifidobacterium breve strain VB-TA1 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 
(Accession no.  KY705019.1) 

99 
Bifidobacterium 
breve  

* Remark: The data shows only the highest similarity to the sequencing result. 
 

สําหรับการจําแนกเชื jอไอโซเลต JB2 และ JB5 ด้วยเทคนิค PCR เพืqอเพิqมจํานวนยีนบางส่วน
ของ {�S rRNA โดยใช้ species-specific primer ทีqจําเพาะตอ่เชื jอ B. breve B. bifidum B. infantis และ 
B. longum ผลการทดสอบพบเฉพาะ PCR product ขนาด �|| bp. จากการใช้ species-specific 
primer ตอ่เชื jอ B. breve (Figure {) จงึสรุปได้วา่เชื jอไอโซเลต JB2 และ JB5 เป็นเชื jอ B. breve  

อย่างไรก็ตาม เพืqอให้ผลการจําแนกเชื jอ JB2 และ JB5 สามารถเปรียบเทียบกบัผลการจําแนก
เชื jอไอโซเลต SH1 SH2 SH3 และ SH4 ควรใช้เทคนิค {�S rRNA sequencing ในการจําแนกเชื jอไอโซเลต 
JB2 และ JB5 เนืqองจากการทํา 16S rRNA sequencing จะทําให้ทราบลําดบันิวคลีโอไทด์ ซึqงสามารถ
นําไปวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศและเปรียบเทียบกบัเชื jอในฐานข้อมลู ทําให้ผลการจําแนกเชื jอ มีความ
แมน่ยําสงู 

 

Figure 1 Agarose gel electrophoresis for amplification of 16S rRNA gene of bacterial isolate JB2 
and JB5. Lane M is 1 Kb plus DNA ladder. Lane 1 and 2 is amplified product 16S rDNA gene of 
isolate JB2 and JB5, respectively. Lane N is negative control. Arrow indicates the size of 
amplified product in bp. (base pair) 
 
 ภายหลงัการจําแนกเชื jอ การทดสอบขั jนต่อไป คือ การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะและการ
เกาะติดเซลล์ลําไส้ งานวิจยัครั jงนี jจึงเลือกใช้เชื jอ B. breve ไอโซเลต SH1 SH2 SH3 และ SH4 ทดสอบ
เป็นเบื jองต้น ผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะจํานวน � ชนิด พบว่า เชื jอ B. breve ไอโซเลต SH1 
SH2 SH3 แ ล ะ  SH4 ไ ว ต่อ ย า ป ฏิ ชี ว น ะ  £  ช นิ ด ท ด ส อ บ  ไ ด้ แ ก่  erythromycin tetracycline แ ล ะ 
chloramphenicol และดื jอตอ่ยาปฏิชีวนะ gentamicin ซึqงสอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้าทีqพบวา่เชื jอสกลุ 
Bifidobacterium sp.  จะดื jอต่อยาปฏิชีวนะ gentamicin โดยธรรมชาติ (intrinsically resistant) ผ่าน
กลไกอืqนทีqไม่เกีqยวข้องกบัยีนดื jอยาทีqอยู่บนโครโมโซมและพลาสมิด (Masco and et al, ����) ดงันั jน เชื jอ 
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B. breve ไอโซเลต SH1 SH2 SH3 และ SH4 จึงมีความเหมาะสมนําไปใช้เป็นโพรไบโอติก ส่วนเชื jอ B. 
breve ไอโซเลต JB2 และ JB5 ยงัไมทํ่าการทดสอบ (Table 4)  
 
Table 4 Antibiotics susceptibility of Bifidobacterium breve isolates 

Isolate 
MIC (μg/ml) of antibiotics 

Erythromycin Tetracycline Chloramphenicol Gentamicin 
B. breve SH1 0.047 (S) 0.75 (S) 0.50 (S) 0 (R) 

B. breve SH2 0.125 (S) 1.0 (S) 0.75 (S) 0 (R) 

B. breve SH3 0.094 (S) 0.5 (S) 0.38 (S) 0 (R) 
B. breve SH4 0.250 (S) 1.00 (S) 0.50 (S) 0 (R) 
B. breve JB1 ไมไ่ด้ทดสอบ 
B. breve JB2 ไมไ่ด้ทดสอบ 

   Remark:  S, sensitive คือ ไวตอ่ยาปฏิชีวนะทดสอบ; R, resistant คือ ดื jอตอ่ยาปฏิชีวนะทดสอบ 
  

การทดสอบการเกาะติดเซลล์ลําไส้ของเชื jอทั jง � ไอโซเลต พบว่าเชื jอทกุไอโซเลตทดสอบ ได้แก่ 
SH1 SH2 SH3 และ SH4 สามารถเกาะติดกบัเซลล์ผนงัลําไส้ของคนได้ดี โดยเมืqอคิดเป็นค่าร้อยละของ 
cell adhesion พบว่าอยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะอย่างยิqงในไอโซเลต SH1 ซึqงมีค่าร้อยละการเกาะติดทีq 
87.20 ซึqงสงูกว่าแบคทีเรียสายพนัธุ์อ้างอิง คือ Bifidobacterium pseudocatenulatum M115 ทีqมีค่าร้อย
ละการเกาะติดทีq 84.41 (Figure �) ซึqงผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเชื jอไอโซเลต SH1 SH2 SH3 และ 
SH4 มีความเหมาะสมนําไปใช้เป็นโพรไบโอติก ทั jงนี j การเกาะติดเซลล์ลําไส้เป็นปัจจยัสําคญัทีqจะช่วยให้
แบคทีเรียอยู่รอดและสามารถเพิqมจํานวนเซลล์แบคทีเรียให้เพียงต่อการสร้างประโยชน์แก่ร่างกาย เช่น 
การสร้างสารยับยั jงจุลินทรีย์ก่อโรค (antimicrobial substant) (Martinez and et al., ��{£) และการ
ปรับเปลีqยนระบบภมูิคุ้มกนัได้ (Liu, Zhang, Dong and Guo, 2010) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Caco2 cell adhesion of B. breve SH1 SH2 SH3 และ SH4. B. pseudocatenulatum M115 
was used as the reference strain.  
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สรุป 
 ผลการวิจยัครั jงนี jแสดงให้ศกัยภาพของเชื jอ Bifidobacterium breve สายพนัธุ์ SH1 SH2 SH3 
และ SH4 ทีqคดัแยกได้จากอจุจาระของเด็กแรกเกิดทีqดืqมนมแม่ สําหรับการประยกุต์ใช้เป็นโพรไบโอติกใน
คน ทั jงนี jผลการทดสอบเบื jองต้น คือ การจําแนกเชื jอ การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะซึqงแสดงถึงความ
ปลอดภยั โดยเชื jอโพรไบโอติกทกุสายพนัธุ์ต้องไวต่อยาปฏิชีวนะ นอกจากนี jเชื jอยงัสามารถเกาะติดเซลล์
ลําไส้ได้ อย่างไรก็ตาม ยงัจําเป็นต้องทดสอบคณุสมบตัิโพรไบโอติกอืqน ๆ ได้แก่ การทนต่อสภาวะความ
เป็นกรดในกระเพาะอาหาร การทนต่อเกลือนํ jาดีในลําไส้ของคน และการสร้างสารยบัยั jงจลุินทรีย์ก่อโรค 
ซึqงคณะผู้วิจยักําลงัอยู่ในระหวา่งดําเนินการการทดสอบดงักลา่ว รวมทั jงการทดสอบคณุสมบตัิโพรไบโอติ
กของเชื jอ  Bifidobacterium breve สายพนัธุ์ JB2 และ JB5  
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บทคัดย่อ 
กรดอะซิติกและกรดฟอร์มิกพบได้ในกระบวนการปรับสภาพและย่อยสลายวสัดลุิกโนเซลลโูลส    

สารเหลา่นี rสง่ผลลบตอ่การเจริญและการผลิตเอทานอลของยีสต์ ในการศกึษานี rทําการระบยีุนทีyเกีyยวข้อง
กบัการตอบสนองต่อสภาวะเครียดทีyเหนีyยวนําโดยกรดอ่อนในยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus 
DMKU {-}~�� โดยใช้การกลายพนัธุ์แบบสุ่มด้วย KanMX4 cassette ติดตามตําแหน่งการแทรกโดยใช้ 
inverse PCR และ thermal asymmetric interlaced PCR ได้ยีสต์สายพนัธุ์กลายทีyทนตอ่กรดออ่น { สาย
พนัธุ์ โดยมีการกลายพนัธุ์ทีyยีน YEL1, ATG15 และ LDB<= แปลรหสัได้โปรตีนสําหรับแฟคเตอร์จําเพาะ      
ในการพา Arf3p ไปยงับริเวณหน่อและปลายเส้นใย, เอนไซม์ฟอสโฟไลเพสทีyเกีyยวข้องกบักระบวนการ        
ออโตฟาจี และโปรตีนแอลฟ่าอาร์เรสตินทีyเกีyยวข้องกบักระบวนการเอนโดไซโตซิสทีyอาศยัยบูิควิตินของ
โปรตีนทีyเยืyอหุ้มเซลล์ ตามลําดบั การค้นพบนี rช่วยให้เข้าใจกลไกลการทนต่อกรดอ่อนของยีสต์ทนร้อน          
K. marxianus DMKU {-}~�� ซึyงเป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาสายพนัธุ์  
คาํสาํคัญ: Kluyveromyces marxianus, กรดออ่น, การตอบสนองตอ่สภาวะเครียด 
 

Abstract  
Acetic acid and formic acid can be found in pretreatment and hydrolysis processes of 

lignocellulosic materials. These compounds negatively affect the yeast growth and ethanol 
production. In this study, genes involved in response to weak acid induced stress in 
thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 were identified by using random 
integrative mutagenesis with a kanMX4 cassette. The insertion site was determined by inverse 
PCR and thermal asymmetric interlaced PCR. Three mutants of YEL1, ATG15, LDB19 were 
obtained, encoding a specific factor required for localization of Arf3p to the bud neck and tip, 
phospholipase related to autophagy and alpha-arrestin involved in ubiquitin-dependent 
endocytosis of plasma membrane proteins, respectively. These findings help us to understand 
more the weak acid-resistant mechanism in the thermotolerant yeast K. marxianus DMKU 3-
1042, which is useful for strain improvement. 
Keywords: Kluyveromyces marxianus, weak acid, stress response 
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บทนํา  
ระยะที&ผ่านมาทั&วโลกรวมทั 1งประเทศไทยประสบปัญหาจากราคาปิโตรเลียมที&เพิ&มสงูขึ 1นอย่าง

ต่อเนื&อง การผลิตและใช้เอทานอลทดแทนหรือผสมลงในเบนซินจึงกลบัมาได้รับความสนใจอีกครั 1ง การ
ผลิตเอทานอลส่วนใหญ่ผลิตจากกากนํ 1าตาล ซึ&งมีราคาสงูขึ 1นมากในปัจจบุนั จึงมีความพยายามหาสบั-
สเตรตทางเลือกอื&นทดแทน หนึ&งในนั 1นคือวสัดลุิกโนเชลลโูลส เช่น วสัดเุหลือทิ 1งทางการเกษตรซึ&งมีราคา
ถูก วสัดจํุาพวกลิกโนเซลลโูลสประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั คือ เซลลโูลส เฮมิเซลลโูลส และลิกนิน โดย 2 
ส่วนแรกนั 1นต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพและย่อยสลายก่อนที&ยีสต์จะสามารถหมักได้ และมักมี
ผลผลติพลอยได้ เชน่ กรดออ่น เกิดขึ 1น (Ibraheem and Ndimba, 2013) ซึ&งสง่ผลยบัยั 1งการเจริญและการ
หมกัของยีสต์ ความรุนแรงของกรดออ่นถกูกําหนดด้วยคณุสมบตัิทางเคมีของกรดคือ ความไมช่อบนํ 1า คา่
พีเอช และค่า pKa ที&ภายนอกเซลล์เมื&อค่าพีเอชตํ&ากว่าค่า pKa ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ที&
นิยมใช้ในอตุสาหกรรมการหมกัเอทานอล (Limtong et al., 2007) สามารถใช้ได้เพียงนํ 1าตาลเฮกโซส แต่
ไม่สามารถใช้นํ 1าตาลเพนโตสซึ&งเป็นหนึ&งในองค์ประกอบของเฮมิเซลลโูลสได้ (Hasunuma et al., 2011) 
จึงมีความพยายามในการศึกษาหาสายพนัธุ์ยีสต์อื&นที&มีคณุสมบตัิในการใช้สบัสเตรทได้หลายชนิด เช่น 
Pichia stipitis และ Candida shehatae ที&มีความสามารถในการเจริญและผลิตเอทานอลจากนํ 1าตาล
ไซโลส (Jeffries, 1985) อย่างไรก็ตามยีสต์เหลา่นี 1ไม่สามารถเจริญได้ที&อณุหภมูิสงู ยีสต์สายพนัธุ์ทนร้อน
จึงได้รับความสนใจ เช่น Kluyveromyces marxianus ซึyงสามารถเจริญและผลิตเอทานอลทีyอณุหภมูิสงู
จากสบัสเตรตทีyหลากหลาย (Lertwattanasakul et al., 2013) แต่มีความสามารถในการทนต่อกรดอ่อน
น้อยกว่า S. cerevisiae ซึ&งมีการรายงานว่าในการตอบสนองต่อกรดอ่อนเพื&อให้ยีสต์สามารถทนต่อ
สภาวะของกรดอ่อนนั 1น ถกูควบคมุโดยยีนหลายยีนทั 1งที&มีผลโดยตรงและโดยอ้อม แตล่ะยีนอาจทําหน้าที&
เดี&ยว ๆ หรือร่วมกับยีนอื&น (Mira et al., 2010) คาดว่ากลไกในการควบคุมของ K. marxinus และ S. 
cerevisiae อาจมีสว่นที&ตา่งกนัทําให้ความสามารถในการทนกรดออ่นตา่งกนั เพื&อพฒันาสายพนัธุ์ของ K. 
marxinus DMKU 3-1042 ให้มีความสามารถ ในการทนต่อสภาวะความเครียดที&เกิดจากกรดอ่อนและ
ยงัคงความสามารถในการหมกั การศึกษากลไกการควบคมุการตอบสนองของ K. marxinus DMKU 3-
1042 ที&มีตอ่กรดออ่นจงึเป็นสิ&งจําเป็น เพื&อใช้เป็นข้อมลูสาํหรับการพฒันาสายพนัธุ์ยีสต์ให้มีความสามารถ
ในการทนตอ่กรดอ่อนหรือสภาวะเครียดที&เกิดจากสิ&งแวดล้อมได้ดีขึ 1น งานวิจยันี 1มุ่งเน้นเพื&อสร้างยีสต์สาย
พนัธุ์กลายทีyมีความสามารถในการทนต่อกรดอ่อน และระบุยีนทีyเกีyยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะ
เครียดทีyเหนีyยวนําโดยกรดออ่นใน K. marxianus DMKU 3-1042 
 
วธีิการศกึษา 
 ยีสต์และอาหารทีUใช ้
 ยีสต์ทีyใช้ในการทดลองนี rคือ K. marxianus DMKU 3-1042 (NITE BP-283) ทีyแยกได้ในประเทศ
ไทยโดย Limtong et al. (2007) และยีสต์สายพนัธุ์กลายทีyได้จากสายพนัธุ์ DMKU 3-1042 อาหารเหลว
เพาะเลี rยงทีyใช้ คือ Yeast extract peptone dextrose (YPD) ซึyงประกอบด้วย 1 % w/v yeast extract, 2 
% w/v peptone และ 2 % w/v glucose สําหรับอาหารแข็ง YPD (pH 7.0) จะมีการเติมวุ้ น 1.5 % w/v 
สาํหรับอาหารแข็ง  

การกลายพนัธุ์แบบสุ่มและการคดัเลือกยีสต์กลายพนัธุ์ 
เตรียมชิ rนดีเอ็นเอ kanMX4 ความเข้มข้น 25-50 ไมโครกรัม นําเข้าสู่เซลล์และเกิดการแทรกบน

โครโมโซมแบบสุ่มโดยวิธี Lithium acetate ทีyปรับปรุงจากวิธีของ Abdel-Banat et al. (2010) เพาะเลี rยง
ยีสต์บนอาหารแข็ง YPD ข้ามคืน ถ่ายเชื rอลงในอาหารเหลว YPD 25 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 
มิลลิลิตร และบ่มทีyอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าทีy 160 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18 ชัyวโมง ดูดเชื rอ
ปริมาตร 1 มิลลลิติร เก็บเซลล์ทั rงหมดโดยการปัyนเหวีyยงทีyความเร็ว 4,000 รอบตอ่นาที เทสว่นอาหารเลี rยง
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เชื rอทิ rง จากนั rนล้างตะกอนเซลล์ด้วยนํ rากลัyนปลอดเชื rอ ปัyนเหวีyยง และเทของเหลวทิ rง เตรียมเซลล์
แขวนลอยด้วยสารสําหรับการทรานฟอร์ม (โพลีเอทิลีนไกลคอล 40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ลิเทียมอะซิ
เตต 200 มิลลิโมลาร์ และไดไทโอทริอิทอล 100 มิลลิโมลาร์) ปราศจากเชื rอปริมาตร 500 ไมโครลิตร 
กระจายให้สารละลายทัyวเซลล์เพืyอชะอาหารจากผิวเซลล์ เก็บเซลล์ทั rงหมดโดยการปัyนเหวีyยงทีyความเร็ว 
4,000 รอบตอ่นาที ทําซํ rาอีกครั rง แล้วแบง่เชื rอทีyได้ใสใ่นหลอดไมโครเซนติฟิวก์ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอด
ละ 100 ไมโครลิตร เติมชิ rนส่วนดีเอ็นเอ kanMX4 ผสมให้เข้ากนัด้วยเครืyองเขย่าผสม 2 นาที นําไปบ่มทีy
อณุหภมูิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที หลงัจากนั rนเติมอาหารเหลว YPD ปริมาตร 1 มิลลลิติร บม่
ทีyอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าทีyความเร็ว 160 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18 ชัyวโมง นําไปปัyนเหวีyยงทีy
ความเร็ว �,000 รอบตอ่นาที นาน 2 นาที เทสว่นใสทิ rงแล้วเตรียมเซลล์แขวนลอยโดยใช้ อาหารเหลว YPD 
ปริมาตร 200 ไมโครลติร เกลีyยให้เซลล์กระจายบนอาหารแข็ง YPD ทีyเตมิยาปฏิชีวนะ geniticin (G418) ทีy
ความเข้มข้น 150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และนําจานเพาะเชื rอไปบ่มทีyอณุหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 48 ชัyวโมง ใช้ไม้จิ rมฟันปลอดเชื rอจิ rมโคโลนีทีyได้จากการทรานฟอร์มใส่บนอาหารแข็ง YPD ทีyเติม 
G418 ความเข้มข้นดงักลา่วข้างต้น เพืyอยืนยนัผล คดัเลือกยีสต์สายพนัธุ์กลายทีyทนต่อกรดอ่อนโดยใช้ไม้
จิ rมฟันปลอดเชื rอจิ rมโคโลนีของเชื rอทีyได้ลงบนอาหารแข็ง YPD ทีyเติมกรดอ่อน บ่มทีyอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัyวโมง 

เทคนิคทางพนัธศุาสตร์และชีววิทยาโมเลกลุ 
วิเคราะห์กรดนิวคลีอิกตามวิธีการมาตรฐาน (Ausubel et al., 1993) ติดตามตําแหน่งแทรกของ 

kanMX4 บนโครโมโซมด้วยวิธี thermal asymmetric interlaced PCR (TAIL-PCR) (Liu and Whittier, 
1995 และ Lertwattanasakul et al., 2013) และ วิธี Inverse-PCR (Williams et al., 2002) โดยใช้ไพร
เมอร์ดังแสดงใน Table 1 เพิyมชิ rน DNA โดยใช้เครืyองมือ T100 Thermal Cycler from Bio-Rad และส่ง
บริษัท1st BASE เพืyอหาลําดบันิวคลีโอไทด์ หลงัจากนั rนตรวจผลโดย BLAST analysis (Altschul et al., 
1990) การสกดัแยกโครโมโซมในยีสต์ทําตามวธีิทีyอธิบายไว้ก่อนหน้านี r (Sambrook and Russell, 2001) 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 การเลือกสายพนัธุ์กลายทีUทนกรดอ่อน 
 กรดอะซิติกและกรดฟอร์มิกเป็นสารยบัยั rงทีyพบได้จากกระบวนการปรับสภาพและย่อยสลาย
วสัดลุิกโนเซลลโูลส โดยกรดเหลา่นี rจะลดประสิทธิภาพการหมกัของยีสต์ ทําให้ได้ปริมาณเอทานอลลดลง 
ในการศกึษาเพืyอหายีสต์สายพนัธุ์กลายทีyสามารถทนต่อกรดอะซิติกและฟอร์มิกได้ดีขึ rน เริyมจากหาความ
เข้มข้นวิกฤตของกรดทั rงสองชนิดทีyยีสต์ K. marxianus DMKU 3-1042 ไม่สามารถเจริญได้ ทดสอบโดย
การทํา spot test เพืyอดกูารเจริญของยีสต์บนอาหารแข็ง YPD ทีyเติมกรดอะซิติกในชว่งความเข้มข้น 0-0.4 
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และกรดฟอร์มิกในช่วงความเข้มข้น 0-0.1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ซึyงเป็นช่วง
ความเข้มข้นทีyมกัพบในไฮโดรไลเสตหลงัยอ่ยวสัดลุกิโนเซลลโูลส (Limtong et al., 2007) จากการทดลอง
พบว่า K. marxianus DMKU 3-1042 เจริญได้บนอาหารแข็ง YPD ทีyมีกรดอะซิติกความเข้มข้นสูงสุด
เท่ากับ 0.2 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และกรดฟอร์มิกความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 0.09 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร (Figure 1) ดงันั rนความเข้มข้นสําหรับใช้คดัเลือกยีสต์สายพนัธุ์กลายทีyทนตอ่กรดอะซติกิและกรด
ฟอร์มิก คือ 0.3 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยความแตกต่างของความเข้มข้นของกรดอ่อนทีyใช้
ขึ rนอยูก่บัคา่ pH ของสารละลายและ pKa ของกรดออ่น 
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Table 1 Primer used in this study 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Growth of K. marxianus DMKU 3-1042 in the presence of weak acids. Cells were grown 
in YPD medium to about 107 cells/milliliters, aliquots of 10-fold culture dilutions of cells were 
spotted onto agar YPD agar plates supplemented with 0.1-0.3 % v/v acetic acid and 0.08-0.1 % 
v/v formic acid, and the plates were incubated at 28 °C for 2 days. YPD agar plate at pH 7.0 was 
included as a positive control. 
 
 

Name Sequence (5’ --> 3’) Remark 
KanMX-KpnI5’ GATGGTACCCAGCTGAAGCTTCGT

ACGC 
To amplify kanMX4 gene as a 
selective marker for random 
integrative mutagenesis 
(Lertwattanasakul et al., 2013) 
 

KanMX-KpnI3’ CATGGTACCGCATAGGCCACTAGT
GGATCTG 

YEL1F CCAACTCGATGACGGTTTCTC To amplify YEL1 gene for 
confirmation of insertion 
 

YEL1R CCTAGGTTAGGTACAGCGAGAC 

LDB19F CTTGAACGCACAGTCTTCG To amplify LDB19 gene for 
confirmation of insertion 
 

LDB19R GCCTCACCGTACTCACTG 

ATG15F CCTACGCAAGAGCCTGAG To amplify ATG15 gene for 
confirmation of insertion 
 

ATG15R CCCAGTGTCATCCTTCAGT 

KanMX-100-IV AGGAGGGTATTCTGGGC To amplify and sequence the 
flanking regions of kanMX4 
insertion site (Lertwattanasakul et 
al., 2013) 
 
 

KanMX-1381-IV TGCGAAGTTAAGTGCGC 
KanMX-322-IV TGCTCGCAGGTCTGCAGCGAGGA 
KanMX-216-IV ACGGGCGACAGTCACATCATGCC 
KanMX-1135 AGTCGGAATCGCAGACCGATACC 
KanMX-1485 GGTCGCTATACTGCTGTCGATTC 
AD2 CAWCGICNGAIASGAA 
AD3 TCSTICGNACITWGGA 
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การแยกยีสต์และการจําแนกสายพนัธุ์กลายทีUทนกรดอ่อน 
นํายีสต์ K. marxianus สายพนัธุ์กลายทีyเกิดจากการทรานฟอร์มแบบสุม่ด้วย kanMX4 มาเกลีyย

ลงบนอาหารเลี rยงเชื rอ YPD ทีyเติม G418 ปริมาณ 150 ไมโครกรัม/มิลลลิติร จากทรานสฟอร์แมนต์ทั rงหมด 
7,500 โคโลนี ใช้ไม้จิ rมฟันปลอดเชื rอเขีyยแต่ละโคโลนี และนํามาขีดลงบนอาหารแข็ง YPD ทีyเติมกรดอะซิ
ติก 0.3 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร หรือกรดฟอร์มิก 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร บ่มทีyอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัyวโมง พบวา่ยีสต์จํานวน 3 ไอโซเลต สามารถเจริญได้ ดงันั rนจงึทําการหาตําแหน่ง
แทรกของ kanMX4 บนโครโมโซมโดยใช้วิธี TAIL-PCR หรือ inverse-PCR โดยผลการวิเคราะห์ลําดบันิว-
คลีโอไทด์ของสายพนัธุ์กลายทั rง { พบว่ามีการแทรกบริเวณ ORFs ของยีน YEL1, ATG15, LDB19 บน
โครโมโซมทีy 8, 3 และ 5 ตามลําดบั (Figure 2) ซึyงเมืyอแปลรหสัเป็นกรดอะมิโนแล้วได้โปรตีนทีyคล้ายคลงึ
กับ Yel1p, Atg15p และ Ldb19p ของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ตามลําดบั และทําการยืนยนั
ตําแหน่งการแทรกของ kanMX4 โดยใช้ไพรเมอร์ทีyจําเพาะต่อแต่ละยีน (Table 1) ในการเพิyมจํานวนโดย
เทคนิค PCR เปรียบเทียบกบัยีสต์สายพนัธุ์ดั rงเดิม จากการทดลองพบวา่ในยีสต์สายพนัธุ์กลาย บริเวณยีน
ทีyถกูแทรกจะแสดงแถบดีเอ็นเอทีyมีขนาดใหญ่กวา่สายพนัธุ์ดั rงเดิมประมาณ 1,600 เบส ซึyงมีขนาดเท่ากบั
ชิ rนดีเอ็นเอของ kanMX4 (Figure 2) จึงให้ชืyอโปรตีนทีyคล้ายคลึงกันเหล่านี rของยีสต์ K. marxianus ว่า 
KmYel1p, KmAtg15p และ KmLdb19p ตําแหน่งการแทรกของ kanMX4 ในยีน KmYEL1, KmATG15 
และ KmLDB19 อยู่ระหว่าง Ile-468/Cys-469, Thr-166/Met-167 และ Asp-586/Asp-587 ตามลําดับ 
(Figure 2 และ Table 2) โดยโปรตีน KmYel1p ประกอบด้วยกรดอะมิโน ¦§� residues มีคา่ identity 30 
% (90 % coverage) เทียบกับ ScYel1p ซึyงทําหน้าทีyจําเพาะในการพาโปรตีน Arf3p ไปยงับริเวณหน่อ
และปลายเส้นใย (Goffeau et al., 1996) KmAtg15p ประกอบด้วยกรดอะมิโน §�� residues มีค่า 
identity 48 % (100 % coverage) เทียบกบั ScAtg15p ซึyงเป็นเอนไซม์ฟอสโฟไลเพสทําหน้าทีyเกีyยวข้อง
กบักระบวนการออโตฟาจี (Goffeau et al., 1996) และโปรตีน KmLdb19p ประกอบด้วยกรดอะมิโน 801 
residues มีคา่ identity 44 % (96 % coverage) เทียบกบั ScLdb19p ซึyงแปลรหสัเป็นแอลฟ่าอาร์เรสติน
ทีyทําหน้าทีyเกีyยวข้องกบักระบวนการเอนโดไซโตซิสทีyอาศยัยบูิควิตินของโปรตีนทีyเยืyอหุ้มเซลล์ (Menggen 
and Liu, 2010)  
 
Table 2 Identification of kanMX4-insertion sites of mutants isolated by inverse PCR and TAIL-
PCR and nucleotide sequencing. 

Mutant Disrupted 
gene 

Gene 
description 

Insertion 
position 

Function Remark 

nt aa 
T20R12 YEL1 

 
1,965 654 Ile-468/Cys-

469 
a specific factor required 
for localization of Arf3p to 
the bud neck and tip 

Chr. 8 

T20R19 ATG15 1,635 544 Thr-166/Met-
167 

phospholipase related to 
autophagy 

Chr. 3 

T20R120  LDB19 2,406 801 Asp-586/Asp-
587 

alpha-arrestin involved in 
ubiquitin-dependent 
endocytosis of plasma 
membrane proteins 

Chr. 5 
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Figure 2 Confirmation of kanMX4-cassette integration and insertion site on the chromosomes of 
K. marxianus DMKU 3-1042. Gene arrangement of KmYEL1 (A), KmATG15 (B) and KmLDB19 
(C). 1kb = DNA ladder (Thermo Scientific), 1= wild-type, 2 = mutant. 
 
สรุป 
 จากการทดลองหาความเข้มข้นของกรดอะซิติกและกรดฟอร์มิกสําหรับใช้คดัเลือกเชื rอทีyทนต่อ
กรดดงักลา่วได้คา่ความเข้มข้นทีyยีสต์ K. marxianus สายพนัธุ์ดั rงเดิมไมส่ามารถเจริญได้ คือ 0.3 และ 0.1 
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตามลําดบั และจากการทดลองกลายพนัธุ์แบบสุม่ได้ยีสต์สายพนัธุ์กลายทั rงหมด
ประมาณ 7,500 ไอโซเลต ซึyงพบว่ามีสายพนัธุ์กลายเพียง 3 ไอโซเลต ทีyสามารถทนกรดอ่อนได้มากกว่า
สายพันธุ์ดั rงเดิม หลงัจากนั rนจึงทําการระบุตําแหน่งการแทรกของ KanMX4 ด้วยวิธีการ Inverse PCR 
และ TAIL-PCR พบบริเวณทีyมีการแทรกของ KanMX4 ทีyมีผลทําให้ยีสต์สายพนัธุ์กลายทนตอ่กรดอะซิติก
หรือกรดฟอร์มิกคือบริเวณภายในยีน YEL1, ATG15 และ LDB19 การทดลองนี rแสดงให้เห็นถึงความ
เกีyยวข้องของยีนเหล่านี rต่อการตอบสนองต่อสภาวะเครียดทีyเหนีyยวนําโดยกรดอ่อนของยีสต์ทนร้อน K. 
marxianus DMKU {-}~�� ซึyงมีประโยชน์สําหรับการศึกษากลไกลของยีสต์เพืyอพฒันาสายพนัธุ์สําหรับ
ใช้ผลติเอทานอลจากวสัดลุกิโนเซลลโูลสตอ่ไปในอนาคต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

724 

คาํขอบคุณ  
ขอบพระคณุภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีyสนบัสนนุทนุ

วจิยับางสว่น และเอื rอเฟืrออปุกรณ์และสถานทีyในการทดลอง และขอขอบคณุ Prof. Dr. Mamoru Yamada 
ทีyให้คําปรึกษาเกีyยวกบังานวิจยั รวมถงึเจ้าหน้าทีyทกุทา่นทีyอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 
เอกสารอ้างองิ  
Abdel-Banat, B. M. A., S. Nonklang, H. Hoshida and R. Akada. 2010. Random and targeted 

gene integrations through the control of non-homologous end joining in the yeast 
Kluyveromyces marxianus. Yeast. 27: 29–39. 

Altschul, S. F., W. Gish, W. Miller, E. W. Myers and D. J. Lipman. 1990. Basic local alignment 
search tool. J Mol Biol. 215(3): 403–410. 

Ausubel, F. M., R. Brent, R. E. Kingston, D. D. Moore, J. G. Seidman, J. A. Smith and K. Struhl. 
2003. Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley & Sons, Inc., New York. 

Goffeau, A., B. G. Barrell, H. Bussey, R. W. Davis, B. Dujon, H. Feldmann, F. Galibert, J. D. 
Hoheisel, C. Jacq, M. Johnston, E. J. Louis, H. W. Mewes, Y. Murakami, P. Philippsen, 
H. Tettelin and S. G. Oliver. 1996. Life with 6000 Genes. Science. 274, 5287: 546–567. 

Hasunuma, T., K. Sung, T. Sanda, K. Yoshimura, F. Matsuda and A. Kondo. 2011. Efficient 
fermentation of xylose to ethanol at high formic acid concentrations by metabolically 
engineered Saccharomyces cerevisiae. Appl Microbiol Biotechnol.. 90(3): 997–1004.  

Ibraheem, O. and B. K. Ndimba. 2013. Molecular adaptation mechanisms employed by 
ethanologenic bacteria in response to lignocellulose-derived inhibitory compounds. Int. 
J. Biol. Sci. 9(6): 598–612. 

Jeffries, T. W. 1985. Emerging technology for fermenting d-xylose. Trends Biotechnol. 3(8):208–
212. 

Lertwattanasakul, N., Suprayogi, M. Murata, N. Rodrussamee, S. Limtong, T. Kosaka and M. 
Yamada. 2013. Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant 
yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042. Antonie Van Leeuwenhoek. 103(4): 
933–945. 

Limtong, S., C. Sringiew and W. Yongmanitchai. 2007. Production of fuel ethanol at high 
temperature from sugar cane juice by a newly isolated Kluyveromyces marxianus. 
Bioresour Technol. 98: 3367–3374.  

Liu, Y. G. and R. F. Whittier. 1995. Thermal asymmetric interlaced PCR: Automatable 
amplification and sequencing of insert end fragmentable amplification and sequencing 
of insert end fragment from P1 and YAC clones for chromosome walking genomic. 
Genomics. 25: 674–681. 

Menggen, M. and Z. L. Liu. 2010. Mechanisms of ethanol tolerance in Saccharomyces 
cerevisiae. Appl Microbiol Biotechnol. 87(3): 829–845. 

Mira, N.P., M. C. Teixeira and I. Sa´-Correia. 2010. Adaptive response and tolerance to weak 
acids in Saccharomyces cerevisiae: A Genome-wide view. OMICS. 14(5): 525–540. 

Sambrook, J. and D. Russell. 2001. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd edn. Cold 
Spring Harbor Laboratory Press, New York. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

725 

Williams, M., I. R. Rainville and J. A. Nicklas. 2002. Use of inverse PCR to amplify and sequence 
breakpoints of HPRT deletion and translocation mutations. Environ Mol Mutagen. 39:22–
32. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

726 

การทาํนายคุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์และความเป็นพษิของ Alpha- และ Beta-
mangostin ในมังคุดด้วย ADMET PredictorTM  

Predicting the Pharmacokinetic Properties and Toxicity of Alpha- and Beta-Mangostin in 
Mangosteen by ADMET PredictorTM 

 

กติตศัิกดิh ประทปีไพศาลสกุล1, ณัฐพงศ์ ลิ<มพฤกษ์เกษม1, ภทัรวทิย์ รักษ์ทอง1*  

ฉัตรวด ีกฤษณพนัธ์ุ1, พรทพิา เอี<ยมสาํอางค์1 และ กอบธัม สถริกุล2 

Kittisak Prateeppaisarnsakul1, Natthapong Limpreukkasem1, Pattarawit Rukthong1* 

Chutwadee Krisanapun1, Porntipa Aiemsum-ang1 and Korbtham Sathirakul2 

 
1คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก, 2คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร 

1Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University, Nakhon Nayok, 2Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok 
*Corresponding author: pattarawit@g.swu.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

มงัคดุเป็นพืชทีmพบได้มากในประเทศไทย มีรายงานการศกึษาวา่ Alpha-mangostin สามารถยบัยั wง
เซลล์มะเร็งเต้านม โดยงานวิจยันี wมีจดุประสงค์ คือ เพืmอศึกษาค่าเภสชัจลนศาสตร์และพิษของ Alpha- และ 
Beta-mangostin และเพืmอศึกษาอนัตรกิริยาระหว่างสารทั wงสอง โดยใช้ ADMET PredictorTM ทํานายค่าทาง
เคมีกายภาพ, metabolism,พิษ และ ADMET risk แล้วนําผลมาพิจารณาการเกิดอนัตรกิริยาระหว่างสารทั wง
สองผ่าน CYP และ Transporter พบว่า Alpha- และ Beta-mangostin มีค่า ADMET risk น้อยกว่า �.� เมืmอ
พิจารณาคา่ Km ของ Alpha- และ Beta-mangostin พบวา่สําหรับ CYP1A2 จะเทา่กบั ��.� และ ��.��� µM  
และ Km สําหรับ CYP2C19 เท่ากับ ��.��� และ ��.��� µM นอกจากนี wผลการทํานายยังพบว่า Alpha-
mangostin สามารถยับยั wง metabolism ของ midazolam และ testosterone ผ่าน CYP3A� โดยมีค่า Ki 
��.��� และ �.� µM ในขณะทีm Beta-mangostin มีคา่ Ki ��.��� และ �.��� µM ตามลําดบั สารทั wงสองเป็น
ทั wงซบัสเตรทและสารทีmยบัยั wง P-gp  สรุปได้ว่า Alpha- และ Beta-mangostinมีศกัยภาพทีmจะพฒันาเป็นยา
รูปแบบรับประทาน แต่มีแนวโน้มทีmจะเกิดอันตรกิริยาผ่าน CYP และ P-gp transporterได้ จึงจําเป็นต้อง
เปรียบเทียบระหวา่งประโยชน์กบัผลเสยีทีmจะได้รับหากพฒันาเป็นยาตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: เภสชัจลนศาสตร์, ความเป็นพิษ, Mangostin, การเกิดอนัตรกิริยา, ADMET PredictorTM  
 

Abstract  
Mangosteen is tropical plants in Thailand. The previous study reported that Alpha-

mangostin had growth inhibitory effect in breast cancer cells. The purposes of this study were to 
predict pharmacokinetic properties and toxicity of Alpha-mangostin and Beta-mangostin and to 
predict interaction between them. Physicochemical properties, metabolism, toxicity and ADMET risk 
were predicted by ADMET PredictorTM software. Then, interaction between Alpha-mangostin and 
Beta-mangostin via CYP and Transporter was investigated. The results showed that they had ADMET 
risk scores lower than 6.5. Therefore, they were could be appropriately developed to new drugs. 
Alpha-mangostin and Beta-mangostin were found to have Km value of 39.4 and 11.011 µM for 
CYP1A2 and 36.082 and 29.478 µM for CYP2C19, respectively. Moreover, they could inhibit 
metabolism of midazolam and testosterone via CYP3A4 with the Ki values of 10.805 and 1.8 µM 
(Alpha-mangostin) and 10.784 and 1.796 µM (Beta-mangostin), respectively. They were shown to be 
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P-gp substrates and P-gp inhibitors. In conclusion, Alpha-mangostin and Beta-mangostin were could 
be potentially developed to oral drugs but Beta-mangostin had most CYP risk. Thus, comparison 
between advantages and disadvantages were used. In addition, there was a potential interaction 
between Alpha-mangostin and Beta-mangostin by CYP and P-gp transporter. 
Keywords: Pharmacokinetic, Toxicity, Mangostin, Interaction, ADMET PredictorTM 

 
บทนํา 
 ในปัจจบุนัปัญหาเรืmองสขุภาพเป็นสิmงทีmผู้คนให้ความสนใจกนัมากขึ wน ส่งผลให้มีการใช้ยารักษา
โรคตา่งๆอยา่งแพร่หลาย โดยนอกจากยาแผนปัจจบุนัแล้วยาสมนุไพรก็เป็นสิmงทีmผู้คนหนัมาให้ความสนใจ
กัน ม า ก ขึ wน  จ า ก ข้ อ มูล ข อ ง  Euromonitor– Herbal/ Traditional Products ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว่ า 
ในปี พ.ศ. ���� มลูคา่ทางตลาดของสมนุไพรไทยทั wงเวชสําอาง อาหารเสริม เครืmองดืmม สมนุไพรแห้ง และ
สมนุไพรสดมีมลูค่าอยู่ทีm �.�� หมืmนล้านบาทและคาดการณ์ว่าในอนาคตปีพ.ศ. ���� จะมีการขยายตวั
เพิmมเป็น �.�� หมืmนล้านบาท ซึmงเป็นแนวโน้มทีmดีในเชิงเศรษฐกิจ อีกทั wงยงัมีการสนบัสนนุจากภาครัฐให้ใช้
สมนุไพรมากขึ wนตามแผนแมบ่ทแหง่ชาติวา่ด้วยการพฒันาสมนุไพรไทย ซึmงในปัจจบุนัสมนุไพรทีmได้รับการ
ยืนยนัทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ว่าสามารถใช้รักษาโรคได้นั wนมีมากมายหลายชนิด เช่น บญัชียา
หลกัแห่งชาติปีพ.ศ. ���� ได้กล่าวถึงบญัชียาจากสมนุไพรโดยจะแบ่งเป็นยาแผนไทยหรือแผนโบราณ
และยาพฒันาจากสมนุไพร โดยมงัคุดเป็นพืชเศรษฐกิจทีmสําคญัและมีการนํามาใช้รักษาโรค โดยจะใช้
รักษาแผลสดหรือแผลเรื wอรัง จากการศึกษาของ Li P. และคณะในปีค.ศ. ���� พบว่าสาร Alpha-
mangostin ซึmงเป็นสารสําคญัในกลุ่มแซนโทนทีmพบมากในเปลือกมงัคุดสามารถยบัยั wงการเจริญเติบโต
ของเซลล์ MCF-7 และ MDA-MB-231 ซึmงเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมได้ นอกจากนี wจากการศึกษาของ 
Matsumoto, K. และคณะในปีค.ศ. 2003 พบวา่สาร Beta-mangostin สามารถยบัยั wงการเจริญเตบิโตของ
เซลล์ HL-60 ซึmงเป็นเซลล์มะเร็งเมด็เลอืดขาวได้ ในการค้นคว้าและพฒันายาใหมน่ั wนพบวา่ปัญหาทีmเกิดขึ wน
ในกระบวนการ จากงานวิจยัของ Waterbeemd H. และคณะ ในปีค.ศ. ���� พบวา่ ปัญหาทีmเกิดขึ wนมาก
ทีmสดุในกระบวนการพฒันายาใหม ่คือ Poor ADME/TOX  (Poor Absorption, Metabolism, Distribution, 
Elimination and Toxicity) คิดเป็น ��.�% ปัญหาทีmเกิดขึ wนรองลงมาคือ Lack of efficacy คิดเป็น ��.�% 
จะสงัเกตได้วา่ ADME และ toxicity เป็นปัญหาทีmเกิดขึ wนมากทีmสดุในกระบวนการพฒันาใหม ่ตวัอยา่งของ
ปัญหาเหล่านี w เช่น lead compound ทีmได้นํามาพฒันามีปัญหาการ ซึมผ่านไม่ดีเมืmอทําการทดลองใน in 
vivo หรือใน clinical trial จึงได้มีการพฒันาการศึกษาในคอมพิวเตอร์ (in silico) มาใช้เพืmอแก้ไขปัญหา
ดงักลา่ว เช่น ซอฟต์แวร์ ADMET PredictorTM สามารถทํานายคณุสมบตัิทางเภสชัจลนศาสตร์และความ
เป็นพิษของสารทีmนํามาทดสอบได้ แล้วพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นยาจากค่า ADMET 
Risk score โดยคา่ดงักลา่วจะเป็นการประเมินในด้านการดดูซมึ (Absorption Risk) การเกิดเมตาบอลซิมึ
ผ่าน Cytochrome P450 (CYP Risk) และการเกิดพิษ (TOX Risk) เปรียบเทียบกับข้อมูลยาใน World 
drug index นอกจากนี wยังพบว่าการพัฒนาสารสําคัญจากสมุนไพรให้เป็นยานั wน สารสกัดบริสุทธิ¦จาก
สมนุไพรมกัจะมีฤทธิ¦ทีmน้อยกว่าสารสกดัหยาบ จงึมีการพฒันายาใหม่โดยการนําสารบริสทุธิ¦มาใช้ร่วมกนั
เพืmอเพิmมประสิทธิภาพในการออกฤทธิ¦ให้มากขึ wน แตก่ารนําสารดงักลา่วมาใช้ร่วมกนัก็อาจทําให้เกิดอนัตร
กิริยาระหวา่งกนัได้ 
 ทางกลุ่มผู้วิจยัจึงได้เลือกศึกษาสาร Alpha-magostin และ Beta-mangostin โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
ADMET PredictorTM ในการทํานายความเหมาะสมทีmจะนําไปพฒันาเป็นยาใหม ่นอกจากนี wยงัมีการนําผล
ทีmทํานายได้มาประเมินการเกิดอนัตรกิริยาระหวา่ง Alpha-mangostin และ Beta-mangostin ซึmงจะพบได้
มากในเปลือกมังคุดโดยจะพิจารณาในด้านเกิดอันตรกิริยาผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 และ 
Transporter 
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วธีิการศกึษา 
 ซอฟต์แวร์ MedChem designerTM เวอร์ชัmน 3.0 (Simulations Plus, Inc., USA) จะถกูนํามาใช้
วาดโครงสร้างทางเคมีของ Alpha-magostin และ Beta-mangostin หลังจากนั wนทําการบันทึกไฟล์ใน
รูปแบบ (.csk) แล้วจึงนําไฟล์โครงสร้างดงักล่าวไปทํานายคณุสมบตัิทางเภสชัจลนศาสตร์ (การดดูซึม, 
การกระจายตัว, การเมตาบอลิซึมและการกําจัดออก) และความเป็นพิษโดยใช้ซอฟต์แวร์ ADMET 
PredictorTM เวอ ร์ชัmน  9.0 (Simulations Plus, Inc. , USA)  ซึm ง  parameter ทีm ใ ช้ ในการศึกษา ไ ด้แก่  
Absorption risk, Cytochrome P450 risk, Toxicity risk, ADMET risk (ซึmงแต่ละ risk จะมีการนําค่าทาง
เ ภ สัช จ ล น ศ า ส ต ร์ ม า คํ า น ว ณ )  Cytochrome P450 substrate, Cytochrome P450 inhibitor, P-
glycoprotein substrate และ P-glycoprotein inhibitor 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 เมืmอทําการประเมินในเรืmอง Absorption Risk model (Absn_Risk) โดยจากการเทียบข้อมลูยา
จาก World drug index (WDI) พบวา่ 90% ของยาใน WDI มีคา่ทีmได้จากการประเมินในเรืmอง Absorption 
Risk model น้อยกว่า 3.5 ซึmงสารทดสอบทั wง 2 ชนิด มีคา่ทีmได้จากการประเมินน้อยกว่า 3.5 จงึประเมินได้
วา่สารทั wง 2 ชนิดมีแนวโน้มทีmจะมีการดดูซมึได้ดีทีmทางเดินอาหารไมเ่กิดปัญหาในเรืmองการดดูซมึทีmทางเดิน
อาหารเมืmอนําไปพัฒนาเป็นยารูปแบบรับประทาน เมืmอทําการประเมินในเรืm อง CYP Risk model 
(CYP_Risk) โดยจากการเทียบข้อมลูยาจาก WDI พบว่า 90% ของยาใน WDI มีค่าทีmได้จากการประเมิน
ในเรืmอง CYP Risk model น้อยกว่า 2.5 ซึmงสาร Alpha-mangostin มีค่าทีmได้จากการประเมินน้อยว่า 2.5 
จึงประเมินได้ว่าสารดงักล่าวมีแนวโน้มทีmจะไม่เกิดปัญหาในเรืmองการเมตาบอลิซึมผ่าน CYP เมืmอนําไป
พัฒนาเป็นยา แต่สาร Beta-mangostin มีค่าทีmได้จากการประเมิน 2.744 ซึmงมีค่ามากกกว่า 2.5 จึง
ประเมินได้ว่าสาร Beta-mangostin มีแนวโน้มทีmจะเกิดปัญหาในเรืmองการเมตาบอลิซึมผ่าน CYP เมืmอ
นําไปพฒันาเป็นยา เมืmอทําการประเมินในเรืmอง TOX Risk model (TOX_Risk) โดยจากการเทียบข้อมลูยา
จาก WDI พบว่า 83% ของยาใน WDI มีค่าทีmได้จากการประเมินในเรืmอง TOX Risk model น้อยกว่า �% 
และมี �% ของยาใน WDI มีคา่ทีmได้จากการประเมินในเรืmอง TOX Risk model เทา่กบั � ซึmงสารทดสอบทั wง 
� ชนิด มีคา่ทีmได้จากการประเมินน้อยกวา่ � จงึประเมินได้วา่สารทั wง � ชนิดมีแนวโน้มทีmจะไมเ่กิดปัญหาใน
เรืmองความเป็นพิษของสารเมืmอนําไปพฒันาเป็นยา  

เมืmอทําการประเมินในเรืmอง ADMET Risk (ADMET_Risk)[8] ซึmงจะเป็นการสรุปรวมว่าสารทีm
นํามาทดสอบมีแนวโน้มทีmเหมาะสมในการนําไปพฒันาต่อเพืmอใช้เป็นยาหรือไม่ โดยจากการเทียบข้อมลู
ยาจาก WDI พบวา่ ��% ของยาใน WDI มีคา่ทีmได้จากการประเมินในเรืmอง ADMET Risk model น้อยกวา่ 
�.� และ ��% ของยาใน WDI มีค่าทีmได้จากการประเมินในเรืmอง ADMET Risk model น้อยกว่า �.� ซึmง
สารทดสอบทั wง � ชนิด มีคา่ทีmได้จากการประเมินน้อยกวา่ �.� (รูปภาพทีm 1 และตารางทีm 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

729 

Table 1 Risk scores derived from drug available in World Drug Index (WDI) 

 
 

 
Figure 1 Risk scores of Alpha- and Beta-mangostin 
 

เมืmอพิจารณาในเรืmองการเป็น CYP substrate พบว่าสาร Alpha-mangostin มีคณุสมบตัิในการ
เป็น CYP1A2 substrate และ CYP2C19 substrate ในสว่นของสาร Beta-mangostin พบวา่มีคณุสมบตัิ
เป็น CYP1A2 substrate, CYP2C19 และ CYP3A4 substrate ซึmงเมืmอพิจารณาถึงค่า Km ของสารพบว่า
ส า ร  Beta-mangostin มี ค่ า ทีm ตํm า ก ว่ า ส า ร  Alpha-mangostin จึ ง ทํ า ใ ห้ ส า ร  Beta-mangostin มี
ความสามารถในการจบักบั CYP1A2 และ CYP2C19 ได้ดีกว่าสาร Alpha-mangostin จากคณุสมบตัิใน
การเป็น CYP substrate นี wทําให้สาร Beta-mangostin มีแนวโน้มทีmจะเกิดปัญหาในเรืmองการเมตาบอลซิมึ
ผ่าน CYP ได้มากกว่า จึงส่งผลให้ค่า CYP_Risk ของสาร Beta-mangostin มีค่าทีmมากกว่าค่าของสาร 
Alpha-mangostin  

เมืmอพิจารณาในเรืmองการเป็น CYP inhibitor พบว่าทั wงสาร Alpha-mangostin และ สาร Beta-
mangostin มีคุณสมบัติในการเป็น CYP1A2 inhibitor และ CYP3A4 inhibitor เช่นเดียวกัน ซึmงเมืmอ
พิจารณาถึงค่า Ki ของสารในการยับยั wง CYP3A4 พบว่าทั wงสาร Alpha-mangostin และ สาร Beta-
mangostin มีคา่ Ki ทีmใกล้เคียงกนั 

เมืmอพิจารณาในเรืmองการจบักับ P-glycoprotein transporter พบว่าทั wงสาร Alpha-mangostin  
และ สาร Beta-mangostin มีคุณสมบัติในการเป็น P-glycoprotein substrate และ P-glycoprotein 
inhibitor เช่นเดียวกนั จากคณุสมบตัิทีmกลา่วมาจงึทําให้ทํานายได้วา่การได้รับสารสาร Alpha-mangostin  
และ สาร Beta-mangostin ร่วมกันอาจเกิดอันตรกิริยาผ่าน CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 และ P-gp 
transporter ได้ (ตารางทีm 2) 

                                                             
1 Absorption Risk  คือ  ความเสีmยงเกีmยวกบัการดดูซมึ      
2 Cytochrome P450 Risk  คือ  ความเสีmยงเกีmยวกบัการเกิด metabolism ผา่นเอนไซม์ Cytochrome P450 
3 Toxicity Risk   คือ  ความเสีmยงเกีmยวกบัการเกิดพิษ 
4 ADMET Risk  คือ  ผลรวมความเสีmยงเกีmยวกบัคา่ทางเภสชัจลนศาสตร์และความเป็นพิษ 

Risk Score of available drugs 
Absn_Risk1 < 3.5 (WDI 90%) 
CYP_Risk2 < 2.5 (WDI 90%) 
TOX_Risk3 < 2 (WDI 83%) 

ADMET_Risk4 < 6.5 (WDI 90%) 
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Table 2 Cytochrome P450 (CYP) and transporter involved in the interaction between Alpha- and 
Beta-mangostin 

 
เพราะฉะนั wนจากการประเมินในหัวข้อ ADMET Risk แล้วพบว่าทั wง  Alpha- และ Beta-

mangostin มีค่าน้อยกว่า 6.5 หากพิจารณาจากผลดงักล่าวพบว่าโครงสร้างทั wงสองเหมาะสมทีmจะนําไป
พฒันายาในรูปแบบรับประทานได้ แต่เมืmอพิจารณาเกณฑ์ในการพฒันายาใหม่ร่วมด้วยพบว่าโครงสร้าง
สารดงักล่าวนั wนจะต้องมีความสามารถในการยบัยั wงเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) ทีmตํmาเพืmอป้องกนั
การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา ซึmงโครงสร้างสร้างทั wงสองนั wนสามารถทีmจะยับยั wงเอนไซม์ CYP1A2, 
CYP2C9 และ CYP3A4 ไ ด้  โดยทีm โครงส ร้างของ  Beta-mangostin นั wน มี ปัญหาในด้านการเ กิด 
metabolism ผ่านเอนไซม์ CYP มากทีmสุดด้วยเมืmอพิจารณาจาก CYP risk เพราะฉะนั wนจึงต้องมีการ
เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์กับผลเสียทีmจะได้รับหากนําโครงสร้างดงักล่าวไปพฒันาเป็นยาใหม่ เช่น 
หากจะนําโครงสร้างดงักล่าวไปพฒันาเป็นยาใช้รักษาโรคเรื wอรัง เช่น โรคมะเร็งซึmงเป็นโรคทีmยงัไม่มีการ
รักษาให้หายขาดได้ก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าผลเสีย เมืmอได้โครงสร้างทีmเหมาะสมแล้ว หลงัจากนั wนก็
ควรจะนําโครงสร้างดงักล่าวไปศึกษาเพืmอหาประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป ในขณะทีmซอฟต์แวร์นั wนไม่
สามารถจะทํานายการเกิดอนัตรกิริยาระหว่างสารได้ในทางตรง โดยจะบอกได้แค่ว่าโครงสร้างสร้างทีm
สนใจนั wนเป็น CYP substrate, CYP inhibitor, P-gp substrate หรือ P-gp inhibitor ซึmงทางผู้ วิจัยต้อง
พิจารณาเองว่าโครงสร้างสารนั wนมีโอกาสทีmจะเกิดอันตรกิริยากันหรือไม่ ทําให้ควรจะนําผลทีmได้ไป
ทําการศกึษาใน in vitro หรือ in vivo ตอ่ไปเพืmอยืนยนัผลการทดลองอีกครั wง 
 

                                                             
5 CYP1A2 substrate  คือ  สารทีmสามารถเกิดการ metabolism ผา่นเอนไซม์ Cytochrome P450 1A2 ได้ 
6 Michaelis-Menten constant  คือ  ความเข้มข้นของ substrate ทีmครึmงหนึmงของอตัราเร็วสงูสดุ (Vmax) 
7 CYP2C19 substrate  คือ  สารทีmสามารถเกิดการ metabolism ผา่นเอนไซม์ Cytochrome P450 2C19 ได้ 
8 CYP3A4 substrate  คือ  สารทีmสามารถเกิดการ metabolism ผา่นเอนไซม์ Cytochrome P450 3A4 ได้ 
9 CYP1A2 inhibitor  คือ  สารทีmสามารถยบัยั wงการทํางานของเอนไซม์ Cytochrome P450 1A2 ได้ 
10 CYP3A4 inhibitor midazolam  คือ  สารทีmสามารถยบัยั wงการเกิด metabolism ของยา midazolam ผา่นเอนไซม์ Cytochrome 
P450 3A4 ได้ 
11 Inhibitor constant  คือ  ความเข้มข้นทีmของสารทีmสามารถยบัยั wงการทํางานของเอนไซม์ Cytochrome P450 ได้ 
12 CYP3A4 inhibitor testosterone  คือ  สารทีmสามารถยบัยั wงการเกิด metabolism ของ testosterone ผา่นเอนไซม์ Cytochrome 
P450 3A4 ได้ 
13 P-glycoprotein substrate  คือ  สารทีmสามารถถกูขบัออกผา่น P-glycoprotein transporter ได้ 
14 P-glycoprotein inhibitor  คือ  สารทีmสามารถยบัยั wงการทํางานของ P-glycoprotein transporter ได้ 

 Alpha-mangostin  Beta-mangostin 
CYP1A2_Substr5 (Km6)  39.400 µM 11.011 µM 
CYP2C19_Substr7 (Km) 36.082 µM 29.478 µM 
CYP3A4_Substr 8(Km) - 7.346 µM 
CYP1A2_Inh9 Yes (58%) Yes (66%) 
CYP3A4_Inh_midaz 10(Ki11) 10.805 µM 10.784 µM 

CYP3A4_Inh_testo12 (Ki) 1.8 µM 1.796 µM 
Pgp_Substr13 Yes (60%) Yes (68%) 
Pgp_Inh14 Yes (97%) Yes (97%) 
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สรุป 
 จากการศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และความเป็นพิษโดยใช้ซอฟต์แวร์ ADMET 
PredictorTM พบว่าสารทดสอบทั wง Alpha- และ Beta-mangostin เมืmอทําการเปรียบเทียบระหว่าง
ประโยชน์กบัผลเสีย พบว่ามีแนวโน้มทีmจะนําไปพฒันาเป็นยาใหม่ในรูปแบบรับประทานได้ แต่จะพบว่า 
Beta-mangostin มีแนวโน้มทีmจะเกิดปัญหาในด้านการ metabolism ของยาผ่านเอนไซม์ CYP มากกว่า 
Alpha-mangostin เมืmอพิจารณาในด้านการเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์พบว่า Alpha-mangostin มี
แนวโน้มในการเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ได้มากกว่า Beta-mangostin นอกจากนี wการเกิดอนัตรกิริยา
ระห ว่ า ง  Alpha-mangostin และ  Beta-mangostin พ บ ว่ า มี แน ว โ น้ ม ทีm จ ะ เ กิ ด อัน ต ร กิ ริยาผ่ าน  
P-glycoprotein transporter และเอนไซม์ CYP1A2 CYP2C�� และ CYP3A4 ได้เช่นกัน เนืmองจากการ
ประเมินคุณสมบัติของสารทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์ ADMET PredictorTM นั wนเป็นเพียงการประเมิน
เบื wองต้น จึงจําเป็นทีmจะต้องมีการศกึษาทั wงในรูปแบบ in vitro และ in vivo เพืmอประเมินและยืนยนัผลการ
ทดสอบเพิmมเตมิ 
 
คาํขอบคุณ 
 ทางผู้ เขียนขอแสดงความขอบคณุไปยงัคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทีmช่วย
อํานวยความสะดวกในการจดัหาซอฟต์แวร์และเงินทนุสําหรับการศกึษาในครั wงนี w 
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บทคัดย่อ 
พืชสกลุสะค้าน (Piper) เป็นสมนุไพรและผกัพื nนบ้าน สะค้านชนิดทีrเป็นพืชถิrนในประเทศไทยนั nน    

มีการใช้ประโยชน์จริงตามภมูิปัญญาท้องถิrนในแตล่ะภมูิภาค แตย่งัไม่มีการศกึษาฤทธิ�ต้านจลุินทรีย์ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั nนงานวิจัยนี nจึงศึกษาศักยภาพของพืชสกุลสะค้านทีrเป็นพืชถิrนใน
ประเทศไทย ในการออกฤทธิ�ต้านการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis และ S. aureus 
ซึrงพบทีrผิวหนังและก่อให้เกิดสิวอักเสบ แบคทีเรียสายพันธุ์ ทีrนํามาใช้ในการทดสอบเป็นเชื nอดื nอยา
ปฏิชีวนะทีrใช้รักษาสวิชนิดคลนิดามยัซิน เปรียบเทียบการออกฤทธิ�ของสารสกดัจากสว่นใบและลําต้นของ
สะค้าน ทีrสกดัด้วยตวัทําละลายแตกต่างกนั ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตด และเอทานอล พบว่าสารสกดั
หยาบจากสว่นใบและสว่นลําต้นของพืช Piper griffithii C. DC. ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตด มีประสิทธิภาพ
ในการยบัยั nงแบคทีเรียได้ดีทีrสดุ ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่า
สารสกดัจากพืช P. griffithii มีฤทธิ�ยบัยั nงแบคทีเรียทั nงสองชนิดโดยการทําลายผนงัเซลล์ 
คาํสาํคัญ: การต้านแบคทีเรีย, สารสกดัหยาบ, สมนุไพร, สะค้าน 

 
Abstract 

 The member of genus Piper (Piperaceae) or Sa Kan (Thai common name) have long 
been regarded as medicinal plants and they are also considered as vegetables. Antimicrobial 
activity of piperaceous plants from Thailand have not been studied. The aim of this work was to 
investigate the antibacterial activity of Piper species in Thailand against skin bacteria causing 
inflammatory acne as Staphylococcus epidermidis and S. aureus. The bacterial strains used in 
this study were clindamycin resistant strains. Antibacterial activities from various crude extracts 
were comparatively studied. Each crude extract was derived from either leaf or stem extracted 
separately using hexane, ethylacetate and ethanol. Ethylacetate crude extracts from leaf and 
stem of Piper griffithii C. DC., demonstrated the greatest antibacterial activity against the tested 
bacteria. The images, studied from using scanning electron microscopy, revealed that the 
extract inhibited the bacterial growth by disrupting cell wall of the bacteria.  
Keywords: antibacterial activity, crude extract, medicinal plant, Piper 
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บทนํา  
 ปัจจบุนัทัrวโลกรวมทั nงประเทศไทย ให้ความสําคญักบัพืชสมนุไพรอยา่งมากในด้านอตุสาหกรรม
ยาต้านจลุินทรีย์ เนืrองจากปัญหาเชื nอดื nอยาทีrเพิrมมากขึ nนทกุปี ซึrงสาเหตหุลกัเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
มากเกินความจําเป็น รวมทั nงอนัตรายจากฤทธิ�ข้างเคียงและความเป็นพิษของยาแผนปัจจบุนั ทําให้เป็น
ปัญหาทางสาธารณสขุทีrสาํคญัของประเทศ และก่อให้เกิดความสญูเสยีทางเศรษฐกิจเป็นมลูคา่มหาศาล 

แบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus epidermidis และ S. aureus เป็นเชื nอก่อโรคทีrพบบ่อย
ในโรงพยาบาล เป็นแบคทีเรียประจําถิrนของผิวหนงัและเซลล์เยืrอบตุา่งๆ ในร่างกายคน เป็นสาเหตสุําคญั
ของการติดเชื nอทีrผิวหนงั บาดแผล และพบวา่เป็นสาเหตขุองสวิได้บอ่ยเทา่กบั Propionibacterium acnes 
อีกด้วย (Kleeman et al., 1993; Moon et al., 2012; Becker et al., 2014) สวิเป็นโรคผิวหนงัทีrผู้ ป่วยเข้า
รับการรักษากบัแพทย์ผิวหนงัมากเป็นอนัดบัหนึrง (Voravutinon et al., ����) สวิอกัเสบมกัเป็นแบบเรื nอรัง 
วิธีการรักษาสิวอกัเสบจะใช้กรดวิตามินเอในรูปเจลทาสิวและกินยาปฏิชีวนะ ซึrงวิธีการรักษาดงักล่าวมี
ปัญหาเรืrองการดื nอยาปฏิชีวนะ และการระคายเคืองของผิวหนงัจากการใช้ยาทาสิว ดงันั nนการใช้สมนุไพร
ธรรมชาติในการรักษาจึงเป็นทางเลือกหนึrงทีrน่าสนใจ เพราะสมุนไพรมีความปลอดภัย ราคาถูก และ
สามารถลดการดื nอยาจากการรักษาได้  

พืชสมนุไพรไทยชนิดหนึrงทีrมีศกัยภาพสงูคือ พืชสกลุสะค้าน (Piper) ซึrงประเทศไทยมีพืชสกลุนี n
มากกวา่ 45 ชนิด มีการนําพืชสกลุสะค้านมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เชน่ รักษาโรค เป็นเครืrองเทศ และผกั
พื nนบ้าน รวมทั nงพบว่ามีฤทธิ�ทางชีวภาพด้วย เช่น ฤทธิ�ต้านจลุินทรีย์ ต้านออกซิเดชนั ลดนํ nาตาลในเลือด 
และต้านมะเร็ง เป็นต้น พืชสกลุสะค้านของตา่งประเทศได้รับการพฒันาเป็นยาแผนปัจจบุนัทีrให้ผลในการ
รักษาดี สําหรับในประเทศไทยชนิดทีrนํามาศกึษาวิจยัเป็นพืชชนิดทีrรู้จกักนัดี ได้แก่ พล ู(P. betle) พริกไทย 
(P. nigrum) ดีปลี (P. retrofractum) และชะพล ู(P. sarmentosum) เป็นต้น (Chaveerach et al., 2008; 
Hussain et al., 2013; Sanubol et al., 2017; Abdallah and Abdallah, 2018) พืชสมนุไพรสะค้านจริงๆ 
ทีrมีการใช้ในตําราโบราณ และมีการใช้ประโยชน์จริงโดยชาวบ้านในภมูิภาคตา่งๆ ยงัไมไ่ด้นํามาศกึษาวิจยั
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั nงยงัไม่ได้มีการศึกษาฤทธิ�ทางชีวภาพ หากได้มีการศึกษาวิจยั
ด้วยกระบวนการทีrถกูต้อง ก็มีความเป็นไปได้ทีrจะได้สารออกฤทธิ�ชนิดใหมที่rมีคณุสมบตัทีิrนา่สนใจ 

ดงันั nนงานวิจยันี nจึงมุ่งศกึษาศกัยภาพของสารสกดัจากพืชสมนุไพรสกลุสะค้าน ในการออกฤทธิ�
ต้านแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus ซึrงพืชสมนุไพรสะค้านทกุชนิดทีrนํามาศกึษานี n จะเป็นพืช
ถิrนของประเทศไทย และเป็นชนิดทีrยังไม่มีรายงานการศึกษามาก่อน เพืrอเป็นแนวทางในการใช้พืช
สมนุไพรไทยพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ทีrสามารถใช้ในการรักษาตอ่ไปในอนาคต  
 
วธีิการศกึษา 
 การเตรียมตวัอย่างพืชและสารสกดั 
 ตวัอย่างพืชสกลุสะค้านทีrใช้ในการศกึษามี 27 ชนิด ซึrงเก็บตวัอยา่งมาจากธรรมชาติแหลง่ตา่งๆ 
ในประเทศไทย นํามาสกดัสารสกดัเพืrอใช้ในการทดสอบฤทธิ� โดยตากพืชให้แห้งในทีrร่ม แยกสว่นใบและ
ลําต้นออกจากกนั บดให้ละเอียด จากนั nนแช่สะค้านทีrบดละเอียดแล้วในเฮกเซนทิ nงไว้ 7 วนั กรองแยกสว่น
ของเหลวออกจากกากพืช นําส่วนของเหลวทีrได้ไประเหยเอาตัวทําละลายออกด้วยเครืrอง Rotary 
Evaporator ได้เป็นสารสกดัหยาบจากเฮกเซน สว่นกากพืชนําไปสกดัสารตอ่ด้วยตวัทําละลายทีrมีขั nวสงูขึ nน 
ได้แก่ เอทิลอะซิเตด และเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั โดยใช้วิธีการสกดัเช่นเดียวกบัการสกดัด้วย
เฮกเซน นําส่วนของเหลวทีrกรองได้ไประเหยเอาตวัทําละลายออกด้วยเครืrอง Rotary Evaporator ได้เป็น
สารสกดัหยาบจากตวัทําละลายเอทานอล เอทิลอะซเิตด และเฮกเซน สาํหรับใช้ในการทดสอบตอ่ไป 
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 แบคทีเรียทีOใชใ้นการทดสอบ 
 ทดสอบประสทิธิภาพของสารสกดัจากพืชสกลุสะค้านในการต้านการเจริญของแบคทีเรีย 2 ชนิด 
ได้แก่ Staphylococcus epidermidis TISTR ��� และ S. aureus TISTR 1466 เชื nอทั nงหมดได้จากศูนย์
จลุนิทรีย์ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย เพาะเลี nยง S. epidermidis TISTR 518 
ในอาหารเหลว Tryptic soy broth (TSB) บ่มทีr 37 องศาเซลเซียส เขย่าทีrความเร็วรอบ 350 รอบต่อนาที 
ส่วน S. aureus TISTR 1466 เพาะเลี nยงในอาหาร Nutrient broth (NB) จากนั nนทําการปรับความขุ่นของ
เชื nอแตล่ะชนิดให้เทา่กบั McFarland Standard No. 0.5 เพืrอให้ได้เชื nอเริrมต้น 1.5 × 108 CFU/ml 
 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัในการตา้นแบคทีเรียทดสอบโดยวิธี agar disc diffusion 
 บรรจสุารสกดัจากพืชลงบนแผน่ทดสอบ (paper disc) ทีrมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 6 มิลลเิมตร 
นําไปอบทีr 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพืrอระเหยเอาตวัทําละลายออก ทําการเพาะเลี nยงแบคทีเรีย 
S. epidermidis TISTR ��� และ S. aureus TISTR 1466 ทีrเตรียมไว้บนอาหาร Tryptic soy agar (TSA) 
และ Nutrient agar (NA) ตามลําดบั โดยใช้ไม้พนัสําลีปราศจากเชื nอจุ่มลงในสารแขวนลอยของเชื nอ แล้ว
ปา้ยให้ทัrวผิวหน้าอาหาร ทิ nงไว้เป็นเวลา 5 นาที เพืrอให้สว่นผิวหน้าของอาหารเลี nยงเชื nอแห้ง จากนั nนนําแผน่
ทดสอบทีrเตรียมไว้ซึrงบรรจุสารสกัดปริมาณ 10 มิลลิกรัม วางลงบนผิวอาหาร บ่มทีr 37 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ชัrวโมง บนัทกึผลการทดลองโดย วดัขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของโซนยบัยั nง ทีrไมพ่บการเจริญของ
แบคทีเรีย (inhibition zone) ทําการทดลองชดุควบคมุโดยตวัควบคมุเชิงลบ (negative control) คือตวัทํา
ละลายทีrใช้สกัดสารสกัดจากพืช ซึrงบรรจุลงบนแผ่นทดสอบแล้วนําไปอบทีr 60 องศาเซลเซียส ส่วนตวั
ควบคมุเชิงบวก (positive control) คือยารักษาสิวชนิดเตตร้าซยัคลิน คลินดามยัซิน และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ปริมาณยาในแผน่ทดสอบเทา่กบั 1.25 มิลลกิรัม ทําการทดลอง 3 ซํ nา 
 การศึกษาความเข้มข้นตํOาสุดของสารสกัดทีOสามารถยบัยัง̀การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ 
(Minimum Inhibitory Concentration, MIC) 

เจือจางสารสกดัในหลอดทดลองให้มีความเข้มข้นตั nงแต ่0.08–20.00 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร แล้ว
นําไปอบเพืrอระเหยเอาตวัทําละลายออก จากนั nนเติมอาหารเลี nยงเชื nอปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด
ทดลองทีrมีสารสกดั โดยใช้อาหาร TSB และ NB สําหรับเพาะเลี nยงแบคทีเรีย S. epidermidis TISTR 518 
และ S. aureus TISTR 1466 ตามลําดบั นําแบคทีเรียทดสอบทีrเตรียมไว้ตามวิธีการในข้อ 2 ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร เติมลงในหลอดทดลองทกุหลอด บม่ทีr 37 องศาเซลเซียส เขยา่ทีrความเร็วรอบ 200 รอบตอ่นาที 
นาน 24 ชัrวโมง อา่นคา่ MIC จากหลอดทีrมีสารสกดัความเข้มข้นน้อยทีrสดุทีrไมเ่หน็การเจริญของแบคทีเรีย 
โดยดจูากความขุน่ของแบคทีเรียทีrเจริญในหลอดทดลอง ทําการทดลอง 3 ซํ nา  
 การศึกษาความเข้มข้นตํOาสุดของของสารสกัดทีOสามารถฆ่าแบคทีเรียทดสอบได้ทั`งหมด 
(Minimum Bactericidal Concentration, MBC) 

นําผลความเข้มข้นตํrาสดุของสารสกดัทีrสามารถยบัยั nงการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ (MIC) มา
หาค่าความเข้มข้นตํrาสดุของสารสกดัทีrสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ทั nงหมด (MBC) โดยนําหลอดทดลองทีrไม่
พบการเจริญของแบคทีเรีย S. epidermidis TISTR ��� และ S. aureus TISTR 1466 ไปเพาะเชื nอด้วย
เทคนิค streak plate บนอาหารอาหาร TSA และ NA ตามลําดบั บม่ทีr 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัrวโมง 
สงัเกตและบนัทกึผลการทดลอง ความเข้มข้นของสารสกดัทีrสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ ก็จะไม่พบการเจริญ
ของแบคทีเรียบนอาหารแข็ง ความเข้มข้นตํrาสดุทีrไม่พบการเจริญของแบคทีเรียถือเป็นค่า MBC ทําการ
ทดลอง 3 ซํ nา 
  การศกึษาเบื nองต้นเกีrยวกบักลไกการออกฤทธิ�ของสารสกดัจากพืชสกลุสะค้าน ในการต้านการ
เจริญของแบคทีเรีย ทําโดยนําเซลล์แบคทีเรียทดสอบจากหลอดทดลองทีrให้ค่า MIC ไปตรวจสอบการ
เปลีrยนแปลงของเซลล์แบคทีเรีย โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscope, SEM) 
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ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 จากการสํารวจและเก็บรวบรวมตวัอย่างพืชสกุลสะค้าน จากแหล่งธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศไทย สามารถรวบรวมพืชสกลุสะค้านสายพนัธุ์ทีrเป็นพืชถิrนในประเทศไทยได้ทั nงหมด 27 ชนิด 
(ตารางทีr 1) ทําการสกดัสารสกดัจากสว่นใบ และสว่นลําต้นของพืชสกลุสะค้านทั nง 27 ชนิด โดยใช้ตวัทํา
ละลายทีrมีขั nวแตกต่างกนั ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตด และเอทานอล สารสกดัหยาบทีrได้จากการสกดัมี
จํานวนทั nงหมด 162 ตวัอยา่ง ซึrงจะนําไปทดสอบการออกฤทธิ�ต้านแบคทีเรียตอ่ไป  
 
Table 1 List of Piper species used in this study. 
Scientific name Scientific name 
Piper arcuatum Blume P. macropiper Pennant 
P. argyrites Ridl. ex C. DC. P. majusculum Blume 
P. baccatum Blume P. polycarpa Ridl. 
P. betle L. (wild form) P. porphyrophyllum N. E. Br. 
P. boehmeriifolium (Miq.) C.DC. var. boehmeriifolium P. quinqueangulatum Miq. 
P. boehmeriifolium (Miq.) C.DC.  
var. glabricaule (C.DC.) M.G. Gilbert & N.H. Xia 

P. ramipilum C. DC. 

P. caninum Blume P. retofractum Vahl. 
P. chantaranothaii Suwanph. & D. A. Simpson P. suipigua Buch-Ham. ex D. Don 
P. chiangdaoense Suwanph. & Chantar. P. sulcatum Blume 
P. giffithii C. DC. P. umbellatum L.   
P. kongkandanum Suwanph. & Chantar. P. wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. 
P. kurzii Ridl. P. species 1 hala 
P. leptostachyum Wall. ex Miq. P.  species 2 kohchang   
P. longum  L.  

 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชสกลุสะค้านชนิดต่างๆ จํานวน 162 ตวัอย่าง 

ในการออกฤทธิ� ต้านการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis และ S. aureus ซึrงเป็น
แบคทีเรียทีrผิวหนงั และเป็นสาเหตขุองการเกิดสิวอกัเสบ ตารางทีr 2 แสดงผลการออกฤทธิ�ของสารสกดัทีr
มีฤทธิ�ต้านแบคทีเรียทดสอบได้ทั nงสองชนิด เปรียบเทียบกบัการทดลองชดุควบคมุเชิงบวกทีrใช้ยารักษาสิว 
พบว่าแบคทีเรียทดสอบทั nงสองชนิดนี n ดื nอยาคลินดามยัซินและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบคทีเรียทั nงสอง
ชนิดถกูยบัยั nงได้ดีทีrสดุด้วยยาเตตร้าซยัคลิน รองลงมาคือสารสกดัจากพืชสกลุสะค้าน 3 ตวัอย่าง ได้แก่ 
สารสกดัจากใบ และสารสกดัจากลําต้นของพืช Piper griffithii ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตด และสารสกดัจาก
ใบของพืช P. leptostachyum ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตด ในกรณีทีrแบคทีเรียทดสอบมีความไวตอ่ยาเตตร้า
ซยัคลินมากกว่าสารสกดัหยาบนั nน อาจเป็นเพราะในสารสกดัหยาบมีสารออกฤทธิ�น้อย หรือมีสารหลาย
ชนิดทีrออกฤทธิ�ต้านกนั การทําสารสกดัหยาบให้บริสทุธิ�จะได้สารทีrมีความเข้มข้นมากขึ nน และออกฤทธิ�ได้
ดีขึ nน ไมพ่บการยบัยั nงแบคทีเรียในการทดลองชดุควบคมุเชิงลบ แสดงวา่การอบแผน่ทดสอบหลงัการบรรจุ
สารสกดั ทําให้ตวัทําละลายในสารสกดัระเหยออกจากแผ่นทดสอบได้หมด ดงันั nนการยบัยั nงแบคทีเรียทั nง
สองชนิดจงึเกิดจากสารออกฤทธิ�ในสารสกดัหยาบของพืชสกลุสะค้าน ไมไ่ด้เกิดจากฤทธิ�ของตวัทําละลาย   
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Table 2 List of Piper species showing the high antibacterial activity against Staphylococcus 
epidermidis and S. aureus. Values are the average of three independent experiments. 
Piper species Part  Extraction  Inhibition zone (mm±SD) 

 used solvent S. epidermidis S. aureus 
P. griffithii C. DC.      
 

leaf 
stem 

EtOAc 
EtOAc 

7.4±0.4 
6.8±0.0 

10.8±0.6 
8.3±0.3 

P. leptostachyum Wall. ex Miq. leaf EtOAc 6.5±0.5 8.3±0.3 
Tetracycline   33.0±0.3 27.0±0.1 
Clindamycin   5.0±0.2 8.0±0.6 
3% H2O2   0.0±0.0 0.0±0.0 

EtOAc = Ethylacetate 
 

สารสกดัจากพืชสกลุสะค้าน 9 ตวัอย่าง ได้แก่ สารสกดัจากสว่นใบ และสารสกดัจากสว่นลําต้น
ของพืช Piper caninum, P. majusculum และ P. umbellatum ทีrสกัดด้วยเอทิลอะซิเตด สารสกัดจาก
ส่วนใบของพืช P. retrofractum ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตด รวมทั nงสารสกดัจากส่วนใบของพืช P. griffithii 
และ P. macropiper ทีrสกดัด้วยเอทานอล สามารถยบัยั nงแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้ แต่ไม่
ยบัยั nงแบคทีเรีย S. epidermidis โดยมีขนาดของโซนยบัยั nงเฉลีrยตั nงแต ่6.8–11.0 มิลลิเมตร สว่นสารสกดั
ตวัอยา่งอืrนๆ ทีrเหลอื ไมแ่สดงฤทธิ�ต้านแบคทีเรียทดสอบ  

จากการเปรียบเทียบฤทธิ�ของสารสกดัจากส่วนใบ และส่วนลําต้นของสะค้าน ทีrสกดัด้วยตวัทํา
ละลายแตกตา่งกนั พบว่าสารสกดัจากสว่นใบออกฤทธิ�ได้ดีกว่าสารสกดัจากลําต้น และการสกดัสารด้วย
เอทิลอะซเิตด ให้สารออกฤทธิ�ทีrดีกวา่ตวัทําละลายชนิดอืrน สารสกดัจากพืชสกลุสะค้านทีrสกดัด้วยเฮกเซน 
ไม่แสดงฤทธิ�ต้านแบคทีเรียทดสอบ ทั nงนี nอาจเป็นเพราะสารออกฤทธิ�ทีrมีผลต่อการยบัยั nงแบคทีเรียในพืช
สกลุสะค้าน มีสภาพขั nวแตกตา่งจากตวัทําละลายเฮกเซน มีงานวิจยัรายงานวา่ ในพืช P. hispidum มีสาร
แชลโคน (chalcone) ซึrงมีฤทธิ�ต้านแบคทีเรีย S. aureus โดยทําลายผนงัเซลล์และเยืrอหุ้มเซลล์แบคทีเรีย 
เอทิลอะซเิตดสามารถสกดัสารแชลโคนจากพืชได้ดีทีrสดุ รองลงมาคือเอทานอล (Sivakumar et al., 2009; 
Costa et al., 2016) จากผลการทดสอบเบื nองต้นทีrพบวา่สารสกดัจากสว่นใบและลาํต้นของพืช P. griffithii 
ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตด แสดงฤทธิ�ยบัยั nงแบคทีเรียดื nอยาทั nงสองชนิดได้ดีทีrสดุ ดีกว่าการใช้ยาคลินดามยั
ซนิและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จงึได้คดัเลอืกพืช P. griffithii เพืrอใช้ในการศกึษาตอ่ไป 

จากการศกึษาหาค่า MIC ของสารสกดัจากสว่นใบของพืช P. griffithii ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตด 
ต่อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus  พบว่าสารสกัดจากใบพืช P. griffithii สามารถยบัยั nงการ
เจริญของ S. epidermidis และ S. aureus ได้ โดยให้ค่า MIC เท่ากบั 10 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามลําดบั (ตารางทีr 3) สารสกดัจากพืช P. griffithii ยบัยั nงแบคทีเรีย S. aureus ได้ดีกวา่ S. epidermidis 
โดยดจูากคา่ MIC ทีrตํrากวา่ จากการเปรียบเทียบคา่ MIC ของสารสกดัจากพืช P. griffithii กบัพืชชนิดอืrน 
พบว่าสารสกัดจากพืช P. griffithii ให้ผลการยบัยั nงแบคทีเรีย S. aureus และ S. epidermidis ได้ดีกว่า
สารสกัดจากมะม่วงเขียวมรกต เปลือกมงัคดุ พล ูและพริกไทยดํา (Pothitirat et al., 2010; Hussain et 
al., 2013; Abdallah and Abdallah, 2018; Poomanee et al., 2018) 

ค่า MBC ของสารสกัดต่อแบคทีเรีย S. epidermidis เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สําหรับ
ฤทธิ�ของสารสกดัตอ่เชื nอ S. aureus ให้คา่ MBC ดีทีrสดุมีคา่เทา่กบั 10 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร นอกจากนี nยงั
พบวา่สารสกดัทีrสกดัได้จากสว่นใบ มีฤทธิ�ยบัยั nงตอ่แบคทีเรียทดสอบทีrความเข้มข้นระดบัตํrากวา่สารสกดั
จากสว่นลาํต้น 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

737 

Table 3 The MIC and MBC values of ethylacetate extract leaf of Piper griffithii C. DC. against 
Staphylococcus epidermidis and S. aureus by broth dilution method. Values are the average of 
three independent experiments. 

Tested bacteria Susceptibility of bacteria to medicinal plant extracts 
MIC (mg/ml±SD) MBC (mg/ml±SD) 

S. epidermidis 10±0.0 15±0.0 
S. aureus 2.5±0.0 10±0.0 

  
 ทําการศกึษาเบื nองต้นเพืrออธิบายกลไกการออกฤทธิ�ต้านแบคทีเรีย ของสารสกดัจากสว่นใบของ
พืช P. griffithii โดยใช้กล้อง SEM ศกึษาการเปลีrยนแปลงของเซลล์จากแบคทีเรีย จากหลอดทดลองทีrให้
คา่ MIC ซึrงแบคทีเรียถกูยบัยั nงการเจริญมาแล้วนาน 24 ชัrวโมง เปรียบเทียบกบัเซลล์แบคทีเรียในหลอดชดุ
ควบคมุเชิงบวก ทีrใช้ยาเตตร้าซยัคลิน และหลอดชดุควบคมุเชิงลบคือ เซลล์แบคทีเรียทีrเจริญตามปกติใน
อาหารเลี nยงเชื nอ ภาพถ่ายจากกล้อง SEM แสดงให้เห็นวา่สารสกดัหยาบจากพืช P. griffithii และยาเตตร้า
ซัยคลิน ทําให้เกิดการฉีกขาดของเยืrอหุ้ มเซลล์ และผนังเซลล์ของแบคทีเรียทั nงสองชนิด โดยพบการ
เปลีrยนแปลงของเซลล์ใกล้เคียงกนั (ภาพทีr 1 และ 2) ซึrงไม่สอดคล้องกบัผลการยบัยั nงแบคทีเรียด้วยวิธี 
agar disc diffusion ทีrพบวา่แบคทีเรียทั nงสองชนิดถกูยบัยั nงด้วยยาเตตร้าซยัคลนิได้ดีมาก โดยแสดงขนาด
โซนยบัยั nงทีrกว้างกวา่การยบัยั nงด้วยสารสกดัหยาบ ทั nงนี nอาจเป็นผลมาจากกลไกการต้านแบคทีเรียของยา
เตตร้าซยัคลิน ทีrยบัยั nงการสงัเคราะห์โปรตีน ไม่ได้ออกฤทธิ�ทําลายผนังเซลล์โดยตรง จึงทําให้เห็นการ
เปลีrยนแปลงของผนงัเซลล์ไม่สมัพนัธ์กบัขนาดของโซนยบัยั nงทีrเกิดขึ nน ส่วนกลไกการต้านแบคทีเรียของ
สารออกฤทธิ�ทีrพบในพืชสกุลสะค้านนั nน มีรายงานว่าจะออกฤทธิ�ทําลายผนงัเซลล์และเยืrอหุ้มเซลล์ของ
แบคทีเรีย (Mgbeahuruike et al., 2017) จากผลการทดลองนี nสามารถสรุปได้ในเบื nองต้นวา่ สารสกดัจาก
พืช P. griffithii มีฤทธิ�ในการยบัยั nงแบคทีเรียทั nงสองชนิดโดยการทําลายผนงัเซลล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

              A       B           C 
Figure 1 Scanning electron micrograph images of Staphylococcus epidermidis after exposure 
to tryptic soy broth (A) tetracycline (B), and ethylacetate extract leaf of Piper griffithii C. DC. (C) 
for 24 h, Enlargement: For 30,000X.  
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              A       B            C 
Figure 2 Scanning electron micrograph images of Staphylococcus aureus after exposure to 
tryptic soy broth (A) tetracycline (B), and ethylacetate extract leaf of Piper griffithii C. DC. (C) for 
24 h, Enlargement: For 30,000 X.  
 
 แบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis และ S. aureus เป็นแบคทีเรียประจําถิrนทีrผิวหนัง
และมีรายงานว่าแบคทีเรียทั nงสองชนิด เป็นสาเหตขุองสิวอกัเสบเช่นเดียวกบั Propionibacterium acnes 
(Moon et al., 2012; Rajiv et al., 2013) การศึกษาการยบัยั nง S. epidermidis และ S. aureus ด้วยสาร
สกดัจากธรรมชาติจงึเป็นเรืrองน่าสนใจ งานวิจยันี nเป็นงานวิจยัแรกทีrพบวา่พืชสกลุสะค้านชนิด P. griffithii 
ซึrงเป็นพืชถิrนในประเทศไทย สามารถออกฤทธิ�ต้านแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แบคทีเรียทั nงสองสายพนัธุ์ดื nอยาคลินดามยัซินและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ก็สามารถถูก
ยบัยั nงได้ด้วยสารสกดัหยาบจากพืช P. griffithii เชื nอทีrดื nอยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มเพิrมมากขึ nนทกุปี จงึมีความ
จําเป็นทีrจะต้องหาสารจากธรรมชาตชินิดอืrนมาทดแทนยาปฏิชีวนะ 
 
สรุป 
 พืชสมนุไพรไทยในสกุลสะค้านชนิด Piper griffithii สามารถต้านการเจริญของแบคทีเรียชนิด 
Staphylococcus epidermidis และ S. aureus ทีrดื nอยาปฏิชีวนะคลินดามัยซินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการทําลายผนงัเซลล์ของแบคทีเรีย สารสกดัจากส่วนใบของ P. griffithii ทีrสกดัด้วยเอทิลอะซิเตดมี
ฤทธิ�ต้านแบคทีเรียทดสอบได้ดีทีrสดุ การศึกษาในครั nงนี nแสดงให้เห็นว่าสารสกดัจาก P. griffithii มีความ
เป็นไปได้ทีrจะพฒันานํามาประยุกต์ใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ และมีศกัยภาพในการพฒันาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์เพืrอใช้ในการรักษา การศึกษาเกีrยวกับสารสําคญัทีrออกฤทธิ�และความเป็นพิษต่อเซลล์
ผิวหนงันั nนกําลงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาวิจยั 
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บทคัดย่อ  

การทดลองนี |ใช้แบคทีเรียสงัเคราะห์แสงสมีว่งท̂ีไมส่ะสมกํามะถนั (Purple non-sulfur bacteria) 
สายพันธุ์  Rhodopseudomonas palustris PP803 เพ̂ือผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก (5-Aminolevulinic 
acid; ALA) ท̂ีเป็นสารกระตุ้นการเจริญของพืช จากนํ |าทิ |งระบบบําบดันํ |าเสียแบบไร้อากาศ ท̂ีเติมนํ |าเสีย
จากการผลติยางแผน่ท̂ีอตัราสว่นตา่งๆ โดยเพาะเลี |ยงในสภาวะมีอากาศเลก็น้อย ให้แสง 12 ชัว̂โมงตอ่วนั 
พบว่าการเพิ^มอัตราส่วนนํ |าเสียช่วยกระตุ้ นการผลิต ALA และผลิตได้สูงสุดท̂ี 8.48 µM เม̂ือใช้อัตรา
ส่วนผสม 67:33 (วันท̂ี 5) แต่การหลั^ง ALA ลดลง เม̂ือเพิ^มสัดส่วนนํ |าเสียมากเกินไป และพบว่า 
R. palustris PP803 สามารถกําจดัสารอินทรีย์ละลายนํ |าในทุกชุดการทดลองได้มากกว่า 90 % (7 วนั) 
การเพิ^มอตัราส่วนนํ |าเสียยงัช่วยกระตุ้นการผลิตมวลชีวภาพ โดยพบว่าท̂ีอตัราส่วน 67:33 และ 50:50 
สามารถผลิตมวลชีวภาพในวันท̂ี 7 ได้สูงสุดท̂ี 1,268 และ 1,244 mg/L ตามลําดับ และยังมีแนวโน้ม
เพิ^มขึ |นต่อไป ผลการศึกษานี |แสดงให้เห็นศกัยภาพของการประยุกต์ใช้แบคทีเรียสงัเคราะห์แสงในการ
บําบดัและใช้ประโยชน์นํ |าเสยีอตุสาหกรรมในการเกษตร 
คําสําคัญ: กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก, นํ |าออกจากระบบบําบดันํ |าเสียแบบไร้อากาศ, แบคทีเรียสงัเคราะห์แสง, สหกรณ์ยางแผ่น

รมควนั, Rhodopseudomonas palustris 

 
Abstract  

In this study, purple non-sulfur bacteria (PNSB), Rhodopseudomonas palustris PP8003, was 
used to produce 5-aminolevulinic acid (ALA), a plant growth promoting substance using anaerobic 
digester effluent stimulated with smoked sheet rubber wastewater at several volume ratios in the micro-
aerobic condition with 12 h/d. Increasing wastewater ratio enhanced ALA release which reached the 
highest concentration of 8.48 µM at ratio 67:33, but declined at the higher wastewater mix ratio.  
R. palustris PP803 could remove SCOD above 90% at all wastewater mixing ratios in 7 days. PNSB cell 
production was enhanced by increased wastewater mixing ratio. At the ratio of 67:33 and 50:50 (day 
7), biomass concentration reached 1,268 and 1,244 mg/L, respectively, and still on a rising trend.  
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The results indicated a vast potential of industrial wastewater treatment and reclamation for agriculture 
by PNSB. 
Keywords: 5-Aminolevulinic acid, Anaerobic digester effluent, Photosynthetic bacteria, Cooperative smoked sheet rubber 
factory, Rhodopseudomonas palustris  
 
บทนํา  
 การผลิตยางแผ่นรมควนัก่อให้เกิดนํ |าเสียจากหลายส่วน เช่น นํ |าเสียจากอ่างแช่นํ |ายาง (ตะกง) 
รางนํ |าลําเลียงยาง จกัรรีดยางแผน่ และนํ |าเสียท̂ีเกิดขึ |นจากการทําความสะอาดอปุกรณ์ สหกรณ์ยางแผน่
รมควนัสว่นใหญ่นิยมใช้ระบบบําบดันํ |าเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic digester; AD) เน̂ืองจากสามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ท̂ีใช้เป็นเชื |อเพลิงทดแทนการใช้ไม้ฟืนในการรมควันยางแผ่นได้ถึง 1 ใน 3 
(สุเมธ และคณะ 2557) แต่นํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD ยังมีปริมาณสารอินทรีย์ในรูปซีโอดี (Chemical 
oxygen demand; COD) อยู่ในช่วง 869-2,278 mg/L ซึ^งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ |าทิ |ง จําเป็นต้องมี
ระบบบําบดัขั |นหลงั เช่น ระบบเติมอากาศ ส่งผลเพิ^มค่าใช้จ่ายในการบําบดันํ |าเสียดงักล่าว แต่นํ |าทิ |งท̂ี
ออกจากระบบ AD มีแร่ธาตุท̂ีจําเป็นสําหรับการเจริญของพืชอยู่ สามารถนํามาใช้เพ̂ือเพิ^มผลผลิตแก่
พืชผัก เช่น ผักกาด แตงกวา และต้นยางพารา (Chaiprapat and Sdoodee, 2007) รวมทั |งสามารถใช้
เพาะเลี |ยงสาหร่ายเพ̂ือผลิตนํ |ามนั (Chaiprapat et al., 2017) แตก่ารเก็บเก̂ียวและการแยกเซลล์สาหร่าย
เป็นเร̂ืองยากเน̂ืองจากเซลล์สาหร่ายมีขนาดเลก็ และวิธีการเก็บเก̂ียวท̂ีมีประสิทธิภาพเช่น การหมนุเหวียง
หรือการกรองต้องใช้พลงังานและค่าใช้จ่ายท̂ีสงู (Mohd Udaiyappan et al., 2017) ดงันั |นการใช้นํ |าออก
จากระบบ AD เพาะเลี |ยงแบคทีเรียสงัเคราะห์แสงสีมว่งท̂ีไมส่ะสมกํามะถนั (Purple non-sulfur bacteria; 
PNSB) เพ̂ือผลติสารกระตุ้นการเจริญของพืชโดยไมต้่องแยกเซลล์ก่อนนําไปใช้เป็นแนวทางท̂ีนา่สนใจ  
 แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสามารถเจริญเติบโตได้ในหลายสภาวะ ในสภาวะมีแสงไร้อากาศ 
PNSB เจริญแบบ Photoautotrophic และ Photoheterotrophic เม̂ืออยู่ในสภาวะมีอากาศไร้แสงเจริญ
แบบ Chemoheterotrophic และสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้หลายชนิด (Kim et al., 2004) จึงมี
การศึกษาการใช้ PNSB บําบดันํ |าเสียจากอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น นํ |าเสียจากโรงนมถั^วเหลือง  
และนํ |าเสียจากฟาร์มสุกร (Kim et al., 2004; Liu et al., 2016) ในระหว่างการบําบัดนํ |าเสีย PNSB 
สามารถผลิตสารมลูค่าสงูเช่น กรด 5-อะมิโนลีวลูินิก (5-Aminolevulinic acid; ALA) ซึ^งเป็นสารกระตุ้น
การเจริญของพืชทั |งในสภาวะปกติและสภาวะเครียด เช่นสภาวะท̂ีมีความเค็มและความเป็นกรด รวมทั |ง
สามารถใช้เป็นสารกําจดัวชัพืชและศตัรูพืช (Khuong et al., 2018; Sasaki et al., 2002) PNSB สงัเคราะห์ 
ALA ผา่นวิถี C4 (Shemin pathway) โดยใช้ไกลซีน (Glycine) และซกัซินิลโคเอนไซม์ เอ (Succinyl-CoA) 
เป็นสารตั |งต้น และมีเอนไซม์ 5-Aminolevulinic synthetase (ALAS) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ในการศกึษาของ 
Nunkaew et al. (2018) พบว่า PNSB สามารถเจริญได้ดีในนํ |าเสียของโรงงานผลิตยางแผ่นธรรมชาติ 
และสามารถผลิต ALA ได้ท̂ีความเข้มข้น 24.42-31.62 µM แต่อย่างไรก็ตามการนํานํ |าเสียดิบมา
เพาะเลี |ยง PNSB ก่อให้เกิดการลดลงของพลงังานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) เน̂ืองจากสารอินทรีย์ท̂ีเข้าสู่
ระบบ AD ลดลง ดงันั |นการใช้นํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD ร่วมกบัการเติมนํ |าเสียดิบจากโรงงานผลิตยาง
แผ่นรมควนั เพ̂ือผลิต ALA ควบคู่ไปกบัการกําจดันํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD ถือเป็นทางเลือกท̂ีดีในการ
เพิ^มมลูคา่ให้แก่ระบบบําบดันํ |าเสยีของโรงงาน 
 งานวิจัยนี |มีวัตถุประสงค์เพ̂ือศึกษาผลของการเติมนํ |าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นใน
อตัราส่วนต่าง ๆ ลงในนํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD ของสหกรณ์ยางแผ่นรมควนั เพ̂ือกระตุ้นการหลัง̂ ALA 
และการเจริญของ PNSB รวมทั |งศกึษาประสิทธิภาพการกําจดั SCOD ของนํ |าเสียผสม ในระยะเวลาการ
เพาะเลี |ยงท̂ีแตกตา่งกนั 
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วธีิการศกึษา 
การเตรียมหวัเชื?อ 
การศกึษานี |ใช้แบคทีเรียสงัเคราะห์แสงสายพนัธุ์ Rhodopseudomonas palustris PP803 ท̂ีคดั

แยกจากดินในนาข้าวพื |นท̂ีจงัหวดันครศรีธรรมราช (Nunkaew et al., 2015) ถ่ายหวัเชื |อบริสทุธิ�ลงขวด
เซร̂ัมขนาด 120 mL ท̂ีบรรจุอาหารสูตร Glutamate-Acetate (GA) ประกอบด้วย Sodium-L-glutamate 
3.8 g/L, CH3COONA 5.44 g/L, Yeast extract 2 g/L, KH2PO4 0.5 g/L, K2HPO4 0.5 g/L (NH4)2HPO4 0.8 
g/L, MgSO4•7H2O 2 g/L, CaCO2•2H2O 0.53 g/L, Nicotinic acid 0.001 g/L, Biotin 0.00001 g/L, 
MnSO4•5H2O 0.0012 g/L, Ferric citrate 0.0025 g/L, CaCl2•6H2O 0.0012 g/L ปริมาตร 90 mL เพาะเลี |ยง
ภายในห้องควบคมุท̂ีอณุหภมูิ 30±2oC ในสภาวะมีอากาศเลก็น้อย ให้แสงท̂ีความเข้มแสง 3,000 lux โดย
ใช้หลอดไส้ (Incandescent lamp) เป็นเวลา 48 ชัว̂โมง จากนั |นนําหวัเชื |อมาเจือจางให้มีค่าการดดูกลืน
แสงเทา่กบั 0.5 ท̂ีชว่งความยาวคลืน̂ 660 nm ด้วยเคร̂ือง Spectrophotometer 

การเก็บและเตรียมตวัอย่างนํ?าเสียและนํ?าออกจากระบบ AD  
เก็บนํ |าเสียท̂ีบริเวณใต้จกัรรีดยางแผ่น (นํ |าเสียจากกระบวนการผลิตยาง) และเก็บนํ |าทิ |งท̂ีออก

จากระบบ AD ท̂ีปลายท่อทางออกของบอ่หมกัสหกรณ์ยางแผ่นรมควนับ้านเก่าร้าง จงัหวดัสงขลา ในช่วง
เวลาประมาณ 15.00-17.00 น (สหกรณ์กําลังดํา เ นินการผลิตยาง) นํา นํ |า เสียทั |ง  2 ประเภท  
มากรองด้วยผ้ามสัลินท̂ีมีขนาดรูพรุนเท่ากบั 300 µm เพ̂ือกําจดัอนภุาคขนาดใหญ่ และนํามาวิเคราะห์ 
หาค่าซีโอดีทั |งหมด (Total chemical oxygen demand; TCOD) ซีโอดีละลายนํ |า (Soluble chemical 
oxygen demand; SCOD) ของแข็งทั |งหมด (Total solid; TS) ของแข็งแขวนลอย (Suspended solid; SS) 
และ pH ตามวิธีมาตรฐาน (APHA et al., 2012) เก็บไว้ในถังพลาสติกทึบแสงปริมาตร 25 ลิตร และแช่
เยน็ท̂ีอณุหภมูิ 4oC จนกระทัง̂ใช้งาน 

นํานํ |าเสียตวัอย่างท̂ีเก็บไว้มาคลายความเย็นท̂ีอณุหภมูิห้อง ทําการผสมนํ |าเสียจากกระบวนการ
ผลิตยางและนํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD (นํ |าเสียผสม) ในอตัราส่วนปริมาตรต่อปริมาตร 80:20 (WW20) 
75:25 (WW25) 67:33 (WW33) และ 50:50 (WW50) สาํหรับใช้ในการทดลอง 

การเพาะเลี?ยง PNSB ในนํ?าเสียจากสหกรณ์ยางแผ่นรมควนั  
ถ่ายนํ |าเสียผสมท̂ีได้เตรียมไว้ (ไม่ผ่านการนึ^งฆ่าเชื |อ) ปริมาตร 270 mL ลงขวดรูปแบนปริมาตร 

370 mL และเติมหวัเชื |อ PNSB ท̂ีเตรียมไว้ ปริมาตร 30 mL (ชุดควบคุมไม่เติม PNSB) ปรับค่า pH ให้อยู่
ในช่วง 6.8-7.0 และปิดฝาด้วยก้อนสําลีเพ̂ือปอ้งกนัฝุ่ นและควบคมุให้ภายในขวดทดลองมีอากาศเลก็น้อย 
จากนั |นนําขวดทดลองมาเพาะเลี |ยงภายในห้องควบคุมเป็นระยะเวลา 7 วัน ควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 
30±2oC และให้แสงโดยใช้หลอดไส้ท̂ีความเข้มแสง 5,000 lux เป็นเวลา 12 ชัว̂โมงต่อวนั ตั |งแต่เวลา 7.00 
น. ถึง 19.00 น. ทําการทดลอง f ซํ |า เขย่าขวดทดลองทั |งหมดอย่างระมดัระวงัวนัละ 2 ครั |ง ในช่วงเร̂ิมต้น
และช่วงสิ |นสุดของการให้แสง เก็บตัวอย่างท̂ีผสมกันดีปริมาตร 10 mL ในวันท̂ี 1 3 5 และ 7 ของการ
เพาะเลี |ยง (ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของการให้แสง) เพ̂ือวิเคราะห์หาความเข้มข้น ALA ภายนอกเซลล์ 
ความเข้มข้น SCOD ปริมาณมวลชีวภาพท̂ีเพิ^มขึ |น และคา่ pH 

การวิเคราะห์ตวัอย่างและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
วิเคราะห์ความเข้มข้น ALA ท̂ีหลั^งออกมาภายนอกเซลล์ โดยนําตัวอย่างมาหมุนเหว̂ียงท̂ี

ความเร็ว 8,000 รอบตอ่นาที จากนั |นนําสว่นใสมาวดัคา่สี (Colorimetric method) (Burnham, 1970) นํา
สว่นใส 1 mL ใสล่งในหลอดทดลองท̂ีบรรจ ุSodium acetate buffer (pH 4.7) ความเข้มข้น ¦ M ปริมาตร 
2 mL และ Acetyleacetone ปริมาตร 0.05 mL นํามาต้มท̂ีอณุหภมูิ 100 oC เป็นเวลา 15 นาที ทําให้เย็น
และเติม modified Ehrlich’s reagent ปริมาตร 3.5 mL ตั |งไว้ท̂ีอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 15 นาที จากนั |นวดั
ค่าการดูดกลืนแสงท̂ีความยาวคลื^น 553 nm ด้วยเคร̂ือง Spectrophotometer และคํานวณหาความ
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เข้มข้น ALA ตามสมการท̂ีได้จากกราฟมาตรฐานท̂ีมี R§ เทา่กบั 0.9992 (สมการท̂ี 1) ความเข้มข้น ALA ท̂ี
ได้ต้องลบความเข้มข้น ALA ชดุควบคมุ 

การวิเคราะห์การผลิตมวลชีวภาพ ทําการหมนุเหว̂ียงตวัอย่างท̂ีความเร็วรอบ 4,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 15 นาที นําตะกอนท̂ีได้มาล้างด้วยนํ |ากลัน̂ นําไปหมนุเหว̂ียงท̂ีสภาวะเดิม 2 ครั |ง นําตะกอนไป
อบแห้งท̂ีอณุหภมูิ 103 oC จนมีนํ |าหนกัคงท̂ี และนํานํ |าหนกัแห้งของตวัอยา่งท̂ีเวลาตา่ง ๆ (1 3 5 และ 7 วนั) 
ลบกบันํ |าหนกัแห้งท̂ีเวลาเร̂ิมต้นเพ̂ือหกัลบนํ |าหนกัตะกอนท̂ีตดิมากบันํ |าเสยี 

การวิเคราะห์หาความเข้มข้น SCOD และค่า pH วิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Closed reflux, 
Colorimetric method) (APHA et al., 2012) ความเข้มข้น SCOD ท̂ีได้ถกูนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพ
การกําจดั SCOD  

การวิเคราะห์ทางสถิติ นําข้อมูลทั |งหมดมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่มแบบ Duncan โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics Subscription เวอร์ชนั 1.0.0.1246 (trial 
version) ใช้วธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ท̂ีระดบัความเช̂ือมัน̂ 95% (P<0.05)  
 
 ALA concentration = (Absorbance553 – 0.0342) / 0.0088 สมการท̂ี ¦ 

 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 ลกัษณะนํ |าเสียกระบวนการผลิตยางแผ่นและนํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD ของสหกรณ์ยางแผ่น
รมควนัแสดงดงั Table 1 นํ |าเสียกระบวนการผลิตยางแผ่นมีแหล่งท̂ีมาจากการเติมกรดฟอร์มิกเพ̂ือจบัตวั
เนื |อยาง และนํ |ายางท̂ีหลงเหลือจากการจบัตวั ส่งผลให้นํ |าเสียดงักล่าวเป็นกรดท̂ี pH 4.3 และ COD ส่วน
ใหญ่ละลายนํ |าได้ (TCOD และ SCOD ใกล้เคียงกนั) ส่วนนํ |าทิ |งท̂ีออกจากระบบ AD มีค่า pH เท่ากบั 7.2 
แสดงถึงระบบ AD อยู่ในสภาวะมีเสถียรภาพ และมีค่า SCOD เท่ากับ 145 mg/L ซึ^งไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของ PNSB ดงัในการศึกษาของ Meng et al. (2018) ท̂ีไม่พบการเพิ^มขึ |นของมวลชีวภาพเม̂ือ
เลี |ยง PNSB เป็นเวลา 72 ชัว̂โมง ในนํ |าเสียท̂ีมีความเข้มข้น COD 100 และ 300 mg/L ทั |งในสภาวะมีแสงไร้
อากาศ และสภาวะไร้แสงมีอากาศ ดงันั |นการศกึษานี |จงึใช้นํ |าเสียผสม WW20 WW25  WW33 และ WW50 
ท̂ีมีคา่ SCOD เร̂ิมต้นเทา่กบั 2,483 3,438 4,953 และ 7,220 mg/L ตามลําดบั  
 
Table 1 Characteristics of wastewater and digester effluent 

Parameter Unit Wastewater Digester effluent 

Total Chemical oxygen demand (TCOD) mg/L 14,776 ± 658 888 ± 31 
Soluble chemical oxygen demand (SCOD) mg/L 14,440 ± 342 145 ± 14 
Total solids (TS) mg/L 7,981 ± 54 1,178 ± 49 
Suspended solids (SS) mg/L 2,003 ± 262 731 ± 55 
pH  4.32 ± 0.40 7.21 ± 0.10 

 
การเพาะเลี |ยง R. palustris PP803 ในนํ |าเสียผสมอตัราส่วนต่าง ๆ พบว่าการเพิ^มสดัส่วนการ

เติมนํ |าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่น (เพิ^มความเข้มข้น SCOD เร̂ิมต้น) ช่วยกระตุ้นการหลัง̂ ALA 
ภายนอกเซลล์ และสามารถผลติได้สงูสดุท̂ี 8.48 µM (Figure 1) เม̂ือเพาะเลี |ยงในนํ |าเสียผสม WW33 เป็น
ระยะเวลา ¬ วนั นํ |าเสียท̂ีผ่านการเพาะเลี |ยงสามารถนํามาเจือจางให้มีความเข้มข้น ALA ประมาณ 2 µM 
(เจือจางประมาณ 4 เท่า)เพ̂ือนําไปใช้กระตุ้นการเจริญของพืชได้ (Nunkaew et al., 2014) ส่วนชุดการ
ทดลอง WW20 และ WW25 สามารถผลติได้เพียง 1.48 และ 5.37 ตามลําดบั เม̂ือทําการเพาะเลี |ยงตอ่จน
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ครบ 7 วนัพบว่าในชดุการทดลองทั |งสามมีความเข้มข้น ALA ภายนอกเซลล์ลดลง เน̂ืองจากมีค่า pH อยู่
ในช่วง 8.4-8.7 (Figure 2) ส่งผลลดกิจกรรมของเอนไซม์ ALAS ท̂ีเป็นเอนไซม์ท̂ีสําคัญสําหรับการ
สงัเคราะห์ ALA และสง่ผลเพิ^มกิจกรรมของเอนไซม์ 5-aminolevulinic dehydratase (ALAD) (Liu et al., 
2015; Sasaki et al., 1993) ท̂ีทําหน้าท̂ีเร่งให้ ALA เปลีย̂นเป็นสารประกอบตวัอ̂ืน ๆ  เชน่ Porphobilinogen 
(PBG) และเปลี^ยนต่อเป็นแบคเทอริโอคลอโรฟิลล์ (Bacteriochlorophyll) (Heinemann et al., 2008) 
ส่วนการเพาะเลี |ยง PP803 ในนํ |าเสียผสม WW50 มีการสร้าง ALA ภายนอกเซลล์น้อยท̂ีสุดในทุก
ระยะเวลาการเพาะเลี |ยง เน̂ืองจากความเข้มข้น SCOD เร̂ิมต้นท̂ีสูง ส่งผลให้จุลินทรีย์กลุ่มหมัก 
(Fermentative bacteria) ท̂ีติดมากบันํ |าทิ |งจากระบบ AD เจริญเติบโตได้เร็วกวา่แบคทีเรียสงัเคราะห์แสง 
(Liu et al., 2016) และพบว่าในวันท̂ี 3 และ 5 ชุดทดลอง WW50 มีค่า pH เท่ากับ 5.23 และ 6.29 
ตามลําดบั (Figure 2) สง่ผลยบัยั |งกิจกรรมของเอนไซม์ ALAS (Liu et al., 2015) แตใ่นชดุการทดลองท̂ีมี 
SCOD เร̂ิมต้นตํ^า (WW20) มีแหลง่คาร์บอนไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของ PNSB  
 

Figure 1 Extracellular 5-aminolevulinic acid production by R. palustris PP803 under different 
wastewater mixing ratios and cultivation time 
Note: The letters above the bar indicate significant differences p<0.05 
 
 การเปลี^ยนแปลงคา่ pH ท̂ีระยะเวลาตา่ง ๆ ของทกุชดุการทดลองได้แสดงใน Figure 2 พบวา่ใน
วนัแรกทกุชดุการทดลองมีคา่ pH ใกล้เคียงกนั (ประมาณ 7) จากนั |นคอ่ย ๆ เพิ^มขึ |น จนมีคา่ pH ในวนัท̂ี 7 
เท่ากบั 8.46 8.50 และ 8.70 ของชดุการทดลองท̂ีใช้นํ |าเสียผสม WW20 WW25 และ WW33 ตามลําดบั 
แต่การเพาะเลี |ยง R. palustris PP803 ใน WW50 เป็นระยะเวลา 3 วนั พบว่าค่า pH ลดตํ^าลงเป็น 5.23 
เน̂ืองจากการเจริญของจลุินทรีย์กลุม่หมกัก่อให้เกิดการสะสมของกรดไขมนัในขวดทดลอง จากนั |นคา่ pH 
คอ่ย ๆ เพิ^มขึ |น จนมีคา่เทา่กบั 7.76 ในวนัท̂ี 7 
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Figure 2 Changing of pH with difference cultivation time and wastewater mixing ratios  
 
 ผลของการเพาะเลี |ยง R. palustris PP803 ในนํ |าเสียท̂ีอัตราส่วนผสม (ความเข้มข้น SCOD 
เร̂ิมต้น) ต่าง ๆ ต่อการกําจดั SCOD และการเจริญของ PNSB ในรูปการผลิตมวลชีวภาพได้รายงานใน 
Figure 3 โดยปริมาณมวลชีวภาพท̂ีรายงานเป็นข้อมลูท̂ีผ่านการหกัลบนํ |าหนกัแห้งท̂ีเวลาเร̂ิมต้นเพ̂ือลบ
นํ |าหนกัตะกอนท̂ีตดิมากบันํ |าเสยี ข้อมลูทั |งหมดท̂ีรายงานเป็นผลเฉลีย̂จากการทดลอง 3 ซํ |า  
 ในวันท̂ี 3 การใช้นํ |าเสียผสม WW20 WW25 และ WW33 มีประสิทธิภาพการกําจัด SCOD 
เท่ากบั 74-84% แต่การใช้นํ |าเสียผสม WW50 มีประสิทธิภาพการกําจดั SCOD เพียง 56% (Figure 3a)
เป็นผลมาจากในวนัท̂ี 3 นี | WW50 มีค่า pH ลดตํ^าลงเป็น 5.23 (Figure 2) ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของ 
PNSB และส่งผลเสียต่อการกําจดั SCOD (Liu et al., 2015) ประกอบกบัชดุการทดลองนี |มีความเข้มข้น 
SCOD เร̂ิมต้นท̂ีสูง จึงต้องใช้เวลาเพาะเลี |ยงท̂ีนานกว่า นอกจากนี |การผลิต ALA ท̂ีตํ^า (Figure 1) มี
ความสัมพันธ์กับการสร้าง ATP (Wu et al., 2015) ท̂ี เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการกําจัด SCOD  
เม̂ือเพาะเลี |ยง R. palustris PP803 จนครบ 7 วนั พบวา่ทกุชดุการทดลองมีประสทิธิภาพการกําจดั SCOD 
มากกวา่ 90% โดยมีความเข้มข้น SCOD สดุท้าย เทา่กบั 173 229 348 และ 408 mg/L ในชดุการทดลอง 
WW20 WW25  WW33 และ WW50 ตามลาํดบั 
 การเพาะเลี |ยง R. palustris PP803 ในนํ |าเสียผสม WW20 เป็นระยะเวลา 7 วนั สามารถผลิต
มวลชีวภาพได้เพียงเล็กน้อย (356 mg/L) เน̂ืองจากมีปริมาณ SCOD ไม่เพียงพอต่อการเจริญของ
แบคทีเรียสงัเคราะห์แสง และพบวา่ในวนัท̂ี 3 ของการเพาะเลี |ยงด้วย WW50 มีปริมาณมวลชีวภาพตํ^ากวา่ 
WW25 และ WW33 สอดคล้องกับผลการผลิต ALA (Figure 1) และการกําจดั SCOD (Figure 3a) เป็น
ผลมาจากค่า pH ท̂ีลดตํ^าลงเป็น 5.23 (Figure 2) ค่า pH ท̂ีเป็นกรดนี |ก่อให้เกิดการยบัยั |งการสร้าง ALA 
(Figure 1) (Liu et al., 2015) ส่งผลลดการสงัเคราะห์แบคเทอริโอคอลโรฟิลท̂ีทําหน้าท̂ีรับพลงังานให้แก่
เซลล์ ซึ^งเก̂ียวข้องกับประสิทธิภาพการกําจัด SCOD และการผลิตมวลชีวภาพ (Wu et al., 2015) เม̂ือ
เพาะเลี |ยง PNSB จนครบ 7 วนั สามารถผลิตมวลชีวภาพได้สงูสดุเท่ากบั 1,269 mg/L ในชดุการทดลอง  
WW33 และพบว่าชุดการทดลอง WW33 และ WW50 ยังคงมีแนวโน้มการสร้างมวลชีวภาพเพิ^มขึ |น  
ส่วน WW20 และ WW25 มีอัตราการผลิตมวลชีวภาพลดลง เน̂ืองจากมีความเข้มข้น SCOD เหลืออยู่
เพียง 173 และ 229 mg/L ซึง̂ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของ PNSB (Meng et al., 2018) 
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Figure 3 Effect of wastewater mixing ratios on SCOD removal (a) and biomass production (b)  
 
สรุป 
 การนํานํ |าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นมาผสมกับนํ |าทิ |ง ท̂ีออกจากระบบบําบัด 
แบบไร้อากาศในอตัราส่วนท̂ีเหมาะสมมาเพาะเลี |ยง Rhodopseudomonas palustris PP803 สามารถ
กระตุ้นการหลัง̂กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก และเพิ^มการผลิตมวลชีวภาพได้ และพบว่า R. palustris PP803 
สามารถกําจัด SCOD ในนํ |าเสียทุกอัตราส่วนผสมได้มากกว่า 90 % การใช้เวลาการเพาะเลี |ยงท̂ีนาน
เกินไปสง่ผลให้ความเข้มข้นกรด 5-อะมิโนลวีลูนิิกลดลง 
 
คาํขอบคุณ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั mงนี mมุ่งศึกษาการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทดลองปรากฏการณ์ 

โฟโตอิเล็กทริก โดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงเป็นแหล่งกําเนิดแสง และใช้หลอดสญุญากาศแบบ 1P39 
เป็นตวัรับรู้ทางแสง และศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรที�มีผลต่อปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก รวมถึง
ศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั mนมธัยมศกึษาปีที� 6 จํานวน 45 คน ที�ได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั mน โดยการใช้ชดุสาธิตดงักลา่วเป็นสื�อการสอน ผล
การศกึษาพบวา่ กระแสไฟฟา้ในหลอดไดโอดเปลง่แสงสง่ผลตอ่ปริมาณกระแสโฟโตอิเลก็ตรอน อยา่งไรก็
ตามความเข้มแสง ไมส่ง่ผลตอ่ความตา่งศกัย์หยดุยั mง และความถี�ของแสงมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัความ
ตา่งศกัย์หยดุยั mง สามารถหาคา่คงที�ของพลงัค์ได้เป็น 7.6 × 10-34 จลู·วินาที เมื�อเทียบกบัคา่คงที�ของพลงัค์
ตามทฤษฎีมีความคลาดเคลื�อนร้อยละ 14.6 สดุท้ายนี mการจดัการเรียนรู้โดยการใช้ชดุสาธิตนี mเป็นสื�อการ
สอน สง่ผลให้ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึ mนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และเพิ�มขึ mน
คดิเป็นร้อยละ 46 
คําสําคัญ: ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก, ค่าคงที�ของพลงัค์, การศกึษาฟิสิกส์, การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั mน 
 

Abstract 
 This study aims to study the design and to construct the photoelectric effect 
experimental demonstration by using light emitting diodes as a light source and using 1P39 
vacuum tube as light perception. And to study the effect of variables extracts on photoelectric 
effect and development of learning achievement of 45 students in Mathayom Suksa 6 (who are 
17-18 years old) who have learned by the 5Es Inquiry Cycles and the demonstration by using 
the teaching of the material. The results of the study revealed that the effect of the electric current 
in light emitting diodes extracted on photoelectron current in the tube. However, related to the 
experiment, the light intensity does not affect the stopping potential. The light frequency was a 
linear relationship with stopping potential. The value of Planck’s constant from this demonstration 
was 7.6×10-34 J·s comparing to the theoretical Planck’s constant, the percentage error value of 
the experiment was 14.6%. Finally, the 5Es Inquiry Cycles learning with the demonstration 
affected learning achievement to increase at the level of statistical significance of .05, with the 
average normalized gain of 46%.  
Keywords: photoelectric effect, planck’s constant, physics education, the 5Es inquiry cycles 
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บทนํา 
ความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากการสงัเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการสร้างแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ความรู้ทางฟิสิกส์หลายเรื�องที�
ไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่และมีความเป็นนามธรรม จงึจําเป็นต้องหาบางสิ�งบางอยา่งที�ใกล้เคียง
ของจริงที�สามารถทําความเข้าใจสิ�งที�เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมให้ได้ และสิ�งนี mจะช่วยกระตุ้นให้
ผู้สนใจวชิาฟิสกิส์และเข้าใจวชิาฟิสกิส์มากขึ mน 

การสร้างชุดสาธิตการทดลองวิชาฟิสิกส์เป็นอีกแนวทางหนึ�งสําหรับการอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาต ิผู้วิจยัจงึสนใจที�จะสร้างชดุสาธิตการทดลองเรื�องปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก ซึ�งเป็นเนื mอหา
หนึ�งในรายวิชาฟิสิกส์ ระดบัชั mนมธัยมศกึษาปีที� 6 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2551) เนื�องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติระดบัอะตอมและมีเนื mอหาที�เข้าใจได้ยาก เมื�อพิจารณาถงึ
ชดุสาธิตการทดลองนี mในทางการค้าอาจมีราคาแพงและไม่สะดวกต่อการเคลื�อนย้าย ยกตวัอย่างเช่น ชดุ
การทดลองหาค่าคงที�ของพลงัค์ที�จัดจําหน่ายโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด มีราคาอยู่ที� 
16,500 บาท (บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากดั, 2561) หรือชดุการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ท
ริกที� จําหน่ายผ่านเว็บไซต์  www.spectrum-scientifics.com มีราคาอยู่ ที�ประมาณ 70,000 บาท 
(Spectrum Scientifics, 2019) แต่ทางผู้ วิจยัจะสร้างชุดการทดลองที�มีลกัษณะใกล้เคียงกนัและใช้วสัดุ
อปุกรณ์ที�สามารถหาซื mอได้ทั�วไปด้วยงบประมาณที�ตํ�ากว่าในราคาไม่เกิน 2,000 บาท แต่มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกนั เมื�อศกึษาชดุสาธิตการทดลองเรื�องปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกโดยใช้หลอดไดโอดเปลง่แสง
ของการ์เวอร์ พบว่าการฉายแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงตกกระทบยังหลอดโฟโต (Phototube) 
สามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ (Garver, 2006) นอกจากนี mจากการศึกษาของคิงยัง
พบว่าความเข้มแสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบักระแสไฟฟ้าที�ไหลเข้าสู่หลอด
ไดโอดเปลง่แสง (King, 2008)  

งานวิจยัครั mงนี mจึงศึกษาและออกแบบชุดสาธิตการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก โดยใช้
หลอดไดโอดเปล่งแสงเป็นแหล่งกําเนิดแสงเนื�องจากหาซื mอได้ทั�วไปและมีราคาถูก และใช้หลอด
สญุญากาศแบบ 1P39 เป็นตวัรับรู้ทางแสง และศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรที�มีผลตอ่ปรากฏการณ์โฟ
โตอิเลก็ทริกสําหรับชดุสาธิตการทดลองที�ได้สร้างขึ mน รวมถึงศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของ
นกัเรียนระดบัชั mนมธัยมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั mน โดย
การใช้ชดุสาธิตดงักล่าวเป็นสื�อการสอน ผลที�ได้จากการศึกษานี mอาจเป็นแนวทางใน  การพฒันาสื�อการ
สอนวิชาฟิสิกส์เรื�องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกให้แก่นกัเรียนหรือผู้สนใจได้ความรู้และเข้าใจสิ�งที�เป็น
นามธรรมมากขึ mน 
 
วธีิการศกึษา 
 ชดุสาธิตการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก ประกอบด้วย กลอ่งวงจรแหลง่กําเนิดแสงและ
กลอ่งวงจรรับแสง การสร้างกลอ่งวงจรแหลง่กําเนิดแสง มีอปุกรณ์อนัประกอบด้วยหลอดไดโอดเปลง่แสง
ทั mงหมด 6 สี ได้แก่ สีม่วง (405 นาโนเมตร) สีนํ mาเงิน (468 นาโนเมตร) สีเขียว (515 นาโนเมตร) สีแสด 
(590 นาโนเมตร) และสีแดง (629 นาโนเมตร) โดยที�ความยาวคลื�นหาได้จากการวดัด้วยเครื�องสเปกโตร-
มิเตอร์ ตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟฟา้กระแสตรงที�มีแรงเคลื�อนไฟฟา้ขนาด 9 โวลต์ ใช้ตวัต้านทานปรับคา่ได้ขนาด 
2000 โอห์ม เพื�อปรับกระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่ง และควรควบคมุให้กระแสไฟฟ้าในวงจรมีขนาด
คงที�ตลอดเวลาเพื�อให้หลอดไดโอดเปลง่แสงมีความสวา่งคงที�ผ่านวงจรไอซี L7806C ทั mงหมดถกูบรรจอุยู่
ภายในกลอ่งทบึแสงและมีช่องเปิดให้หลอดไดโอดเปลง่แสงฉายแสงไปยงัหลอดสญุญากาศเท่านั mน สว่น
การสร้างกล่องวงจรรับแสงจะใช้หลอดสญุญากาศแบบ 1P39 ซึ�งใช้ Cs3Sb เป็นขั mวโลหะแคโทดและมี
ฟังก์ชนังานเทา่กบั 1.9 อิเลก็ตรอนโวลต์ (Researchgate, 2019) มาตอ่ไบอสัย้อนกลบักบัแหลง่จา่ยไฟฟา้
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กระแสตรงที�มีแรงเคลื�อนไฟฟ้าขนาด 1.5 โวลต์ และใช้ตวัต้านทานปรับค่าได้ขนาด 1000 โอห์ม เพื�อปรับ
ความต่างศกัย์ตกคร่อมของหลอดสุญญากาศและใช้หาค่าความต่างศกัย์หยุดยั mง (Figure 1) สามารถ
ทดสอบผลของ การเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกได้ ดงันี m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 The apparatus used for demonstration of the photoelectric effect. 
 

ตอนที' 1 การทดสอบผลของกระแสไฟฟา้ในหลอดไดโอดเปล่งแสงที'มีต่อกระแสโฟโตอิเล็กตรอน
ในหลอดสญุญากาศ  

มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงที� มีต่อกระแส 
โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศ มีตัวแปร คือกระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงและกระแส 
โฟโตอิเลก็ตรอนในหลอดสญุญากาศ อนัมีวิธีการทดลองพอสรุปได้ ดงันี m 

1) ใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสีหนึ�งฉายไปยังหลอดสุญญากาศ ปรับความเข้มแสงด้วยตัว
ต้านทานปรับคา่ได้จํานวน 6 คา่ ได้แก่ 100, 200, 500, 700, 1000 และ 2000 โอห์ม  

2) ใช้มลัติมิเตอร์วดักระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสง และวดักระแสโฟโตอิเล็กตรอนใน
หลอดสญุญากาศ จะได้ข้อมลูทั mงหมด 6 คูต่วัแปร 

3) ทําซํ mาด้วยการเปลี�ยนหลอดไดโอดเปลง่แสงเป็นสอืี�น  
ตอนที' 2 การทดสอบผลของกระแสไฟฟา้ในหลอดไดโอดเปล่งแสงที'มีต่อความต่างศกัย์หยดุยัJง

ในกล่องวงจรรบัแสง  
มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงที�มีต่อความต่างศักย์

หยดุยั mงในกลอ่งวงจรรับแสง มีตวัแปร คือ กระแสไฟฟา้ในหลอดไดโอดเปลง่แสงและความตา่งศกัย์หยดุยั mง
ในกลอ่งวงจรรับแสง อนัมีวิธีการทดลองพอสรุปได้ ดงันี m 

1) ทดลองตามข้อ 1) และ 2) ของตอนที� 1 
2) ปรับตวัต้านทานปรับค่าได้ของกล่องวงจรรับแสงจนกระทั�งกระแสโฟโตอิเล็กตรอนมีค่าเป็น

ศนูย์ จากนั mนวดัความตา่งศกัย์หยดุยั mงในกลอ่งวงจรรับแสง จะได้ข้อมลูทั mงหมด 6 คูต่วัแปร 
3) ทําซํ mาด้วยการเปลี�ยนหลอดไดโอดเปลง่แสงเป็นสอืี�น 
ตอนที' 3 การทดสอบผลของความถี'แสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงที'มีต่อความต่างศกัย์หยดุยัJง

ในกล่องวงจรรบัแสง  
มีวตัถปุระสงค์เพื�อศกึษาผลของความถี�แสงของหลอดไดโอดเปล่งที�มีต่อความต่างศกัย์หยดุยั mง

ในกล่องวงจรรับแสง มีตวัแปร คือ ความถี�แสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงและความต่างศกัย์หยุดยั mงใน
กลอ่งวงจรรับแสง อนัมีวิธีการทดลองพอสรุปได้ ดงันี m 
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สร้าง 

ความสนใจ 

สาํรวจ 

และค้นหา 

อธิบาย 

และลงข้อสรุป 
ขยายความรู้ 

ประเมิน 

1) นําข้อมูลจากการทดสอบของตอนที�  2 ในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดในหลอด
ไดโอดเปลง่แสงทกุส ี

2) เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความถี�แสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงและความต่าง
ศกัย์หยดุยั mงเพื�อคํานวณหาคา่คงที�ของพลงัค์ตอ่ไป 

การนําชดุสาธิตการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกไปใชเ้ป็นสื'อการสอนสําหรับการจดัการ
เรียนรู้ มีวตัถปุระสงค์เพื�อศึกษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เรื�อง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกของนกัเรียน
ระดบัชั mนมธัยมศึกษาปีที� 6 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั mน กลุ่มตวัอย่าง คือ
นกัเรียนระดบัชั mนมธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จํานวน 45 คน มีตวัแปร คือ
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั mน และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน อนัมีวิธีการทดลอง
พอสรุปได้ ดงันี m 

1) ออกแบบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เรื�อง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ ด้วยการแปลข้อสอบมาตรฐานระดับชาติของต่างประเทศ และ
ตรวจสอบการแปลโดยศนูย์การแปลและการลา่ม คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2) นําแบบทดสอบหาความเชื�อมั�นโดยการใช้กลุ่มตัวนักเรียนที�มีความรู้ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ�แอลฟาของครอนบัคทั mงฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.68 ซึ�ง
สามารถยอมรับที�จะใช้เป็นเครื�องมือวิจยัได้ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556.) จากนั mนนําแบบทดสอบนี mวดัผล
สมัฤทธิ�ทางการเรียนก่อนเรียนกบักลุม่ตวัอยา่ง 

3) นําชดุสาธิตการทดลองที�ผ่านการทดสอบแล้วเป็นส่วนหนึ�งของสื�อการสอน และดําเนินการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั mน (Figure 2) กบักลุม่ตวัอยา่ง 

4) ดําเนินการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนหลงัเรียนกับกลุ่มตวัอย่าง และวิเคราะห์ผล 
การทดลอง ได้แก่ การทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการทดสอบคา่
ทีชนิดกลุ่มตวัอย่างไม่อิสระกัน (Dependent sample t-test) และการหาคะแนนเพิ�มสมัพทัธ์ (Relative 
gain score) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 the 5Es Inquiry Cycles Diagram. 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 ผลของกระแสไฟฟา้ในหลอดไดโอดเปล่งแสงที'มีต่อกระแสโฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสญุญากาศ 
พบว่ากระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงทุกสีมีผลต่อปริมาณกระแสโฟโตอิเล็กตรอนในหลอด
สญุญากาศ กล่าวคือ เมื�อปรับความต้านทานของกล่องวงจรแหล่งกําเนิดแสงมากขึ mน จะส่งผลให้วดัค่า
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กระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงซึ�งอยู่ภายในกล่องวงจรแหล่งกําเนิดแสงน้อยลง และวัด
ค่ากระแสโฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศซึ�งอยู่ภายในกล่องวงจรรับรู้แสงน้อยลง (Table 1) ซึ�ง
สอดคล้องกบัการทดลองของคิงที�ทดลองปรับเปลี�ยนกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไดโอดเปลง่แสงมากขึ mน 
จะทําให้เกิดความเข้มแสงที�เพิ�มขึ mน (King, 2008) และสอดคล้องกบัการทดลองของการ์เวอร์ที�วา่ให้หลอด
ไดโอดเปลง่แสงเป็นแหลง่กําเนิดแสง เมื�อปรับเปลี�ยนความต้านทานของแหลง่กําเนิดแสงให้มากขึ mน จะทํา
ให้ความเข้มแสงมีค่าน้อยลงจนส่งผลให้เกิดกระแสโฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสญุญากาศลดลงสําหรับ
หลอดไดโอดเปล่งแสงทุกความยาวคลื�นแสง (Garver, 2006) และสอดคล้องกับการอธิบาย
ปรากฏการณ์โฟโตอิ เล็กทริกของไอน์สไตน์ที� ว่า ถ้าแสงมีความยาวคลื�นที�สามารถทําให้ เ กิด
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้แล้ว กระแสโฟโตอิเล็กตรอนจะขึ mนกบัความเข้มแสง (สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) 
 
Table 1 Effect of current in light emitting diode (LED) extract on photoelectron current in vacuum 
tube of all LEDs. 

Light Resistance 

( ) 

Current 

(mA) 

Photoelectron 

Current (mA) 

Light Resistance 

( ) 

Current 

(mA) 

Photoelectron 

Current (mA) 

Violet 100 14.15 9.38  Orange 100 24.1 0.53  

 200 7.93 7.12  200 12.8 0.40 

 500 3.58 4.40  500 5.30 0.20 

 700 2.73 3.43  700 3.95 0.18 

 1000 2.08 2.65  1000 2.88 0.13 

 2000 1.11 1.28  2000 1.56 0.13 

Blue 100 15.10 5.58 Red 100 23.60 0.68 

 200 8.70 4.65  200 12.08 0.55 

 500 4.01 3.63  500 5.30 0.30 

 700 3.03 3.25  700 3.95 0.25 

 1000 2.26 2.45  1000 2.89 0.18 

 2000 1.30 1.90  2000 1.56 0.13 

Green 100 15.20 2.98     
 200 8.49 2.45     
 500 3.85 1.48     
 700 2.89 1.40     
 1000 2.17 1.20     
 2000 1.21 0.93     

 
ผลของกระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงที�มีต่อความต่างศกัย์หยดุยั mงในกล่องวงจรรับแสง

พบว่ากระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงส่งผลน้อยมากต่อความต่างศกัย์หยดุยั mงในวงจรรับแสงของ
หลอดสญุญากาศ และหลอดไดโอดเปลง่แสงแต่ละสีให้ความต่างศกัย์หยดุยั mงไม่เท่ากนั (Table 2) โดยที�
การทดลองของการ์เวอร์ พบว่า เมื�อปรับกระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสงสีหนึ�ง ค่าความต่างศกัย์
หยุดยั mงอยู่ในช่วงที�ใกล้เคียงกัน แต่หลอดไดโอดเปล่งแสงแต่ละสีจะให้ความต่างศกัย์หยุดยั mงไม่เท่ากัน 
(Garver, 2006) สําหรับชุดสาธิตทดลองของผู้ วิจัยอาจปรับค่าของกระแสโฟโตอิเล็กตรอนเป็นศูนย์ใน

W W
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วงจรรับแสงเพื�ออ่านค่าความต่างศกัย์หยดุยั mงได้ไม่ละเอียดพอ จึงส่งผลให้ค่าความต่างศกัย์หยดุยั mงของ
แต่ละค่ากระแสไฟฟ้าในหลอดไดโอดเปล่งแสง มีค่าใกล้เคียง นอกจากนี mการอธิบายปรากฏการณ์ 
โฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์ที�กล่าวไว้ว่าถ้าแสงมีความยาวคลื�นที�สามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ 
โฟโตอิเลก็ทริกได้แล้วความเข้มแสงจะไม่สง่ผลตอ่กระแสโฟโตอิเลก็ตรอน แตค่วามยาวคลื�นของแสงจะมี
ผลต่อพลงังานแสงที�ตกกระทบผิวโลหะ ทําให้โฟโตอิเล็กตรอนที�หลุดออกจากผิวโลหะมีค่าไม่เท่ากัน 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) 
 
Table 2 Effect of current in light emitting diode (LED) extract on stopping potential in phototube 
circuit of all LEDs. 

Light Current 
(mA) 

Stopping 
Potential 

(V) 

Light Current 
(mA) 

Stopping 
Potential 

(V) 
Violet 1.11 1.14 Orange 1.56 0.11 
 2.08 1.34  2.88 0.16 
 2.73 1.39  3.95 0.22 
 3.58 1.42  5.30 0.29 
 7.93 1.49  12.8 0.35 
 14.15 1.51  24.1 0.35 
Blue 1.30 0.88 Red 1.56 0.19 
 2.26 0.99  2.89 0.23 
 3.03 1.01  3.95 0.26 
 4.01 1.05  5.30 0.30 
 8.70 1.12  12.08 0.34 
 15.10 1.15  23.60 0.34 
Green 1.21 0.56    
 2.17 0.61    
 2.89 0.67    
 3.85 0.73    
 8.49 0.75    
 15.20 0.81    

 
ผลของความถี�แสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงที�มีต่อความต่างศกัย์หยดุยั mงในกล่องวงจรรับแสง

พบว่าความถี�แสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัความต่างศกัย์หยดุยั mงในวงจรรับ
แสง กล่าวคือ สามารถเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความถี�แสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงและ
ความต่างศกัย์หยุดยั mงเป็นกราฟเส้นตรงได้ (Figure 3) และสามารถวิเคราะห์สมการของกราฟเส้นตรง
ดังกล่าวด้วยโปรแกรมเอกซ์เซล (Excel) ได้เป็น Vs = (0.4759 × 10-14)f – 1.9756 ซึ�งสอดคล้องกับ
สมการโฟโตอิเลก็ทริกของไอน์สไตน์ที�วา่ 

e Vs = hf -W 
เมื�อ Vs คือ ความต่างศกัย์หยดุยั mง หน่วย โวลต์, h คือ ค่าคงที�ของพลงัค์ หน่วย จลู·วินาที, e คือ 

ประจอุิเลก็ตรอน หน่วย คลูอมบ์ และ W คือ พลงังานตํ�าสดุที�อิเลก็ตรอนสามารถหลดุออกจากผิวโลหะขั mว
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y = 0.4759x - 1.9756

R² = 0.9827
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แคโทดได้ หรือฟังก์ชนังาน หน่วย จูล และคํานวณค่าคงที�ของพลงัค์จากสมการ slope = h/e ได้ค่าเป็น 
7.61 × 10-34 จลู·วินาที เทียบกบัคา่คงที�ของพลงัค์ตามทฤษฎีแล้ว พบวา่มีความคลาดเคลื�อนร้อยละ 14.6 
เมื�อเปรียบเทียบกบัผลการทดลองของการ์เวอร์พบว่าได้ค่าคงที�ของพลงัค์เท่ากบั 6.19 × 10-34 จลู·วินาที 
เชน่เดียวกนักบัการสร้างชดุการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกจากหลอดแอลอีดีของอดิสร บรูณวงศ์
และนิรันดร์ วิทิตอนนัต์ ซึ�งสามารถคํานวณหาคา่คงที�ของพลงัค์ได้ 5.93 × 10-34 จลู·วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Graph of stopping voltage as a function of the LED frequency. 
 

ผลของการนําชดุสาธิตการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกไปใช้เป็นสื�อการสอนสําหรับการ
จัดการเรียนรู้ จากการศึกษาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เรื�อง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ของนักเรียน
ระดับชั mนมัธยมศึกษาปีที� 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั mน พบว่า โดย
ภาพรวมจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนก่อนการจดัการเรียนรู้เฉลี�ยเท่ากับ 5.56 ± 1.74 
คะแนน ส่วนคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 9.91 ± 3.19 คะแนน และจากการทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ยด้วยค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน (Dependent sample t-test) 
พบว่า ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 (Table 3) และคะแนนเพิ�มสมัพทัธ์มีค่าเท่ากบัร้อยละ 46 เมื�อพิจารณาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของ
นกัเรียนเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อ 8 และ 9 ซึ�งวดัผลเนื mอหาเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความถี�แสงและ
ความต่างศกัย์หยุดยั mง มีคะแนนเพิ�มสมัพัทธ์ร้อยละ 52 และ 58 ตามลําดบั (Table 4) แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสําหรับเนื mอหานี mดีที�สุด นั�นคือ นักเรียนสามารถเข้าใจความสมัพันธ์
ระหวา่งความถี�แสงและความตา่งศกัย์หยดุยั mงจากการเขียนกราฟเส้นตรงของข้อมลูที�ได้จากชดุสาธิตและ
หาค่าความชันจนนํามาสู่การคํานวณหาค่าคงที�ของพลงัค์ด้วยตนเอง ชุดสาธิตนี mจึงเหมาะสมที�จะฝึก
ทักษะการสื�อความหมายและการคํานวณของนักเรียนอันเป็นส่วนหนึ�งของทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์, 2561) 
 
Table 3 Pre-test and Post-test results 

Score �̅� S.D. df 
t 

(calculate) 
t 

(table) 
Sig 

Pre-test 5.56 1.74 
44 9.99 1.68 0.00* 

Post-test 9.91 3.19 
*At the level of statistical significance of .05 
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Table 4 Relative gain score of examination. 

No. Relative gain score No. Relative gain score 

1 45% 9 58% 
2 37% 10 35% 
3 50% 11 43% 
4 48% 12 52% 
5 50% 13 41% 
6 48% 14 48% 
7 52% 15 34% 
8 52%   

 
สรุป 

การสร้างชุดสาธิตการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก โดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงเป็น
แหล่งกําเนิดแสงและใช้หลอดสญุญากาศแบบ 1P39 เป็นตวัรับรู้ทางแสง สามารถให้ความสมัพนัธ์ของ 
ตัวแปรที�มีผลต่อปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกสอดคล้องตามทฤษฎี ได้แก่ กระแสไฟฟ้าในหลอด
ไดโอดเปล่งแสงมีผลต่อกระแสโฟโตอิ เล็กตรอนในหลอดสุญญากาศ กระแสไฟฟ้าในหลอด
ไดโอดเปล่งแสงไม่มีผลต่อความต่างศักย์หยุดยั mงในกล่องวงจรรับแสง และความถี�แสงของหลอด
ไดโอดเปล่งแสงมีความสมัพนัธ์แบบเชิงเส้นกับความต่างศกัย์หยุดยั mงในกล่องวงจรรับแสง สามารถหา
คา่คงที�ของพลงัค์ได้เป็น 7.61 × 10-34 จลู·วินาที 

นอกจากนี mการนําชดุสาธิตการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกใช้เป็นสื�อการสอนเพื�อพฒันา
สมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนระดบัชั mนมธัยมศึกษาปีที� 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั mน โดยภาพรวมนกัเรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนก่อนเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 และมีคะแนนเพิ�มสมัพทัธ์มีคา่เทา่กบัร้อยละ 46 
 
คาํขอบคุณ 

ผลงานวิจยัฉบบันี mจะสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีตามหลกัสตูรการศึกษาได้นั mน เพราะได้รับความ
อนุเคราะห์ ให้คําปรึกษา และความช่วยเหลือ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์อย่างยิ�งจาก
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ และ อ.ดร.มนต์สิทธิ� ธนสิทธิโกศล ตลอดจนคณาจารย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที�กรุณาให้คําแนะนําสั�ง
สอน ให้ความรู้ รวมถงึให้ความชว่ยเหลอืในการทําวจิยั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี eศึกษาการเตรียมถ่านกัมมนัต์จากกากกาแฟด้วยไมโครเวฟร่วมกับการกระตุ้นด้วย
โซเดียมคลอไรด์ เพืuอดดูซบัสีย้อมผ้าบาติก โดยศึกษาสภาวะทีuเหมาะสมในการเตรียมถ่านกมัมนัต์จาก
กากกาแฟ ได้แก่ อตัราส่วนโดยนํ eาหนกัของโซเดียมคลอไรด์ต่อผงกากกาแฟ 0.5–2.0 กําลงัไฟฟ้า 300-
700 วตัต์ เป็นเวลา 5-30 นาที จากการทดลองพบว่า อตัราสว่นทีuเหมาะสมเป็น 1.0:1.0 กําลงัไฟฟ้า 700 
วตัต์ เป็นเวลา 15 นาที มีปริมาณการดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลสูงูสดุ และศึกษาสมบตัิทางกายภาพ
และทางเคมีพบวา่ มีคา่การดดูซบัไอโอดีนเทา่กบั 674 มิลลกิรัมตอ่กรัม คา่ความชื eนร้อยละ 3.12 คา่ความ
หนาแน่น 0.40 กรัมต่อลกูบาศก์เซนติเมตร และผลได้ร้อยละ 68.7 เมืuอทดสอบประสิทธิภาพการดดูซบั
สารละลายเมทิลีนบลูและสารละลายสีย้อมผ้าบาติก พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.95 และ 63.70 
มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลําดบั จากนั eนศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซบั พบว่า สอดคล้องกับแบบจําลอง
ของฟลนุดริช แสดงวา่ การดดูซบับนพื eนผิวของถ่านกมัมนัต์เรียงตวัแบบหลายชั eน สว่นจลนศาสตร์การดดู
ซบัสอดคล้องกบัจลนศาสตร์แบบอนัดบัสองเสมือน 
คาํสาํคัญ: กากกาแฟ, ถ่านกมัมนัต์, ไมโครเวฟ, การดดูซบั 
 

Abstract  
 This research studied the preparation of activated carbon produced from coffee 
grounds by microwave assisted NaCl for Batic’s dyes adsorption. To find the optimal conditions 
for preparing activated carbons derived from coffee grounds, the ratio of the dry weight between 
coffee grounds and NaCl 0.5-2.0 g/g, radiation power 300-700 watt and radiation time 5-30 min 
were performed. The experimental results showed that the weight ratio as 1.0:1.0, 700 watt 
radiation power and 15 min radiation time yielded the highest methylene blue (MB) uptake. The 
characteristics of activated carbon from coffee grounds were iodine number as 674 mg/g, 3.12% 
moisture, 0.40 g/cm3 density, and 68.7% yield. Adsorption efficiency of methylene blue and 
Batic’s dyes were 94.95 and 63.70 mg/g, respectively. Adsorption isotherms were well 
described by the Freundlich isotherm model, showing a multi-layer adsorption onto activated 
carbon. The adsorption kinetic data were found to fit well with the pseudo-second order kinetic 
model. 
Keywords: coffee grounds, activated carbon, microwave, adsorption 
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บทนํา 
 ผ้าบาติก คือผ้าทีuแสดงถงึเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของภาคใต้ จะใช้สีในการแตง่แต้มสีสนั ซึuงสี
ทีuใช้เป็นสีสงัเคราะห์ชนิด รีแอคทีฟ เนืuองจากติดทนนาน แต่สีย้อมประเภทนี eสามารถกําจดัได้ยาก และ
ส่งผลระยะยาวต่อคณุภาพชีวิต และสิuงแวดล้อม เนืuองจากสีย้อมผ้าบาติกเป็นสีทีuมีสารพิษประเภทโลหะ
หนกัเป็นองค์ประกอบ เช่น ทองแดง นิกเกิล และโครเมียม แม้ได้รับในปริมาณเลก็น้อยก็สามารถสะสมใน
ร่างกายได้ จากผลกระทบดงักลา่ว ทําให้ผู้วิจยัเลง็เห็นถงึความสําคญัของกระบวนการบําบดันํ eาเสียจากสี
ย้อมผ้าบาติก ซึuงสามารถทําได้หลายวิธี แต่วิธีทีuนิยมมากทีuสดุ คือ กระบวนการดดูซบั เพราะสามารถดดู
ซบัสีย้อมได้ดี นํามาใช้ซํ eาได้หลายครั eง ทําได้ง่าย และเป็นการบําบดันํ eาเสียทีuใช้เงินลงทนุตํuาทีuสดุ ซึuงตวัดดู
ซบัทีuนิยมใช้ในกระบวนการดดูซบัสย้ีอม คือ ถ่านกมัมนัต์ 
 ถ่านกัมมันต์ค่อนข้างมีราคาสูง เนืuองจากกระบวนการในการเตรียมถ่านกัมมันต์ทําได้ยาก 
เพราะต้องผ่านกระบวนการสําคญัสองขั eนตอน ในการผลิตถ่านกมัมนัต์ คือ การเผา (Pyrolysis) และการ
กระตุ้น (Activation) ซึuงต้องใช้อณุหภมูิสงูในการเผา ทําให้ต้นทนุในการผลิตสงู ดงันั eนนกัวิจยัหลายคน
พยายามลดต้นทนุการผลิตถ่านกมัมนัต์ด้วยกรรมวิธีตา่ง ๆ ได้แก่ การกระตุ้นด้วยสารเคมีเพืuอลดอณุหภมูิ
ในการเผา การใช้ผลติภณัฑ์เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นสารตั eงต้นในการผลติถ่านกมัมนัต์เพืuอลดต้นทนุใน
การผลิต และการให้พลงังานความร้อนในรูปแบบอืuน ๆ แทนการเผาด้วยอณุหภมูิสงู ซึuงไมโครเวฟเป็นอีก
หนึuงทางเลือกทีuมีนักวิจัยเริuมศึกษา โดยแบ่งเป็นสองวิธีด้วยกัน ได้แก่ วิธีแรกการนําวัตถุดิบไปผ่าน
กระบวนการสองขั eนตอน (Two steps) คือ การเผาเป็นถ่านทีuอณุหภมูิสงูและนําเข้าไมโครเวฟร่วมกบัการ
กระตุ้นด้วยสารเคมี เช่น Foo และ Hameed (2011) นําถ่านทีuเตรียมจากเมล็ดอินทผาลมัไปกระตุ้นด้วย
ไมโครเวฟร่วมกบัการใช้ KOH เพืuอดดูซบัสารละลายเมทิลีนบล ูส่วนอีกวิธี คือ การนําวตัถดุิบเข้าเตาอบ
ไมโครเวฟร่วมกบัการกระตุ้นด้วยสารเคมีโดยไม่ผ่านกระบวนการเผาทีuอณุหภมูิสงู (One step) เช่น Foo 
และ Hameed (2011) ศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกส้มและเปลือกมังคุด โดยใช้ไมโครเวฟ
ร่วมกบัการกระตุ้นด้วย K2CO3 ปัจจุบนัการผลิตถ่านกมัมนัต์โดยใช้ไมโครเวฟมีผู้ ให้ความสนใจมากขึ eน 
เนืuองจากมีข้อดี คือ เพิuมอณุหภูมิรวดเร็ว กระจายตวัของความร้อนสมํuาเสมอ เวลาในการกระตุ้นลดลง
และประหยดัพลงังานมากกวา่ เมืuอเทียบกบัการเผาทีuอณุหภมูิสงูแบบดั eงเดมิ (Abbas & Ahmed, 2016) 
 ผู้วิจยัจงึมีแนวคิดนํากากกาแฟซึuงมีอยูใ่นทกุพื eนทีuมาเตรียมเป็นถ่านกมัมนัต์ โดยใช้ไมโครเวฟซึuง
เป็นอปุกรณ์พื eนฐานของทกุครัวเรือนร่วมกบัการกระตุ้นด้วยสารเคมีโซเดียมคลอไรด์ทีuสามารถหาได้ง่าย
ราคาถูก ไม่เป็นพิษ และใช้ตามครัวเรือน มาผ่านกระบวนการขั eนตอนเดียว เพืuอประยุกต์เป็นตวัดูดซบั
สําหรับการบําบัดนํ eาเสียทีuปนเปื eอนด้วยสีย้อมผ้าบาติกก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ eาในชุมชนของจังหวัด
นครศรีธรรมราชตอ่ไป 
 
วธีิการศกึษา 
 การเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ 

ผสมผงกากกาแฟแห้งจํานวน 5.0 กรัมกบัโซเดียมคลอไรด์ในอตัราสว่นโดยนํ eาหนกัทีuแตกตา่งกนั
ในช่วง 0.0 ถึง 2.0 และเติมนํ eาปริมาตร 25.0 มิลลิลิตร ทิ eงไว้ทีuอณุหภมูิห้อง เป็นเวลา 24 ชัuวโมง เพืuอหา
อตัราส่วนสารกระตุ้นทีuเหมาะสม จากนั eนระเหยแห้งและอบผงกากกาแฟโดยใช้ตู้อบ (บริษัท POL-EKO-
APARATURA รุ่น SLN 53 STD, EU) ทีuอณุหภมูิ 105 ๐C เป็นเวลา 2 ชัuวโมง กระตุ้นผงกากกาแฟแห้งโดย
ใช้เครืuองไมโครเวฟ (บริษัท SAMSUNG รุ่น ME71C, Malaysia) ทีuกําลงัไฟฟา้ของไมโครเวฟ ในชว่ง 300 -
700 วตัต์ เพืuอหากําลงัไฟฟ้าทีuเหมาะสม โดยเปลีuยนแปลงเวลาทดลอง อยู่ในช่วง 5-20 นาที จากนั eนนํา
ถ่านกัมมันต์ทีuได้ล้างด้วยนํ eากลัuนจนกระทัuงมี pH เท่ากับ 7 กรองและอบถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟทีu
อุณหภูมิ 105 ๐C เป็นเวลา 24 ชัuวโมง วิเคราะห์ปริมาณการดูดซับสารละลายเมทิลีนบูล (Abbas & 
Ahmed, 2016) เพืuอหาสภาวะทีuเหมาะสมแตล่ะเงืuอนไขในการเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ  
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การวิเคราะห์ปริมาณการดูดซบัสารละลายเมทิลีนบลู 
ปิเปตสารละลายเมทิลีนบล ูเข้มข้น 100 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาตร 25.00 มิลลลิติร ใสล่งในขวด

รูปชมพู่ทีuบรรจุถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟหนัก 0.025 กรัม เขย่าด้วยเครืuองเขย่าสาร (บริษัท GFL รุ่น 
D30938, Germany) ทีuความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที นําไปปัuนเหวีuยงเพืuอตกตะกอน
ด้วยเครืuองปัuนเหวีuยง (รุ่น TDL-60B Centrifuge, China ทีuความเร็วรอบ 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 
นาที กรองถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟและนําสารละลายทีuได้หลงัจากการกรองไปวดัความเข้มข้นทีuเหลือ
ของสารละลายเมทิลีนบลดู้วยเครืuองยวีู-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Mapada, ModelUV-1100, China 
ทีuความยาวคลืuนแสง 664 นาโนเมตร นําค่าทีuได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารละลายเมทิลีนบลทีูuถกูดดูซบั 
ดงัสมการทีu (1) (ฉตัรสดุา และ เอกพงษ์, 2557) 
   

(1) 
  

C0 คือ ความเข้มข้นเริuมต้นของสารละลายเมทิลีนบล ู(มิลลิกรัมต่อลิตร) Ce คือ ความเข้มข้นทีu
สมดุลของสารละลายเมทิลีนบล ู(มิลลิกรัมต่อลิตร) V คือ ปริมาตรสารละลายเมทิลีนบล ู(ลิตร) W คือ 
นํ eาหนกัของถ่านกมัมนัต์ทีuใช้ (กรัม) qe คือ ปริมาณสารละลายเมทิลนีบลทีูuถกูดดูซบั (มิลลกิรัมตอ่กรัม) 
 การวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ 

วิเคราะห์หาสมบตัิทางกายภาพของถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ (MCF) ได้แก่ ปริมาณความชื eน 
(มาตรฐาน D3173-95) ความหนาแน่น (มอก.900-2547) ลกัษณะโครงสร้างอสณัฐานวิทยาและพื eนผิว 
โดยกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนชนิดสอ่งกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ด้วยกําลงัขยาย 
1000 เท่า และค่าการดดูซบัไอโอดีน (มาตรฐาน D4607-94) และเปรียบเทียบข้อมลูสมบตัิต่าง ๆ กบัผง
กากกาแฟแห้ง (CF) และถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟทีuเตรียมด้วยวิธีดั eงเดิม (กากกาแฟทีuผ่านการเผาด้วย
อณุหภมูิ 400 ๐C เป็นเวลา 1 ชัuวโมง, CCF) 

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซบัสารละลายเมทิลีนบลูและสารละลายสียอ้มผา้บาติก 
 ปิเปตสารละลายเมทิลีนบลคูวามเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร ใส่ลง
ในขวดรูปชมพู่ทีuบรรจุถ่านกัมมนัต์จากกากกาแฟหนกั 0.010 กรัม เขย่าด้วยเครืuองเขย่าสารทีuความเร็ว
รอบ 100 รอบตอ่นาทีเป็นเวลา 24 ชัuวโมง ทีuอณุหภมูิห้อง เพืuอให้เข้าสูส่มดลุของการดดูซบันําสารละลาย
เมทิลีนบลูทีuได้หลังจากการกรองไปวัดความเข้มข้นด้วยเครืuองยูวี-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์และ
วิเคราะห์ประสทิธิภาพการดดูซบั ดงัสมการทีu (2) เปรียบเทียบข้อมลูกบัผงกากกาแฟแห้งและถ่านกมัมนัต์
จากกากกาแฟทีuเตรียมด้วยวิธีดั eงเดิม จากนั eนเปลีuยนสารละลายเมทิลีนบลเูป็นสารละลายสีย้อมผ้าบาติก
และทําการทดลองเชน่เดมิ 

 
 ประสทิธิภาพการดดูซบั (% removal) = (2) 

 
 

การศึกษาแบบจําลองไอโซเทอร์มการดูดซบัสารละลายสียอ้มผา้บาติก 
ไอโซเทอร์มการดดูซบัเป็นพื eนฐานทีuสําคญัของการอธิบายอนัตรกิริยาระหว่างสารละลายสีย้อม

ผ้าบาติกกับตัวดูดซับ การฟิตข้อมูลของการดูดซับกับแบบจําลองไอโซเทอร์มต่าง ๆ จึงเป็นขั eนตอนทีu
สําคญัในการหาแบบจําลองทีuเหมาะสมในการอธิบายลกัษณะการดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกของ
ถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ ทําการทดลองโดย ปิเปตสารละลายสีย้อมผ้าบาติกทีuความเข้มข้นเริuมต้นทีu
แตกต่างกนัได้แก่ 20, 40, 60, 80, และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร สําหรับแต่ละชดุ
การทดลองลงในขวดรูปชมพู่ทีuบรรจุถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟหนัก 0.010 กรัม ทําการทดลอง

W

V )eC-0(C
=eq

( )
x100

0C
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เช่นเดียวกบั การศึกษาประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกจากนั eนนําข้อมลูความเข้มข้น
ของสารละลายสีย้อมผ้าบาติกทีuสภาวะสมดลุ เทียบกบั ค่าปริมาณการดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติก
ไปสร้างกราฟเพืuอศกึษาความสอดคล้องตามแบบจําลองไอโซเทอร์มของแลงเมียร์ (Langmuir) ดงัสมการ 
(3) และ ฟรุนดชิ (Freundlich) ดงัสมการ (4) 

     (3) 

 

 
     (4) 

Ce คือความเข้มข้นของตวัถกูดดูซบัในสารละลายทีuจดุสมดลุ (มิลลิกรัมต่อลิตร) qe คือ ค่าการ
ดดูซบัทีuสภาวะสมดลุ (มิลลิกรัมตอ่กรัม) qm คือ ปริมาณของสารถกูดดูซบัมากทีuสดุทีuถกูดดูซบั (มิลลิกรัม
ตอ่กรัม) KL คือ คา่คงทีuการดดูซบัของแลงเมียร์ KF คือ คา่คงทีuการดดูซบัของฟรุนดิช n คือ คา่คงทีuสมัพนัธ์
กบัพลงังานการดดูซบั 

การศึกษาจลนศาสตร์การดูดซบัสารละลายสียอ้มผา้บาติก 
 จลนศาสตร์การดดูซบัแบบอนัดบัหนึuงเสมือน มีสมมติฐานวา่อตัราการเปลีuยนแปลงความเข้มข้น
ของตัวถูกดูดซับทีuผิวของตัวดูดซับเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับ สามารถ
จดัรูปแบบสมการเส้นตรงได้ ตามสมการทีu (5) 

ln (qe – qt) =ln qe – k1t    (5) 
 

จลนศาสตร์การดดูซบัแบบอนัดบัสองเสมือน มีสมมติฐานวา่อตัราการดดูซบัเป็นสดัสว่นโดยตรง
กบักําลงัสองของความเข้มข้นของตวัถกูดดูซบั สามารถจดัรูปแบบสมการเส้นตรงได้ ตามสมการทีu (6) 

     (6) 

qt คือ ค่าการดดูซบัของตวัดดูซบั ณ เวลาใด ๆ (มิลลิกรัมต่อกรัม) qe คือ ค่าการดดูซบัของตวั
ดูดซบั ณ สภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม) t คือ เวลา (นาที) k1 คือ ค่าคงทีuอัตราปฏิกิริยาอันดบัหนึuง
เสมือน k2 คือ ค่าคงทีuอตัราปฏิกิริยาอนัดบัสองเสมือน ซึuงทําการทดลองเช่นเดียวกบัการศกึษาสมดลุของ
การดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกทีuความเข้มข้นเริuมต้น 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เปลีuยนเวลา
ของการดูดซับเป็น 15, 30, 60, 120, 180, 240 นาที และ 48 ชัuวโมง ตามลําดับ สําหรับแต่ละชุดการ
ทดลองวิเคราะห์ปริมาณการดูดซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกทีuเวลาใด ๆ โดยใช้สมการทีu (1) และนํา
ข้อมลูไปสร้างกราฟเพืuอศกึษาความสอดคล้องกบัจลนศาสตร์การดดูซบัทั eงสองแบบ 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 การศึกษาสภาวะทีNเหมาะสมสําหรบัการเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ  

เมืuอนําผงกากกาแฟแห้งผสมด้วยโซเดียมคลอไรด์ทีuอตัราส่วนต่าง ๆ และนําไปให้กําลงัไฟฟ้า 
600 วตัต์ เป็นเวลา 5 และ 15 นาที พบวา่ อตัราสว่นสารกระตุ้นตอ่ผงกากกาแฟแห้งทีu 1:1 มีคา่การดดูซบั
สารละลายเมทิลีนบลสูงูทีuสดุ คือ 58.80 และ 78.71 มิลลกิรัมตอ่กรัม ตามลําดบัแสดงดงั Figure1(a) เมืuอ
ใช้ปริมาณสารกระตุ้นทีuมาก ๆ อาจเกิด dehydration ทีuมากเกินไป และเปลีuยนรูพรุนขนาดกลางไปสูรู่พรุน
ขนาดใหญ่ขึ eน ซึuงส่งผลต่อการลดลงของค่าการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลู (Foo & Hameed, 2011) 
จากนั eนศึกษากําลงัไฟฟ้าทีuเหมาะสม โดยกําหนดเวลา 10 นาที และใช้อตัราส่วนสารกระตุ้นต่อผงกาก
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กาแฟแห้งเป็น 0.5: 1.0 และ 1.0: 1.0 พบวา่ ทีuกําลงัไฟฟา้ 700 วตัต์ มีคา่การดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลู
สงูทีuสดุ คือ 70.77 และ 76.01 มิลลกิรัมตอ่กรัม แสดงดงั Figure 1(b) และจากการศกึษาเวลาทีuเหมาะสม 
โดยใช้อตัราสว่นสารกระตุ้นตอ่ผงกากกาแฟแห้ง 1.0: 1.0 กําลงัไฟฟา้ 600 และ 700 วตัต์ พบวา่ เวลา 15 
นาที มีคา่การดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลสูงูสดุ คือ 69.86 และ 74.71 มิลลกิรัมตอ่กรัม ตามลําดบั แสดง
ดงั Figure 1(c) จากกราฟพบวา่ คา่การดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลลูดลงทีuเวลามากกวา่ 15 นาที ซึuงอาจ
เนืuองจากการเปลีuยนรูพรุนขนาดกลางเป็นรูพรุนขนาดใหญ่ (Foo & Hameed, 2011a) ดังนั eนสภาวะทีu
เหมาะสมทีuสดุในการเตรียมถ่านกมัมนัต์ คือ อตัราส่วนโซเดียมคลอไรด์ต่อผงกากกาแฟแห้งเท่ากบั 1.0: 
1.0 โดยใช้กําลงัไฟฟา้ของไมโครเวฟ 700 วตัต์ เป็นเวลา 15 นาที 
 

Figure 1 Dependence of MB uptake on impregnation ratio (a) radiation power (b) and time (c). 
 
 การวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ 
 จากการวิเคราะห์หาปริมาณความชื eน ความหนาแนน่ คา่การดดูซบัไอโอดีน และผลได้ของ MCF 
เทียบกับ CF และ CCF แสดงดงั Table 1 พบว่า MCF มีสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีใกล้เคียงกับ 
CCF แต่ร้อยละของผลได้สงูกว่า CCF มาก และ MCF ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
ของถ่านกมัมนัต์ (มอก.900-2547) ผลการศึกษาลกัษณะโครงสร้างอสณัฐานวิทยาด้วยกล้องจลุทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แสดงดัง Figure 2 พบว่า MCF (2b) มีรูพรุนเป็นจํานวนมากและ
กระจายอยูท่กุพื eนทีuบนผิวของกากกาแฟมากกวา่ CF (2a) เนืuองจากคลืuนไมโครเวฟเป็นคลืuนแมเ่หลก็ไฟฟา้
ทีuมีความถีuสงู มีประสิทธิภาพในการผลิตความร้อนขึ eนภายในอนภุาคของถ่านกมัมนัต์ และสามารถกําจดั
สารทีuอดุตนัในถ่านกมัมนัต์ ทําให้ถ่านกมัมนัต์ทีuได้มีพื eนทีuผิว และจํานวนรูพรุนเพิuมสงูขึ eน (Namazi และ
คณะ, 2016) 
 

a b 

c 
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Table 1 Characterization of modified activated carbon from coffee grounds (MCF) dried coffee 
grounds (CF) and conventional actvated carbon from coffee grounds (CCF). 

 Characterization moisture 
(%) 

density  
(g/cm3) 

Iodine number 
(mg/g) 

Yield 
 (%) 

MCF 3.12 0.40 674 68.7 
CF 

CCF 
7.69 
2.89 

0.48 
0.36 

215 
702 

- 
24.7 

 

Figure 2 SEM image of CF (a) and NCF (b) 
 

การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซบัสารละลายเมทิลีนบลูและสียอ้มผา้บาติก 
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซบัสารละลายเมทิลีนบลูและสารละลายสีย้อมผ้า

บาติกทีuความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ของ CF, MCF และ CCF พบว่า MCF และ CCF มี
ประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลูและสารละลายสีย้อมผ้าบาติกใกล้เคียงกัน และมี
ประสิทธิภาพการดดูซบัสงูกว่า CF แสดงดงั Figure 3 เนืuองจาก MCF และ CCF มีความเป็นรูพรุนของ
ถ่านกมัมนัต์มากกวา่ CF โดยประเมินจากคา่การดดูซบัไอโอดีน แสดงดงั Table 1 CF, MCF และ CCF มี
ประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลสูงูกว่าสารละลายสีย้อมผ้าบาติก เนืuองจากสารละลายสี
ย้อมผ้าบาติกเป็นสีกลุม่รีแอคทีฟ (Reactive dye) ซึuงไมมี่ประจบุริเวณพื eนผิวของโมเลกลุ สว่นสารละลาย
เมทิลีนบลมีูประจบุวกบริเวณพื eนผิวของโมเลกลุ จึงถกูดดูซบับนพื eนผิวของถ่านกมัมนัต์ทีuมีสภาพเป็นลบ
ได้ดี ทําให้ประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลบูนถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟสงูกวา่สารละลาย
สย้ีอมผ้าบาตกิ (Wang และคณะ, 2018) 

Figure 3 Comparison of dye adsorption by various preparation techniques. 

b a 
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การศึกษาเวลาทีNเหมาะสมในการดูดซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกด้วยถ่านกมัมนัต์จากกาก
กาแฟ 
 จากการศกึษาผลของเวลาทีuเหมาะสมในการดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกด้วยถ่านกมัมนัต์
จากกากกาแฟ พบว่าเมืuอเวลาในการดูดซับเพิuมมากขึ eน ปริมาณสารละลายสีย้อมผ้าบาติกถูกดูดซับ
เพิuมขึ eน และจะเริuมคงทีuทีuเวลาประมาณ 30 นาที โดยปริมาณการดูดซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกบน
ถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ (qeexp) เป็น 13.59 และ 21.14 มิลลิกรัมต่อกรัม ทีuความเข้มข้น 50 และ 100 
มิลลกิรัมตอ่ลติร ตามลาํดบั 
 

Figure 4 Effect of contact time on Batic’s dyes uptake of MCF. 
 

การศึกษาแบบจําลองไอโซเทอร์มการดูดซบัสารละลายสียอ้มผา้บาติก 
 

Figure 5 Correlation of isotherm data by Langmuir (a) and Freundlich (b). 
 

จากกราฟ พบว่า ค่าสมัประสิทธิ£สหสมัพนัธ์ (R2) ของแลงเมียร์และฟรุนดิชเท่ากบั 0.9446 และ 
0.9812 ตามลําดับ แสดงว่าการดูดซับสารละลายสีย้อมผ้าบาติกของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ
สอดคล้องกบัแบบจําลองไอโซเทอร์มของฟรุนดิช ซึuงมีสมมตุิฐานการดดูซบัทีuว่า พื eนผิวของตวัดดูซบัไม่
เป็นเนื eอเดียวกนัตลอด โดยทีuการดดูซบับนพื eนผิวของตวัถกูดดูซบัจะเป็นแบบหลายชั eน (Multilayer) จาก
กราฟไอโซเทอร์มการดดูซบัของฟรุนดชินั eน จะได้คา่คงทีu 1/n และคา่ Kf เทา่กบั 0.45 และ 7.89 ตามลาํดบั 
ซึuงคา่ Kf คือคา่คงทีuแสดงความสามารถในการดดูซบั สว่นคา่ n แสดงถงึความแข็งแรงในการดดูซบั พบวา่ 
n มีคา่ 2.22 แสดงถงึความสามารถในการดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกบนถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ
คอ่นข้างปานกลาง 
 
 

 a b 
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การศึกษาจลนศาสตร์การดูดซบัสารละลายสียอ้มผา้บาติก 
จากผลการทดลองพบวา่ จลนศาสตร์การดดูซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกด้วยถ่านกมัมนัต์จาก

กากกาแฟสอดคล้องกับจลนศาสตร์การดูดซับแบบอันดับสองเสมือน เนืuองจากมีค่าสัมประสิทธิ£
สหสมัพนัธ์ (R2) เข้าใกล้ 1 มากกวา่ และเมืuอเปรียบเทียบข้อมลูคา่การดดูซบัทีuได้จากการทดลอง (qeexp) มี
คา่ใกล้เคียงกบัคา่การดดูซบัทีuได้จากสมการจลนศาสตร์การดดูซบัแบบอนัดบัสองเสมือน (qecal) แสดงดงั 
Table 2 และขั eนการสร้างแรงยึดเหนีuยวระหว่างสีย้อมผ้าบาติกกับถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเป็นขั eน
กําหนดอตัรา (Isah และคณะ, 2015) 
 
Tabel 2 Adsorption kinetics parameters. 
Concentration 
of Batic’ Dye 

qeexp 
(mg/g) 

Pseudo-first order Pseudo-second order 
qecal(mg/g) K1 R2 qecal(mg/g) K2 R2 

50 ppm 13.59 3.14 0.0054 0.7508 14.86 0.014 0.9998 
100ppm 21.14 5.77 0.0020 0.7081 22.47 0.018 0.9999 

 
สรุป  

งานวิจยันี eได้ทําการศกึษาการเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟผ่านกระบวนการเพียงขั eนตอน
เดียว (One step) ด้วยไมโครเวฟร่วมกบัการกระตุ้นด้วยสารโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และศกึษาสภาวะทีu
เหมาะสมในการเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟได้ผลสรุปดงันี e อตัราสว่นทีuเหมาะสมของผงกากกาแฟ
แห้งต่อสารโซเดียมคลอไรด์เป็น 1.0: 1.0 กําลังไฟฟ้า 700 วัตต์ เป็นเวลา 15 นาที มีค่าการดูดซับ
สารละลายเมทิลีนบลสูงูสดุ และมีสมบตัิทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ค่าการดดูซบัไอโอดีนเท่ากับ 
674 มิลลิกรัมต่อกรัม ความชื eน ร้อยละ 3.12 ความหนาแน่น 0.40 กรัมต่อลกูบาศก์เซนติเมตร และผลได้
ร้อยละ 68.7 สําหรับการศกึษาประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายเมทิลีนบลแูละสารละลายสีย้อมผ้าบา
ติก มีคา่ 94.95 และ 63.70 มิลลกิรัมตอ่กรัม ตามลําดบั และเมืuอศกึษาแบบจําลองไอโซเทอร์มของการดดู
ซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาตกิด้วยถ่านกมัมนัต์จากกากกาแฟ พบวา่ สอดคล้องกบัแบบจําลองไอโซเทอร์ม
การดูดซบัของฟรุนดิช (R2=0.9812) ส่วนจลนศาสตร์การดูดซบัสารละลายสีย้อมผ้าบาติกด้วยถ่านกัม
มนัต์จากกากกาแฟพบวา่ สอดคล้องกบัจลนศาสตร์การดดูซบัแบบอนัดบัสองเสมือน (R2=0.9999) 
 
คาํขอบคุณ 
 งานวิจัยฉบับนี eสําเร็จลุล่วงด้วยดีโดยการสนับสนุนของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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บทคัดย่อ 

ต้นสะเก็ดเงิน (Strobilanthes crispus L.) วงศ์ Acanthaceae ใบนํามาใช้ในการรักษาโรค
สะเก็ดเงิน หรือโรคผิวหนงัต่างๆ การวิจยัครั {งนี {มีวตัถปุระสงค์เพื}อพฒันาสารสกดัใบของต้นสะเก็ดเงินใน
รูปแบบครีม โดยเตรียมตํารับครีมในรูปแบบผลกึเหลว จํานวน 5 สตูร ใช้สารสกดัร้อยละ 0.5,1.0 และ 1.5
ครีมมีความหนืดอยู่ในช่วง 1048.1 – 2893.5 เซนติพอยด์ และมี pH อยู่ในช่วง 5.93-6.05 จากนั {นเก็บไว้
เพื}อดคูวามคงตวัเป็นเวลา 1-3 เดือน และประเมินลกัษณะทางกายภาพ ไม่พบการแยกชั {นของเนื {อครีม 
พบวา่ครีมสตูรที} 4 ที}มี NIKKOMULESS LC ร้อยละ 6 และสารสกดัเงินร้อยละ 1.5 มีลกัษณะเนื {อครีมที}ดี 
เนื {อเนียน ซมึเข้าผิวหนงัดี เมื}อส่องด้วยกล้องจลุทรรศน์ภายใต้แสง polarization พบลกัษณะ maltese ที}
เป็นตวับ่งชี {ความเป็นผลึกเหลว นอกจากนั {นได้นําสารสกัดไปหาลายพิมพ์ทางโครมาโตกราฟี (HPTLC 
fingerprint) พบวา่ที}ความยาวคลื}น 365 และ 450 นาโนเมตร มีลกัษณะเฉพาะตวั สรุปวา่ครีมผลกึเหลวที}
ได้สามารถนําไปพฒันาตอ่ยอดเป็นผลติภณัฑ์ในการรักษาอาการสะเก็ดเงินตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: โรคสะเก็ดเงิน, ต้นสะเก็ดเงิน, ครีมผลกึเหลว, เฮทพีทีแอลซี 
 

Abstract  
 Strobilanthes Crispus L. is a plant in family Acanthaceae. The leaf can be used to 
heal psoriasis and other skin diseases. The objective of this study was to prepare  
S. Crispus extract in a liquid crystal cream in 5 formulas by using amount of extract of 0.5%, 1% 
and 1.5 % w/w. After that, the viscosity of 5 products was in the range of 1048.1–2893.5 cP. In 
addition, the pH of cream was also in the range of 5.93-6.05. The finished products were kept 
for 1-3 months for stability evaluation and assessed the physical characteristics. All formulas 
were stable through 3 months without phase separation. Formula 4 which composed of 6% w/w 
NIKKOMULESS LC and 1.5% w/w S. Crispus extract was the best which demonstrate good 
characteristics and good feeling when applied to skin. When observed under the polarization 
light microscope, the maltese cross structure showed nicely. For HPTLC fingerprint of crude 
extract of S.crispus, the chromatograms at wavelength 365 and 450 nm showed a 
characteristics of the extract. In conclusion, the best liquid crystal formula can be further 
developed into potential product for treatment of psoriasis. 
Keywords: psoriasis, Strobilanthes crispus, liquid crystal cream, HPTLC 
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บทนํา  
ในปัจจุบนัพบว่า โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) คือ โรคผิวหนังเรื {อรังที}เป็นๆ หายๆ จากสถิติพบ

ผู้ ป่วยโรคสะเก็ดเงินประมาณร้อยละ 2 – 4 ของประชากรทั}วโลก เป็นโรคไม่ติดตอ่พบได้ทกุเพศทกุวยัและ
ทกุเชื {อชาติทั}วโลก สาเหตทีุ}แท้จริงยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่มกัเกิดจากความผิดปกติของภมูิคุ้มกนัทําให้การ
แบ่งตวัของเซลล์ผิวหนงัเร็วกว่าปกติ การเจริญเติบโตและการพฒันาการของผิวหนงัไม่สมบรูณ์ เป็นโรค
ผิวหนงัที}ถ่ายทอดทางพนัธกุรรม ถกูกระตุ้นโดยสิ}งแวดล้อม เชน่ เป็นหวดั ความเครียด อาการที}พบคือเป็น
ผื}นแดงหนาขอบเขตชัดเจนมีสะเก็ดสีเงินปกคลุม (Raut AS et al., 2013) เมื}อขูดสะเก็ดออกจะพบจุด
เลือดเล็กๆ ใต้ผิวหนัง มกัเป็นบริเวณข้อศอก หวัเข่า หน้าแข้ง ผื}นอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่กระจายทั}ว
ร่างกาย ศีรษะมีผื}นแดงลอกเป็นขยุขาวๆ คล้ายรังแค อาจมีการเปลี}ยนแปลงที}เลบ็ เชน่ มีเลบ็หนา เนื {อเลบ็
ผกุร่อน ลอกเป็นขยุขาวหรือเป็นหลมุเล็กๆ บริเวณผิวเล็บและอาจมีอาการปวดข้อร่วมด้วย (กฤษฎา ดวง
อไุร, 2555) โดยปัจจยัที}ทําให้โรคสะเก็ดเงินกําเริบ ได้แก่ การเกิดบาดแผลบนผิวหนงั ถกูของมีคมเป็นแผล
หรือแม้แต่เกิดรอยถลอกเพียงเล็กน้อย การเปลี}ยนแปลงของฤดูกาล ผู้ ป่วยมกัมีอาการดีขึ {นในฤดูร้อน
เพราะได้รับรังสีอลัตราไวโอเลต และอาการจะกําเริบในช่วงฤดหูนาวเนื}องจากอากาศแห้ง ทางด้านสภาพ
จิตใจหากได้รับความกระทบกระเทือนใจ หรือเครียดจะทําให้อาการของโรคกําเริบขึ {น การรักษาโรคสะเก็ด
เงินต้องวางแผนระยะยาวและตอ่เนื}อง (สพุรรณ ศรีธรรมมา, 2558) 

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีจํานวนผู้ ป่วยที}เป็นโรคสะเก็ดเงินประมาณ 0.5 - 1% ของ
ประชากร หรือ 3 - 5 แสนคนทั}วประเทศ แบง่เป็นอาการรุนแรง 20% และไมรุ่นแรง 80% โรคนี {จะถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรม ถ้าหากพ่อ หรือแม่เป็น ลกูจะมีโอกาสเป็นมากขึ {น ความผิดปกติเกิดจากภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายไปกระตุ้นผิวหนงัให้ผลดัเซลล์เร็วขึ {น และที}เรียกว่าสะเก็ดเงิน เป็นเพราะผื}นมีสะเก็ดลอกจํานวน
มากสีขาว แต่เดิมเรียกว่า ‘เรื {อนกวาง’ เนื}อง จากไม่ใช่โรคติดต่อเหมือนโรคเรื {อน จึงเปลี}ยนชื}อจากเรื {อน
กวางมาเป็นสะเก็ดเงิน เพราะเป็นโรคที}ไมต่ิดตอ่ จากสถิติโรคผู้ ป่วยในของสถาบนัโรคผิวหนงั ยงัพบอีกวา่
โรคสะเก็ดเงิน มีการรับผู้ ป่วยเป็นคนไข้ใน เป็นลําดบัที} 1 โดยในแต่ละวนัจะมีผู้ ป่วยโรคสะเก็ดเงินทั {งราย
ใหม่ และรายเก่า มารับบริการการตรวจรักษา ประมาณวันละ 75 ราย สถิติปีพ.ศ. 2560 มีผู้ ป่วยโรค
สะเก็ดเงินรายใหมจํ่านวน 2,605 ราย ที}มารับบริการที}สถาบนัโรคผิวหนงั ( มิ}งขวญั วชิยัดษิฐ, 2561) 

ในการศกึษาครั {งนี {เพื}อเพิ}มทางเลือกในการนําสารสกดัจากสมนุไพร มาทําเป็นผลิตภณัฑ์ในการ
บรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงิน และเพิ}มความชุ่มชื {นให้กบัผิวหนงั สมนุไพรที}สนใจศกึษาคือ ต้นสะเก็ด
เงิน หรือต้นบาต ูStrobilanthes crispus (L.) Bremek เป็นพืชจดัอยูใ่นวงศ์ Acanthaceae จากการศกึษา
พบว่า  ต้นสะเก็ดเ งินมีสารสําคัญ เช่น polyphenols , catechins , flavonoids, alkaloid, caffeine, 
tannins และ potassium 51%, calcium 24% ,sodium 24% , ferum1%, phosphorus 1% ใบมี vitamin 
C ,B1 , B2 (Maznah et al. 2000) ต้นสะเก็ดเงิน เป็นชื}อเรียกที}รู้จกักนัในหมู่คนไทยสว่นคําว่า บาต ูเป็น
ชื}อภาษามาเลเซียเพราะต้นสะเก็ดเงินมาจากประเทศมาเลเชีย มีรายงาน(Norfarizan-Hanoon et al., 
2009b) และ (Al-Henhena et al., 2011) ประเมินผลของใบสกดัด้วยเอทานอล โดยประเมินจากการหาย
ของแผลปิดและเนื {อเยื}อของหน ูโดยหนมีูแผลอยู่บริเวณหลงัคอ ขนาดแผลเส้นผ่าศนูย์กลาง 2 เซนติเมตร 
ให้การรักษาโดยใช้ 0.2 มิลลิลิตร ต่อ gum acacia, intrasite gel (reference control), 100 และ 200 
mg/ml ผลการทดลองคือ บาดแผลที}รักษาด้วยสารที}สกัดจากใบและ intrasite gel-treated group มี
นยัสําคญั แผลหายไวกว่าที}รักษาด้วย gum acacia ในการวิเคราะห์เนื {อเยื}อในการหายของแผลด้วยสาร
สกัด พบว่ารอยแผลเป็นดูน้อยลง เนื}องจากแผลนั {น มีเซลล์ที}ก่อให้เกิดการอักเสบน้อย และมีปริมาณ
คอลลาเจนมากขึ {น และมีการสร้างเส้นเลอืดใหม ่เมื}อเปรียบเทียบกบัการรักษาด้วย gum acacia 

แพทย์พื {นบ้านได้นําใบต้นสะเก็ดเงินมาใช้ในการรักษา โรคสะเก็ดเงิน หรือโรคผิวหนงัตา่งๆ เช่น 
พพุองเป็นหนอง ผิวหนงัอกัเสบ บวมแดงร้อน คนั เป็นแผ่นตกสะเก็ดหรือโรคดกัแด้ เป็นต้น ส่วนที}ใช้ใน
การรักษา หมอพื {นบ้านจะใช้ใบและยอดของต้นสะเก็ดเงิน ตั {งแตย่อดจนถงึใบคูที่} 4 ของต้นสะเก็ดเงิน โดย
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การนําไปต้มและจะใช้ยอดและใบประมาณ 10 ยอดหรือประมาณ 1 กํามือ ล้างให้สะอาด จากนั {นนําไป
ต้มในหม้อสแตนเลส หรือหม้อดินให้เดือด ประมาณ 10 – 15 นาที ทิ {งไว้ให้เย็นแล้วกรอกใสข่วดเก็บไว้ใน
ตู้ เย็น ใช้สําหรับดื}มแทนนํ {าเปลา่แล้วนํายาหม้อเดิมกลบัไปต้มให้เดือดรอบที} 2 ด้วยวิธีเดียวกนั สําหรับใช้
อาบเป็นนํ {าสดุท้าย หลงัจากที}เราอาบนํ {าเสร็จ อาบราดนํ {าให้ทั}วร่างกายโดยไม่ต้องล้างออก วนัละ 1 ครั {ง 
ถ้าหากมีแผลตามร่างกาย ให้นําใบของต้นสะเก็ดเงินมาขยี {คั {นนํ {า แล้วใช้สําลีชบุนํ {าที}ได้ทาบริเวณที}เป็น
แผล (ประสพสขุ อิงคะวะระ, 2549) 

สําหรับผู้วิจยัจึงมีแนวคิดว่าในยคุปัจจบุนัการรักษาในรูปแบบเดิม อาจจะเป็นวิธียุ่งยากสําหรับ
การรักษาและเพื}อเพิ}มทางเลือก ในการเลือกใช้ผลติภณัฑ์ที}มาจากธรรมชาติ ผู้วิจยัจงึได้นําแนวคิดและผล
ของการรักษามาต่อยอดโดยการทําเป็นผลิตภณัฑ์สมนุไพรขึ {นมาใหม่ในรูปแบบครีมผลึกเหลว โดยใช้ 
NIKKOMULESS LC เป็นสารก่ออิมัลชัน จากสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงิน สําหรับทาผิว เพื}อบรรเทา
อาการโรคผิวหนงัต่างๆและยงัมีมอยเจอร์ไรเซอร์เพื}อช่วยเพิ}มความชุ่มชื {นให้กบัผิวหนงัครีมผลึกเหลวมี
คณุสมบตัิโครงสร้างเลียนแบบผิวหนงัมนษุย์และประกอบด้วยสว่นประกอบคล้ายๆกนั โพสโพไลปิด และ
กรดไขมนัไตรกลีเซอไรด์ มีความวาวแสง และกกัเก็บสารสําคญัไว้ได้นาน และคอ่ยๆปลดปลอ่ยสารสําคญั
ออกมาสูผ่ิว ทําให้เหมาะกบัการทําผลิตภณัฑ์ ที}ช่วยเพิ}มความชุ่มชื {นให้กบัผิวหนงั ช่วยเพิ}มประสิทธิภาพ
ในการนําพาสารสําคัญซึมผ่านผิว และสามารถป้องกันการระเหยของนํ {า ทําให้นํ {าระเหยออกได้ยาก
เนื}องจากมีโครงสร้างที}เป็นของเหลวชั {นบางๆเหมือนผลึกและเครือข่ายของเจลทําให้ผิวชุ่มชื {นยาวนาน
มากยิงขึ {น (Tangyuenyongwatana et al., 2013) และทําการหาลายพิมพ์โครมาโตกราฟี (HPTLC 
fingerprint) ของสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงินโดยวิธี HPTLC เพื}อเป็นข้อมูลพื {นฐานในการควบคุม
คณุภาพสารสกดั โดยจะทราบสารสําคญั สารสกดับ่งบอกเป็นพีคบนโครมาโตแกรม สําหรับสารสกดัใบ
ของต้นสะเก็ดเงินต้องใช้ความยาวคลื}นแสง หลายความยาวคลื}นเพื}อตรวจหาสาร โดยสารสําคญัดงักลา่ว
ยงัอยู่ในขั {นตอนการแยกสารสกดัออกมาเพื}อทําเป็น Marker ซึ}งต้องอาศยัเวลาในการพฒันา สารสกดัใบ
ของต้นสะเก็ดเงินที}ใช้ขนาดความเข้มข้นของสารสกดัร้อยละ 0.5 , 1.0 และ 1.5 จํานวน 5 สตูรและทําการ
ประเมินคณุลกัษณะทางกายภาพของครีมสตูรตํารับ 
 
วธีิการศกึษา 

วิธีการเตรียมสารสกดัใบตน้สะเก็ดเงิน 
 การเตรียมสารสกดัโดยการเก็บใบของต้นสะเก็ดเงิน จากอําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ ตากให้
แห้งจากนั {นชั}งใบแห้ง นํ {าหนกั 1 กิโลกรัม มาปั}นหยาบด้วยเครื}องปั}นขนาดเล็ก แล้วนําใบของต้นสะเก็ด
เงินที}ได้ไปสกดัด้วย แอลกอฮอร์ 95% ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ปิดด้วย Aluminum foil เป็นเวลา 14 วนั 
ที}อุณหภูมิห้อง แล้วนําสารสกัดมากรองด้วยสําลี และกระดาษกรอง ( Whatman No.1 )จากนั {นนําสาร
สกัดที}ได้ มาระเหยด้วยเครื}อง  Rotory Evaporator  แล้วนําสารสกัดที}ได้ ไปเก็บไว้ในตู้ เย็น เพื}อสําหรับ
นําไปทดลองตอ่ไป 

การทําลายพิมพ์โครมาโตกราฟีสารสกดัใบของตน้สะเก็ดเงิน 
ทําการเตรียมสภาวะของเครื}อง HPTLC ดงัตอ่ไปนี { 
การทําลายพิมพ์โครมาโตกราฟี ของสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงินเริ}มจากการเตรียมแผ่น 

HPTLC ขนาด 10 × 20 ซม.นํามาล้างด้วยเมทานอล 1 ครั {ง ก่อนใช้ เพื}อกําจัดสารปนเปื {อนที}ติดมากับ
แผ่น จากนั {นนํามาหยดสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงิน โดยใช้เครื}อง Linomat 5 แล้วนํามาแยกในตวัทํา
ละลาย Dichloromethane : Methanol อตัราส่วน 9 ต่อ 1 ปล่อยให้ตวัทําละลายเคลื}อนที}เป็นระยะทาง 
8 ซม.นําแผ่น HPTLC ออกมา และปล่อยให้ตวัทําละลายระเหยออกไปให้หมด จากนั {นนํามาวดัภายใต้
รังสยีวีู ที} 254 และ 365 นาโนเมตร และชว่งวิสเิบลิที} 480 นาโนเมตรโดยเครื}อง CAMAG Scanner 3  
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 การเตรียม sample solution ชั}งสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงิน 5 มิลลิกรัม ลงใน volumetric 
flask 50 มิลลิลิตร ละลายปรับปริมาตรด้วย methanol หลงัจากนั {นนํามาเตรียมใส่ลงในเครื}อง Linomat 
5 หยด ด้วยเข็มลงบนแผน่ TLC แถบละ 1, 2, 3, 4, 5 ไมโครลติร  

การเตรียมสูตรตํารบัครีม 
 
 Table 1 Composition of liquid crystal cream 

Composition (g) 
Preparation 

     1     2     3      4      5 
NIKKOMULESS LC 3 5 5 6 5 
Wax – S ( CetoStearyl Alcohol ) 4 6 10 8 8 
Carpriictiglyceride(Lexol GT-865 ) 10 8 5 5 8 
Lexfeel – D5 10 5 5 5 5 
S. Crispus extract 0.5 1 1.5 1.5 1.5 
Carbopol Ultrez 20 0.2  0.2 0.2 0.2 0.2 
1,3 Butylene Glycol 4 5 5 5 5 
Glycerine 2 2 2 2 2 
DMDM Hydantoin 0.2  0.2 0.2 0.2 0.2 
EDTA 0.1  0.1 0.1 0.1 0.1 
Vitamin E 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 
Fragrance 0.2  0.2     0.2     0.3 0.3 
L-Argenine 0.2  0.2 0.2 0.2 0.2 
Water                                                                                       qs. to 100 g 

 
 ขัTนตอนการเตรียมสูตรตํารบัครีม 5 สูตร 
 แบง่สว่นประกอบของสตูรตํารับออกเป็น 2 สว่น คือวฏัภาคนํ {า และวฏัภาคนํ {ามนั จะทําแบบ hot 
method โดยนําวัฏภาคนํ {ามัน  ไ ด้แก่  NIKKOMULESS LC ซึ} ง เ ป็นสารช่วยให้ เ กิด  liquid crystal 
ประกอบด้วย behenyl alcohol , stearyl alcohol, PEG-20 phytosterol, cetyl alcohol, phytosterols, 
glyceryl stearate, hydrogenated lecithin, caprylic/ capric triglyceride ม า ผ ส ม ส า ร ร ว ม กั บ
cetostearyl, Lexol GT- 865, Lexfeel - D5, สารสกดัใบของต้นสะเก็ดเงิน มาตั {งบนหม้อองัไอนํ {า   

วฏัภาคนํ {าได้แก่ นํ {า, Carbopol ultrez 20, 1-3 Butylene Glycol ,Glycerine, disodium EDTA, 
นําไปตั {งบนหม้อองัไอนํ {า อุน่ให้ได้อณุหภมูิของวฏัภาคนํ {า และ วฎัภาคนํ {ามนัสงูเทา่กบั 75 0C คอ่ยๆ เทวฎั
ภาคนํ {ามนั ลงไปในวฎัภาคนํ {า พร้อมทั {งปั}นด้วยเครื}องโฮโมจีไนเซอร์ ด้วยความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที 
ติดต่อกันเป็นเวลานาน 3 - 5 นาที ปั}นเอาความร้อนออก อุณหภูมิลดลงมาที}ประมาณ 50 oC แล้วเติม 
L- arginine ลงไปทําให้เนื {อครีมหนืดขึ {น เมื}ออณุหภมูิเย็นลงประมาณ 45 0C แล้วคอ่ยเติมนํ {าหอม วิตามิน
อีลงไปตามลําดบั แล้วปั}นให้เข้ากนั ติดต่อกนัตลอดเวลา ได้ครีมสารสกดัใบของต้นสะเก็ดเงินในรูปแบบ
ผลกึเหลว ครีมเยน็ตวัลงแล้วเทลงตลบั 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ทดสอบความหนืดของครีมพื {นด้วยเครื}องวดัความหนืด (Brookfield Dv-e Viscometer)(USA) 

วดัที}อณุหภูมิห้อง ใช้ขนาดหวัเข็ม L4 ประเมินความคงตวัทางกายภาพของครีมโดยสงัเกตลกัษณะเนื {อ
ครีม กลิ}น สี การแยกชั {น การตกตะกอน ของครีมที}เตรียมเสร็จใหม่ๆ ประเมินความคงตวัทางเคมีของสตูร
ตํารับ ทดสอบความเป็นกรด – เบสโดยใช้เครื}อง pH meter และส่งตัวอย่างที} 1- 5 ส่องด้วยกล้อง
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จลุทรรศน์ภายใต้แสงโพลาไรซ์ เพื}อดลูกัษณะโครงสร้างของครีม เก็บรักษาไว้ที}อณุหภมูิห้อง แล้วทําการ
บนัทกึผล เมื}อเวลาผา่นไป 1 และ 3 เดือน 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์  

เมื}อนําสารสกัดใบของต้นสะเก็ดเงินที}ได้มาผสมกับสูตรตํารับครีมที}เตรียมไว้ ซึ}งในสูตรมี 
วฏัภาคนํ {าและวฏัภาคนํ {ามนั คนให้เข้ากนั ได้ครีมจํานวน 5 สตูร (Figure 1)และ(Table 2)พบว่าสตูรที} 4 
มีลกัษณะเนื {อครีมที}มีความเนียนพอดี ทาผิวแล้วพบวา่กระจายตวัและซมึเข้าสูผ่ิวได้ดี 

เมื}อนําสตูรที} 4 มาสอ่งภายใต้กล้องจลุทรรศน์ ภายใต้แสง polarization เพื}อดโูครงสร้างของครีม 
พบวา่สตูรที} 4 มีลกัษณะของ maltese ซึ}งเป็นลกัษณะบง่ชี {วา่เกิดเป็นผลกึเหลว (Figure 2) 
 
Table 2 Viscosity and pH value 

Preparation 1 2 3 4 5 

1 month 
Viscosity 2600.5 1695.5 2783.5 1040.9 1390.5 

 pH 6.4 6.09 6.03 6.09 6.04 
    3 month 

Viscosity 2617.5 1711.8 2893.5 1048.1 1374.7 
pH 6.1 6.05 5.95 5.98 5.93 

 

Figure 1 Liquid crystal cream in 5 formulation 
 
      Maltese 

Figure 2 Liquid crystal cream under polarized microscope which showed maltese, the indication 
of liquid crystal property. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

771 

 เมื}อนํามาเก็บไว้ที}อุณหภูมิห้อง 1 เดือน ไม่พบการแยกชั {นของครีมแต่ละสูตร เมื}อเก็บที}
อณุหภมูิห้องที} 1,2, 3 เดือน ครีมทกุสตูรยงัคงมีความคงตวัดี ไม่มีการแยกชั {น สีไม่เปลี}ยนแปลงสารสกดั
ใบของต้นสะเก็ดเงิน นําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารฑตุิยภมูิ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี (HPTLC)เป็น
วิธีที}ง่ายตอ่การควบคณุคณุภาพของสารสกดั โดยจะทราบสารสําคญั บง่บอกเป็นพีค พบวา่ โครมาโตแก
รมภายใต้รังสียวีูที} 365 นาโนเมตร แสดงสารสําคญั 3 พีค ที} rf 0.05, 0.84 และ 0.97 (Figure 3 ) ในขณะ
ที}โครมาโตแกรมภายใต้รังสียวีูที} 450 นาโนเมตร ก็พบสาร rf 0.05 และ 0.97 (Figure4) ซึ}งสามารถระบุ
พีคที} 450 นาโนเมตร ที}พบสาร rf 0.97 เป็น Marker ได้ 

Figure 3 Chromatogram of S. Crispus extract at 365 nm. 
 

Figure 4 Chromatogram of S. Crispus extract at 450 nm. 
 

จากการศกึษาแสดงให้เห็นว่า การเตรียมครีมสารสกดัใบของต้นสะเก็ดเงินในรูปแบบผลกึเหลว 
มีอตัราส่วนที}เหมาะสมของสาร NIKKOMULESS LC ซึ}งเป็นสารก่ออิมลัชนั ช่วยให้การผสมของวฏัภาค
นํ {ามันกับวัฏภาคนํ {า ก่อให้เกิดเป็นครีมที}มีลักษณะโครงสร้างเลียนแบบ lamellar ซึ}งร้อยละของสาร 
NIKKOMULESS LC แตกต่างจากครีมสารสกัดพริกที}เตรียมในลักษณะเดียวกัน (ชุลีมาศ จิตบรรจง, 
2560) ซึ}งใช้ NIKKOMULESS LC ร้อยละ 4 ทําให้ได้ครีมที}มีคุณสมบัติในรูปแบบผลึกเหลวดีที}สุด 
องค์ประกอบของสารฑตุยิภมูิ ในสารสกดัสมนุไพรที}แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การเกิดครีมในรูปแบบผลกึเหลว 
 
สรุปผล 
 การพฒันาสตูรครีมสารสกดัจากใบของต้นสะเก็ดเงิน ที}มีสว่นผสมของสาร NIKKOMULESS LC 
เป็นสารช่วยก่อให้เกิดผลกึเหลว ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า สตูรทั {ง 5 สตูรที}มีความแตกต่างของปริมาณ
สารสกดั และปริมาณ NIKKOMULESS LC มีความคงตวัดีเมื}อผ่านไป 3 เดือนที}อณุหภมูิห้อง สตูรที} 4 ที}
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มีสาร NIKKOMULESS LC ร้อยละ 6 และสารสกัดจากใบของต้นสะเก็ดเงินร้อยละ 1.5 เป็นสูตรที}
เหมาะสมที}สดุในการนําไปพฒันาตอ่เป็นผลติภณัฑ์รักษาโรคสะเก็ดเงิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื}องจากครีมในรูปแบบผลึกเหลว สามารถนําพาสารสําคัญแทรกซึมสู่ผิวได้ดีและยังคอย
ปลดปล่อยสารสําคญัได้ตรงตามความต้องการได้ดี และยังช่วยปกป้องผิวจากสภาพแวดล้อมได้ดี จึง
เหมาะที}จะนํามาพฒันากบัสมนุไพรชนิดอื}น เพื}อที}จะชว่ยเพิ}มคณุสมบตัใิห้ความชุม่ชื {นกบัผิวหนงั 
 
คาํขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ ที}มีส่วนเกี}ยวข้องในงานวิทยานิพนธ์ฉบบันี {ทุกท่าน คณะอาจารย์ทุกท่านที}
สอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์สมนุไพร อาจารย์ที}ปรึกษา 
ผศ.ดร.ประสาน ตั {งยืนยงวฒันา ที}คอยแนะนําดูแล ตลอดระยะเวลาที}ทําวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ 
อาจารย์ประสพสขุ อิงคะวะระ ที}คอยให้คําแนะนําเกี}ยวกบัสมนุไพร ที}ใช้ในการวิจยัในครั {งนี { 
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 บทคัดย่อ  
 งานวิจยันี kมีวตัถปุระสงค์เพืqอศึกษาระยะการสกุของกล้วยทีqมีผลต่อปริมาณสารสําคญัในแป้ง
กล้วย โดยศึกษาแป้งจากกล้วย 2 สายพนัธุ์ คือกล้วยนํ kาว้าพนัธุ์มะลิอ่อง และกล้วยหอมทอง แบ่งระดบั
การสกุของกล้วยออกเป็น 3 แบบ คือ กล้วยดิบ (ระยะทีq 1 เปลือกสีเขียวเข้ม) กล้วยสกุแบบธรรมชาต ิและ
สกุแบบบม่ถ่านแก๊สอะซิทิลีน (ระยะทีq 6 เปลือกสีเหลือง) เมืqอนําผลกล้วยพร้อมเปลือกในทกุระดบัการสกุ
ไปวิเคราะห์ปริมาณสารสําคญั ได้แก่ โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแทนนิน เพืqอเปรียบเทียบระหว่างผล
สดและแป้ง ของกล้วย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า กล้วยนํ kาว้าดิบมีปริมาณแมกนีเซียมสงูทีqสดุ ส่วน
กล้วยหอมทองดิบมีปริมาณโพแทสเซียมสงูทีqสดุ เมืqอนํามาเปรียบเทียบกันระหว่างผลสดและแป้งของ
กล้วยแต่ละชนิด พบว่าปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียม จะเพิqมสงูขึ kนเมืqอผ่านการทําแห้งเป็นแป้ง
กล้วย แตป่ริมาณแทนนินและความชื kนจะลดลงเมืqอผา่นการทําแห้งเป็นแปง้กล้วย 
คาํสาํคัญ: โพแทสเซียม, แมกนีเซียม, แทนนิน, แปง้กล้วย 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the maturation phase of bananas that affect the 

amount of important substances in banana flour (Musa spp. ABB ‘Kluai Namwa’) and (Musa spp. 
AAA ‘Kluai Hom-Thong’). The ripening stages of sample were divided into 3 different types, 
according to peel color: unripe (stage 1 : dark green), naturally ripened, and artificially ripened by 
acetylene gas (stage 6 : full yellow). Sample of banana fruits were taken to analyze the amount of 
essential substances, potassium, magnesium and tannin, in order to compare between fresh 
sample and processed flour of bananas. The results showed that unripe ‘Kluai Namwa’ fruit had 
the highest magnesium content, while in unripe ‘Kluai Hom-Thong’ fruit contained the highest 
magnesium content. When comparing the amount of potassium, magnesium and tannin in fresh 
fruits and individual banana flour, it was found that banana flour had higher content of potassium 
and magnesium than those of fresh banana. However, the content of tannin and moisture were 
reduced in banana flour. 
Keywords: potassium, magnesium, tannin, banana flour 
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บทนํา 
กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจทีqน่าสนใจ เป็นพืชทีqปลูกง่ายในทุกภาคของประเทศ เติบโตเร็ว ให้ผล

ตลอดปี ผลกล้วยเหมาะต่อการบริโภคสําหรับทุกเพศทุกวัย ตั kงแต่ทารกจนถึงวัยชรา เป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตหุลายชนิด เช่น ไอโอดีน แมกนีเซียม เหล็ก และโพแทสเซียม (สรจกัร, 2544) 
ดังนั kนในงานวิจัยนี kจึงมีแนวคิดทีqจะศึกษาระยะการสุกของกล้วยทีq มีผลต่อปริมาณโพแทสเซียม 
แมกนีเซียมและแทนนินในแป้งกล้วย โดยการคดัเลือกกล้วยนํ kาว้าพนัธุ์มะลิอ่อง และกล้วยหอมทอง มา
ทําการศกึษา เนืqองจากกล้วยหอมทองเป็นสายพนัธุ์ทีqมีปริมาณโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยสายพนัธุ์อืqนๆ 
สว่นกล้วยนํ kาว้ามีปริมาณแมกนีเซียมมากกวา่กล้วยสายพนัธุ์ อืqนๆ เชน่กนั (ปิยวรรณ, 2557) โพแทสเซียม
เป็นแร่ธาตทีุqช่วยลดความดนัเลือดและช่วยรักษาสมดลุของนํ kาในร่างกาย และแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตทีุq
ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื kอ ช่วยทําให้หลอดเลือดและหัวใจ
แข็งแรง (สรจกัร, 2554) และในปัจจุบนัมีเปลือกกล้วยทีqเหลือใช้จากการบริโภคสดในปริมาณมาก เพืqอ
เป็นการลดปริมาณวสัดเุหลือใช้ จึงมีการศึกษาแป้งกล้วยพร้อมเปลือก ซึqง Haslam (1966) ได้กล่าวว่า 
แทนนินทีqสกัดจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้มาจากเปลือกผลไม้ เช่น เปลือกกล้วย และ Scalbert (1991) 
กลา่ววา่ การใช้ประโยชน์จากแทนนินสว่นใหญ่ทีqใช้ในทางเภสชัวิทยา แทนนินมีรสฝาด เป็นยาแก้ท้องเสีย 
และจากการค้นคว้า พบวา่ แทนนินยงัมีประโยชน์ด้านอืqนๆ อีก คือการใช้ในการปอ้งกนั และรักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร และลําไส้ ยบัยั kงการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ผลดงักล่าวอาจเนืqองมาจากการทีqสาร
แทนนินมีคณุสมบตัิในการทําปฏิกิริยากบัธาตเุหล็ก เกิดเป็นสารประกอบคีเลต (Chelate) ซึqงการเกิดคี
เลตระหว่างแทนนินกบัธาตเุหล็กเป็นการขดัขวางแบคทีเรียไม่ให้สามารถนําธาตเุหล็กไปใช้ประโยชน์ได้ 
สารแทนนินจะไม่ก่อพิษแก่ร่างกาย ยกเว้นการใช้มากเกินไป จะทําให้มีการยบัยั kงการทํางานของลําไส้ ทํา
ให้ท้องผกู และเนืqองจากกล้วยเป็นผลไม้ทีqมีอายกุารเก็บรักษาสั kน เน่าเสียง่าย งานวิจยันี kจึงมีการศึกษา
ปริมาณโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแทนนิน จากแป้งกล้วยพร้อมเปลือก โดยศึกษาระยะการสกุของ
กล้วยทีqมีผลตอ่ปริมาณสารสาํคญัเหลา่นี kในแปง้กล้วย 
 
วธีิการศกึษา 
 วตัถดิุบ 
 กล้วยทีqใช้ในการศกึษานี kเป็นกล้วยนํ kาว้าพนัธุ์มะลิอ่อง และกล้วยหอมทอง จากตลาดสีqมมุเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี โดยมีระยะการสกุ � แบบ คือ กล้วยดบิ กล้วยสกุแบบธรรมชาต ิและกล้วยสกุแบบใช้การ
บม่ถ่านแก๊สอะเซทิลีน โดยทําการคดัเลือกระยะการสกุของกล้วยจากการดลูกัษณะสี และรูปร่าง ของการ
แบ่งระดบัการสกุของกล้วย แสดงดงัใน Figure � ซึqงจะเลือกกล้วยทีqมีการสกุในระยะทีq � คือเปลือกมีสี
เขียว ผลแข็ง (ไม่มีการสกุ) และระยะทีq � คือ ทั kงผลมีสีเหลือง (ผลสกุ) (สกุแบบธรรมชาติและสกุแบบบ่ม
ด้วยถ่านแก๊สอะเซทิลีน) มาทําการทดลองในขั kนตอนตอ่ไป 
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Figure 1 The ripening stages of banana 
 

การบ่มกล้วยแบบธรรมชาติและการบ่มกล้วยด้วยถ่านแก๊สอะเซทิลีน ดดัแปลงมาจากวิธีของ 
ภณัฑิลา (LMMN) 

การบม่ธรรมชาติ ใช้การบม่ในภาชนะบรรจทีุqอณุหภมูิห้อง ��-�� องศาเซลเซียส ทําการบม่เป็น
เวลา �-� วนั จะได้ผลกล้วยทีqสกุสเีหลอืง (ระยะทีq �) 

การบ่มด้วยถ่านแก๊สอะเซทิลีน (Acetylene, C2H�) ทําการบ่มโดยทุบถ่านแก๊สให้มีขนาดเล็ก
ประมาณ 10 กรัม แล้วหอ่ด้วยกระดาษหนงัสือพิมพ์ เพืqอปอ้งกนัไมใ่ห้สมัผสักบัผลกล้วย นําถ่านแก๊สใสใ่น
ภาชนะทีqบรรจผุลกล้วย โดยใช้ในอตัราสว่น ผลกล้วย 1 กิโลกรัม ตอ่ ถ่านแก๊ส 10 กรัม หลงัจากนั kนปิดฝา
ภาชนะบรรจผุลกล้วย ทําการบม่เป็นเวลา 3-4 วนั จะได้ผลกล้วยทีqสกุสเีหลอืง (ระยะทีq 6) 

การวิเคราะห์แร่ธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในกล้วย ด้วยเครืWอง Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS) ทําตามวิธีของ Solangi and Iqbal (2011)  

โดยมีขั kนตอนการเตรียมตัวอย่างกล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทองทั kง � ระยะ (ดิบ, สุกแบบ
ธรรมชาติ และสกุแบบบ่มด้วยถ่านแก๊สอะเซทิลีน) จากนั kนบดให้เป็นเนื kอเดียวกนัด้วยเครืqองสบัผสม ใส่
กล้วยทีqบดแล้ว �� มิลลลิติร ลงในบีก-เกอร์ และเตมิกรดไนตริกเข้มข้น ปริมาตร � มิลลลิติร ลงในตวัอยา่ง
กล้วย นําไปให้ความร้อนทีqอุณหภูมิ �� องศาเซลเซียส เป็นเวลา  �� นาที จากนั kนเติมนํ kากลัqน DI 
(Deionized Water) �� มิลลิลิตร และให้ความร้อนทีqอุณหภูมิ �� องศาเซลเซียส จนปริมาตรเหลือ
ประมาณ �� มิลลิลิตร ปล่อยให้สารตวัอย่างเย็นลง ปรับปริมาตรเป็น �� มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร
ด้วย นํ kากลัqน DI แล้วกรองผา่นกระดาษกรองทีqมีรูพรุนขนาด �. � ไมโครเมตร นําสว่นทีqผา่นการกรองแล้ว
ไปวดัปริมาณโพแทสเซียม และแมกนีเซียม ด้วยเครืqอง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
โดยรายงานค่าปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในหน่วยมิลลิกรัมต่อ ��� กรัมนํ kาหนักผลแห้ง 
(mg/100g DW) 

การวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน โดยนําส่วนของกลว้ยนํmาวา้และกลว้ยหอมทองพร้อมเปลือกมาบด
ให้ละเอียดเป็นเนืmอเดียวกนั สกดัแทนนินในรูปสารประกอบเชิงซ้อนฟีนอลิก และวิเคราะห์ดว้ยวิธี Folin-
Denies Reagents (AOAC, 1990)  

วดัคา่การดดูกลนืแสงทีqความยาวคลืqน ��� นาโนเมตร ด้วยเครืqองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Hitachi 
Model 100-60 Japan) คํานวณหาปริมาณแทนนินจากกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแทนนิน
(Tannic acid : C76H52O �) โดยรายงานคา่ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในหนว่ยมิลลกิรัมตอ่ ��� 
กรัมนํ kาหนกัผลแห้ง (mg/100g DW) 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

776 

การทําแหง้กลว้ยนํmาวา้และกลว้ยหอมทอง ดดัแปลงมาจากวิธีของ จิรนาถ และคณะ (LMMy) 
นํากล้วยหอมทองทีqมีปริมาณโพแทสเซียมมากทีqสุด และตัวอย่างกล้วยนํ kาว้าทีqมีปริมาณ

แมกนีเซียมสงูทีqสดุ มาใช้ในการทดสอบ โดยนําตวัอย่างกล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทองทีqต้องการ หัqนเป็น
แว่นพร้อมเปลือก หนา � มิลลิเมตร และล้างทําความสะอาดด้วยนํ kาเปล่า จากนั kนอบในตู้อบลมร้อนทีq
อณุหภมูิ �� องศาเซลเซียส โดยมีการสุ่มตวัอย่างมาวดัความชื kนทกุๆ � ชัqวโมง เป็นเวลา � ชัqวโมง หรือ
จนกว่าตวัอย่างมีค่าความชื kนประมาณ ��-�� เปอร์เซ็นต์ จากนั kนนํามาบดด้วยเครืqองบด และร่อนผ่าน
ตะแกรงร่อนขนาด ��� ไมครอน (µ) จนได้เป็นแป้งกล้วย นําไปวิเคราะห์ปริมาณความชื kน และปริมาณ
สาระสาํคญั ได้แก่ โพแทสเซียม, แมกนีเซียม และแทนนิน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design; CRD) ทําการทดลอง � ซํ kา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีqยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ทีqระดบันยัสาํคญั P ≤ 0.05 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 ผลจากการศึกษาปริมาณโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแทนนิน ในกล้วยทีqมีระยะการสุกทั kง 
� แบบ ของกล้วยนํ kาว้าพันธุ์มะลิอ่อง และกล้วยหอมทอง พบว่า กล้วยนํ kาว้าพันธุ์มะลิอ่อง มีปริมาณ
แมกนีเซียมมากทีqสุด คือ ในกล้วยดิบ มีปริมาณแมกนีเซียม ��.�� มิลลิกรัมต่อนํ kาหนักผลแห้ง ซึqงมี
มากกว่ากล้วยสุกแบบธรรมชาติและสุกแบบบ่มด้วยแก๊สอะซิทิลีน ส่วนกล้วยหอมทองมีปริมาณ
โพแทสเซียมทีqมากทีqสดุ ในกล้วยดิบ โดยมีปริมาณโพแทสเซียม  ��.�� มิลลิกรัมตอ่นํ kาหนกัผลแห้ง ซึqงมี
มากกวา่กล้วยหอมทองในระยะอืqนเช่นกนั ซึqงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เพ็ญจนัทร์ (����) และ Bugaud 
et al. (���©) ทีqพบว่า องค์ประกอบทางเคมีของกล้วยผลดิบ (แก่) และสกุแตกต่างกนัเล็กน้อย Scalbert 
(�©©�) กล่าวว่า ในกล้วยดิบมีแทนนินอยู่ประมาณ �.�� – �.�� เปอร์เซ็นต์ (นํ kาหนกัแห้ง) และ Makker 
(����) รายงานวา่ ถ้ามีแทนนินในพืชอาหารสตัว์ตํqากวา่ หรือประมาณ � –   เปอร์เซน็ต์ จะเป็นประโยชน์
ตอ่สตัว์เคี kยวเอื kอง ซึqงมีพืชอาหารสตัว์หลายชนิดทีqมีแทนนินอยู่ในระดบัดงักลา่ว หากมีการจดัการทีqดี เช่น 
จากมนัเฮย์ (Wanapat et al., ����) สอดคล้องกบั วิภา และชิดชม (����) ทีqทําการศกึษาการสกดัแทน
นินจากเปลือกกล้วย รายงานว่า เปลือกกล้วยนํ kาว้ามีระดบัของแทนนิน �.�� เปอร์เซ็นต์ในงานวิจยัของ 
วิภา และชิดชม (����) พบว่า ปริมาณแทนนิน ของกล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทองทั kง � ระยะ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยปริมาณแทนนินจะลดลงตามระยะการสุกของ
กล้วย เมืqอกล้วยมีสีเขียวลดลงจนเปลีqยนเป็นสีเหลือง ในระหว่างการสุกคลอโรฟิลด์จะสลายตัวหมด 
คงเหลอือยูแ่ตเ่มด็สเีหลอืงในปริมาณทีqคอ่นข้างคงทีq  ซึqงจากการทดลองแสดงผลดงัใน Table 1 
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Table 1 The content of important substances of banana fruits in different ripening stages 

Remark: a, b = difference alphabets within the same column indicate significant difference (p≤0.05) of 
comparison in the ripening stages of sample were divided into 3 different types of bananas 
 

จากผลการศกึษาระยะการสกุของกล้วยทีqมีผลตอ่ปริมาณโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแทนนิน 
ในแป้งกล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทอง ได้นํากล้วยดิบไปแปรรูปเป็นแป้งกล้วยนํ kาว้าดิบ และแป้งกล้วย
หอมทองดบิ ดงัแสดงใน Figure 2 และ Figure 3 
 

 
                   
                 Figure 2 .’Kluai Namwa’ flour               Figure 3 ‘Kluai Hom-Thong’ flour 
 
 ผลการศึกษาปริมาณแมกนีเซียมของกล้วยนํ kาว้าดิบ และปริมาณโพแทสเซียมของกล้วยหอม
ทองดบิ โดยเปรียบเทียบปริมาณสารดงักลา่วในผลสดกบัแปง้ของกล้วยแตล่ะชนิด พบวา่ มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) เปรียบเทียบโดยนํ kาหนกัผลแห้งในแปง้กล้วยนํ kาว้าดบิมีปริมาณ
แมกนีเซียมสงูกว่าผลกล้วยนํ kาว้าดิบค่อนข้างมาก ดงัแสดงใน Table � และเปรียบเทียบโดยนํ kาหนกัผล
แห้งในแป้งกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณโพแทสเซียมสงูกว่าผลกล้วยนํ kาว้าดิบค่อนข้างมาก ดงัแสดงใน 
Table 3  
 
 
 
 

Treatment Potassium 
(mg/100g DW) 

Magnesium 
(mg/100g DW) 

Tannin  

(mg/100g DW) 

Kluai 
Namwa 

Unripe fruit 373.20a 37.12a 66.64a 

Naturally Ripened fruit 324.50b 27.08b 54.61b 

Ripened with acetylene fruit 383.02a 35.41a 54.14b 

Kluai  

Hom-
Thong 

Unripe fruit 462.60a 20.66a 62.11a 

Naturally Ripened fruit 444.87b 19.28b 49.76b 

Ripened with acetylene fruit 431.01b 20.28a 51.80b 
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Table 2 Comparison of magnesium content between fresh fruit and flour of unripe ‘Kluai Namwa’ 
banana 

Remark: a, b = different alphabets within the same column indicate significant difference (p≤0.05) of 
comparison between fresh banana and banana flour 
 
Table 3 Comparison of potassium content between fresh fruit and flour of ‘Kluai Hom-Thong’ 

Remark: a, b = different alphabets within the same column indicate significant difference (p≤0.05) of 
comparison between fresh banana and banana flour 
 
 ผลการศกึษาปริมาณแทนนินในผลสดของกล้วยนํ kาว้าดบิและกล้วยหอมทองดบิ เปรียบเทียบกบั
แป้งทีqได้จากกล้วยนํ kาว้าดิบและกล้วยหอมทองดิบ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
(p ≤ 0.05) โดยปริมาณแทนนินในแปง้กล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทองจะลดลง ทั kงนี kอาจเป็นผลเนืqองมา
จากแทนนินรวมตวักับโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรต หรือโดยการรวมตวัของแทนนินเอง การเกิดปฏิกิริยา 
enzymatic browning ทีqสง่ผลทําให้เกิดสีนํ kาตาลขึ kน ในระหวา่งการอบของกล้วยเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซ
ชัน ข อ งแ ท น นิ น ทํ า ใ ห้ ค วาม ฝ าด ข อ งก ล้ วย ล ด ล ง  (Kotecha and Desai, 1995) ส าย พัน ธุ์ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมเป็นอีก ปัจจัยหนึqงทีqมีผลต่อปริมาณแทนนินหรือสารประกอบฟีนอลลิกจากเปลือกผล
กล้วย (Emaga et al., 2007) ดงัแสดงใน Table   นอกจากนี k พบว่า ปริมาณความชื kนในแป้งกล้วยมีค่า
ลดลงเมืqอเปรียบเทียบกนัในผลสด เนืqองจากเมืqอกล้วยผ่านการลดขนาดและผ่านการอบแห้ง ในขั kนตอน
การแปรรูปแป้งกล้วย ทําให้มีการลดปริมาณนํ kาหรือความชื kนในแป้งกล้วย (จิรนาถ และคณะ, 2558) 
แสดงดงั Table 4  
 
Table 4 Comparison of the moisture content of between fresh fruit and flour of unripe banana fruits 

Treatment Tannin (mg/100g DW) Moisture (%) 

Kluai 
Namwa 

Unripe banana Fruit  66.64a 12.72b 

Unripe banana Flour 35.39b 6.26a 

Kluai  

Hom-Thong 

Unripe banana Fruit  62.11a 12.57b 

Unripe banana Flour 34.45b 6.78a 

Remark: a, b = different alphabets within the same column indicate significant difference (p≤0.05) of 
comparison between fresh banana and banana flour 
 

Treatment Magnesium (mg/100g DW) 

Kluai Namwa Unripe Banana Fruit 37.12b 

Unripe Banana Flour 127.85a 

Treatment Potassium (mg/100g DW) 

Kluai Hom-Thong Unripe Banana Fruit 462.60b 

Unripe Banana Flour 4133.00a 
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สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการศกึษาระยะการสกุของกล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทองทั kง � ระยะ ทีqมีผลต่อปริมาณ
สาระสําคญัในแป้งกล้วยนํ kาว้าและแป้งกล้วยหอมทอง พบว่า กล้วยในระยะดิบ หรือระยะทีq � มีปริมาณ
สาระสําคัญมากทีqสุด โดยในกล้วยนํ kาว้าทีqมีปริมาณแมกนีเซียมทีqมากทีqสุด และในกล้วยหอมทองทีqมี
ปริมาณโพแทสเซียมมากทีqสดุ เมืqอนํากล้วยนํ kาว้าและกล้วยหอมทองในระยะดิบ ซึqงทีqมีปริมาณสารสําคญั
สงูทีqสดุมาทําการอบแห้งและแปรรูปเป็นแป้งกล้วย เพืqอเปรียบเทียบปริมาณสาระสําคญัระหว่างผลสด 
กบัแปง้กล้วย ของกล้วยทั kง � ชนิด พบวา่ ปริมาณสารสําคญัมีความแตกตา่งกนัมาก โดยผลสดของกล้วย
นํ kาว้ามีปริมาณแมกนีเซียมน้อยกว่าแปง้กล้วยนํ kาว้า และผลสดของกล้วยหอมทองมีปริมาณโพแทสเซียม
น้อยกว่าแป้งกล้วยหอมทอง แต่ปริมาณแทนนินและปริมาณความชื kนของผลสดในกล้วยทั kง � ชนิด จะ
ลดลงเมืqอผา่นการแปรรูปเป็นแปง้กล้วย 
 
คาํขอบคุณ 

ผู้ เขียนขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.ลลติา ศริิวฒันานนท์ และบคุลากรทีqให้การสนบัสนนุทางการเงินและความรู้ในงานนี k 
 
เอกสารอ้างองิ 
จิรนาถ บญุคง ทิพวรรณ บญุมี และพชัราวรรณ เรือนแก้ว. ����. การใช้แปง้กล้วยหอมทองดิบทีqมีสมบตัิ

ต้านทานการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์พาสต้า. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร, 
มหาวิทยาลยัสยาม ปีทีq �� ฉบบัทีq � ตลุาคม ���� - กนัยายน ����. 

เพ็ญจนัทร์ สทุธานุกูล.  2558. โครงการวิจยัคดัเลือกพนัธุ์และพฒันาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพืqอการ
บริโภคสด เพิqมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และการนําสารสําคญัจากกล้วยไปใช้. ศูนย์วิจัยพืชสวน
สโุขทยั, กรมวิชาการเกษตร. 55 หน้า 

ภัณฑิลา อุดร. 2557. การใช้สารสังเคราะห์ทีqมีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้. สาขาชีววิทยา สถาบัน
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรุงเทพมหานคร. 

วิภา สโุรจนะเมธากิจ และชิดชม ฮิรางะ. ����. การสกดัแทนนินจากเปลือกกล้วย. วารสารเกษตรศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีทีq �� ฉบบัทีq  . หน้า ���-���. 

สรจกัร ศริิบริรักษ์. 2544. เภสชัโภชนา 4. สาํนกัพิมพ์ โรงพิมพ์กรุงเทพ. หน้า 323-325. 
AACC. 1990. Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists. 10th Edition. 
Grami, B., ed. American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, USA. 
Augustin Scalbert. 1991. Antimicrobial Properties of Tannin. Phytochemistry. International 

Agency for Research on Cancer, Lyon, France. 30(12):3875-3883. 
Bugaud, C., A. Pascaline, M. Daribo and J. Brillouet. 2009. Comparison of the physic-chemical 

characteristics of a new triploid banana hybrid, FLHORBAN 920, and the Cavendish 
variety J. Sci. Food Agric: 407-413. 

Edwin Haslam. 1966. Chemistry of Vegetable Tannins. Food and Natrition Science. Academic 
Press. London, New York. Vol. 39, 1:17-20.  

Emaga, T.H., R. H. Andrianaivo, B. Wathelet, J. T. Tchango and M. Paquot. 2007. Effects of the 
stage of maturation and varieties on the chemical composition of banana and plantain 
peels. Food Chem 103: 590-600. 

Harinder Makkar. 2000. Quantification of Tannins in Tree Foliage. Laboratory Manual. University 
of Hohenheim, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany.  



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

780 

Kotecha, P.M. and B.B. Desai. 1995. Banana. pp.67-90. In D. K. Salunkhe and S. Kadam (eds.). 
Handbook of Fruit Science and Technology: production, composition, storage and 
processing, Marcel Dekker, Inc., New York. 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

781 

การใช้จอกหหูนูยักษ์ทดแทนโปรตีนในอาหารเลี 8ยงปลานิล 
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บทคัดย่อ 
การทดลองเลี jยงปลากินพืชโดยใช้จอกหหูนยูกัษ์ (Salvinia molesta) ทดแทนโปรตีนในอาหาร

ปลา โดยให้อตัราสว่น (%) ของอาหารปลาสตูรควบคมุ (สตูรทีF 1) ใช้ปลาป่นเป็นแหลง่โปรตีน สว่นอาหาร
ชดุทดลองจะทดแทนปลาป่นด้วยจอกหหูนยูกัษ์ในสดัสว่นร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 และทดสอบด้วย
การเลี jยงปลานิล (Oreochromis niloticus) นํ jาหนกัเริFมต้น 161±14 กรัม/ตวั ในระยะเวลา 3 เดือน พบวา่ 
ปลานิลทีFเลี jยงด้วยสตูรควบคมุและสตูรทีF 2 มีนํ jาหนกั ความยาวเฉลีFย อตัราการเจริญเติบโต และอตัรา
การแลกเนื jอไม่แตกต่างกนั (P > 0.05) สว่นอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอตัราการรอดของปลานิล
ไมแ่ตกตา่งกนัระหวา่งอาหารทกุสตูร (P > 0.05) จากการทดลองพบวา่การใช้จอกหหูนยูกัษ์ 25% ทดแทน
โปรตีนจากปลาป่นทําให้ปลานิลมีอตัราการเจริญเตบิโตใกล้เคียงกบัชดุควบคมุมากทีFสดุ 
คาํสาํคัญ: ปลานิล, อาหารปลา, วชัพืช, ธาตอุาหาร 
 

Abstract 
 This study aims to develop kibble feed of tilapia (Oreochromis niloticus) by using giant 
salvinia (Salvinia molesta) as an additional source of protein instead of fishmeal. Kibble feed of 
control treatment (Formula 1) contains proportion (in percentage) of fish meal 100, formula 2, 3, 
4 and 5 contain 25, 50, 75 and 100 of giant salvinia replacement of fish meal in feed formula. All 
formula of kibble feed was applied with tilapia of weight 161±14 individual/g. for 3 months. The 
experiments showed that mean final weight, length, absolute growth rate and feed conversion 
(F/C) ratio of tilapia fed with formula 1 and 2 were not significantly different (P > 0.05). Specific 
growth rate and survival rate were not significantly different (P > 0.05) among formulas. Giant 
salvinia in tilapia for 25% replace protein from fish meal enhancing growth rate of tilapia not 
different from protein 100% from fish meal in control kibble feed. 
Keywords: Oreochromis niloticus, fish feed, aquatic weed, nutrient 
 
บทนํา 

จอกหูหนูยักษ์ (Salvinia molesta) เป็นชนิดพันธุ์ พืชต่างถิFนรุกราน สร้างผลกระทบด้าน
สิFงแวดล้อม สขุภาพอนามยั และเศรษฐกิจใน 20 ประเทศทัFวโลก แต่ในประเทศไทยยงัไม่พบว่ามีปัญหา
รุนแรงมากนกั (Chomchalow, 2011) แตมี่ผลกระทบทีFชดัเจนตอ่ระบบนิเวศแหลง่นํ jา โดยเฉพาะอย่างยิFง
มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพื jนทีFชุ่มนํ jา รวมทั jงกีดขวางการสัญจรทางนํ jา ซึFงใน
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อนาคตอาจเกิดปัญหาไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของพืชดังกล่าวได้เช่นเดียวกับปัญหา
ผกัตบชวาในปัจจบุนั 

วิธีการควบคมุจอกหหูนยูกัษ์นอกเหนือจากการควบคมุด้วยวิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพแล้ว
การควบคมุด้วยวิธีทางกายภาพ โดยการนําจอกหูหนูยกัษ์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาเป็นอาหารสตัว์นํ jา
เป็นอีกทางเลือกหนึFงทีFมีความเป็นไปได้ในการควบคุมจอกหูหนูยักษ์ เนืFองจากมีระดบัโปรตีน 15.2% 
(Moozhiyil and Pallauf, 1986) และมีการนํามาทดลองเป็นอาหารปลานิล พบวา่ปลานิลบริโภคจอกหหูนู
ยกัษ์สดจํานวนมาก แต่ได้ประโยชน์ทางโภชนาการเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าจอกหูหนูยกัษ์สดมีปริมาณ
ความชื jนและใยอาหารสงูก็ตาม อย่างไรก็ตามปลานิลก็ส่งผลให้มวลชีวภาพของจอกหหูนยูกัษ์ลดลงได้ 
(McIntosh et al., 2003) และมีการทดลองผสมในสูตรอาหารเลี jยงไก่พื jนเมืองลูกผสม จอกหูหนูยักษ์
สามารถนํามาใช้ร่วมกับอาหารของสตัว์ปีกได้ดีขึ jน เมืFอมีการปรับปริมาณจอกหูหนูยกัษ์เพิFมขึ jนในสตูร
อาหาร (Ma'rifa et al., 2013) นอกจากนี jอาจจะเป็นตวัช่วยให้เกษตรกรทีFเพาะเลี jยงปลากินพืช สามารถ
ลดต้นทุนจากการซื jอปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารได้ เป็นทีFมาของการศึกษาครั jงนี jซึFงมี
วตัถปุระสงค์ในการศกึษาทดลองหาสดัสว่นทีFเหมาะสมของจอกหหูนยูกัษ์เพืFอใช้เป็นแหลง่ทดแทนโปรตีน
จากปลาป่นในอาหารปลากินพืช โดยใช้ทดลองเลี jยงปลานิลในกระชงัเลี jยงปลา บริเวณแม่นํ jาแม่กลอง  
จ.กาญจนบรีุ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
วธีิการศกึษา  

การเตรียมกระชงั 
นํากระชงัเลี jยงปลา ขนาด 1×1×1.5 เมตร จํานวน 15 กระชงัวางเรียงเป็นแถวในแม่นํ jาแม่กลอง 

โดยวางกระชงัให้จมอยูใ่นนํ jาเพียง 1.3 เมตร โดยมีสว่นทีFโผลพ้่นนํ jาประมาณ 20 เซนตเิมตร 
 การเตรียมอาหารปลา 

ส่วนประกอบของอาหารปลาทีFนํามาใช้ทดลองเลี jยงปลานิล ได้แก่ ปลาป่น กากถัFวเหลือง รํา
ละเอียด มนัสําปะหลงั นํ jามนัพืช ไดแคลเซียมฟอสเฟต 30% วิตามินและแร่ธาต ุ(เกรียงไกร และคณะ, 
2554) (Table 1) และเก็บตวัอย่างจอกหหูนยูกัษ์จากอ่างเก็บนํ jากดุลิงง้อ จงัหวดัอดุรธานี ซึFงเป็นพื jนทีFทีFมี
การระบาดของจอกหหูนยูกัษ์ โดยใช้ทกุสว่นของจอกหหูนยูกัษ์ทั jงราก ใบและลําต้นทั jง 3 ระยะ ระยะทีF 1 
ใบมีขนาดเลก็ ลกัษณะแบนเป็นรูปไข ่ความกว้างไมเ่กิน 1.5 เซนติเมตร ระยะทีF 2 ใบมีลกัษณะคล้ายถ้วย
ขนาดเล็ก พื jนผิวใบด้านล่างจะติดกบัผิวนํ jา ความกว้างประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร และระยะทีF 3 เป็น
ระยะทีFเจริญเติบโตเต็มทีF ใบจะมีขนาดใหญ่พับขึ jนเหนือผิวนํ jาเรียงกันแน่นเป็นชั jนหนาประมาณ 60 
มิลลิเมตร พร้อมกับไรโซมทีFลอยตัวอยู่ในนํ jา (Knutson and Mukherjee, 2011; Oosterhout, 2006) 
นํามาตากให้แห้ง จากนั jนนําไปบดให้ละเอียดให้มีขนาดประมาณ 0.5 มิลลิเมตร คํานวณสตูรอาหารปลา
ด้วยวิธี Pearson’s square (Wagner and Stanton, 2012) และแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 5 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซํ jา ในแต่ละชุดการทดลอง จะมีการให้อาหารปลาในสดัส่วนทีFแตกต่างกนั ดงันี j อาหาร
สตูร 1 (Formula 1) สดัสว่นปลาป่น 100% : จอกหหูนยูกัษ์ 0% (ชดุควบคมุ), อาหารสตูร 2 (Formula 2) 
สดัส่วนปลาป่น 75% : จอกหหูนยูกัษ์ 25%, อาหารสตูร 3 (Formula 3) สดัส่วนปลาป่น 50% : จอกหหูนู
ยักษ์ 50%, อาหารสูตร 4 (Formula 4) สัดส่วนปลาป่น 25% : จอกหูหนูยักษ์ 75%, อาหารสูตร 5 
(Formula 5) สดัสว่นปลาป่น 0% : จอกหหูนยูกัษ์ 100% 
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Table 1 Experimental diet formula of tilapia 
Composition %Protein/ 

100 kg. 

Ingredients in food 100 kg. 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 Formula 4 Formula 5 

(kg.) (kg.) (kg.) (kg.) (kg.) 

Fish meal 60.36 15.82 11.87 7.91 3.96 0 
Giant salvinia 6.56 0 3.93 7.89 11.84 15.8 
Soybean 42.49 15.82 15.82 15.82 15.82 15.82 

Rice bran 8.23 30.94 30.94 30.94 30.94 30.94 
Rice oil 17.21 30.94 30.94 30.94 30.94 30.94 
Palm oil 0 4 4 4 4 4 

Dicalcium 
Phosphate 30% 

0 2 2 2 2 2 

Vitamins and 

Minerals (premix) 

0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Total (kg.) - 100 100 100 100 100 

 
การผสมอาหารปลา 
ทําการผลิตอาหารและวิเคราะห์คณุค่าทางอาหารของอาหารปลาแต่ละสตูร จากศนูย์พฒันา

เทคโนโลยีอาหารสตัว์นํ jา คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยนําจอกหหูนยูกัษ์ทีFตากแห้งและ
บดละเอียดแล้ว ผสมกบัวตัถดุิบอืFน ๆ ด้วยเครืFองผสมอาหาร และอดัให้เป็นเม็ดด้วยเครืFองอดัเม็ดลอยนํ jา 
จากนั jนนําไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ดังนี j วิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยวิธี Kjeldahl Method 
วิเคราะห์ปริมาณความชื jนโดยวิธี Loss on Drying (Moisture) for Feeds วิเคราะห์ปริมาณไขมนัโดยวิธี 
Ether Extract วิเคราะห์ปริมาณเถ้าโดยวิธี Muffle furnace combustion และวิเคราะห์ปริมาณเยืFอใยใช้
วธีิ Fitted Glass Crucible Method 

อตัราการใหอ้าหารปลา 
ในการทดลองนี jกําหนดอัตราการให้อาหารปลานิลเป็น 4% ของนํ jาหนักตัว (นฤชยา, 2553;  

ศกัดิ¢ชยั, 2536) และมีการปรับปริมาณอาหารให้พอดีกบัความต้องการอาหารของปลาทกุ ๆ 30 วนั โดยมี
การจดบนัทกึปริมาณอาหารทีFให้ในแตล่ะครั jง และปริมาณทีFเหลือจากการกินของปลา หลงัจากให้อาหาร
ปลาไปแล้ว 30 นาที โดยนําอาหารทีFเหลือมาลบกบัอาหารทีFกําหนดตาม %นํ jาหนกัของปลาในแตล่ะเดือน
จะได้ปริมาณอาหารทีFปลากินในแตล่ะวนั 
 ความถีJในการใหอ้าหารปลา 
 ให้อาหารปลาตามสตูรอาหารทีFกําหนดไว้วนัละ 2 ครั jง เช้า (09.00 น.) และเยน็ (16.00 น.)  
 การเตรียมปลาทดลอง 
 ปลาทีFใช้ในการทดลองคดัเลือกจากชนิดพนัธุ์ปลาเศรษฐกิจของไทยทีFกินพืชเป็นอาหาร ได้แก่ 
ปลานิล (O. niloticus) โดยไมจํ่ากดัเพศ ขนาดประมาณ 161±14 กรัมตอ่ตวั โดยแตล่ะกระชงัมีการปลอ่ย
ปลานิล จํานวน 30 ตวั รวมทั jงสิ jน 450 ตวั เริFมแรกให้อาหารปลาตามสตูรอาหารทีFกําหนดไว้เป็นเวลา 1 
สปัดาห์ เพืFอให้ปลาปรับตวักบัสภาพแวดล้อมก่อนทําการบนัทกึผล 

การชัJงนํPาหนกัและวดัความยาวของปลานิล 
ทําการจดบนัทกึข้อมลูการนํ jาหนกัเฉลีFยและความยาวของปลาแตล่ะกระชงัทกุ ๆ 30 วนั โดยชัFง

นํ jาหนกัปลาแต่ละกระชงัและสุ่มวดัความยาวปลากระชงัละ 10 ตวั โดยวดัความยาวมาตรฐานของปลา 
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(Standard length) จากปลายสุดทางด้านหัวคือจะงอยปากจนถึงเส้นฐานครีบหางหรือปลายสุดของ
กระดกู hypural plate (จินดา, 2506) 
 เตรียมการวดัคณุภาพนํPา 
วดัคุณภาพนํ jาทุก ๆ สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครั jง ทีFระดบัความลึกต่างกัน 2 ระดบั คือ ระดบัผิวนํ jา และ
ระดับกลางนํ jา แล้วนํามาหาค่าเฉลีFย โดยมีพารามิเตอร์ทีFตรวจวัดคุณภาพนํ jาในพื jนทีFศึกษา ได้แก่ 
ออกซิเจนละลายนํ jา (Dissolved oxygen: DO) ใช้เครืFองวดัค่า DO YSI 52 ความเป็นกรดด่าง (pH) ใช้
เครืFองวดัคา่ pH SevenGo อณุหภมูิของนํ jา (Temperature) ใช้เครืFองวดัคา่ pH SevenGo และความโปร่ง
แสง (Transparency) ใช้ Secchi Disc ส่วนพารามิเตอร์ทีFตรวจวดัคุณภาพนํ jาในห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ 
ความกระด้างของนํ jา (Hardness) ตรวจวดัด้วยวิธีไตเตรทด้วยอีดีทีเอ ความเป็นดา่ง (Alkalinity) ตรวจวดั
ด้วยวิ ธีการไตเตรทด้วยกรดแก่  ค่าแอมโมเนีย (Ammonia)  ตรวจวัดด้วยวิ ธี เนสเลอร์ไรเซชัน 
(nesslerization method) และปริมาณออกซิเจนทีFจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ jา 
(Biological oxygen demand: BOD) ตรวจวดัด้วยวิธีโดยตรง (direct method) 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา/สถิติทีJใชใ้นการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
1) คํานวณหาคา่เฉลีFยนํ jาหนกัของปลาเมืFอสิ jนสดุการทดลอง 
2) คํานวณหาคา่เฉลีFยความยาวของปลาเมืFอสิ jนสดุการทดลอง 
3) คํานวณอตัราการเจริญเตบิโต (Absolute growth rate: AGR) 
    AGR = (นํ jาหนกัปลาสดุท้าย - นํ jาหนกัปลาเริFมต้น)/ระยะเวลาการทดลอง (วนั) 

4) คํานวณอตัราการเจริญเตบิโตจําเพาะ (Specific growth rate: SGR (%) ตอ่วนั) 
    SGR = [(ln นํ jาหนกัปลาสดุท้าย - ln นํ jาหนกัปลาเริFมต้น)/ระยะเวลาการทดลอง (วนั)]*100 
5) คํานวณอตัราการรอด (Survival rate: SR (%))  
    SR = (จํานวนปลาทีFเหลอืเมืFอสิ jนสดุการทดลอง/จํานวนปลาเมืFอเริFมการทดลอง)*100  
6) คํานวณอตัราการแลกเนื jอ (Feed conversion ratio: FCR)  
    FCR = นํ jาหนกัอาหารทีFปลากินทั jงหมด (กก.)/นํ jาหนกัปลาทีFจบัได้ทั jงหมด (กก.) 
7) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาหารปลาแต่ละสตูรกบันํ jาหนกัและความยาวของปลานิลทีF

     ระดบันยัสาํคญั ©.©ª ด้วยวิธี One-Way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS 
  8) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาหารปลาแต่ละสตูรกบัการเจริญเติบโตของปลานิลทีFระดบั
     นยัสาํคญั ©.©ª ด้วยวิธี One-Way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS 
  9) วเิคราะห์ต้นทนุการผลติและจดุคุ้มทนุในการเลี jยงปลานิล  
         ต้นทนุการผลติ = ต้นทนุผนัแปร + ต้นทนุคงทีF  

    จดุคุ้มทนุ = ต้นทนุการผลติทั jงหมด/ผลผลติปลาทีFได้เมืFอสิ jนสดุการทดลอง  
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 ผลการวิเคราะห์คณุค่าทางอาหารปลาทดลอง 
  คณุค่าทางอาหารของจอกหูหนูยกัษ์ 
  ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของจอกหูหนูยักษ์ตากแห้ง พบว่า คุณค่าทางอาหารของ
จอกหหูนยูกัษ์มีระดบัโปรตีนดงัตาราง (Table 2) 
 
Teble 2 Proximate composition of giant salvinia 

Proximate 
analyses 

Protein  
(%) 

Lipid  
(%) 

Fiber  
(%) 

Ash  
(%) 

Moisture 
(%) 

Carbohydrate 
(%) 

Giant salvinia 6.56 2.34 33.07 40.09 14.41 3.53 
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 ผลการวิเคราะห์คณุค่าทางอาหารของอาหารปลาทดลอง 
  ผลการวิเคราะห์คณุคา่ทางอาหารของอาหารปลาทดลองพบวา่ อาหารสตูรทีF 1 (สตูรควบคมุ) มี
ระดบัโปรตีน เถ้า และความชื jนมากกว่าสตูรอืFน ๆ เนืFองจากมีปริมาณของโปรตีนจากปลาป่นมากทีFสดุ 
และเมืFอผสมจอกหูหนูยักษ์มากขึ jนระดับโปรตีนจากปลาป่นจะลดน้อยลง แต่มีระดับเยืFอใย (กาก) 
มากกวา่สตูรอาหารทีFไมมี่สว่นผสมของจอกหหูนยูกัษ์ (Table 3)  
 
Table 3 Proximate composition of tilapia experimental feed. 

Formula/ 

Proximate 
analyses 

Protein 

(%) 

Lipid  

(%) 

Fiber  

(%) 

Ash  

(%) 

Moisture 

(%) 

Carbohydrate 

(%) 

Total 

(%) 

1 26.4 3.9 4.4 8.3 8.1 48.9 100 
2 24.4 3.8 4.6 8.3 7.8 51.1 100 
3 23.4 3.7 8.6 8.2 6.8 49.4 100 

4 21.4 3.9 7.3 8.1 7.2 52.1 100 
5 17.3 5.5 7.0 7.7 7.7 54.8 100 

  
 การเจริญเติบโตของปลานิล 

นํPาหนกัและความยาวเฉลีJยของปลานิล 
    ผลการทดลองเลี jยงปลานิลด้วยสตูรอาหารทีFแตกตา่งกนั ได้ผลการทดลองนํ jาหนกัและความยาว
เฉลีFยของปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารปลาสตูรทีF 1 มีนํ jาหนกัและความยาวเพิFมขึ jนมากกว่าปลานิลทีFเลี jยง
ด้วยสตูรอาหารอืFน ๆ รองลงมา คือ อาหารปลาสตูรทีF 2 และอาหารปลาสตูรทีF 5 ตามลําดบั (Table 4)เมืFอทํา
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบันํ jาหนักของปลานิลจากการทดลองเลี jยงด้วยสตูรอาหารต่าง ๆ 
พบว่า การเลี jยงปลานิลด้วยสตูรอาหารปลาทีFมีสดัส่วนโปรตีนจากจอกหูหนูยกัษ์แตกต่างกนั มีผลทําให้
นํ jาหนกัของปลานิลมีความแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) อาหารปลาสตูร
ทีF 1 และ 2 มีนํ jาหนกัเมืFอสิ jนสดุการทดลองไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างจากอาหารปลาสตูรทีF 3, 4, 5 และ
อาหารปลาสตูรทีF 1 มีความยาวเฉลีFยของปลานิลเมืFอสิ jนสดุการทดลองแตกตา่งกบัอาหารสตูรอืFน ๆ  
 
Table 4 Average weight and length of tilapia with different feed for 3 months 

Formula Weight (g./fish) 
(mean ± SD) 

length (cm./fish) 
(mean ± SD) 

1 472.8±23.9a 27.8±1.2a 

2 445.3±51.3a 25.5±0.6b 
3 348.5±29.2b 24.3±0.3b 
4 365.5±9.0b 24.3±0.6b 

5 384.4±14.3b 24.5±0.5b 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั jงแสดงวา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(p>0.05) 

 
 อตัราการเจริญเติบโตของปลานิล 
     ผลการวิเคราะห์อตัราการเจริญเติบโตของปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารปลา (Table 5) พบวา่อตัรา
การเจริญเติบโตของปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารปลาสตูรทีF 1 พบวา่ ปลานิลมีอตัราการเจริญเติบโตได้ดีกวา่
ปลานิลทีFเลี jยงด้วยสตูรอาหารอืFน ๆ เนืFองจากการทดแทนจอกหหูนยูกัษ์ระดบัทีFสงูขึ jนในอาหารปลาจะมี
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ผลต่อการย่อยอาหารของปลา ทําให้ความสามารถในการย่อยอาหารและอตัราการเจริญเติบโตลดลง 
เนืFองจากในอาหารปลาสตูรทีF 1 มีโปรตีนจากสตัว์มากกว่าสตูรอืFน ๆ เพราะปลาจะสามารถใช้ประโยชน์
จากโปรตีนทีFมาจากสตัว์ได้ดีกว่าทีFมาจากพืช และในจอกหหูนยูกัษ์จะมีคาร์โบไฮเดรตจากพืชอยู่มาก ใน
รูปของเซลลโูลสทําให้ การย่อยเซลลโูลสซึFงต้องอาศยัจลุินทรีย์ในลําไส้ช่วยหลัFงเซลลเูลสออกมาช่วยย่อย
ได้ (ธนาภรณ์, 2557) ทําให้ใช้พลงังานมากขึ jน อตัราการเจริญเติบโตของปลานิลจงึลดลงด้วย สอดคล้อง
กบังานวิจยัของอนรัุกษ์ และคณะ (2555) เมืFอเพิFมระดบัแหนแดงในอาหารปลาจะมีผลต่อความสามารถ
ในการยอ่ยอาหารและอตัราการเจริญเตบิโตของปลาลดลง 
 อตัราการรอดของปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารปลาสตูรทีF 1 มีอตัราการรอดสงูทีFสดุ ซึFงสงัเกตได้วา่
การตายของปลาอาจเนืFองจากบอบชํ jาจากการจับปลามาชัFงนํ jาหนักและวดัความยาวในช่วงทีFเริFมการ
ทดลอง หลงัจากนั jนจึงเปลีFยนมาใช้ยาสลบทีFทําจากนํ jามันกานพลูแทนเพืFอไม่ให้ปลาเกิดการบอบชํ jา 
หลงัจากใช้วิธีนี jสงัเกตได้วา่ปลาตายลดลง จํานวนปลาเริFมคงทีFจนถึงสิ jนสดุการทดลอง และอตัราการรอด
ของปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารสตูรทีF 1 ยงัคงสงูทีFสดุเหมือนเดมิ 
 อตัราการแลกเนื jอของปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารปลาสตูรทีF 1 และ 2 มีอตัราการเปลีFยนอาหาร
เป็นเนื jอมากกว่าสตูรอืFน ๆ เนืFองจากมีระดบัโปรตีนในอาหารปลาสงูทีFสดุ อาหารปลาทีFมีส่วนผสมของ
จอกหหูนยูกัษ์ทีFเพิFมมากขึ jนทําให้อาหารแตกตวัได้ง่าย เกิดการสญูเสียอาหารได้เร็วกว่าอาหารปลาสตูร
อืFน ๆ นอกจากนี jยงัมีปริมาณเยืFอใย (กาก) สงูกว่าอาหารปลาสตูรทีF 1 และ 2 ทําให้ปลาย่อยอาหารได้ช้า
กวา่ เชน่เดียวกบังานวิจยัของศภุสทิธิ¢ (2544) ทีFใช้ผกัตบชวาผสมอาหารปลาในสดัสว่นทีFมากขึ jน จะทําให้
ปลาแรดมีอตัราการแลกเนื jอตํFา เมืFอเทียบกบัอาหารปลาทีFมีสดัสว่นผกัตบชวาน้อย 
 
Table 5 Growth and feed efficiency of tilapia fed with different feeds for 3 months 
 
Formula 

Absolute growth rate  
(g/day) 

Specific growth rate  
(%/day) 

Survival rate (%) Feed conversion ratio 

 (mean ± SD) 

1 3.34±0.4a 1.12±5.3a 93.33±11.5a 1.87±0.1a 
2 3.09±0.6a 1.09±11.2a 88.89±6.9a 1.89±0.2a 
3 2.16±0.3b 0.91±8.6a 74.44±21.4a 2.33±0.1b 

4 2.29±0.2b 0.92±2.5a 68.89±23.4a 2.16±0.2b 

5 2.54±0.1b 1.01±3.7a 77.78±13.5a 2.15±0.1b 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั jงแสดงวา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(p>0.05) 
 

คณุภาพนํPาในกระชงัเลีPยงปลานิล 
  ผลการวิเคราะห์คณุภาพนํ jาทีFเก็บตวัอย่าง 1 ครั jงต่อสปัดาห์ รวมทั jงสิ jน 12 สปัดาห์ (Table 6) 
พบวา่ในกระชงัเลี jยงด้วยอาหารทกุกระชงัมีคา่คณุภาพนํ jาทีFอยู่ในเกณฑ์ทีFเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี jยง
สตัว์นํ jา (นฤมล, 2559; นฤมล, 2550; มินตรา และภัทรพล, ม.ป.ป.; บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน), 
ม.ป.ป.; Agbo, 2008) 
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Table 6 Water quality in the experiment of tilapia fed with different feeds for 12 weeks 
Formula/ 

Parameter 

DO  

(mg/L) 

pH  Temperature 

(ºC) 

Transparency 

(cm.) 

BOD  

(mg/L) 

Hardness 

(mg/L) 

Alkalinity 

(mg/L) 

Ammonia 

(mg/L) 

 mean ± SD (min-max) 

1 9.22±2.25 

(4.70-

12.85) 

7.33±0.45 

(6.61-

8.05) 

27.74±0.58 

(26.97-28.98) 

59.17±11.82 

(50.00-85.00) 

0.90±0.44 

(0.22-1.37) 

97.22±14.29 

(82.7-130.7) 

118±26.85 

(91-184) 

0.00423±0.0012 

(0.00058-0.0047) 

2 9.34±2.20 

(4.62-

12.10) 

7.38±0.37 

(6.82-

7.96) 

27.75±0.60 

(27.00-29.02) 

59.22±12.85 

(50.00-88.33) 

1.00±0.76 

(0.23-2.30) 

96.78±20.70 

(68.7-145.3) 

117±27.15 

(93-187) 

0.00420±0.0012 

(0.00071-

0.00528) 

3 9.29±2.18 

(4.54-

11.33) 

7.43±0.42 

(6.30-

7.95) 

27.78±0.58 

(27.10-28.93) 

59.58±11.64 

(50.00-88.33) 

0.66±0.44 

(0.20-0.85) 

93.61±19.19 

(58.7-134) 

120±28.32 

(92-189) 

0.00405±0.0012 

(0.00311-

0.00497) 

4 9.15±2.16 

(4.67-

11.25) 

7.56±0.17 

(7.247.93) 

27.80±0.58 

(27.13-28.98) 

58.14±10.37 

(46.67-83.33) 

0.72±0.44 

(0.23-1.45) 

94.22±15.14 

(69.3-132.7) 

121±32.92 

(91-189) 

0.00417±0.0011 

(0.00084-

0.00489) 

5 9.18±2.20 

(4.72-

11.15) 

7.53±0.32 

(6.67-

8.03) 

27.77±0.58 

(27.05-28.95) 

57.78±10.27 

(45.00-85.00) 

0.83±0.54 

(0.17-1.42) 

89.94±24.21 

(32.7-137.3) 

121±31.13 

(90-185) 

0.00409±0.0012 

(0.00071-

0.00482) 

     
ผลวิเคราะห์ตน้ทนุการผลิตและจดุคุม้ทนุในการเลีPยงปลานิล 

 ต้นทนุการผลติในการเลี jยงปลานิลด้วยอาหารปลาสตูรทีF 2 ใกล้เคียงกบัอาหารปลาสตูรทีF 1 (ชดุ
ควบคมุ) มากทีFสดุ แตมี่คา่ต้นทนุการผลติทั jงหมดมากกวา่อาหารปลาสตูรทีF 1 เนืFองจากอาหารปลาสตูรทีF 
2 มีค่าแรงงานในการบดจอกหหูนยูกัษ์ และมีผลผลิตปลาสงูขึ jน สง่ผลให้ปริมาณอาหารทีFปลากินสงูตาม
ไปด้วย จงึทําให้มีต้นทนุผนัแปรมากกวา่สตูรอืFน และมีจดุคุ้มทนุราคาขายตํFากวา่อาหารปลาสตูรทีF 3, 4, 5 
ทีFมีส่วนผสมของจอกหหูนยูกัษ์ 50% 75% และ 100% เนืFองจากอาหารปลาสตูรทีF 2 มีระดบัโปรตีนรวม 
24.4% รองจากชุดควบคุม จึงสรุปได้ว่าสูตรอาหารทีFมีส่วนผสมของจอกหูหนูยักษ์เพียง 25% มีความ
เหมาะสมในการนํามาเลี jยงปลานิลมากทีFสดุ (Table 7) 
 
Table 7 Cost and Break-even Point of tilapia experimental feeds 

Cost Formula 

1 2 3 4 5 

Variable Cost           

Cost of fish (baht)/90 individual/cage 450 450 450 450 450 

Cost of fish feed (baht)/Quantity of feed (kg.) 3,032 2,666 2,044 1,783 2,028 

Cost of grind giant salvinia (baht)/day 0 500 500 500 500 

Opportunity cost* (baht) 48.75 50.63 41.92 38.27 41.69 

Total Variable Cost (1) 3,531 3,667 3,036 2,772 3,020 
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Cost Formula 

1 2 3 4 5 

Fixed Cost 
     

Depreciation** (baht/2 years) 675 675 675 675 675 

Opportunity cost* (baht) 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 

Total Fixed Cost (2) 684.45 684.45 684.45 684.45 684.45 

Total cost (1)+(2) = (3) 4,217 4,352 3,721 3,456 3,704 

Mean final weight (g./fish) (4) 472.78 445.33 348.49 365.48 384.38 

Number of fish (individual/formula) (5) 84 80 67 62 70 

Average fish weight at the end  
(kg./formula) (4)×(5) = (6) 

39.71 35.63 23.35 22.66 26.91 

Break-even Point (baht/kg.)  
(3)/(6) = (7) 

106.15 122.14 159.35 152.53 137.66 

หมายเหตุ 
   *คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุ = คา่เสยีโอกาสในการนําเงินทนุไปประกอบกิจการอืFน ๆ โดยคํานวณจากอตัราดอกเบี jย
เงินฝากประจํา 12 เดือนร้อยละ 1.40 ตอ่ปี ของธนาคารเพืFอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2559 

** คา่เสืFอมราคาอปุกรณ์ตอ่ปี = ราคากระชงั/อายกุารใช้งาน 2 ปี (กระชงัเลี jยงปลา จํานวน 15 กระชงั กระชงัละ 
450 มีอายกุารใช้งานประมาณ 2 ปี) 
 
สรุป 
 สดัส่วนของจอกหูหนูยักษ์ 25% เหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งทดแทนโปรตีนจากปลาป่นใน
อาหารปลากินพืช ซึFงส่งผลให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกบัปลานิลทีFเลี jยงด้วยอาหารปลาสตูร
ควบคมุ และมีต้นทนุการผลิตอาหารปลาทีFเหมาะสมสําหรับการเลี jยงปลานิลมากทีFสดุ ถึงแม้จะมีต้นทนุ
การผลิตมากทีFสดุ แตไ่ด้จดุคุ้มทนุของการขายได้ถกูกวา่สตูรทีF 3, 4 และ 5 เนืFองจากมีผลผลิตของปลานิล
ใกล้เคียงกบัสตูรควบคมุมากทีFสดุ 
 
คาํขอบคุณ 
 ขอขอบพระคณุอาจารย์ทีFปรึกษาหลกั อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช และอาจารย์ทีFปรึกษา
ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง อรุณเลิศอารีย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ชูแวว ทีFได้ช่วยให้
คําปรึกษาและคําแนะนําทําให้งานวจิยันี jสาํเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ สนับสนุนทุนวิจัย ได้แก่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้ารําไพพรรณี สมาคมศิษย์เก่าคณะสิFงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และสมาคมศษิย์เก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยครั kงนี kมีวตัถุประสงค์เพืqอพฒันาผลิตภัณฑ์เครืqองดืqมนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq เสริมสารให้
ความหวานทีqเหมาะสม รวมถึงการศึกษาคณุภาพทางกายภาพ เคมีและปริมาณของสารออกฤทธิ�ทาง
ชีวภาพ โดยสารให้ความหวานทีqใช้ในการทดลองได้แก่ นํ kาตาลทราย หญ้าหวาน และ ซูคราโลส ในระดบั
ความเข้มข้นร้อยละ 0.012 นํ kาหนกัโดยปริมาตร และ 0.014 นํ kาหนกัโดยปริมาตรของปริมาณนํ kาซาวข้าว
ไรซ์เบอรีq  จากการทดลองพบว่าการใช้สารให้ความหวานซูคราโลสทดแทนนํ kาตาลทราย ในระดบัความ
เข้มข้นร้อยละ 0.014 นํ kาหนกัโดยปริมาตรของปริมาณนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq ได้รับคะแนนความชอบสงูกวา่
สูตรอืqนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) ซึ qงสตูรนี kมีปริมาณสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพ ได้แก่ 
ปริมาณแอนโทไซยานิน ฟีนอลิกรวม และสารต้านอนุมลูอิสระ เท่ากับ 2.872 mg/L, 5.092 mg Gallic 
eq./100g, 8.033 mg Trolox eq./g, 2.324 mg Trolox eq./g ตามลําดบั จากผลการทดลองได้เป็นข้อมลู
ทีqแสดงว่าในนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqมีสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพทีqมีประโยชน์ ซึqงจะเป็นแนวทางการพฒันา
เครืqองดืqมเพืqอสขุภาพตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq, สารให้ความหวาน, สารออกฤทธิ�ทางชีวภาพ  
 

Abstract 
 The objective of this research was to develop the rinsing riceberry drinking product with 
different sweeteners added, as well as the physical, chemical and bio-active compounds of the 
product were evaluated. Sugar (sucrose), stevia and sucralose were added into rinsing riceberry 
water as concentrations of 0.012% (w/v) and 0.014% (w/v). The results showed that Rinsing 
Riceberry Drink with 0.014% (w/v) sucralose added had significantly higher score in the overall 
product acceptability than others (p ≤ 0.05), with a bioactive substances of anthocyanin, 
phenolic and antioxidant at 2.872 mg / L, 5.092 mg Gallic eq./100g, 8.033 mg Trolox eq./g, and 
2.324 mg Trolox eq./g, respectively. According to the experimental results, it was shown that 
rinsing riceberry water has contained bio-active compounds which may be beneficial for further 
healthy drinking product development. 
Keywords: washing riceberry, sweeteners, bioactive compounds 
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บทนํา 
 นํ kาซาวข้าว เป็นของเหลือทิ kงทีqได้จากกระบวนการแปรรูปข้าวพร้อมบริโภค โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรม ในปัจจุบนัผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายในการบริโภค โดยเฉพาะใน
สภาวะทีqต้องเร่งรีบแข่งกบัเวลาในปัจจบุนั ทําให้อตุสาหกรรมเหลา่นี kต้องเพิqมกําลงัการผลิต สง่ผลให้ของ
เหลือทิ kง (Waste) มีปริมาณมากขึ kน เนืqองจากการล้างข้าวหรือซาวข้าวนั kน จะล้างโดยประมาณ � รอบตอ่
การหงุข้าว � ครั kง (งามชืqน, 2547) และยงัเป็นทีqทราบกนัดีวา่การซาวข้าวนั kนต้องใช้นํ kาในปริมาณมากกวา่ 
� เท่าของปริมาณข้าวทั kงหมด และ ปัจจุบนัคนไทยหนัมาบริโภคข้าวพนัธุ์ไรซ์เบอรีqมากขึ kน เนืqองจากมี
สารอาหาร เช่น สารต้านอนมุลูอิสระ สารแอนโทไซยานิน การซาวข้าวไรซ์เบอรีq นํ kาล้างทีqได้จะมีลกัษณะ
เป็นสีม่วง ซึqงมีรงควตัถุทีqเป็นสารสําคญัในนํ kาซาวข้าวทีqถูกชะล้างทิ kงไปโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้ผู้ วิจยั
สนใจทีqจะศกึษาประโยชน์ของนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq และทดลองพฒันาผลิตภณัฑ์เครืqองดืqมจากนํ kาซาวข้าว
นี k ทั kงนี kในผลิตภณัฑ์เครืqองดืqมหลายชนิดมีการเติมนํ kาตาลเพืqอให้เครืqองดืqมมีรสชาติทีqดีขึ kน ซึqงนํ kาตาลนี kเป็น
อีกหนึqงปัจจยัทีqสง่ผลตอ่สขุภาพของผู้บริโภค 
 ปัจจบุนัผู้บริโภคให้ความสนใจดแูลสขุภาพมากขึ kน โดยเฉพาะการดแูลเรืqองรูปร่างและนํ kาหนกั
ตวั การเลือกรับประทานอาหาร เครืqองดืqมทีqมีประโยชน์ต่อสขุภาพมากขึ kน ซึqงปัจจุบนัปัญหาโรคอ้วนมี
แนวโน้มทีqเพิqมขึ kน และสง่ผลให้มีปัญหาสขุภาพอืqนๆตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคหวัใจ เป็นต้นจากการ
สํารวจข้อมลูการบริโภคนํ kาตาลยงัพบวา่ ระหวา่งพ.ศ. ���� ถึง ���� คนไทยมีการบริโภคนํ kาตาลเพิqมขึ kน
อย่างรวดเร็ว จาก � .� กิโลกรัมต่อปี เพิqมเป็น ��.  กิโลกรัมต่อปี และยงัมีแนวโน้มเพิqมขึ kน (สํานกังาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ kาตาล, ���¡) โดยพบว่านํ kาตาลทีqใช้อตุสาหกรรม เครืqองดืqมมียอดจําหน่ายสงู
กวา่อตุสาหกรรมอืqนๆ เครืqองดืqมเป็นสินค้าทีqมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ปัจจบุนัมีการพฒันาเครืqองดืqม
ใช้สารให้ความหวาน ทีqไม่มีคณุค่าทางโภชนาการ (พิชญานิน และ ปณุฑริกา, 2558) มาใช้ปรุงแต่งรส
หวานทดแทนนํ kาตาลมากขึ kน เช่น ในนํ kาอดัลม นํ kาผลไม้ต่างๆ เนืqองจากกลุ่มนี kเป็นสารให้ความหวานทีq
ไมใ่ห้พลงังาน จงึสามารถควบคมุพลงังาน ทีqได้รับโดยไมมี่ผลตอ่ระดบันํ kาตาลในเลือด จงึใช้ได้กบัผู้ ทีqมีนํ kา
หนักเกิน ผู้ ป่วยโรคอ้วน โรคเบาหวาน (วรรณมงคล, 2551) หญ้าหวานและซูคราโลสเป็นสารให้ความ
หวานทีqไมใ่ห้พลงังาน เริqมนํามาใช้กบัอตุสาหกรรมเครืqองดืqมมากขึ kน 
 ดงันั kนในงานวิจยัครั kงนี kจึงมุ่งทีqจะพฒันาผลิตภณัฑ์เครืqองดืqมนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqทีqเสริมสารให้
ความหวานในปริมาณทีqเหมาะสมและผู้บริโภคให้การยอมรับ รวมถงึการศกึษาคณุภาพทางกายภาพ เคมี
และปริมาณของสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพของผลติภณัฑ์ 
 
วธีิการศกึษา  

การเตรียมนํ+าซาวขา้วไรซ์เบอรี4 
 นําข้าวไรซ์เบอรีq  ทีqได้จากกลุ่มเกษตรกรซึqงปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ของชุมชนหนองเสือในพื kนทีq
จงัหวดัปทุมธานี มาทําความสะอาดโดยการคดัแยกสิqงแปลกปลอมและเมล็ดข้าวทีqมีสีขาวออกรวมถึง
เมลด็ข้าวไรซ์เบอรีqทีqมีลกัษณะแตกหรือหกัออก จากนั kนนําข้าวไรซ์เบอรีqไปแช่ในนํ kาสะอาดเป็นเวลานาน � 
ชัqวโมง โดยใช้อตัราส่วนของนํ kาต่อปริมาณข้าวไรซ์เบอรีqอยู่ทีq � : 2 จากนั kนทําการซาวข้าว และเทนํ kาซาว
ข้าวไรซ์เบอรีqทีqได้ผา่นกรวยกรอง จงึได้นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqและนําไปพฒันาเป็นเครืqองดืqมในข้อทีq � ตอ่ไป 
 การศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์นํ+าซาวขา้วไรซ์เบอรี4เสริมสารใหค้วามหวาน 
 นํานํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqทีqเตรียมได้ในข้อ 1. มาศึกษาการเพิqมความหวาน โดยการหาปริมาณทีq
เหมาะสมของนํ kาตาลทรายและสารทดแทนความหวาน � ชนิด คือ สารสกดัจากหญ้าหวานและซูคราโลส 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely Randomized Design (CRD) โดยศกึษา � ปัจจยั 
ปัจจยัละ � ระดบั ดงันี k 
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 (�) นํ kาตาลทราย   ทีqร้อยละ �.��� และ �.��� โดยนํ kาหนกั  
(�) สารสกดัจากหญ้าหวาน   ทีqร้อยละ �.��� และ �.��� โดยนํ kาหนกั 
(�) ซคูราโลส   ทีqร้อยละ �.��� และ �.��� โดยนํ kาหนกั 
 
ทําการผสมนํ kาข้าวไรซ์เบอรีqและสารให้ความหวาน และพาสเจอไรซ์ทีqอุณหภูมิ £�.  – £�.£ 

องศาเซลเซียส บรรจนํุ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqลงในขวดแก้วทีqผา่นการฆา่เชื kอ จากนั kนนําไปเก็บรักษาไว้ในตู้ เยน็
เพืqอการทดสอบทางประสาทสมัผสัและการวิเคราะห์คณุภาพตอ่ไป 
 การวิเคราะห์คณุภาพของผลิตภณัฑ์เครื4องดื4มนํ+าซาวขา้วไรซ์เบอรี4 

นําผลติภณัฑ์ทีqผลติได้ไปวดัคา่คณุภาพด้านตา่งๆ ดงันี k คณุภาพทางกายภาพ ได้แก่ วดัคา่ส ีโดย
ใช้เครืq อง Minolta Chroma meter รุ่น CX2428 แสดงผลเป็นค่า L* a* b* (L*= 93.55, a*=-1.06,  
b*= 1.43 ) ปริมาณของแข็งทีqละลายได้ทั kงหมด (Total soluble solids: TSS) วดัด้วยเครืqองรีเฟกโตมิเตอร์ 
(Refractometer) ยีqห้อ OEM รุ่น FG103/113 คณุภาพทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรดดา่ง โดยใช้เครืqอง pH 
meter (ยีqห้อ Sperscientific รุ่น Benchtopmeter860031) คณุภาพด้านสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพ ได้แก่ 
ปริมาณสารฟีนอลิกทั kงหมด ตามวิธีของ lqbal และคณะ (2005) กิจกรรมยบัยั kงสารต้านอนมุลูอิสระ (�,2 
diphenyl-1-picryhydrazyl scavenging activity) DPPH-  ตามวิธีของ lqbal และคณะ (2005) โดยใช้ 
Trolox เป็นสารมาตรฐาน การยบัยั kงสารต้านอนุมลูอิสระ (ABTS+) ตามวิธีของ Choi และคณะ (2007) 
และ ปริมาณแอนโธไซยานิน ด้วยวิธี pH differential  ทําตามวิธีของ Wrolstad และคณะ (2005)   
 การทดสอบความชอบและการยอมรับต่อผลิตภณัฑ์เครื4องดื4มนํ+าซาวข้าวไรซ์เบอรี4เสริมสารให้
ความหวาน 

นําผลิตภณัฑ์ทีqผลิตได้ไปศึกษาการยอมรับทางประสาทสมัผสัโดยผู้บริโภคทีqไม่ผ่านการฝึกฝน
จํานวน �� คน ด้วยวิธี ®-Point Hedonic Scale ตามวิธีของ Nunnapat และคณะ (����); รัชพล และ
คณะ (���¡); สธีุรา (���®) ตรวจสอบด้านลกัษณะปรากฎตอ่สายตา สี กลิqนข้าว กลิqนรสข้าว ความหวาน 
รสชาติรวมและการยอมรับโดยรวม ซึqง คะแนน ® หมายถึง ชอบมากทีqสดุ, คะแนน   หมายถึง ชอบมาก, 
คะแนน ¡ หมายถึง ชอบปานกลาง, คะแนน £ หมายถึง ชอบเลก็น้อย, คะแนน � หมายถึง เฉยๆ, คะแนน 
� หมายถึง ไม่ชอบเล็กน้อย, คะแนน � หมายถึง ไม่ชอบปานกลาง, คะแนน � หมายถึง ไม่ชอบมาก, 
คะแนน � หมายถงึ ไมช่อบมากทีqสดุ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 การทดลองทั kงหมดทํา � ซํ kา รายงานผลเป็นคา่เฉลีqย (Mean) ออกแบบการทดลองด้วยแผนการ
ทดลองแบบ �×� Factorial in Completely Randomized Design (CRD) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิต ิ(SPSS 16) Analysis of Variance (ANOVA) ทีqความเชืqอมัqนร้อยละ ®� (p≤0.05) 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์  
 ผลของการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภณัฑ์เครื4องดื4มนํ+าซาวข้าวไรซ์เบอรี4เสริมสารให้ความ
หวาน 
 เมืqอนําผลิตภณัฑ์เครืqองดืqมนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqทีqผ่านการเสริมสารให้ความหวานมาวิเคราะห์
คณุภาพ พบว่ามีค่าดงัแสดงในตารางทีq 1 เครืqองดืqมทีqได้จากนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqซึqงมีลกัษณะปรากฎ มีสี
ออกม่วงแดงเข้ม ทําให้มีค่าความสว่าง (L*) ตํqา อยู่ในช่วง �.�£-�.�  ทั kงนี kพบว่าปริมาณนํ kาตาลและสาร
ให้ความหวานทั kงสองชนิด ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความสว่าง (L*) โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั 
(p>0.05) คา่สีแดง (a*) อยูใ่นช่วง ®.��-�.�� และคา่สีนํ kาเงิน (b*) อยูใ่นช่วง �.��-�.�� ทั kงนี kปริมาณของ
นํ kาตาลและสารให้ความหวานทั kงสองชนิดมีผลต่อการเปลีqยนของสีแดงและสีนํ kาเงิน ซึqงมีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญั (p≤0.05) จากคา่ของความสวา่ง (L*) คา่สีแดง (a*) และคา่สีนํ kาเงิน (b*) แสดงวา่อยูใ่น
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เฉดสีม่วงแดง (ดวงกมล และคณะ, ����) เนืqองจากเครืqองดืqมนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqทีqผ่านการเสริมสารให้
ความหวานนั kนเป็นนํ kาสะอาดทีqใช้เพืqอทําการซาวแล้วนําเอานํ kาซาวมาทําผลิตภณัฑ์ ทําให้ค่าความเป็น
กรด-ดา่ง จงึมีคา่เป็นกลาง เทียบเท่ากบั นํ kาสะอาดทัqวไป ซึqงมีคา่อยู่ในช่วง £. �-¡.�� จากผลการทดลอง
พบว่าชนิดและปริมาณสารให้ความหวานมีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง เมืqอเติมนํ kาตาลทราย ทีqร้อยละ 
�.��� และ �.��� มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั ¡.�� และ £.®� ตามลําดบั ส่วนการเติมสารสกดัจาก
หญ้าหวาน ทีqร้อยละ �.��� และ �.��� มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง £.®� และ £. ¡ ตามลาํดบั และการเตมิซู
คราโลส ทีq ร้อยละ �.��� และ �.�.�� มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง £. � และ £.   ตามลําดบั เมืqอเติมสารให้
ความหวานทําให้มีค่าความเป็นกรดมากขึ kน (p≤0.05) และมีปริมาณของแข็งทีqละลายได้ทั kงหมดทีqเป็น
นํ kาตาลทีqละลายในเครืqองดืqม อยู่ทีq �.��-�.�� ๐Brix ซึqงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05)  
   
Table 1 Comparison of colour (L*, a*, b*), pH and total soluble solids in Riceberry-washed water 
Drink with different sweeteners added 

Sample 
Colour pH TSS ns 

L* ns a* b*  (๐Brix) 

Sugar 
0.012% 5.18±1.61 -2.41±0.26 b -1.43±1.23 c 7.03±0.01 a 1.00±0.00 
0.014% 5.11±0.49 5.73±1.21 a -1.42±0.07 c 6.95±0.02 b 1.25±0.00 

Stevia 
0.012% 4.85±1.58 4.81±0.89 a 4.20±0.60 a 6.92±0.01 c 1.20±0.00 
0.014% 4.46±0.75 2.45±0.63 a 3.72±1.35 a 6.87±0.02 d 1.00±0.00 

Sucralose 
0.012% 5.14±0.73 2.36±0.59 ab 1.10±0.46 b 6.85±0.01 e 1.00±0.00 
0.014% 4.85±2.07 9.34±2.26 ab 3.04±0.45 a 6.88±0.01 d 1.00±0.00 

a-c  means the vertical values are significantly different (p≤0.05). 
ns  means the vertical values are not significant difference (p>0.05). 
 
 จากเครืqองดืqมนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq ทีqผ่านการเสริมนํ kาตาลทรายและสารให้ความหวานทั kงสอง
ชนิดทีqความเข้มข้นต่างๆ เมืqอเปรียบเทียบอิทธิพลของตวัแปรต่างๆ ในการเสริมนํ kาตาลทรายและสารให้
ความหวานในผลิตภณัฑ์ต่อสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพ ดงัแสดงในตารางทีq � พบว่า ผลิตภณัฑ์นํ kาซาวข้าว
ไรซ์เบอรีqทีqเสริมนํ kาตาลทราย ทีqความเข้มข้นร้อยละ �.��� มีปริมาณสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพมากทีqสดุ 
โดยมีแอนโทไซยานิน ฟีนอลิกรวม และสารต้านอนมุลูอิสระ มีค่าเท่ากบั �®.£4 mg/L, 8.59 mg Gallic 
eq./100g, 13.46 mg Trolox eq./g, 4.09 mg Trolox eq./g ตามลําดบั รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์นํ kาซาว
ข้าวไรซ์เบอรีqทีqเสริมสารสกดัจากหญ้าหวาน ทีqความเข้มข้นร้อยละ �.��� มีคา่เท่ากบั �¡.�� mg/L, 8.36 
mg Gallic eq./100g, 13.59 mg Trolox eq./g, 4.25 mg Trolox eq./g ตามลําดบั ซึqงปริมาณแอนโทไซ
ยานินมีความสอดคล้องกบัค่าสีทีqแสดงในตารางทีq � มีลกัษณะสีม่วงแดง เนืqองจากสารแอนโทไซยานิน
เป็นรงควตัถุทีqมีสีแดงถึงสีม่วง และสามารถละลายได้ดีในนํ kา (พีระนันท์ และคณะ, 2557) ทั kงนี kสารให้
ความหวานรวมถึงนํ kาตาลทราย สารเหลา่นี kสกดัออกมาจากพืช ทําให้สารเหลา่นี kมีสารฤทธิ�ทางชีวภาพใน
ตวัเอง ส่งผลให้เมืqอมีการเติมสารจําพวกนี kลงไปในอาหารทําให้ปริมาณของสารฤทธิ�ทางชีวภาพมีการ
เพิqมขึ kน (Abou-Arab และคณะ, 2010; Shukl และคณะ, 2012) 
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Table 2  Comparison of anthocyanin, total phenolic and antioxidant contents in Riceberry-
washed water Drink with different sweeteners added 

Sample 
Anthocyanin Total phenolic 

Antioxidant 
(mg Trolox eq./g) 

(mg/L) (mg Gallic eq./100g) DPPH+ ABTS+ 

Sugar 
0.012% 19.64±1.22 a 8.59±1.32 a 13.46±0.67 a 4.09±0.31 a 

0.014% 9.82±0.27 d 7.64±0.16 ab 13.76±0.88 a 4.02±0.32 ab 

Stevia 
0.012% 12.02±1.02 c 8.32±0.15 ab 11.99±2.12 ab 4.52±0.19 a 

0.014% 17.53±0.10 b 8.36±0.14 ab 13.59±0.43 a 4.25±0.35 a 

Sucralose 
0.012% 8.98±0.15 e 7.10±0.56 b 14.03±0.43 a 3.54±0.21 b 

0.014% 2.87±0.056 f 5.09±0.76 c 8.03±0.25 b 2.32±0.33 c 

a-f  means the vertical values are significantly different (p≤0.05). 
ns  means the vertical values are not significant difference (p>0.05). 
 
 ผลของการทดสอบความชอบและการยอมรับต่อผลิตภณัฑ์เครื4องดื4มนํ+าซาวข้าวไรซ์เบอรี4เสริม
สารใหค้วามหวาน 
 จากการเสริมนํ kาตาลทรายและสารให้ความหวานสองชนิดทีqระดบัความเข้มข้นร้อยละ �.��� 
และ �.��� พบวา่ ผลติภณัฑ์นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqทีqใช้ซคูราโลสทดแทนนํ kาตาลทรายทั kงหมดร้อยละ �.��� 
ได้รับการยอมรับด้าน กลิqนข้าว รสชาติ ความหวาน ความชอบโดยรวม มากกวา่ชดุการทดลองอืqนๆ โดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p≤�.��) (ตารางทีq 3) ดงัจะเห็นได้จากคะแนนความชอบ ใน
ผลิตภัณฑ์นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq ใช้สารซูคราโลส ด้านสีอยู่ในระดับ £.��±�.�£ กลิqนข้าวอยู่ในระดับ 
£.��±�. £ รสชาติอยูใ่นระดบั £.��±�. £ ความหวานอยูใ่นระดบั £.��±�. £ และความชอบโดยรวม อยู่
ในระดบั £.¡�±�.¡¡ ซึqงผลจากการทดลองนี kสอดคล้องกบังานของ วรารัตน์และคณะ (����) ทีqว่ารสชาติ
ของผลิตภณัฑ์ทีqใช้ซูคราโลสจะทําให้มีความหวานคล้ายนํ kาตาลมากทีqสดุ แต่การทดแทนด้วยซูคราโลส
อาจทําหน้าทีqได้ไม่เหมือนนํ kาตาลทรายทั kงหมด โดยเป็นผลทําให้สีของผลิตภณัฑ์อ่อนลงอย่างเห็นได้ชดั 
และยงัสอดคล้ายกบังานวิจยัของ พิชญานิน และอปณุฑริกา (��� ) ทีqว่าด้วยเรืqอง ซูคราโลส มีรสชาติ
คล้ายคลงึกบันํ kาตาลทราย และไมทํ่าให้เกิดรสขม หรือเฝืqอนตดิปลายลิ kนเหมือนสารสกดัจากหญ้าหวาน 
 
Table 3 Sensory evaluation of Riceberry-washed water Drink with different sweeteners added 

Sample 
Sensory test 

Colour ns Rice flavor Total taste Sweetness 
Overall 

preference 

Sugar 
0.012% 6.27±0.94 4.90±1.35 b 5.20±1.45 b 5.20±1.45 b 5.53±1.36 b 
0.014% 6.40±0.77 5.43±1.38 b 5.40±1.38 b 5.37±1.33 b 5.63±1.35 b 

Stevia 
0.012% 6.40±0.93 6.20±1.24 a 6.20±1.21 a 6.20±1.21 a 6.47±1.46 a 
0.014% 6.40±0.86 6.23±1.25 a 6.37±1.25 a 6.37±1.25 a 6.47±1.43 a 

Sucralose 
0.012% 6.80±1.00 6.43±1.57 a 6.37±1.75 a 6.37±1.75 a 6.57±1.62 a 
0.014% 6.33±1.06 6.53±1.74 a 6.33±1.86 a 6.34±1.86 a 6.70±1.77 a 

a-b  means the vertical values are significantly different (p≤0.05). 
ns  means the vertical values are not significant difference (p>0.05). 
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สรุป  
 จากการพฒันาเครืqองดืqมนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq เสริมสารให้ความหวานสองชนิดเปรียบเทียบกบั
การเตมินํ kาตาลทรายในปริมาณทีqเทา่กนัพบวา่ ปริมาณสารให้ความหวานและปริมาณนํ kาตาลทีqมีการเสริม
ในนํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีqไม่มีผลต่อค่าสี รวมถึงค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณของแข็งทีqละลายได้
ทั kงหมดในเครืqองดืqม นํ kาตาลและสารให้ความหวานส่งผลให้ปริมาณสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพมีปริมาณ
เพิqมขึ kนอย่างชดัเจน รวมถึงปัจจยัอืqนๆ เช่น การเตรียมตวัอย่าง นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq  ทีqมีการแช่ข้าวเป็น
เวลาสองชัqวโมง และทําการซาว อาจส่งผลให้ปริมาณสารออกฤทธิ�เกิดการเปลีqยนแปลงตอนเตรียม
ตวัอย่างได้ จากการทดสอบความชอบและการยอมรับจากผู้ทดสอบ �� คนนั kนผู้ทดสอบมีความชอบ
โดยรวมมากทีqสุดคือ ซูคราโลสทีqระดบัความเข้มข้นร้อยละ �.��� มีปริมาณสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพ 
ปริมาณแอนโทไซยานิน ฟีนอลิกรวม และสารต้านอนุมลูอิสระ เท่ากับ �. ¡� mg/L, 5.092 mg Gallic 
eq./100g, 8.033 mg Trolox eq./g, 2.324 mg Trolox eq./g ตามลําดบั ผลิตภณัฑ์นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq
เสริมสารให้ความหวานนี kจะเป็นอีกหนึqงผลติภณัฑ์ทางสาํหรับผู้ ป่วยทีqเป็นโรคเบาหวาน ผู้บริโภคทีqต้องการ
รักษาสขุภาพ อีกทั kงเมืqอมองในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว ผลิตภณัฑ์นํ kาซาวข้าวไรซ์เบอรีq เสริมสารให้ความ
หวานมีต้นทนุตํqา และมีราคาขายทีqผู้บริโภคทกุฐานเงินเดือนสามารถเลอืกซื kอได้ 
 
คาํขอบคุณ  
 ผู้ ทําวิจัยขอขอบพระคุณ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีqให้ความอนเุคราะห์ในด้านสถานทีqอาคารปฎิบตัิ
การเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนห้องปฎิบตัิการ รวมถงึอาจารย์ทีqปรึกษาและอาจารย์ทีqปรึกษาร่วมทีqให้
ทนุและวตัถดุบิในการทดลองและวิจยัในครั kงนี k 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี mมีวัตถุประสงค์เพืtอศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยทีtมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูในชมุชนบ้านป่ายาง กลุ่มตวัอย่าง 100 คน
จากวิธีสุม่แบบชั mนภมูิ เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมลูทัtวไป ความรู้เกีtยวกบัโรคความ
ดนัโลหิตสงู การรับรู้ต่อโรคความดนัโลหิตสงู และพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิต
สงู วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถีt ร้อยละ ค่าเฉลีtย ส่วนเบีtยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ ค่าไคสแควร์ ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความรู้เกีtยวกบัโรคความ
ดนัโลหิตสงูอยู่ในระดบัสงู ร้อยละ 70.00 มีพฤติกรรมการดแูลตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 61.00 
และมีการรับรู้เกีtยวกบัโรคความดนัโลหิตสงูอยู่ในระดบัตํtา ร้อยละ 87.00  โดยปัจจยัทีtมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายุโรคความดนัโลหิตสงูอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ 
สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาทีtป่วย การรับรู้ต่อโอกาสเสีtยงของการเกิดโรคความดนัโลหิตสงูและระดบั
ความรู้เกีtยวกบัโรคความดนัโลหิตสงู  
คาํสาํคัญ: พฤตกิรรมการดแูลตนเอง, โรคความดนัโลหิตสงู, ผู้สงูอาย ุ

 
Abstract 

 This research aims to study self-care behaviors and to find factors related to self-care 
behaviors of elderly hypertensive patients in Ban Pa Yang village. One hundred samples were 
invited from the stratified random sampling method. Research instrument was a questionnaire 
including three parts: 1) personal information, 2) knowledge about hypertension 3) perception 
of hypertension and 4) self-care behaviors. Data were analyzed using survey statistics, 
frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square coefficient. The study 
indicated that most of the elderly with hypertension had a high level of knowledge about 
hypertension (70.00%), moderate self-care behaviors (61.00%), and low perception of 
hypertension (87.00%). Factors related to self-care behaviors of the elderly with hypertension  
(p <0.05), such as income, status, duration of illness, perception of the risk of hypertension and 
the level of knowledge about hypertension. 
Keywords: self care behaviors, hypertension, elderly 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

799 

บทนํา 
 โรคความดนัโลหิตสงูเป็นโรคทีtไม่ติดต่อเรื mอรังทีtมีแนวโน้มจํานวนผู้ ป่วยเพิtมมากขึ mน และเพิtมขึ mน
อย่างมากในประเทศทีtพฒันาแล้วและกําลงัพฒันาทัtวโลก ซึtงเป็นปัญหาสาธารณสขุทีtสําคญั จากข้อมลู
ขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) พบว่าในปี พ.ศ.2547 มีคนเสียชีวิตจาก
โรคความดนัโลหิตสงูทัtวโลกจํานวนร้อยละ 1.7 และคาดว่าในปี พ.ศ.2573 จะเพิtมจากเดิมไปร้อยละ 2.1 
(World Health Organization, 2008) ทั mงนี mมากกว่าร้อยละ 90 เป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ เมืtอเริtมมีภาวะ
ความดนัโลหิตสงูมกัไมแ่สดงอาการและไมส่ามารถควบคมุระดบัความดนัโลหิตได้ หากไมไ่ด้รับการรักษา
ในระยะเวลา 7 ปี ถึง 10 ปี จะพบหลอดเลือดเปลีtยนแปลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงร้อยละ 30 (วิทยา 
ศรีดามา, 2550) มีรายงานพบว่าชาวอเมริกาเพียงร้อยละ 68.4 เท่านั mน ทีtทราบว่าตวัเองมีความดนัโลหิต
สงู โดยร้อยละ 53.6 ทีtได้รับการรักษา และในกลุม่นี mมีเพียงร้อยละ 27.4  ทีtสามารถควบคมุความดนัโลหิต
ได้ดี (มุกดา สอนประเทศ, ����) สาเหตุมาจากผลกระทบของการเปลีtยนแปลงทางเทคโนโลยี การ
ติดต่อสืtอสาร สังคม เศรษฐกิจ และวิถีการดําเนินชีวิต (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2558) 
 จากรายงานสถิติสาธารณสุขในประเทศไทย พบจํานวนผู้ ป่วยในระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 
จํานวน 1,236,210 ราย 1,306,070 ราย และ 1,363,616 รายตามลําดบั และเสียชีวิตจากภาวะความดนั
โลหิตสูง ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 เท่ากับ �,��� ราย 2,009 ราย และ 2,091 รายตามลําดับ ซึtงมี
แนวโน้มสงูขึ mน (สํานกันโยบายและยุทธศาสตร์ สํานกังานกระทรวงสาธารณสขุ, 2562) สําหรับจงัหวดั
นครศรีธรรมราชพบว่าโรคความดนัโลหิตสงูเป็นปัญหาทีtมีอตัราป่วยสงูทีtสดุ โดยมีอตัราป่วยสะสมในปี 
2557 สงูถงึ 6,356.85 ตอ่ประชากรแสนคน และมีแนวโน้มเพิtมสงูขึ mนอยา่งตอ่เนืtอง โดยพบผู้ ป่วยเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย และในกลุม่อาย ุ60 ปีขึ mนไปเป็นกลุม่ทีtมีอตัราป่วยสงูทีtสดุ และมีแนวโน้มสงูขึ mนตามอายุ
ทีtมากขึ mน หากผู้สงูอายทีุtป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสงูไมส่ามารถควบคมุระดบัความดนัโลหิตได้ จะทําให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนทีtเป็นอันตรายได้ ทั mงนี mสาเหตุของโรคดังกล่าว เนืtองจากประชาชนยังไม่เห็น
ความสําคัญของโรคพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีtไม่เหมาะสม ขาดการออกกําลังกาย การดืtม
แอลกอฮอล์ การสบูบหุรีt การเกิดภาวะเครียดในการใช้ชีวิตประจําวนั และทีtสําคญั คือ ขาดความตระหนกั
ในการดูแลตนเองทั mงในตอนทีtสุขภาพร่างกายปกติและยามเจ็บป่วย สอดคล้องกับรายงานของสํานัก
นโยบายและยทุธศาสตร์ ดงันั mนวิธีการทีtสามารถปรับเปลีtยนพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชนได้ คือ การให้
ความรู้เกีtยวกับโรค และพฤติกรรมในการดแูลตนเอง เพืtอป้องกัน ไม่ให้ป่วยเป็นโรคและพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองในขณะเจ็บป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เนืtองจากความรู้สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองได้ ผู้ ทีtมีความรู้และเข้าใจทีtถูกต้องในเรืtองใดเรืtองหนึtงก็จะสามารถปฏิบตัิในเรืtองนั mน ๆ ได้ดี 
(สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ , 2551) 
 จากทีtกล่าวมาจะเห็นได้ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคทีtมีแนวโน้มรุนแรงเพิtมมากขึ mนใน
ผู้สงูอายทีุtมีอายเุพิtมขึ mนและต้องรักษาตลอดชีวิต ทําให้ต้องเสียคา่ใช้จา่ยสงู สาเหตขุองการเกิดโรคมาจาก
ปัจจยัเสีtยงทีtเกิดจากพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตทีtไม่เหมาะสม หากไม่ได้รับการรักษาให้ทนัท่วงทีก็
จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ซึtงเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตในลําดบัต้น ๆ การให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนกัให้กบัผู้สงูอายเุป็นวิธีการทีtสามารถลดอตัราการป่วยและการตายจากโรคความดนัโลหิตสงู
ได้ จากข้อมูลทีtกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้ วิจัยสนใจทีtจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ศึกษาการรับรู้
เกีtยวกบัโรคความดนัโลหิตสงู และหาปัจจยัทีtสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายโุรคความ
ดนัโลหิตสงู  เพืtอใช้เป็นข้อมลูในการแนะนําให้ผู้สงูอายุทีtเป็นโรคความดนัโลหิตสงูให้ดูแลสขุภาพของ
ตนเองให้ถกูต้อง เพืtอปอ้งกนัภาวะแทรกซ้อนทีtจะเกิดขึ mนในตอ่ไป  
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

800 

วธีิการศกึษา 
 การศกึษานี mเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research)  
 ประชากร 
 คือ ผู้ สูงอายุโรคความดันโลหิตตามทะเบียนผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีtมารับบริการใน
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านป่ายาง และอาศยัอยูใ่นชมุชนบ้านป่ายาง ตําบลทา่งิ mว อําเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ในระยะเวลาทีtทําการวิจยั จํานวน ��¡ คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 คือ ผู้ สูงอายุทีtได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และมารับบริการใน
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านป่ายาง คํานวณจากสตูรของ ทาโร่ ยามาเน ่(Taro Yamane. 1967: 
95–�£) ได้จํานวน ��� คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบชั mนภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามสดัสว่นจํานวนประชากรในแตล่ะหมูบ้่าน 
 การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง  
 ผู้วิจยัชี mแจงวตัถปุระสงค์การวิจยัให้กลุม่ตวัอย่างทราบ ให้อิสระในการตดัสินใจตอบคําถามและ
สามารถออกจากศกึษาวิจยัได้ทกุเมืtอ โดยให้กลุม่ตวัอย่างลงนามในยินยอมในการทําวิจยั  และได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เอกสารรับรองเลขทีt 050/2561 
 เครื<องมือที<ใชใ้นการศึกษา                                                            

 เครืtองมือทีtใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครั mงนี m เป็นแบบสอบ ประกอบด้วย 4 สว่น ดงันี m 
 1) แบบสอบถามข้อมลูทัtวไป ได้แก่ อาย ุนํ mาหนกั ส่วนสงู เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชีพ รายได้ ระดบัความดนัโลหิต ระยะเวลาการเจ็บป่วย และประวตัิการเจ็บป่วยของบคุคล
ในครอบครัว 
 2) แบบสอบถามการรับรู้เกีtยวกับโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 21 ข้อ เป็นแบบสอบถาม 3 
ตวัเลือก คือ เห็นด้วยให้ 2 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 1 คะแนน และไม่เห็นด้วยให้ 0 คะแนน เกณฑ์การประเมิน
แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่  ระดบัสงู มีคะแนนอยู่ระหว่าง 34 คะแนนขึ mนไป ระดบัปานกลาง มีคะแนนอยู่
ระหวา่ง 26-33 คะแนน และระดบัตํtา มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 25 คะแนน  
 3) แบบสอบถามความรู้เกีtยวกับโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 13 ข้อ เป็นแบบสอบถาม 2 
ตวัเลือก โดยตอบถกูให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน  เกณฑ์การประเมินความรู้ แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั ได้แก่ ระดบัสงู มีคะแนนอยู่ระหวา่ง 11 คะแนนขึ mนไป ระดบัปานกลาง มีคะแนนอยู่ระหวา่ง 9 – 10 
คะแนน และระดบัตํtา มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง  0 – 8 คะแนน  
 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู จํานวน 20 ข้อ เป็น
แบบ 4 ตวัเลือก ได้แก่ ปฏิบตัิเป็นประจําให้ 3 คะแนน  ปฏิบตัิเป็นบางครั mงให้ 2 คะแนน ปฏิบตัินาน ๆ ครั mง
ให้ 1 คะแนน  และไม่เคยปฏิบตัิให้ 0 คะแนน เกณฑ์ในการณ์ประเมินพฤติกรรมการดแูลตนเอง แบง่เป็น 
3 ระดบั ได้แก่  ระดบัสงูมีคะแนนเฉลีtยอยูร่ะหวา่ง 2.68 - 4.00  ระดบัปานกลางมีคะแนนเฉลีtยอยูร่ะหวา่ง  
1.34 – 2.67  และระดบัตํtามีคะแนนเฉลีtยอยูร่ะหวา่ง 0 – 1.33  
 การตรวจสอบคณุภาพของเครื<องมือ   
 ตรวจสอบความเทีtยงตรงเชิงเนื mอหาและหาคา่ดชันีความสอดคล้อง โดยการนําแบบสอบถามให้
ผู้ เชีtยวชาญ จํานวน ¦ ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื mอหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การศกึษา  และนํามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruency) โดยคดัเลือกเฉพาะคา่ข้อ
คําถามทีtมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตั mงแต ่�.� ขึ mนไปมาใช้ และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบั
กลุ่มทีtมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างจํานวน ¦� คน และนําไปทดสอบหาความเชืtอมัtนโดยวิธีหาค่า
สมัประสทิธ̈ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cornbach’s Alpha Coefficient) ได้เทา่กบั �.«�  
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 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ผู้วจิยัดําเนินการวจิยัและเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีขั mนตอนการดําเนินการ ดงันี m                                                                     
 1. ผู้ วิจยัทําหนงัสือจากมหาวิทยาลยัไปยงัผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลบ้าน
ป่ายาง ต.ท่างิ mว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพืtอขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
พร้อมทั mงชี mแจงวตัถปุระสงค์และวิธีรวบรวมข้อมลู 
 2. ชี mแจงให้กลุ่มตวัอย่างทราบรายระเอียดของโครงการวิจยัและสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ
การเข้าร่วมวิจยั และให้กลุม่ตวัอยา่งลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ในกรณีทีtยินดีเข้าร่วมโครงการ 
 3. ดําเนินการเก็บข้อมลู ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและนําไปวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. วิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ได้แก่ การแจกแจง
ความถีt (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีtย (Mean) และสว่นเบีtยงเบนมาตรฐาน (S.D)           
 2. วิเคราะห์หาปัจจัยสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดนัโลหิตสูง 
โดยใช้สถิตเิชิงอ้างอิง ได้แก่ คา่ไคสแควร์ 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 

จากการศึกษาเพืtอศึกษาพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงู ในพื mนทีt
การศกึษา ชมุชนบ้านป่ายาง ตําบลทา่งิ mว อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้ผลการวิจยัดงันี m 
 ขอ้มูลทั<วไปของผูสู้งอาย ุ 
 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ £�.�� นบัถือศาสนาพทุธทั mงหมด มีอายเุฉลีtย 
¡�.�� ปี โดยอยู่ในช่วงอาย ุ£� – £� ปี มากทีtสดุ ร้อยละ �¦.�� มีนํ mาหนกัเฉลีtย £�.¡¦ ± �.�� กิโลกรัม 
สว่นสงูเฉลีtย ��¡.�� ± ¡.�� เซนติเมตร ดชันีมวลกายเฉลีtย ��.£� ± ¦.�� กิโลกรัม/ตารางเมตร ความดนั 
Systolic เฉลีtย ���.££ ± �¦.�� มิลลเิมตรปรอท และความดนั Diastolic เฉลีtย «�.�« ± ��.�« มิลลเิมตร
ปรอท ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ ��.�� ไม่มีอาชีพ ร้อยละ �«.�� มีมัธยฐานรายได้ของ
ครอบครัวเดือนละ �,��� บาท/เดือน (Median = 1,500, Min = 600, Max = ��,��� ) ส่วนใหญ่จบ
การศกึษาระดบัประถมศกึษา ร้อยละ «�.�� รองลงมาไม่ได้เรียนหนงัสือ ร้อยละ ¡.�� ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น ร้อยละ �.�� ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ �.�� และระดบัปริญญาตรี ร้อยละ �.�� 
ตามลาํดบั 
 ระดบัการรบัรู้เกี<ยวกบัโรคความดนัโลหิตสูง  
 ของผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงู พบว่า ผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูส่วนใหญ่มีการรับรู้ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัตํtา คิดเป็นร้อยละ «¡.�� และรองลงมา คือ ระดบัปานกลาง และระดบัสงูร้อยละ ��.
�� และ �.�� ตามลําดบั และเมืtอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการรับรู้ต่อโอกาสเสีtยงของการเกิดโรค
ความดนัโลหิตสงูอยู่ในระดบัสงูมากทีtสดุคิดเป็นร้อยละ £«.�� และรองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ระดบัตํtาร้อยละ ��.�� และ «.�� ตามลําดบั ขณะทีtการรับรู้อนัตรายของโรคความดนัโลหิตสงูของกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในระดบัตํtามากทีtสดุ คิดเป็นร้อยละ «¦.�� และรองลงมา คือระดบัปานกลาง และระดบัสงู
ร้อยละ �¦.�� และ �.�� ตามลําดบั และมีการรับรู้ต่อการดแูลตนเองอยู่ในระดบัตํtามากทีtสดุคิดเป็นร้อย
ละ �«.�� และรองลงมาระดบัปานกลาง ร้อยละ �.�� ดงัตารางทีt � 
  
   
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

802 

Table 1 Perception level of hypertension disease among the elderly with hypertension. (n = 
100)  

Perception about hypertension disease 

Perception level 
High Medium Low 

Frequency  
(%) 

Frequency 
(%) 

Frequency 
(%) 

The overall perception of hypertension 2 (2.00) 11 (11.00) 87 (87.00) 

   - Perception of the risk of hypertension disease 68 (68.00) 24 (24.00) 8 (8.00) 

   - Perception of the hazard of hypertension disease 4 (4.00) 13 (13.00) 83 (83.00) 

   - Perception of self-care of elderly with 
hypertension 

0 (0.00) 2 (2.00) 98 (98.00) 

  
 จากการวิจยัจะเห็นได้ว่าผู้สงูอายมีุการรับรู้ต่อโอกาสเสีtยงของการเกิดโรคความดนัโลหิตสงูอยู่
ในระดบัสงูเพียงด้านเดียวเท่านั mน ขณะทีtการรับรู้ในภาพรวม การรับรู้อนัตราย และการรับรู้ต่อการดแูล
ตนเองของผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูอยู่ในระดบัตํtา แสดงให้เห็นว่าผู้สงูอายทุราบว่าปัจจยัใดบ้างทีt
เสีtยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง แต่ยังไม่ทราบถึงอันตรายและการดูแลตนเอง ขัดแย้งกับ               
ภัสพร ขําวิชา และคณะ (���¡) ทีtพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองเพืtอ
ควบคมุและปอ้งกนัโรคความดนัโลหิตสงูอยู่ในระดบัมาก ทั mงนี mอาจ เนืtองจากกลุม่ตวัอย่างได้รับการอบรม
ความรู้ การแลกเปลีtยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยกัน มีแรงจูงใจ เห็นประโยชน์ทีtจะเรียนรู้ และ
ปฏิบตัิ จงึทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกีtยวกบัโรคและการปฏิบตัิตวัทีtถกูต้องในโรคความดนัโลหิตสงู เมืtอมี
ความรู้จงึเกิดความเชืtอมัtนทีtจะดแูลตนเอง เช่นเดียวกบั ณชัยา แก้วโภคา และอมรศกัดิ¨ โพธ์อํtา (��£�) ทีt
พบวา่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดนัโลหิตสงูอยู่ในระดบัปานกลาง กลา่วคือ จากการบคุคลมีการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคมากขึ mน จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองเพืtอป้องกันโรคในทางทีt
เหมาะสมเพิtมขึ mน ดงันั mนจงึควรสง่เสริมให้ผู้สงูอายใุนชมุชนได้มีองค์ความรู้ และพฤติกรรมทีtเหมาะสมเพืtอ
เพิtมความสามารถในการดแูลตนเองได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
 ระดบัความรู้เกี<ยวกบัโรคความดนัโลหิตสูง  
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัสงู ร้อยละ 70.00 และรองลงมา คือ ระดบั
ปานกลาง และระดบัตํtาร้อยละ 23.00 และ 7.00 ตามลาํดบั ดงัตารางทีt 2 
 
Table 2 The level of knowledge about hypertension among the elderly with hypertension. (n = 
100)           

Knowledge level about hypertension Frequency % 

High level 70 70.00 
Moderate level 23 23.00 

Low level 7 7.00 
  

ผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูในชมุชนบ้านป่ายางมีระดบัความรู้อยู่ในระดบัสงู โดยส่วนใหญ่
ทราบว่าถ้าค่าความดนัโลหิตมากกว่าหรือสงูกว่า ���/�� มม.ปรอท แสดงว่าเป็นโรคความดนัโลหิตสงู 
เนืtองมาจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านป่ายาง ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เกีtยวกบัโรคเรื mอรังทีtมี
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ในชุมชน อีกทั mงยงัมีการจดัตั mงโรงเรียนผู้สงูอายุเพืtอให้ความรู้เกีtยวกบัสขุภาพ และการปรับเปลีtยนพฤติ
กรรมการดแูลตนเองในด้านการรับประทานอาหารและด้านการออกกําลงักายทีtเหมาะสม อีกทั mงส่งเสริม
ความรู้ในเชิงรุกให้กับผู้ ป่วยอย่างน้อยเดือนละครั mง โดยเฉพาะในวนัทีtผู้ ป่วยมารับบริการในคลินิกโรค
เรื mอรัง ซึtงมีการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ ป่วยเป็นรายบคุคล และสง่เสริมความรู้อย่างต่อเนืtองเพืtอนําไปสูก่าร
ปฏิบตัิตนทีtถกูต้องของผู้ ป่วยในการดแูลตนเอง เพืtอป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีtอาจเกิดขึ mน สอดคล้องกบั
การศกึษาของ มกุดา สอนประเทศ (����) พบว่า ผู้ ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้และการปฏิบตัิตวัในการดแูล
ตนเองอยู่ในระดบัสงู โดยได้รับความรู้จากเจ้าหน้าทีtสาธารณสขุขณะไปรับบริการ และการออกให้บริการ
เยีtยมบ้านเชิงรุกทีtบ้าน 
 ระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายโุรคความดนัโลหิตสูง  
 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 61.00 
และรองลงมาอยู่ในระดบัตํtา ร้อยละ 24.00 และระดบัสงู ร้อยละ 15.00 ขณะทีtมีพฤติกรรมการออกกําลงั
กายอยู่ในระดบัสงู ร้อยละ 46.00 และรองลงมาอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 41.00 และระดบัตํtาร้อยละ 
13.00 และยงัพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ £�.�� 
ระดบัสงูร้อยละ �£.�� และระดบัตํtาร้อยละ ��.�� ดงัตารางทีt 3 
 
Table 3 Levels of self-care behaviors of the elderly with hypertension. (n = 100) 

Self-care behavior 

 Level 
High  Medium Low  

Frequency (%) 
Frequency 

(%) 
Frequency 

(%) 

      Food consumption behavior 15 (15.00) 61 (61.00) 24 (24.00) 
      Exercise behavior 46 (46.00) 41 (41.00) 13 (13.00) 
      Overall self-care behavior 26 (26.00) 62 (62.00) 12 (12.00) 

 
 พฤติกรรมการดแูลตนเองในภาพรวมของผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูในชมุชนบ้านป่ายาง อยู่
ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัการศกึษาของ ปฐญาภรณ์ ลาลนุ นภาพร มธัยมางกลู และอนนัต์ มาลา
รัตน์ (����) ทีtพบว่าผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั ขณะทีtการศึกษาของ มกุดาสอน ประเทศ (����) และการศึกษาของประภาส ขํามาก, สม
รัตน์ ขํามาก และมาลิน แก้วมณีู (���«) พบว่ากลุ่มตวัอย่างโรคความดนัโลหิตสงูมีพฤติกรรมการดแูล
ตนเองอยู่ในระดบัสงู ดงันั mนควรมีการสง่เสริมการดแูลตนเองให้แก่กลุม่ตวัอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองด้านการบริโภคอาหาร เนืtองจากพบว่ามากกว่าครึtงยงัมีระดบัพฤติกรรมทีtพึงประสงค์อยู่ใน
ระดบัปานกลางเท่านั mน โดยเฉพาะการให้ความรู้เรืtองอาหารทีtมีรสเค็ม เนืtองจากยงัมีกลุ่มตวัอย่างเกือบ
ครึtง (ร้อยละ ��) ทีtหลีกเลีtยงอาหารเค็มจดัเป็นบางครั mงเท่านั mน สอดคล้องกบัสมรัตน์ ขํามาก (����) ทีt
พบว่าปัญหาด้านการบริโภคของผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูเกิดจากการบริโภคเครืtองปรุงรสทีtมีรสเค็ม 
อาจจะเนืtองมาจากการคุ้นเคยในการปรุงรส ทําให้การลดการใช้เครืtองปรุงจะทําให้รสชาติไม่เหมือนเดิม 
ดงันั mนควรให้ความรู้รวมถงึตระหนกัถงึผลเสียของผงชรูสและผงปรุงรส 
 ปัจจยัที<มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล การรับรู้ และความรู้เกีtยวกบัโรคความดนัโลหิตสงู พบวา่ ปัจจยัทีtมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงูอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีtระดบั 0.01 ได้แก่ สถานภาพ รายได้ และระยะเวลาการเจ็บป่วย ขณะทีtไม่พบความสมัพันธ์ใน
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ปัจจยัด้านอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และประวตัิการเจ็บป่วย ขณะทีtการรับรู้ตอ่โอกาสเสีtยงของการเกิด
โรคความดนัโลหิตสงูมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงู
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีtระดบั 0.05 และยงัพบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เกีtยวกบัโรคความดนัโลหิต
สงูกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงูอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีtระดบั 
0.05 ดงัตารางทีt 4 
 
Table 4 Analysis of factors related to self-care behaviors of the elderly with hypertension. (n = 100) 

Factors 𝒙𝟐 Df P-value 

Personal information    

      Age 8.958 62   0.093 
     Status 11.253 4   .003** 
     Education degree 3.122 8   0.565 
     Occupation 0.414 4   0.057 
     Income 2.462 30  0.001** 
     Illness duration 2.960 24  0.004** 
     Illness history 1.653 2   0.188 
Personal about hypertension    
      Perception of the risk of hypertension disease 0.464 4   0.025* 
      Perception of the hazard of hypertension disease 0.420 4   0.532 
      Perception of self-care of elderly with hypertension 0.110 2   0.535 

Knowledge level of hypertension disease 0.745 4   0.014* 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
  
 ทฤษฎีของ Orem (��«�) กลา่วว่า สถานภาพสมรสจดัเป็นปัจจยัหนึtงทีtมีอิทธิพลช่วยสนบัสนนุ
และสง่เสริมให้มีพฤติกรรมสร้างเสริมสขุภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาของ เบญจพร สวา่งศรี และเสริมศิริ 
แต่งงาม (���£) ทีtพบว่า ผู้ สูงอายุทีtมีสถานภาพโสดมีระดับการดูแลสุขภาพสูงกว่าสถานภาพสมรส
เนืtองจากผู้สงูอายุทีtมีสถานภาพโสดไม่ต้องมีภาระในการดแูลบุคคลอืtน ๆ ในครอบครัว มีเวลาใส่ใจต่อ
สขุภาพของตนเอง มีโอกาสทีtจะทํากิจกรรมต่าง ๆ และสามารถเข้าสงัคมได้ตามความต้องการ ขณะทีt
รายได้มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ สูงอายุทีtเป็นโรคความดันโลหิตสูง กล่าวคือ 
ผู้ ป่วยทีtมีรายได้สงูมีโอกาสเลือกซื mอหรือใช้บริการได้ดีกว่าผู้ ป่วยทีtมีรายได้ตํtา ตลอดจนการเข้ารับบริการ
ทางสขุภาพ ทําให้ผู้ ป่วยทีtมีรายได้มากได้รับการตอบสนอง ได้รับการดแูลเอาใจใสม่ากยิtงขึ mน สว่นผู้ ป่วยทีt
มีรายได้ตํtา โอกาสในการเลือกซื mอหรือใช้บริการในด้านต่าง ๆ มีข้อจํากดั และตอบสนองความต้องการได้
น้อยลง ทําให้โอกาสในการดแูลตนเองลดน้อยลงไปด้วย ซึtงแตกต่างกบัการศึกษาของ เนาวรัตน์ จนัทา
นนท์ บษุราคมั สิงห์ชยั และวิวฒัน์ วรวงษ์ (����) ทีtพบว่ารายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการดแูลตนเอง
ไม่แตกต่างกนั อธิบายได้ว่ารายได้ของผู้ ป่วยเพิtมขึ mน มีพฤติกรรมการดแูลตนเองเพิtมขึ mนน้อยมาก แม้ว่า
รายได้จะเป็นปัจจยัสําคญัในการดํารงชีวิต เป็นตวักําหนดภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว แต่ฐานะทาง
เศรษฐกิจของบคุคลนั mน ไม่ได้เป็นเครืtองบ่งชี mถึงพฤติกรรมการดแูลตนเอง ดงันั mนปัจจยัด้านรายได้จึงไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู และยงัพบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วยมี
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ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงู กล่าวคือเมืtอ
ผู้สงูอายมีุระยะเวลาในการเป็นโรคความดนัโลหิตสงูมากขึ mน จะมีพฤติกรรมการดแูลตนเองดีขึ mน ทั mงนี mอาจ
เนืtองมาจากการป่วยด้วยโรคนี mในระยะเวลานานทําให้กลุม่ตวัอย่างได้รับคําแนะนําในการดแูลตนเองจาก
เจ้าหน้าทีtสาธารณสขุอยา่งสมํtาเสมอเมืtอมารับบริการทีtโรงพยาบาลสง่เสริสขุภาพตําบล 
 ขณะทีtการรับรู้ตอ่โอกาสเสีtยงของการเกิดโรคความดนัโลหิตสงูมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงู อยู่ในระดบัตํtา สอดคล้องกบัการศึกษาของอมุาพร 
ปญุญโสพรรณ และคณะ (����) ทีtพบว่าการรับรู้โอกาสเสีtยงมีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดนัโลหิตสูงด้านการควบคุมนํ mาหนักในระดบัตํtา (r = .23) 
ขณะทีtไม่พบวา่การรับรู้ตอ่อนัตรายของโรคและการรับรู้ตอ่การดแูลตนเองของผู้สงูอายโุรคความดนัโลหิต
สงูมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงู  
 ระดับความรู้เกีtยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิตสงู ซึtงอธิบายได้วา่เมืtอผู้สงูอายมีุความรู้เกีtยวกบัโรคความดนัโลหิตสงูอยู่
ในระดบัสงู จะสง่ผลตอ่การมีพฤติกรรมการดแูลตนเองทีtดีขึ mน ทั mงนี mพฤติกรรมการดแูลตนเองของบคุคล มี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของบคุคล ซึtงมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิตน โดยทีtความรู้เป็น
ปัจจยันําทีtสําคญัทีtทําให้แสดงพฤติกรรมออกมา เนืtองจากบุคคลทีtมีความรู้ ความเข้าใจในเรืtองใดเรืtอง
หนึtงก็นํามาซึtงการปฏิบตัิอย่างถกูต้องและเหมาะสม ดงันั mนผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูทีtมีความรู้ความ
เข้าใจทีtถกูต้องจะสามารถเอาใจใสต่นเอง มีความสนใจในการดแูลตนเองเพืtอลดปัจจยัเสีtยงของการเกิด
โรคความดนัโลหิตสงูได้ สอดคล้องกบั เนาวรัตน์ จนัทานนท์ ,บษุราคมั สงิห์ชยั และวิวฒัน์ วรวงษ์ (����) 
ซึtงพบว่า ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูทีtมีความรู้เรืtองโรคความดนัโลหิตสงูต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองแตกตา่งกนั 
 
สรุป 
 การปรับเปลีtยนหรือการสง่เสริมพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายทีุtเป็นโรคความดนัโลหิต
สงูนั mน ผู้ ทีtเกีtยวข้องจะต้องเร่งสร้างความตระหนกัในการดแูลตนเอง เพืtอปอ้งกนัโรคแทรกซ้อนทีtจะเกิดขึ mน 
ทั mงนี mอาจจะใช้แบบแผนความเชืtอด้านสขุภาพ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสีtยงของการเกิดโรค การรับรู้ภาวะ
ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและปอ้งกนัโรค และการรับรู้อปุสรรคของการปฏิบตัิ
พฤติกรรมเพืtอปอ้งกนัโรคให้แก่ผู้สงูอายทีุtมีโรคความดนัโลหิตสงูเพืtอลดความรุนแรงของโรคทีtจะเกิดขึ mนใน
อนาคต 
 
คาํขอบคุณ 
 งานวิจัยนี mสําเร็จได้ด้วยความ ช่วยเหลือและให้คําแนะนําจาก อาจารย์หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ 
อาจารย์ทีtปรึกษางานวิจยั ดร.จุรีภรณ์ นวนมสุิก อาจารย์ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสขุ 
อาจารย์ณวิสาร์ จุลเพชร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีวสถิติสาธารณสขุ ทีtได้ให้คําปรึกษา แนะนํา และให้
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู และขอขอบพระคณุ นายสมบตัิ 
กําจรฤทธ̈ิ ผู้ อํานวยการ บุคลากร และเจ้าหน้าทีtโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลบ้านป่ายาง ทีtได้ให้
ความร่วมมือในการทําวจิยั และขอขอบคณุกลุม่ตวัอยา่งทีtได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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Temperature Forecasting of Soil in the 3D Rectangle Pot  
Using Central Finite Difference Method 
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บทคัดย่อ  

 โครงงานวิจยันี sศึกษาการทํานายค่าอณุหภมูิดินภายในกระถางรูปทรงสี{เหลี{ยมมมุฉากสามมิติ
โดยใช้วิธีผลต่างอนัตะแบบศนูย์กลาง ซึ{งแบ่งช่วงตามทิศทาง  และ  ให้มีความยาวไม่เท่ากนั ใน
การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขจะใช้สมการการถ่ายเทความร้อนสามมิติที{อยู่ในรูปแบบสภาวะคงตวั และทํา
การเก็บอณุหภมูิดินจากการทดลอง นําผลเฉลยเชิงตวัเลขมาเปรียบเทียบกบัผลการทดลอง การทํานาย
คา่อณุหภมูิในพื sนที{สี{เหลี{ยมมมุฉากสามมิตมีิคา่คลาดเคลื{อนเฉลี{ยร้อยละ 2.06 
คาํสาํคัญ: ระเบียบวิธีผลตา่งอนัตะแบบศนูย์กลาง, การทํานายอณุหภมิู, สมการการถ่ายเทความร้อนสามมิต ิ

 
Abstract  

 This project studies the soil temperature forecasting in three-dimensional rectangular 
pots by using central finite difference method. We divide the range in the x-axis, y-axis and z-
axis directions unequally. In order to find a numerical solution, three-dimensional heat transfer 
equation in steady state is used. Compare numerical solutions with experimental results. The 
prediction of soil temperature in three-dimensional rectangular area has an average relative error 
about 2.06%. 
Keywords: central finite difference method, temperature forecasting, three-dimensional heat transfer equation 
 
บทนํา 

การปลกูพืชมีความสําคญัและจําเป็นตอ่ประเทศเขตร้อนอยา่งเชน่ประเทศไทย เนื{องจากพืชชว่ย
ในเรื{องการลดความร้อนของหน้าดิน ให้ความร่มรื{น ช่วยเพิ{มออกซิเจนในอากาศ ในปัจจุบนัที{พกัอาศยั
สว่นใหญ่จะอยู่ในสงัคมเมือง หรืออยู่ในแหลง่ชมุชนที{เป็นศนูย์เศรษฐกิจ ที{พกัอาศยัที{อยู่ในเขตเหลา่นี sจะ
มีพื sนที{อยา่งจํากดั ทําให้พื sนที{ในการปลกูพืชน้อยลง จงึหนัมาปลกูพืชในกระถางต้นไม้เพื{อเพิ{มพื sนที{ในการ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื sนที{นั sน ๆ และการปลูกพืชในกระถางนั sนควรต้องคํานึงถึงอุณหภูมิของดินใน
กระถางต้นไม้ที{ต้องการปลกู เนื{องจากพืชแตล่ะชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอณุหภมูิที{แตกตา่งกนั ถ้า
เราสามารถทราบอณุหภมูิดินภายในกระถางนั sนก็จะสามารถเลือกกระถางที{เหมาะสมกบัพืชที{ปลกูได้ ทํา

,x y z
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ให้พืชที{ปลกูในกระถางเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ผู้จดัทําจึงเห็นว่าอณุหภมูิดินมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและเป็นปัจจยัที{ควรศกึษา  

โครงงานนี sผู้จดัทําจะศกึษาความสมัพนัธ์ของอณุหภมูิดินในกระถางรูปทรงสี{เหลี{ยมมมุฉากสาม
มิติในสภาวะอุณหภูมิคงที{ โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างอันตะแบบศูนย์กลาง (Central Finite Difference 
Method) เพื{อทํานายอณุหภมูิดินภายในกระถางต้นไม้รูปทรงสี{เหลี{ยมมมุฉาก และนํามาเปรียบเทียบกบั
การทดลองจริง 
 
วธีิการศกึษา 
 สมการการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Equation) 
 สมการความร้อน 3 มิต ิในสภาวะคงตวัที{ไมมี่แหลง่กําเนิดความร้อนภายในและมีการถ่ายเท
ความร้อนในสภาวะสมดลุคงตวั (Steady State) เมื{อให้คา่สภาพของการนําความร้อนคงที{  
ดงัสมการที{ � (ธนาคม สนุทรชยันาคแสง.)  

                          (1)  
เมื{อ T แทนอณุหภมูิที{เปลี{ยนแปลงไปตามระยะทาง x, y และ z โดยที{สมการที{ (1) เป็นตวัแบบที{ใช้ในการ
หาผลเฉลยของโครงงานวิจยันี s 
  การกําหนดพืFนทีHในการหาผลเฉลยเชิงตวัเลข 
 กําหนดบริเวณ  ซึ{ง  โดยที{  
แทนความยาวของกล่องสี{เหลี{ยมมมุฉาก  แทนความกว้างของกล่องสี{เหลี{ยมมมุฉาก และ  แทน
ความสงูของกล่องสี{เหลี{ยมมมุฉาก ในช่วง  จะแบ่งเป็น  ช่วง ในช่วง จะแบ่งเป็น  
ชว่ง และในชว่ง  จะแบง่เป็น  ชว่ง จะได้วา่  และ  
โดยที{  แทนระยะหา่งของการแบง่ชว่งยอ่ย   
          แทนระยะหา่งของการแบง่ชว่งยอ่ย   
                                  แทนระยะหา่งของการแบง่ชว่งยอ่ย   
ที{จุด  กําหนดโดยให้  สําหรับทุก  และให้  
สําหรับทกุ  และให้  สําหรับ  แสดงดงัภาพที{ 
1 และสามารถแทนค่า  โดยแทนด้วย  ซึ{ง  คือค่าของ  ที{จุด 

,  และ  โดยที{  และ  และ  
 

 
Figure 1 Divide interval of the box in area. 
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  การแทนค่าอนพุนัธ์ดว้ยวิธีผลต่างอนัตะแบบศูนย์กลาง 

 ระเบียบวิธีผลตา่งอนัตะแบบศนูย์กลางเป็นระเบียบวิธีประมาณคา่ของอนพุนัธ์โดยอาศยัอนกุรม
เทย์เลอร์ ซึ{งให้ค่าความคลาดเคลื{อนตดัปลายอนัดบัสอง ในสมการที{  แทนค่าอนุพนัธ์ด้วยสมการ
ผลตา่งอนัตะแบบศนูย์กลางที{มีคา่คลาดเคลื{อนตดัปลายอนัดบัสอง จะได้ 

 

     

 

         

         
   

สามารถเขียนใหมไ่ด้ดงันี s     

       

จดัรูปสมการที{  ได้ดงันี s 

                                       

 
สมการที{ 4 เป็นสมการสาํหรับหาผลเฉลยเชิงตวัเลขในกลอ่งสี{เหลี{ยมมมุฉาก � มิต ิ

 การหาผลเฉลยเชิงตวัเลข  

จากสมการที{ 4 ในการหาผลเฉลยจะเริ{มต้นโดยการแทนค่า  และ  ตามตําแหน่งของ
โหนดภายในทั sงหมดที{ต้องการหาผลเฉลย เมื{อแทนคา่ครบทกุตําแหนง่จะได้ระบบสมการดงันี s 

 

                    
   

 
สําหรับทุก   และ   และ 

 แทนสมัประสทิธิ�คา่คงที{ของ  สาํหรับ และ    
 สมการที{ 5 เขียนอยู่ในรูปเมทริกซ์  เมื{อกําหนด  แทนเมทริกซ์ของอณุหภมูิโหนดที{
ไม่ทราบค่า  แทนเมทริกซ์ของอณุหภมูิโหนดที{ทราบค่า  แทนเมทริกซ์ของสมัประสิทธิ�ค่าคงที{ของ 
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 และเมทริกซ์   สามารถหาเมทริกซ์ผกผนัได้ โดยที{  แทนจํานวนโหนดภายในกล่องสี{เหลี{ยม
มมุฉากทั sงหมดจะได้วา่  
 
 
 

 
 

 
 

ดงันั sนสามารถคํานวณคา่อณุหภมูิ  โดยใช้โปรแกรม Mathlab Academic License Number 
1115471 เวอร์ชนั R2015b+ โดยคํานวณคา่อณุหภมูิ  จากสมการ       
 
   
 
 การหาผลเฉลยแม่นตรงโดยใชวิ้ธีเชิงวิเคราะห์ 

กําหนดให้กลอ่งสี{เหลี{ยมมมุฉาก มีความยาวเทา่กบั  ความกว้างเทา่กบั  และความสงู
เทา่กบั  จากสมการที{ 1 กําหนดเงื{อนไขขอบดงันี s     

 

 

                        และ  (คา่คงที{)   

ใช้วิธีแยกตวัแปรจะได้ผลเฉลยดงัสมการที{ 7  

     
        

เมื{อ  และ  เป็นจํานวนคี{ โดยที{  

 
 การออกแบบการทดลองและการเก็บอณุหภูมิของดิน 
        ในหัวข้อนี sเราจะทําการออกแบบการทดลองและการเก็บอุณหภูมิของดินโดยมีขั sนตอนและ
วธีิการทําดงันี s 
 อุปกรณ'การทดลอง 

1) ดินสำหรับปลูกต2นไม2 2) น้ำแข็ง 3) สก็อตเทปใส 4) อลูมิเนียมฟอยลD 5) เคเบิ้ลไทรD 6) ไม2สัน 
7) กระถางต2นไม2 8) กลMองโฟม 9) เทอรDโมคัปเปPล 10) โพรบ รุMน SPL-HP9 11) เครื่องวัดอุณหภูมิความร2อน 
 
วธีิการทดลอง 
 ขั sนตอนที{ � สร้างกระถางรูปทรงสี{เหลี{ยมมุมฉากโดยใช้ไม้เป็นวัสดุขนาด �� 30 24 
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โมคปัเปิล โพรบ เพื{อวดัอณุหภมูิ 
 ขั sนตอนที{ � นําเครื{องเทอร์โมคปัเปิล โพรบ ฝังลงไปตามโหนดทั sงหมดและใสด่นิลงไปใน กระถาง 
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 ขั sนตอนที{ � นํากระถางลงไปใสใ่นกลอ่งโฟม และออกแบบการควบคมุอณุหภมูิ 
 ขั sนตอนที{ � ใสนํ่ sาแข็งลงในชอ่งข้างตําแหนง่โหนด  
 ขั sนตอนที{ � ทําการวดัอณุหภมูิเพื{อเก็บอณุหภมูิดนิของทั sง �� โหนด ดงัที{แสดงในภาพที{ � 

ขั sนตอนที{   บนัทกึผลการเก็บอณุหภมูิดนิ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figure 2 Measure soil temperature. 

 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์  

จากการเปรียบเทียบผลเฉลยเชิงตวัเลขกับผลเฉลยแม่นตรงแสดงดงัภาพที{ � เพื{อตรวจสอบ
มาตรฐานของวิ ธี เ ชิงตัวเลขพบว่ามีค่าค่าคลาดเคลื{อนสัมบูรณ์อยู่ระหว่าง �.���¡���¢¢ ถึง 
�.��������� และมีรากที{สองของค่าความคลาดเคลื{อนกําลงัสองเฉลี{ยเท่ากบั �.��¡�¡  พบว่ารากที{
สองของค่าความคลาดเคลื{อนกําลงัสองเฉลี{ย เป็นค่าคลาดเคลื{อนที{ยอมรับได้ ดงันั sนผู้จดัทําจึงนําวิธีหา
ผลเฉลยเชิงตวัเลขโดยใช้วิธีผลตา่งอนัตะแบบศนูย์กลางไปประยกุต์ใช้ในการหาผลเฉลยของปัญหางานที{
ศกึษา 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 Graph soil temperature comparisons of numerical solutions and exact solutions. 
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 ผลการเปรียบเทียบของผลเฉลยเชิงตวัเลขกบัผลการทดลอง 
 เมื{อนําตัวแบบมาขยายผลกับปัญหางานที{ศึกษาในการทํานายอุณหภูมิดินในกระถางทรง
สี{เหลี{ยมมมุฉาก � มิติโดยใช้วิธีผลต่างอนัตะแบบศนูย์กลางในสภาวะคงที{ จะได้ผลเฉลยเชิงตวัเลขจาก
การทํานายอณุหภมูิดนิและผลจากการเก็บอณุหภมูิดนิจากการทดลองปรากฏตามตารางที{ � 
 
Table 1 Comparison of numerical solutions and experimental results. 

โหนดอณุหภมูิ ผลเฉลยเชิงตวัเลข ผลการทดลอง คา่คาดเคลื{อน
สมับรูณ์ 

ร้อยละคา่คาด
เคลื{อนสมัพทัธ์ 

1 26.0149 26.5 0.4851 1.8304 
2 25.4540 25.4 0.0540 0.2127 
3 22.8166 21.4 1.4166 6.6198 
4 26.9772 27.5 0.5228 1.9012 
5 26.5112 26.5 0.0112 0.0421 
6 23.7789 24.2 0.4211 1.7403 

 
จากตารางที{ � พบวา่คา่คลาดเคลื{อนสมับรูณ์จากการเปรียบเทียบผลเฉลยเชิงตวัเลขกบัผลการ

ทดลองมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.011161128 ถงึ 1.416637338 และมีร้อยละคา่คลาดเคลื{อนสมัพทัธ์อยูร่ะหวา่ง 
0.042117463 ถึง 6.619800645 คิดเป็นค่าเฉลี{ยเท่ากบัร้อยละ 2.057748415 เมื{อนําผลเฉลยเชิงตวัเลข
กบัผลการเก็บอณุหภมูิดนิจากการทดลองมาเขียนกราฟปรากฏตามภาพที{ �  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 Graph showing soil temperature comparison of numerical solutions and experimental 
results. 
 
สรุป 

โครงงานวิจัยนี sศึกษาการทํานายอุณหภูมิดินในกระถางทรงสี{เหลี{ยมมุมฉาก � มิติโดยใช้วิธี
ผลต่างอนัตะแบบศนูย์กลางในสภาวะคงที{ ผลการวิจยัพบว่าร้อยละค่าความคลาดเคลื{อนสมัพทัธ์เฉลี{ย
จากการเปรียบเทียบผลเฉลยเชิงตวัเลขโดยใช้วิธีผลต่างอนัตะแบบศนูย์กลางกบัผลจาการทดลอง มีค่า
เท่ากบัร้อยละ 2.08 เนื{องจากธรรมชาติของแหล่งข้อมลูจากการวดัจะมีความคลาดเคลื{อนอยู่เสมอ และ
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ผลเฉลยเชิงตวัเลขที{ได้จากวิธีผลต่างอนัตะแบบศนูย์กลางซึ{งมีค่าคลาดเคลื{อนตดัปลาย เมื{อนําข้อมลูทั sง
สองมาเปรียบเทียบกนัจงึทําให้เกิดคา่ความคลาดเคลื{อน 
 
เอกสารอ้างองิ 
วส ุทิมพิทกัษ์ และวฒันา กลุสวสัดิ�. ���¡. การหาผลเฉลยของสมการความร้อนในพื sนที{สี{เหลี{ยมคางหมู

โดยใช้วิธีผลต่างอนัตะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา, ชลบรีุ. 

จุฑารัตน์ แจ่มมณี และมนสันนัท์ ศิวพรชยักุล. �� �. การทํานายอณุหภูมิบนพลาสติก � มิติ โดยใช้วิธี
ผลตา่งอนัตะ.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
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การประยุกต์ใช้วธีิการพื 8นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมพาวนด์:  
กรณีศึกษาผลของปริมาณเอ็มบีทเีอสและปริมาณกาํมะถัน 

Application of Response Surface Methodology for Rubber Compounding:  
Effect of MBTS and Sulphur Contents 
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1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลา 
1Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 

*Corresponding author: e-mail indyma1417@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันี jประยกุต์วิธีการพื jนผิวตอบสนอง เพืtอการออกสตูรยางคอมพาวนด์ทีtซบัซ้อน ยุ่งยาก 

และใช้เวลานาน โดยศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ ปริมาณเอ็มบีทีเอส ในช่วง 0.5-5.0 phr 
และปริมาณกํามะถนัในช่วง 1.0-6.0 phr ต่อสมบตัิของยางธรรมชาติวลัคาไนซ์ 3 สมบตัิคือ อตัราการวลั
คาไนซ์ ความแข็ง และความสามารถในการยืดจนขาด ซึtงกําหนดสมบตัิทีtต้องการดงันี j อตัราการวลัคา
ไนซ์อยู่ในช่วง 20-30 min–1 ความแข็งอยู่ในช่วง 45-50 IRHD และความความสามารถในการยืดจนขาด
อยู่ในช่วง 500-1000 เปอร์เซ็นต์ ซึtงพบว่าปริมาณ MBTS เพิtมขึ jนส่งผลให้อตัราการวลัคาไนซ์ ความแข็ง 
และความสามารถในการยืดจนขาดของยางธรรมชาติวลัคาไนซ์มีค่าสูงขึ jน ในขณะทีtเมืtอเพิtมปริมาณ
กํามะถนั ส่งผลให้อตัราการวลัคาไนซ์มีค่าลดลง แต่ความแข็ง และความสามารถในการยืดจนขาดของ
ยางธรรมชาติ วลัคาไนซ์มีค่าสงูขึ jน นอกจากนี jวิธีการพื jนผิวตอบสนองสามารถใช้ในการออกสตูรยางได้ 
สามารถลดการสิ jนเปลอืงวตัถดุบิ ลดระยะเวลา และประหยดัคา่ใช้จา่ยในการออกสตูรยางคอมพาวนด์  
คาํสาํคัญ: วิธีการพื jนผิวตอบสนอง, การออกสตูรยางคอมพาวนด์, เอม็บีทีเอส, กํามะถนั  
 

Abstract 
This research was applied the response surface methodology (RSM) for the rubber 

compounding that complex, complicated and take long time work. The effects on the properties 
of natural rubber (NR) vulcanizates can be divided into 2 parameters: MBTS and sulphur.  
The contents of MBTS and sulphur were used in range of 0.5-5.0 and 1.0-6.0 phr, respectively. 
The cure rate index, hardness, and elongation at break were selected as the responses.  
The requirement properties were cure rate index in the range of 20-30 min–1, hardness in the 
range of 45-50 IRHD, and elongation at break in the range of 500-1000 percent. The results 
showed that the increasing in MBTS content, cure rate index, hardness, and elongation at break 
of NR vulcanizates were increased. When increasing in sulphur content, cure rate index was 
decreased, but hardness, and elongation at break were increased. Moreover, the response 
surface methodology was an effective tool for rubber compounding that reduced time and  
the consumption of raw materials and cost savings in the compounding of rubber. 
Keywords: response surface methodology, rubber compounding, MBTS, sulphur 
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บทนํา 
ยางธรรมชาติเป็นสารพอลิเมอร์ทีtมีนํ jาหนักโมเลกุลสูงมาก (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2540) ยาง

ธรรมชาติทีtยงัไมผ่า่นกระบวนการวลัคาไนซ์ (vulcanization) มีสมบตัิเป็นทั jงพลาสติกและอิลาสติก ทําให้
ยางยบุตวัหรือยืดเมืtอได้รับแรงกดหรือแรงดงึ แตเ่มืtอคลายแรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลบัแตไ่มเ่ทา่เดิม 
ส่วนยางธรรมชาติทีtผ่านการวลัคาไนซ์แล้วสามารถยืดได้ถึงประมาณ 1000 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่านั jน 
(Gent and Mars, 2014) สามารถใช้ทําผลิตภณัฑ์ทีtยืดมาก ๆ ได้ เนืtองจากมีโครงสร้างโมเลกลุเป็นแบบ 
cis-1,4-polyisoprene เกือบทั jงหมด (พรพรรณ นิธิอทุยั, 2540) จึงสามารถตกผลกึได้เมืtอดงึ (Tosaka et 
al., 2004; Sainumsai et al., 2017) ทําให้มีความต้านทานตอ่แรงดงึและความต้านทานตอ่การฉีกขาดสงู 

ยางธรรมชาติทีtเป็นยางดิบ ไม่สามารถนํามาใช้งานหรือทําเป็นผลิตภณัฑ์ได้โดยตรง ต้องนํามา
ปรับปรุงสมบัติโดยผสมกับสารเคมีแล้วเรียกยางทีtผสมสารเคมีนั jนว่ายางคอมพาวนด์ (compound 
rubber) การผสมสารเคมีเข้าไปในยางมีวตัถปุระสงค์เพืtอปรับปรุงสมบตัทิางกายภาพ สามารถแปรรูปยาง
ได้ง่าย และลดต้นทุน (พรพรรณ นิธิอุทยั, 2540) ดงันั jนการออกสูตรยางจึงต้องพิจารณาถึงหน้าทีtและ
ปริมาณของสารเคมีทีtจะผสมเข้าไป สารเคมีแต่ละชนิดในยางคอมพาวนด์แต่ละสตูรมีหน้าทีtเป็น สารใน
ระบบวลัคาไนซ์ สารตวัเติม สารช่วยในการแปรรูป สารปอ้งกนัการเสืtอมสภาพ หรือสี เป็นต้น การพฒันา
สตูรยางเป็นงานทีtยุง่ยาก มีหลายขั jนตอน สิ jนเปลอืงทั jงความคดิ คา่ใช้จา่ยและเวลา 

วิธีพื jนผิวตอบสนอง (response surface methodology, RSM) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติทีtเป็นประโยชน์ในการสร้างแบบจําลองและวิเคราะห์ปัญหา เพืtอหาจุดหรือความเหมาะสมของ
ผลตอบสนองต่อตัวแปรต่าง ๆ (Montogomery, 2001) หากนํามาใช้ในการออกสูตรยางคอมพาวนด์ 
จํานวนชดุการทดลองจะลดลงได้อยา่งมาก ได้ผลลพัธ์ทีtเชืtอถือได้อยา่งมีความเชืtอมัtนทางสถิต ิเป็นเทคนิค
ทีtมีประสิทธิภาพกับกระบวนการทีtมีความซับซ้อน ทําให้ง่ายในการจัดการและการอธิบายผล เมืtอ
เปรียบเทียบกบัวิธีการอืtน (Box and Behnken 1960; Gan and Latiff, 2011) การศกึษาครั jงนี jสนใจทีtจะ
นําวธีิพื jนผิวตอบสนอง แบบ central composite rotatable design (CCRD) มาใช้ในการออกสตูรยาง ซึtง
เป็นวิธีทีtดดัแปลงมาจากการทดลองแบบ factorials แตจ่ะเพิtมจดุทีtจะชว่ยให้ประมาณคา่ได้ดีขึ jน สามารถ
ลดจํานวนชดุการทดลองจริงลงได้มาก (ปรีชา ปอ้งภยั, 2535) เลือกศกึษาปัจจยั 2 ตวัแปร โดยทีtแตล่ะตวั
แปรมีจํานวนระดบัการแปรปริมาณ 5 ระดบั ซึtงรหสั (code) ของตวัแปร คือ –a, -1, 0, +1 และ +a เมืtอ 
a = 2k/4 โดยทีt k เป็นจํานวนตวัแปรอิสระ ตําแหนง่ของจดุทีtจะทําการทดลองแสดงดงั Figure 1 ซึtงสาํหรับ
ตวัแปรอิสระ 2 ตัวแปร แต่ละตัวแปรมีจํานวนระดบัการแปรปริมาณ 5 ระดบั จะมีจํานวนการทดลอง
ทั jงหมด 13 ชดุการทดลอง 

 
Figure 1 Central composite design for 2 design variables at 5 levels. 
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ในการศกึษาครั jงนี jสนใจทีtจะศกึษาความเป็นไปได้ในการประยกุต์ใช้วิธีการพื jนผิวตอบสนองเพืtอ
การออกสตูรยางคอมพาวนด์ของยางธรรมชาต ิโดยศกึษาผลของปริมาณ MBTS และปริมาณกํามะถนัตอ่
สมบตัิของยางวลัคาไนซ์ 3 สมบตัิ คือ (ก) อตัราการวลัคาไนซ์อยู่ในช่วง 20-30 min-1 (ข) ความแข็งอยู่
ในชว่ง 45-50 IRHD และ (ค) ) ความสามารถในการยืดจนขาดอยูใ่นชว่ง 500-1000 เปอร์เซน็ต์ โดยศกึษา
ตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร คือ MBTS ใช้ปริมาณในชว่ง 0.5-5.0 phr (parts (by weight) per hundred parts 
of rubber) และกํามะถนัใช้ปริมาณในชว่ง 1.0-6.0 phr 
 
วธีิการศกึษา 

การออกแบบการทดลอง 
งานวิจัยนี jอาศยัการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีพื jนผิวตอบสนอง (RSM) และการออกแบบการ

ทดลองแบบ CCRD สําหรับ 2 ตวัแปรอิสระ จํานวนทั jงสิ jน 13 ชดุการทดลอง ผลการทดลองจะถกูนําไป
วิเคราะห์ทางสถิติเพืtอหาความเหมาะสมของรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์กับผลการทดลอง โดย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทีtได้แสดงดงัสมการ (1) 

                       Y = b0 +  +  +     (1) 

 
เมืtอ b0, bi, bii, bij คือ คา่สมัประสทิธิ� และ Xi คือตวัแปรอิสระ 
 

ปัจจยัทีtต้องการศกึษาในการออกสตูรยางคอมพาวนด์ ประกอบไปด้วยปริมาณ MBTS (X1) และ
ปริมาณกํามะถัน (X2) โดยกําหนดค่าของตัวแปรอิสระดังนี j X1 มีปริมาณอยู่ในช่วง 0.5-5.0 phr, X2 มี
ปริมาณอยู่ในช่วง 1.0-6.0 phr และตวัแปรตามหรือผลตอบสนองทีtต้องการศึกษา (Y) ได้แก่ อตัราการ 
วลัคาไนซ์ ความแข็ง และความสามารถในการยืดจนขาด Table 1 แสดงรายละเอียดของตวัแปรอิสระทีtใช้ 
 
Table 1 Independent variables used in the rubber compounding study.  

Independent 
Code 

Coded variable 
variable -1.414 -1 0 +1 +1.414 

MBTS (phr) X1 0.50 1.16 2.75 4.34 5.00 
Sulphur (phr) X2 1.00 1.73 3.50 5.27 6.00 

 
การเตรียมตวัอย่างและเก็บขอ้มูล 
ผสมยางธรรมชาติกบัสารเคมีตามสตูรการทดลองหลกัใน Table 2 โดยผสมตามวิธีมาตรฐาน 

ASTM D3182-94 ด้วยเครืtองบดผสมยางแบบสองลกูกลิ jง ผลิตโดยบริษัทชยัเจริญเอ็นจิเนียริtง จํากดั โดย
ผสมยางคอมพาวนด์จํานวน 13 สตูร แปรปริมาณ MBTS และกํามะถนัดงัรายละเอียดใน Table 3 แล้วนํา
ยางคอมพาวนด์ทีtเตรียมได้ มาทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ด้วยเครืtอง Moving die Rheometer 
(Gotech รุ่น MD 3000A) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ทีtอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส แล้ว
คํานวณอตัราการวลัคาไนซ์ (cure rate index, CRI (min-1)) ของยางคอมพาวนด์ จากนั jนอดัเบ้ายางคอม
พาวนด์เป็นชิ jนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 แล้วนํามาทดสอบความสามารถในการยืดจน
ขาด (elongation at break, EB , (%)) ด้วยเครืt องทดสอบสมบัติแรงดึง ยีt ห้อ NRI universal testing 
machine รุ่น NRI-TS500-20B ตามมาตรฐาน ASTM D412-98a และทดสอบความแข็ง (hardness, HD 
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(IRHD)) ตามมาตรฐาน ASTM D 1415-99 ด้วยเครืtองทดสอบความแข็งแบบ IRHD normal method N 
ผลติโดยบริษัท Bareiss Prufgeratebau GmbH ทดสอบ 5 ชิ jนทดสอบ รายงานผลด้วยคา่เฉลีtย 

 
Table 2 Rubber compound formulations. 

Ingredients Quantity (phr) 
Natural rubber, RSS#3 100 
Stearic acid 2 
Zinc oxide 5 
Carbon black N660 40 
Aromatic oil 2 
MBTS Varied in range of 0.5-5.0 
Sulphur Varied in range of 1.0-6.0 

 
Table 3 Independent variables used in this study. 

Trial no. 
Coded Coded variable (phr) 

X1 (MBTS) X2 (Sulphur) X1 (MBTS) X2 (Sulphur) 
1 -1 -1 1.16 1.73 
2 -1 +1 1.16 5.27 
3 +1 -1 4.34 1.73 
4 +1 +1 4.34 5.27 
5 -a 0 0.50 3.50 
6 +a 0 5.00 3.50 
7 0 -a 2.75 2.00 
8 0 +a 2.75 6.00 
4 0 0 2.75 3.50 
5 0 0 2.75 3.50 
6 0 0 2.75 3.50 
7 0 0 2.75 3.50 
8 0 0 2.75 3.50 

*a = 2k/4, k: number of independent variables 
 

การสร้างแบบจําลองพืGนผิวตอบสนอง 
ในงานวจิยันี j ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป Maple V Release 4 ในการสร้างพื jนผิวตอบสนองของสมบตัิ

ทีtสนใจศึกษา ทั jง 3 สมบัติ ได้แก่ อัตราการวัลคาไนซ์ ความแข็ง และความสามารถในการยืดจนขาด 
หลงัจากนั jนนําพื jนผิวตอบสนองทีtได้มาวิเคราะห์หาตําแหน่งทีtตวัแปรอิสระให้สมบตัิทั jงสามประการตรง
ตามความต้องการ 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 

อตัราการวลัคาไนซ์ (CRI, min-¦) ความแข็ง (HD, IRHD) และความสามารถในการยืดจนขาด 
(EB, %) ทีtได้จากการทดลองของยางทั jง 13 สูตร แสดงดงั Table 4 เมืtอนําไปวิเคราะห์หาสมัประสิทธิ� 
ต่าง ๆ ได้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของผลตอบสนอง คือ อัตราการวัลคาไนซ์ ความแข็ง และ
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ความสามารถในการยืดจนขาด ดงัแสดงใน Table 5 ซึtงสามารถนําไปสร้างพื jนผิวตอบสนองของสมบตัิได้
ตอ่ไป 
 
Table 4 Experimental data for the response surface analysis. 

Trial no. 
Coded variable (phr) Responses 

X1 (MBTS) X2 (Sulphur) CRI (min-1) HD (IRHD) EB (%) 
1 1.16 1.73 13.33 27.3 740 
2 1.16 5.27 11.43 50.5 980 
3 4.34 1.73 16.00 45.0 1020 
4 4.34 5.27 21.05 55.4 400 
5 0.50 3.50 9.30 32.5 460 
6 5.00 3.50 40.00 51.0 520 
7 2.75 2.00 33.33 42.3 540 
8 2.75 6.00 18.18 54.2 500 
4 2.75 3.50 44.44 50.8 580 
5 2.75 3.50 30.77 48.9 580 
6 2.75 3.50 33.33 48.6 620 
7 2.75 3.50 28.57 50.7 580 
8 2.75 3.50 26.67 47.1 700 

S.D. 6.9884 1.5547 52.1536 
 
Table 5 Mathematical models of the responses.  

Responses 2nd order (quadratic) polynomials equation 
Cure rate index, CRI (min-1) 32.76 - 6.96X1 - 2.28X2 + 1.74X1X2 - 6.50X1

2 - 5.94X2
2 

Hardness, HD (IRHD) 49.23 + 6.09X1 + 6.30X2 - 3.20X1X2 - 3.86X1
2 - 0.67X2

2 
Elongation at break, EB (%) 612.1 - 26.9X1 - 54.6X2 - 215.0X1X2 + 8.9X1

2 + 23.9X2
2 

 

 
(a) Cure rate index            (b) Hardness             (c) Elongation at break 
 
Figure 2 Contour plots as a function of MBTS and sulphur contents of: (a) cure rate index, (b) 
hardness and (c) elongation at break.  
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ในการสร้างพื jนผิวตอบสนองด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Maple V Release 4 จากแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ ดงัแสดงใน Table 5 ของสมบตัิทั jงสาม สามารถทํานายผลตอบสนองของตวัแปรอิสระ ได้
กว้างกวา่ขอบเขตของตวัแปรอิสระทีtได้ทําการทดลองจริง กลา่วคือ ในงานวิจยันี jศกึษาผลของปริมาณสาร
ตวัเร่ง MBTS ในช่วง 0.5-5.0 phr และปริมาณกํามะถนัในช่วง 1.0-6.0 phr เท่านั jน แตพื่ jนผิวตอบสนองทีt
จะใช้ทํานายผลตอบสนองจะขยายออกจากช่วงปริมาณของตวัแปรทั jงสองทีtทําการทดลองจริงเป็น 0-7.5 
phr ทั jงสองตวัแปร ซึtงได้พื jนทีtผิวตอบสนองดงัแสดงใน Figure 2 ซึtงแสดงผลของตวัแปรอิสระทั jงสองต่อ
ผลตอบสนองทีtศกึษา ในลกัษณะทีtแตกต่างกนัไป Figure 2(a) เป็นพื jนผิวตอบสนองของอตัราการวลัคา
ไนซ์ Figure 2(b) เป็นพื jนผิวตอบสนองของความแข็ง และ Figure 2(c) เป็นพื jนผิวตอบสนองของ
ความสามารถในการยืดจนขาด โดยแตล่ะเส้นบนพื jนผิวตอบสนองเป็นคา่ของสมบตันิั jน ๆ 

จากข้อกําหนดของสมบตัิทั jง 3 สมบตัิ คือ (ก) อตัราการวลัคาไนซ์อยู่ในช่วง 20-30 min-1 (ข) 
ความแข็งอยู่ในช่วง 45-50 IRHD และ (ค) ) ความสามารถในการยืดจนขาดอยู่ในช่วง 500-1000 
เปอร์เซ็นต์ หลงัจากนั jนนําพื jนผิวตอบสนองทีtได้มาพิจารณาตําแหน่งหรือบริเวณทีtตวัแปรอิสระทั jงสองให้
สมบตัิต่าง ๆ ตรงตามต้องการ แล้วแรเงาส่วนทีtอยู่นอกเหนือสมบตัิทีtต้องการออกไป จะได้ลกัษณะของ
พื jนผิวดงัแสดงใน Figure 3  

Figure 3(a) เป็นพื jนผิวตอบสนองของอตัราการวลัคาไนซ์ โดยพื jนผิวส่วนทีtไม่ถกูแรเงาจะเป็น
บริเวณทีtแสดงผลของตวัแปรอิสระทั jงสองทีtให้ค่าอตัราการวลัคาไนซ์อยู่ในช่วง 20-30 min-1 ส่วน Figure 
3(b) บริเวณทีtไม่ถกูแรเงาจะเป็นบริเวณทีtตวัแปรอิสระทั jงสองมีผลทําให้มีค่าความแข็งอยู่ในช่วง 45-50 
IRHD ในทํานองเดียวกนั Figure 3(c) พื jนผิวตอบสนองของความสามารถในการยืดจนขาดทีtไม่ถกูแรเงา
จะมีความสามารถในการยืดจนขาดอยูใ่นชว่ง 500-1000 เปอร์เซน็ต์ 

 
            (a) Cure rate index                          (b) Hardness             (c) Elongation at break 

 
 (d) Requirement area 

Figure 3 Response surface of various properties that meet the requirements. 
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เมืtอนําพื jนผิวตอบสนองใน Figure 3(a), 3(b) และ 3(c) มาซ้อนทบักนั ดงัแสดงใน Figure 3(d) 
บริเวณทีtไมมี่การแรเงาเลย เป็นบริเวณทีtตวัแปรอิสระทั jงสอง คือ ปริมาณ MBTS และปริมาณกํามะถนั จะ
ให้สมบตัิทั jงสามสมบตัิตรงตามทีtต้องการ นัtนคือบริเวณทีtไม่ถกูแรเงานี jจะมีคา่ (ก) อตัราการวลัคาไนซ์อยู่
ในช่วง 20-30 min-1 (ข) ความแข็งอยู่ในช่วง 45-50 IRHD และ (ค)) ความสามารถในการยืดจนขาดอยู่
ในชว่ง 500-1000 เปอร์เซน็ต์ 

การทดสอบเพืtอยืนยนัทําโดยสุ่มเลือกตําแหน่งในบริเวณดงักล่าว (บริเวณทีtไม่มีการแรเงา) 3 
ตําแหน่ง คือ ตําแหน่ง 1, 2 และ 3 ดงัแสดงใน Figure 3(d) โดยมีปริมาณ MBTS และปริมาณกํามะถนั
ของทั jง 3 ตําแหนง่ ดงัแสดงใน Table 6 
 
Table 6 MBTS and sulphur contents for confirmation experiments.  

Independent variables 
Position no. 

1 2 3 
 MBTS (phr) 1.50 1.75 1.75 
Sulphur (phr) 5.00 4.50 5.25 

 
(a) Cure rate index     (b) Hardness 

 
(c) Elongation at break 

Figure 4 Confirmation results. 
 

จากนั jนดําเนินการทดลองในลกัษณะเดียวกบัการทดลองใน 13 ชดุการทดลองเดิม โดยผสมยาง
ธรรมชาติกับสารเคมี แล้วเตรียมชิ jนทดสอบ จากนั jนนําไปทดสอบอตัราการวลัคาไนซ์ ความแข็ง และ
ความสามารถในการยืดจนขาด พบวา่ สมบตัิทั jง 3 สมบตัิ ได้ตรงตามต้องการ ดงัแสดงใน Figure 4 อตัรา
การวลัคาไนซ์ ความแข็ง และความสามารถในการยืดจนขาดได้ผลตรงตามทีtต้องการทั jง 3 สตูร จากผล
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การทดลองนี j เป็นการยืนยนัในเบื jองต้นว่า วิธีการพื jนผิวตอบสนองสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการออก
สูตรยางคอมพาวนด์ได้จริง ซึtงทําให้สามารถลดการสิ jนเปลืองวัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัด
คา่ใช้จา่ยในการออกสตูรยางคอมพาวนด์ได้ 
 
สรุป 

ปริมาณ MBTS เพิtมขึ jนส่งผลให้อตัราการวลัคาไนซ์ ความแข็ง และความสามารถในการยืดจน
ขาดของยางธรรมชาติวลัคาไนซ์มีค่าสงูขึ jน ในขณะทีtเมืtอเพิtมปริมาณกํามะถนั ส่งผลให้อตัราการวลัคา
ไนซ์มีค่าลดลง แต่ความแข็ง และความสามารถในการยืดจนขาดของยางธรรมชาติวลัคาไนซ์มีค่าสงูขึ jน 
วิธีการพื jนผิวตอบสนองสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการออกสตูรยางคอมพาวนด์ได้ ซึtงทําให้สามารถลด
การสิ jนเปลืองวตัถดุิบ ลดระยะเวลา และประหยดัค่าใช้จ่ายในการออกสตูรยางคอมพาวนด์ งานวิจยัขั jน
ตอ่ไปจะนําสถิตเิข้ามาชว่ยวิเคราะห์เพืtอประเมินความถกูต้อง และความนา่เชืtอถือของผลวิจยัทีtได้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติ ทีtผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
(CaCO3) เป็นสารตวัเติม ด้วยเครืtองทดสอบความหนืดมนูนีtตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D 1646-99
โดยศกึษาผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตต่อพฤติกรรมดงักล่าวของยางธรรมชาติ แปรปริมาณของ
แคลเซียมคาร์บอเนตในช่วง 0-80 phr พบว่าเมืtอปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเพิtมขึ �น แรงบิดเริtมต้นของ
การทดสอบการพกัความเค้นมีคา่ลดลง ระยะเวลาในการคืนตวัสูส่ภาวะสมดลุสั �นลง และการหดตวัลดลง
แต่มีอตัราการผ่อนคลายความเค้นสงูขึ �น นัtนคือยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณทีtมาก
ขึ �น จะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงกระทําเป็นแบบของเหลวหนืดมากขึ �น ซึtงจะทําให้สามารถลด
ระยะเวลาการเก็บยางระหว่างกระบวนการผลิตให้สั �นลงได้ ซึtงจะเป็นประโยชน์ และสามารถนํา
ผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมยางตอ่ไปได้ 
คาํสาํคัญ: ยางธรรมชาต,ิ แคลเซียมคาร์บอเนต, การผอ่นคลายความเค้น, เครืtองทดสอบความหนืดมนูนีt  

 
Abstract 

Stress relaxation behavior of natural rubber was investigated by using Mooney 
viscometer following ASTM D 1646-99 standard test method. The effect of calcium carbonate 
loading used as a filler of natural rubber was studied. The content of calcium carbonate was 
varied in the range of 0-80 phr. It was found that the original torque of stress relaxation test, the 
recovery time to equilibrium state and the percentage of shrinkage decreased with increasing 
the calcium carbonate loading, whereas the rate of stress relaxation increased. A rapid rate of 
stress relaxation indicates a higher viscous component. The higher rate of stress relaxation, the 
shorter storage time of compound rubber. The result of this research was applied to the rubber 
industry, especially on handling of compounded rubbers.  
Keywords: natural rubber, calcium carbonate, stress relaxation, Mooney viscometer 

 
บทนํา 

ยางธรรมชาตทีิtยงัไมผ่า่นกระบวนการวลัคาไนเซซนั จดัเป็นวสัดปุระเภทหยุน่หนืด (viscoelastic 
material) ซึtงจะประกอบด้วยการตอบสนองแบบของแข็งทีt ยืดหยุ่น (elastic response) และการ
ตอบสนองแบบของเหลวหนืด (Ngai et al., 2014; Ward and Hadley, 1993) นัtนคือ ยางสามารถยืดและ
ไหลได้เมืtอได้รับแรงกด ซึtงเป็นสมบตัิของของเหลวหนืด เมืtอเอาแรงออกยางสามารถกลบัคืนสู่รูปเดิมได้ 
ซึtงเป็นสมบตัขิองแข็งยืดหยุน่ ดงันั �นเมืtอยางมีสมบตัทิั �งของเหลวหนืดและของแข็งยืดหยุน่ ทําให้ยางยบุตวั
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หรือยืดเมืtอได้รับแรงกดหรือแรงดึง แต่เมืtอคลายแรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลบัแต่ไม่เท่าเดิม ยาง
ธรรมชาติเป็นสารพอลิเมอร์ทีtมีนํ �าหนักโมเลกุลสูงมาก (พรพรรณ, 2540) ในกระบวนการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ยาง จงึจําเป็นต้องบดให้นิtม (mastication) เพืtอให้การบดผสมยางและสารเคมี (mixing) ทําได้
ง่ายขึ �น เรียกยางทีtผสมสารเคมีต่าง ๆ แล้วนี �ว่า ยางคอมพาวนด์ (compound rubber) หลงัจากนั �นจะนํา
ยางไปผ่านขั �นตอนต่าง ๆ เช่น การทําแผ่นยาง (sheeting) การดันยาง (extrusion) การรีดยางบาง 
(calendaring) การขึ �นรูป (shaping) การวลัคาไนซ์ (vulcanization) เป็นต้น (Hofmann, 1994) เนืtองจาก
ยางเป็นวสัดปุระเภทหยุ่นหนืดดงักล่าวข้างต้น ในแต่ขั �นตอนของกระบวนการแปรรูปซึtงยางคอมพาวนด์
จะถูกกระทําด้วยความเค้น (stress) จึงจําเป็นต้องให้ยางคอมพาวนด์ได้ผ่อนคลายความเค้น (stress 
relaxation) สูส่ภาวะสมดลุ ก่อนนําไปแปรูปในขั �นตอนอืtนตอ่ ๆ ไป สว่นยางธรรมชาติทีtผา่นการวลัคาไนซ์
แล้วสามารถยืดได้ถงึประมาณ 1000% หรือมากกวา่นั �น (Gent and Mars, 2014) สมบตัิในการยืดได้สงูนี � 
ทําให้สามารถนํายางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทีtต้องยืดได้สูง นอกจากนี �ยางธรรมชาติมี
โครงสร้างโมเลกลุทีtสมํtาเสมอ ทําให้สามารถตกผลกึได้เมืtอดึง (Tosaka et al., 2004; Sainumsai et al., 
2017) ทําให้ยางธรรมชาตมีิความต้านทานตอ่แรงดงึและความต้านทานตอ่การฉีกขาดสงู 

การนํายางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทต่าง ๆ นั �น จะมีการเติมสารตวัเติมชนิด
เสริมแรงบางชนิด เช่น เขม่าดํา (carbon black) (Laube et al., 2001; Donnet and Custodero, 2014) 
หรือ ซิลิกา (silica) ( Waddell and Evans, 2001) เพืtอเพิtมความแข็งแรง และความทนทานให้กับยาง
ธรรมชาติ โดยสารตวัเติมเหล่านี �มีขนาดอนภุาคเล็ก และสารมารถเกิดการยึดติดกบัโมเลกลุยางได้ ด้วย
อนัตรกิริยา (interaction) ทางกายภาพและทางเคมี (Leblanc, 2002) สารตวัเติมอืtน ๆ นอกเหนือจาก
เขม่าดํา และ ซิลิกา ได้แก่ ดินขาวหรือเคลย์ (clay) แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate, CaCO3) 
ทัลคัม (talcum) (Rodgers and Waddell, 2014) สารเหล่านี �ไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลาง
ขึ �นกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 1988) แต่ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิต
เป็นไปได้โดยงา่ย 

แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตวัเติมราคาถูก สีขาว ทีtนิยมใช้ในอตุสาหกรรมยาง เช่น ยางใน
และยางนอกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รองเท้า และสายพานลําเลียง ซึtงเป็นสารตวัเติมชนิดไม่เสริมแรง
จนถึงเสริมแรงได้ปานกลางขึ �นกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 1988) แต่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
และช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้โดยง่าย เหมาะทีtจะนํามาใช้เป็นสารตวัเติมในยางธรรมชาติ เพืtอ
ผลติเป็นแถบยางยืดออกกําลงักาย (elastic band for exercise) สาํหรับนกัเรียนปฐมวยั 

เครืtองทดสอบความหนืดมนูนีt (Mooney viscometer) เป็นเครืtองมือสําหรับทดสอบความหนืด
มนูนีt ลกัษณะการวลัคาไนซ์และการผ่อนคลายความเค้นของยางดิบและยางคอมพาวนด์ โดยมีโรเตอร์ 
หมนุด้วยความเร็วคงทีt แล้ววดัความหนืดหรือค่าแรงบิดของยางตวัอย่างนั �น ๆ ทีtอณุหภมูิกําหนด ซึtงใน
งานวิจยันี �ใช้เครืtองทดสอบความหนืดมนูนีt การผ่อนคลายความเค้นเป็นพฤติกรรมของวสัดปุระเภทหยุ่น
หนืดทีtตอบสนองตอ่แรงกระทํา อตัราการผ่อนคลายความเค้นสามารถบง่ชี �ได้วา่ยางตวัอย่างชนิดนั �น ๆ มี
การตอบสนองแบบของแข็งทีtยืดหยุ่น หรือการตอบสนองแบบของเหลวหนืด (Dick, 2001) ซึtงวสัดุทีtมี
อตัราการผ่อนคลายความเค้นตํtากวา่ จะมีการตอบสนองแบบของแข็งทีtยืดหยุ่นสงูกวา่ สว่นวสัดทีุtมีอตัรา
การผอ่นคลายความเค้นสงูมีการตอบสนองแบบของเหลวหนืด 

งานวิจยันี �สนใจศึกษาอิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต ต่อพฤติกรรมการผ่อนคลาย
ความเค้นของยางธรรมชาต ิโดยแปรปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น 0, 20, 40, 60 และ 80 สว่นตอ่
ยาง 100 สว่นโดยนํ �าหนกั (parts (by weight) per hundred parts of rubber, phr) โดยใช้เครืtองทดสอบ
ความหนืดมนูนีt เพืtอนําผลจากงานวิจยันี �ไปประยกุต์ใช้สําหรับการผลิตแถบยางยืดออกกําลงักายสําหรับ
นกัเรียนในระดบัปฐมวยัตอ่ไป 
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วธีิการศกึษา 
ยางธรรมชาติทีtใช้ในงานวิจัยนี � เป็นยางแผ่นรมควันชั �น 3 (RSS#3) ผลิตโดยบริษัท ถาวร

อุตสาหกรรมยางพารา (1982) จํากัด จงัหวดัสงขลา ผสมยางตวัอย่างตามสตูรการทดลองใน Table 1 
โดยนํายางแผ่นรมควนัชั �น 3 มาบดผสมยางกบัสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94  ด้วยเครืtอง
บดผสมยางแบบสองลกูกลิ �งขนาด 10x20 นิ �ว ซึtงมี Friction ratio เท่ากบั 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชยัเจริญ
เอ็นจิเนียริtง หลงัจากนั �นนํายางตวัอย่างมาทดสอบการผ่อนคลายความเค้นด้วยเครืtองทดสอบความหนืด
มนูนีt รุ่น MV-3000-VS (GOTECH Testing Machines Inc.) ทดสอบทีtอณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส โดย
ใช้โรเตอร์ขนาดใหญ่ ตามวธีิการทดสอบมาตรฐาน ASTM D 1646-99 ซึtงในการทดสอบมี 3 ขั �นตอนแสดง
ดงั Figure 1 โดยขั �นตอนทีt 1 เป็นการอุ่นยางตวัอย่างเป็นเวลา 1 นาที จากนั �นในขั �นตอนทีt 2 เป็นการวดั
คา่ความหนืดมนูนีt โดยโรเตอร์หมนุด้วยความเร็ว 2 รอบตอ่นาทีและบนัทกึคา่แรงบิดเป็นคา่ความหนืดมนู
นีtของยางตวัอย่างทีtลดลงอย่างต่อเนืtองเป็นเวลา 4 นาที และในขั �นตอนทีt 3 เป็นการวดัการผ่อนคลาย
ความเค้นของยางหลงัจากโรเตอร์หยดุหมนุ โดยจะบนัทกึคา่แรงบดิเป็นเวลา 1 นาที  
 
Table 1 Compound rubber formulations. 

Ingredients Quantity (phr) 
Natural rubber, RSS#3 100 100 100 100 100 
Stearic acid 2 2 2 2 2 
Zinc oxide 5 5 5 5 5 
MBTC 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
DPG 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
CaCO3 0 20 40 60 80 
Aromatic oil 0 1 2 3 4 
Sulphur 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 
จากนั �นนําข้อมลูแรงบิด (Mooney viscosity value) มาวิเคราะห์หาอตัราการผ่อนคลายความ

เค้น (rate of stress relaxation) จากความสมัพนัธ์ของแรงบิด (Mooney units) กบัเวลา (วินาที) แสดงดงั 
Figure 2 ซึtงสามารถคํานวณคา่คงทีtและอตัราการผอ่นคลายความเค้นได้จากสมการยกกําลงัแบบถดถอย
ดงัสมการ (1) ทดสอบ 5 ชิ �นทดสอบ รายงานผลด้วยคา่เฉลีtย และคํานวณหาเวลาในหน่วยวินาทีทีtแรงบิด
ลดลง 95% หลงัจากโรเตอร์หยดุหมนุ (t95) ซึtงเป็นเวลาทีtสามารถนํายางคอมพาวนด์ไปใช้ในขั �นตอนการ
ผลติตอ่ไปได้ 
 

                                 M = k(t)a (1) 
 
โดยทีt  M คือคา่แรงบดิในหนว่ย Mooney units 

k คือคา่แรงบดิในหนว่ย Mooney units ทีtเวลา 1 วนิาที หลงัจากโรเตอร์หยดุหมนุ 
a เป็นอตัราการผอ่นคลายความเค้น (s-1) 
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Figure 1 Torque curve from a Mooney viscosity test and stress relaxation test.  
 

 
 

Figure 2 Plot of log Mooney units versus log time from a stress relaxation test ( ASTM D 1646, 
1999).  
 

การทดสอบการหดตัว (shrinkage) โดยการรีดยางคอมพาวนด์เป็นแผ่นบางให้มีความหนา 
ประมาณ 1 มิลลเิมตร แล้วตดัแผน่ยางบางให้มีขนาด 30x30 เซนตเิมตร วางทิ �งไว้ 24 ชัtวโมงแล้ววดัขนาด
ของแผน่ยาง (L) อีกครั �ง คํานวณการหดตวัตามสมการ (2) ทดสอบ 3 ชิ �นทดสอบ รายงานผลด้วย 

                                                   Shrinkage (%) =  x 100  (2) 

 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงบิดหลงัโรเตอร์หยุดหมนุกับเวลาของยางธรรมชาติทีtผสมแคลเซียม
คาร์บอเนตในปริมาณ 0-80 phr แสดงดงั Figure 3(a) พบว่าในช่วงแรกทีtโรเตอร์หยดุหมนุ ค่าแรงบิดจะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั �นค่าแรงบิดจะค่อยๆ ลดลงเรืtอยๆ ตามระยะเวลา ซึtงยางทีtไม่ได้ผสม
แคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าแรงบิดเริtมต้นสูงทีtสุด ส่วนยางผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าแรงบิดเริtมต้น
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ตํtาลงตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตทีtเพิtมขึ �น ดงัแสดงใน Figure 3(b) ทั �งนี �เนืtองมาจากการเติม
แคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณทีtมากขึ �น ทําให้ต้องใช้เวลาในการบดผสมนานขึ �น ยางธรรมชาติซึtงมี
นํ �าหนกัโมเลกลุสงู (พรพรรณ, 2540) ต้องใช้แรงขบัสงูตามไปด้วยเพืtอหมนุโรเตอร์ให้มีความเร็ว 2 รอบตอ่
นาที แต่เมืtอบดยางด้วยเครืtองผสมสองลกูกลิ �ง ยางจะถกูกระทําด้วยแรงเฉือนจากความเร็วรอบทีtต่างกนั
ของลกูกลิ �งหน้าและหลงั ทําให้โมเลกุลยางเกิดการฉีกขาด ส่งผลให้นํ �าหนกัโมเลกุลของยางลดลงตาม
ระยะเวลาบดผสมยาง (บุญธรรม, 2539; Gent, 2014) ส่งผลให้ค่าแรงบิดลดลงไปด้วย แคลเซียม
คาร์บอเนตเป็นสารตวัเติมชนิดไมเ่สริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลางขึ �นกบัขนาดของอนภุาค (Leblanc, 
2002; Brydson, 1988) ซึtงเกิดอนัตรกิริยาระหว่างโมเลกลุยางกบัสารตวัเติมเหล่านี �ได้น้อย และมีรูปร่าง
เป็นทรงกลม จงึไมมี่ผลตอ่คา่แรงบดิเริtมต้นของยางคอมพาวนด์ 
 

 
 
Figure 3 (a) Torque curve from a stress relaxation test and (b) original Mooney viscosity of 
CaCO3-filled natural rubber in the range of 0-80 phr.  

 
Figure 4 (a) Torque curve from a stress relaxation test and (b) original Mooney viscosity of 
CaCO3-filled natural rubber in the range of 0-80 phr. 
 

อตัราการผอ่นคลายความเค้นของยางสามารถวิเคราะห์ได้จากความสมัพนัธ์ของแรงบิดกบัเวลา 
แสดงดงั Figure 4(a) โดยใช้สมการยกกําลงัแบบถดถอย อตัราการผ่อนคลายความเค้นพิจารณาได้จาก
ความชนัของความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบิดกบัเวลา ซึtงอตัราการผอ่นคลายความเค้นของยางทีtมีคา่น้อยจะ
บ่งชี �ว่ายางตัวอย่างนั �นมีพฤติกรรมแบบของแข็งทีtยืดหยุ่น (elastic) สูง (Treloar, 2005; Gent, 2014) 
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ในทางกลบักันยางตวัอย่างทีtมีอตัราการผ่อนคลายความเค้นสงูจะแสดงพฤติกรรมแบบของเหลวหนืด 
(viscous) สงู  

จาก Figure 4(b) พบว่ายางธรรมชาติทีtไม่ได้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมีอตัราการผ่อนคลาย
ความเค้นตํtาทีtสุด คือ 0.4793 หน่วยต่อวินาที เมืtอปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเพิtมขึ �นมีผลทําให้
อตัราการผ่อนคลายความเค้นสงูขึ �นตามไปด้วย แสดงวา่ยางธรรมชาติทีtไม่ได้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมี
ความยืดหยุ่นสงู การผสมแคลเซียมคาร์บอเนตทําให้ความยืดหยุ่นของยางคอมพาวนด์ลดลง โดยการ
ลดลงของความยืดหยุ่นนี �จะมากขึ �นตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตทีtเพิtมขึ �น ซึtงทําให้ยางคอมพาวนด์
เหลา่นี �สามารถไหล หรือขึ �นรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ได้งา่ยขึ �น นอกจากนี �อาจสง่ผลดีตอ่ระยะเวลาการเก็บ
ยาง ตลอดจนกระบวนการแปรรูปในขั �นตอนอืtน ๆ ต่อไปได้ นัtนคือยางธรรมชาติทีtผสมแคลเซียม
คาร์บอเนตซึtงมีอตัราการผ่อนคลายความเค้นสงูกว่า จะใช้เวลาในการเก็บยางทีtน้อยกว่า ทําให้สามารถ
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ยางได้ในเวลาทีtเร็วกวา่ยางธรรมชาตทีิtไมไ่ด้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต 
 
Table 2 Parameters and correlation of regression power equation  

CaCO3 (phr) 
Parameters 

Correlation, r 
k a 

0 5.7027 -0.47931 0.9981 
20 4.8589 -0.52492 0.9979 
40 4.1729 -0.55082 0.9982 
60 3.3850 -0.59854 0.9977 
80 2.5314 -0.67961 0.9976 

 
 
Figure 5 t95 and shrinkage of CaCO3-filled natural rubber in the range of 0-80 phr. 
 

อตัราการผอ่นคลายความเค้นของยางคอมพาวนด์ทีtสงูขึ �นตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต 
(Figure 4(b)) ยงัสามารถบ่งชี �ถึงระยะเวลาการเก็บยางคอมพาวนด์เพืtอให้ยางคืนตวัสู่สภาวะสมดลุได้
ด้วย กลา่วคือยางคอมพาวนด์ทีtมีอตัราการผอ่นคลายความเค้นตํtาจะต้องเก็บยางเป็นระยะเวลานาน สว่น
ยางทีtมีอตัราการผ่อนคลายความเค้นสงูจะคืนตวัสู่สภาวะสมดลุได้เร็ว จากพารามิเตอร์ของสมการยก
กําลงัแบบถดถอยใน Table 2 สามารถนํามาทํานายเวลาทีtยางจะคืนกลบัสู่สภาวะสมดลุได้ ดงัแสดงใน 
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Figure 5 ซึtงพบว่ายางคอมพาวนด์ทีtไม่ได้เติมแคลเซียมคาร์บอเนตจะใช้เวลาเก็บยางคอมพาวนด์เพืtอให้
ยางคืนตวัสู่สภาวะสมดุลนานทีtสดุ โดยเวลาดงักล่าวจะลดลงตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตทีt
เพิtมขึ �น ทั �งนี �เนืtองจากยางคอมพาวนด์ทีtไม่ได้เติมแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า ซึtง
สอดคล้องกบัผลการทดสอบการหดตวัใน Figure 5 ยางคอมพาวนด์ทีtมีความยืดหยุ่นสงูจะมีการหดตวัทีt
สงูด้วย โดยการหดตวัจะมีคา่ลดลงตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตทีtเพิtมขึ �น 
 
สรุป 

ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตมีผลต่อพฤติกรรมการผ่อนคลายความเค้นของยางคอมพาวนด์ 
เมืtอปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเพิtมขึ �นทําให้อตัราการผ่อนคลายความเค้นสงูขึ �น ยางคอมพาวนด์จะคืน
ตวัสู่สภาวะสมดลุได้เร็วขึ �น และมีการหดตวัน้อยลง นัtนคือจะใช้เวลาในการเก็บยางคอมพาวนด์น้อยลง 
งานวิจยันี �จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ยาง สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพืtอ
คํานวณหาเวลาการเก็บยาง และการหดตวักลบัของแผ่นยางได้ ซึtงงานวิจยันี �เป็นการวิจยัเพียงเบื �องต้น 
ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปเกีtยวกับพฤติกรรมการผ่อนคลายความเค้นของยางสังเคราะห์ ตลอดจน
พฤตกิรรมการผอ่นคลายความเค้นของยางคอมพาวนด์ทีtผสมสารตวัเตมิชนิดอืtน ๆ ด้วย 
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บทคัดย่อ 

Beauveria bassiana เป็นราทีrก่อโรคในแมลง โดยการเกาะติดของสปอร์บนผิวแมลงเป็นขั yนตอน
สําคญัในกระบวนการก่อโรค อาศยัคณุสมบตัคิวามไมช่อบนํ yาและลกัษณะพื yนผิวสปอร์รา การศกึษานี yจงึมุง่
ศกึษาความไม่ชอบนํ yา ความสามารถในการเกาะติดบนพื yนผิว และลกัษณะพื yนผิวสปอร์ของรา โดยเลี yยงรา 
B. bassiana บนเมล็ดข้าวกึrงสกุทีrเติมนํ yามนัพืช ได้แก่ นํ yามนัปาล์มและนํ yามนัทานตะวนั จากนั yนทดสอบ
คุณสมบัติต่างๆ พบว่า รา B. bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีrมีนํ yามันปาล์ม เกาะติดบนพื yนผิวพลาสติก 
(43.2%) และมีค่าความไม่ชอบนํ yาด้วยการวดั water contact angle (137.9 องศา) สงูทีrสดุ เทียบกบัราทีr
เลี yยงในสภาวะอืrนๆ (12.0-16.3% และ 135.5-136.3 องศา ตามลําดบั) นอกจากนี yภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 
SEM พื yนผิวสปอร์ราทีrเลี yยงในสภาวะทีrมีนํ yามนัปาล์ม มีพื yนผิวทีrขรุขระมากทีrสดุ ซึrงความขรุขระทีrพบ สง่ผล
ให้สปอร์มีคุณสมบัติความไม่ชอบนํ yาสูงและเพิrมความสามารถในการเกาะติดได้ดีขึ yนด้วย องค์ความรู้
สามารถนําไปพฒันาวิธีการเลี yยงราบิวเวอเรียเพืrอเพิrมประสิทธิภาพของการควบคมุแมลงศตัรูพืชในแปลง 
โดยอาศยัการสง่เสริมการเกาะตดิของสปอร์บนผิวแมลง 
คาํสาํคัญ: ราก่อโรคในแมลง, นํ yามนัปาล์ม, นํ yามนัทานตะวนั, คา่มมุสมัผสัของนํ yา 
 

Abstract 
 Beauveria bassiana is an entomopathogenic fungus. An adhesion of conidia on the insect 
cuticle is a crucial step in the host infection. The surface hydrophobicity plays a key role on the 
conidial attachment. This study investigated effects of two plant oils, palm oil and sunflower oil in 
the culture on cell surface hydrophobicity, surface characteristic and conidial adhesion to plastic 
surface. The fungus grown in the presence of palm oil had the highest adhesion percentage 
(43.2%) and hydrophobicity determined by water contact angle (137.9o) compared with other 
treatments (12.0-16.3% and 135.5-136.3o, respectively). Moreover, B. bassiana grown with palm 
oil had a more rough surface compared to other treatments under scanning electron microscope. 
The rough conidial surface might be associated with the increased hydrophobicity and increased 
attachment of conidia to the hydrophobic surface. The knowledge can be utilized to enhance the 
efficacy of B. bassiana in biological control of insect pests. 
Keywords: entomopathogenic fungi, palm oil, sunflower oil, water contact angle 
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บทนํา 
 ผิวหรือเปลือกนอกของตวัแมลงอดุมไปด้วยสารจําพวกไขมนั กรดไขมนั เอสเทอร์ และกลุม่ของ
ไฮโดรคาร์บอนสายยาว ซึrงทําหน้าทีrปอ้งกนัการเกาะติดสปอร์ของราแมลง (Entomopathogenic fungus) 
บนตวัแมลง โดยสปอร์ราแมลงจะเกาะติดบนตวัแมลงและเข้าทําลายแมลงได้ยากขึ yน เนืrองจากคณุสมบตัิ
ของความไมช่อบนํ yา (Hydrophobicity) บนผิวแมลง โดยปกติกลไกการก่อโรคของราแมลงจะเริrมจากการ
เข้าตามช่องเปิดต่างๆ ของตัวแมลง หรือการเกาะติด (Adhesion) ของสปอร์บนผิวแมลงแล้วงอก 
Appressorium ซึrงเป็นโครงสร้างพิเศษในแทงทะลผุ่านผิวแมลง โดยทีrปลายของเส้นใยมีการปลดปล่อย
เอนไซม์ชนิดตา่งๆ เพืrอทําลายผิวชั yนนอกของตวัแมลง และแทงเส้นใยเข้าสูต่วัแมลงเพืrอก่อโรคในตวัแมลง
ต่อไป ซึrงในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของแมลง รวมถึงชนิดของแมลงก็มีองค์ประกอบของสารบน
ผิวทีrแตกต่างกันไปด้วย (Ortiz-Urquiza and Keyhani, 2013; Pedrini et al., 2013; Ortiz-Urquiza et 
al., 2016) 
 โคนิเดีย (Aerial conidia) เป็นสปอร์ในรูปแบบหนึrงของการสืบพนัธุ์ของราแมลงทีrนอกเหนือจาก 
Blastospores และ Submerged conidia (Holder and Keyhani, 2005) โดยโคนิเดียสามารถอยู่รอดได้
ในสภาวะทีrค่อนข้างแห้งแล้งเมืrอเทียบกบัสปอร์ในรูปแบบอืrนๆ และเส้นใยปกติ (Vegetative cell) (Qin   
et al., 2014) จากการทีrพื yนผิวของสปอร์มีลกัษณะของความไม่ชอบนํ yา และยงัสามารถเพาะเลี yยงได้บน
อาหารแข็งทีrหลากหลาย ราคาถกู ทําให้สปอร์ในรูปโคนิเดียถกูนํามาใช้ในประโยชน์อืrนๆ ได้หลากหลาย 
เช่น การผลิตสารกําจดัศตัรูพืชแบบชีวภาพ (Biological control agents) จากราแมลง (Dhar and Kaur, 
2011; Qin et al., 2014; Mascarin et al., 2016) นอกเหนือจากการเจริญของราแมลงบนอาหารแข็งแล้ว 
ยงัมีรายงานวา่ ราแมลงยงัสามารถเจริญได้บนอาหารทีrมีสว่นประกอบของกลุม่ไฮโดรคาร์บอนสายยาวใน
กลุ่มอลัเคน (Alkane) ได้สงูถึง n-C27 และบางกรณีอาจจะใช้ได้สงูถึง n-C35- n-C�� แต่โดยรวมราแมลง
ส่วนใหญ่จะใช้สารไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มของอลัเคนได้ในช่วงประมาณ n-C16 (Keyhani, 2018) การใช้
สารไฮโดรคาร์บอนของแมลงยงัเป็นปัจจยัช่วยสง่เสริมอตัราการตายของแมลงเพิrมสงูขึ yน (Crespo et al., 
2002) รวมถึงช่วยในการปรับเปลีrยนคุณสมบตัิทางกายภาพบางประการให้มีความสามารถในการยึด
เกาะพื yนผิวได้ดีขึ yน (Vergara-Fernández et al., 2006) 

Beauveria bassiana อยู่ในกลุ่มของราแมลงทีrสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลากหลาย
ชนิด สามารถเลี yยงให้เจริญได้ง่ายบนวัสดุหลากหลายชนิด ทีr มีการรายงานว่า สามารถใช้สาร
ไฮโดรคาร์บอนสายยาวในกลุม่ของอลัเคนได้ (Crespo et al., 2008; Ortiz-Urquiza et al., 2016) และยงั
สามารถเกาะติดบนพื yนผิวได้ดี เนืrองจากมีลักษณะของพื yนผิวทีrไม่ชอบนํ yาสูง (Boucias et al., 1988; 
Holder et al., 2007) ซึrงน่าจะมีประสิทธิภาพเพืrอนําไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบชีวภาพใน
แปลงเกษตร ดงันั yนในการศึกษาครั yงนี yจึงได้ทําการเพาะเลี yยงรา B. bassiana ในสภาวะการเลี yยงทีrเติม
นํ yามนัพืชสองชนิด คือ นํ yามนัปาล์มและนํ yามนัทานตะวนั ซึrงเป็นสารในกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนสายยาว 
และมีความแตกต่างกนัในส่วนของกรดไขมนัทีrเป็นองค์ประกอบ เพืrอดคูณุสมบตัิของความไม่ชอบนํ yาทีr
เพิrมขึ yน ลกัษณะพื yนผิวสปอร์ (Aerial conidia) ภายใต้กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด และการ
เกาะติดของสปอร์รา B. bassiana บนพื yนผิววสัดทีุrไม่ชอบนํ yา เพืrอใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาวิธีการเลี yยง
ราบวิเวอเรียเพืrอเพิrมประสทิธิภาพในการควบคมุแมลงศตัรูพืชในแปลงเกษตรตอ่ไปในอนาคต 
 
วธีิการศกึษา  
 การเพาะเลี8ยงรา Beauveria bassiana บนเมล็ดขา้ว 

 ชัrงข้าวสาร 50 กรัม ใส่ลงในถุงพลาสติกขนาด 6×9 นิ yว เติมนํ yากลัrน 30 มิลลิลิตร เติมนํ yามัน
ปาล์มหรือนํ yามนัทานตะวนั ในอตัราสว่น 1% โดยคิดจากนํ yาหนกัของข้าว 100 กรัม เติมนํ yามนั 1 มิลลลิติร 
สวมปากถงุด้วยคอขวด ปิดด้วยจกุสําลีและแผ่นอะลมูิเนียมฟอยล์ นําไปฆ่าเชื yอ เตรียมสารละลายสปอร์
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รา B. bassiana สายพนัธุ์ BCC 2660 ทีrได้จาก BIOTEC Culture Collection (BCC) มาเพาะเลี yยงลงบน
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) บม่ทีrอณุหภมูิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนัก่อนนํามาเพาะลง
ในถงุข้าว โดยเติมนํ yากลัrนปราศจากเชื yอให้พอทว่มผิวหน้าอาหาร ใช้แทง่แก้วเกลีrยเชื yอขดูสปอร์ราทีrผิวหน้า
อาหาร กรองเอาเส้นใยออกด้วยผ้าขาวบาง นบัปริมาณสปอร์ราทีrกรองได้ด้วย Haemocytometer แล้ว
ปรับปริมาณสปอร์ราสดุท้าย 1×108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ดดูปริมาตร 1 มิลลิลิตรใส่ลงข้าว 50 กรัม บ่มถงุ
ข้าวทีrอณุหภมูิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วนั จนเส้นใยและสปอร์ราเจริญเตม็ถงุ 

 การวดัค่าความไม่ชอบนํ8าของสปอร์รา Beauveria bassiana 
 การวดัค่ามมุสมัผสั [water contact angle (WCA)] ของราB.bassiana บนเมล็ดขา้ว  

นําเมลด็ข้าวทีrมีรา B. bassiana เจริญปกคลมุอยูท่ัrวเมลด็ โดยใช้ปากคีบคีบบริเวณปลายเมลด็
ข้าวมาวางลงบนแท่นสไลด์แบบดัดแปลงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ยีr ห้อ SMP รุ่น Babybearonline-
Microscope ในการวดัค่ามมุสมัผสั แตะหยด 0.1% Aniline blue ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ลงบริเวณกลาง
เมลด็ข้าวทีrมีลกัษณะเรียบมากทีrสดุ บนัทกึภาพของหยดสบีนเมลด็ข้าว ทําการทดลองซํ yาจํานวน 15 เมลด็
ต่อ 1 ชุดตวัอย่าง ทําจํานวน 3 ซํ yาการทดลอง นําภาพทีrบนัทึกมาวิเคราะห์ค่ามุมสมัผัสด้วยโปรแกรม 
Image J เพืrอหาค่าความไม่ชอบนํ yาของสปอร์ราโดยเฉลีrยของแต่ละชดุการทดลอง และวิเคราะห์ค่าทาง
สถิต ิANOVA ทีrระดบัความเชืrอมัrน 95% ด้วยโปรแกรม SPSS 
 การวดัค่าความไม่ชอบนํ8าของสปอร์รา B. bassiana โดยเทคนิค Salt-mediated Aggregation 
and Sedimentation test (SAS)  

ขูดสปอร์รา B. bassiana ออกด้วยแท่งแก้วเกลีrยเชื yอในนํ yาปราศจากเชื yอ แล้วกรองเอาเส้นใย
ออกด้วยผ้าขาวบาง นําสปอร์ราทีrกรองได้มาทําการปัrนเหวีrยงเพืrอล้างสปอร์ แล้วละลายตะกอนสปอร์ใน 
2.0 mM Na2HPO4 แล้วดูดสารละลายสปอร์ปริมาตร 50 ไมโครลิตรใส่ในหลอดทดลองทีrมี 2.0 mM 
Na2HPO4 ปริมาตร 450 ไมโครลิตร เติม 1:1 ratio ของ 2.0 mM Na2HPO4: 10 mM (NH4)2SO4 ปริมาตร 
500 ไมโครลิตร เขย่าด้วย vortex mixer 10 วินาที ดดูสารละลายสปอร์ใส่ cuvetteวดัค่าความยาวคลืrน 
610 นาโนเมตร ปรับความหนาแน่นของสปอร์จนกระทัrงได้ค่าการดูดกลืนแสงทีrประมาณ 0.6 เป็นค่า
เริrมต้นของการทดลอง บ่ม cuvette ทีrอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส แล้ววดัค่าการดดูกลืนแสงทีrความยาว
คลืrน 610 นาโนเมตร หลังการบ่มทีrระยะเวลา 30, 60 และ 120 นาทีตามลําดับ ทําจํานวน 3 ซํ yาการ
ทดลอง (ดัดแปลงวิธีของ Luke et al., 2015) นําค่าทีrได้มาคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การตกตะกอนทีr
ระยะเวลาตา่งๆ และวเิคราะห์คา่ทางสถิติ ANOVA ทีrระดบัความเชืrอมัrน 95% ด้วยโปรแกรม SPSS 
 การเตรียมตวัอย่างสําหรับส่องภายใต้กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด [Scanning electron 
microscope (SEM)] 
 นําสารละลายสปอร์รา B. bassiana ทีrกรองได้ดดูใส่ลงในหลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ ปัrนเหวีrยงทีr 
6,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วปัrนเพืrอล้างตะกอนสปอร์ราอีกครั yง เติม 5% Glutaraldehyde 
ปริมาตรพอท่วมตวัอย่าง แช่ตวัอย่างในความเย็น 1.5 ถึง 2 ชัrวโมง ปัrนเหวีrยงทีr 6,500 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 1 นาที เทสว่นใสทิ yง เติมฟอสเฟตบฟัเฟอร์ทีrแชเ่ย็น ปริมาตร 50 ไมโครลติร ตั yงตวัอยา่งทิ yงไว้ 10 นาที 
ปัrนเหวีrยงเพืrอเอาสว่นใสออก ทําซํ yา 3 ครั yง เตมิสารละลาย Osmium tetroxide ปริมาตร 50 ไมโครลติร แช่
ตัวอย่างในความเย็น 1 ชัrวโมงครึrงถึง 2 ชัrวโมง ล้างสารละลาย Osmium tetroxide ออกด้วยนํ yากลัrน
ปราศจากเชื yอทีrแชเ่ยน็ ปริมาตร 50 ไมโครลติร ตั yงตวัอยา่งทิ yงไว้ 10 นาที แล้วปัrนเหวีrยงเพืrอเอาสว่นใสออก 
ทําซํ yา 2 ครั yง ดึงนํ yาออกจากตัวอย่างด้วยเปอร์เซ็นต์แอลฮอล์ 30, 50, 70, 80, 90, 95 และ 99.9% 
ตามลําดบั โดยช่วงแอลกอฮอล์ 30-95% เติมในปริมาตร 50 ไมโครลติร ตั yงตวัอยา่งทิ yงไว้ 15 นาที แล้วปัrน
เหวีrยงเพืrอเอาส่วนใสออก และดึงนํ yาช่วงแอลกอฮอล์ทีr 99.9% ทําซํ yา 2 ครั yง และตั yงตวัอย่างทิ yงไว้ครั yงละ 
20 นาที นําตวัอย่างมาหยดลงบนแผ่นใสกลมขนาดเล็ก นําตวัอย่างเคลือบด้วยอนุภาคทองด้วยเครืrอง
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เคลือบอนภุาคทอง นาน 60 วินาที ก่อนนําเข้าสอ่งตวัอย่างด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Hitachi 
SU500) 
 การเกาะติดของสปอร์รา Beauveria bassiana บนพื8นผิว 
 ละลายตะกอนของสปอร์รา B. bassiana ความหนาแน่น 106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ใน 0.1 M 
HEPES pH 7.2 หยดสารละลายสปอร์ 500 ไมโครลิตรลงใน 6 well plate polystyrene ตั yงทิ yงไ ว้ ทีr
อณุหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที หลงัจากนั yนนํามาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้กําลงัขยายวตัถ ุ20 เท่า 
ถ่ายภาพทีrได้ภายใต้กล้อง 3 ภาพทีrตําแหน่งแตกตา่งกนั เติมนํ yากลัrนปราศจากเชื yอ 3 มิลลลิติร แล้วเขยา่ทีr 
200 rpm 20 วินาที ดดูนํ yาออกจากหลมุ 6 well plate นํามาสอ่งใต้กล้องจลุทรรศน์โดยใช้กําลงัขยายวตัถ ุ
20 เทา่ ถ่ายภาพทีrได้ภายใต้กล้อง 3 ภาพทีrตําแหน่งแตกตา่งกนัอีกครั yง นบัจํานวนสปอร์ก่อนและหลงัการ
ล้าง คํานวณเปอร์เซน็ต์การเกาะตดิทีrได้ (ดดัแปลงวิธีการของ Stanley et al., 2002.) และวิเคราะห์คา่ทาง
สถิต ิANOVA ทีrระดบัความเชืrอมัrน 95% ด้วยโปรแกรม SPSS  
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 การวดัค่าความไม่ชอบนํ8าของสปอร์รา Beauveria bassiana 

การทดลองการวัดค่าความไม่ชอบนํ yาของสปอร์รา B. bassiana ทั yงสองวิธีทีrนํามาใช้ในการ 
ทดลองครั yงนี yเป็นการทดสอบความไม่ชอบนํ yาทีrสามารถสงัเกตได้ด้วยตาจากการวดัค่ามมุสมัผสั (WCA) 
ของสปอร์รา และการทดสอบคณุสมบตัิการตกตะกอนในสารละลายบฟัเฟอร์ (SAS) เพืrอยืนยนัความไม่
ชอบนํ yาของสปอร์รา B. bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนัต่างชนิดกันในอตัราส่วน 1% เนืrองจาก
การใช้อตัราส่วนทีr 1% สปอร์ราสามารถเจริญปกคลมุทัrวเมล็ดข้าวได้ดีกว่าในเปอร์เซ็นต์นํ yามนัทีrเพิrมขึ yน 
และสามารถวดัค่ามมุสมัผสัทีrได้ผลดีกว่าการเติมเปอร์เซ็นต์นํ yามนัทีrเพิrมขึ yน ผลจากการวดัค่ามมุสมัผสั
พบวา่ ในทกุชดุการทดลองลกัษณะของโคโลนีรา B. bassiana ทีrขึ yนปกคลมุบนเมลด็ข้าวมีลกัษณะความ
ไม่ชอบนํ yาสูง (มีค่ามุมสัมผัสของหยดสีบนพื yนผิวโคโลนีทีrมากกว่า 90 องศา) (Figure 1) โดยรา B. 
bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนัปาล์มมีค่ามมุสมัผสัสงูสดุ เฉลีrยทีr 137.9o เทียบกบัราทีrเลี yยงโดย
ไม่ใส่นํ yามนัพืชใดหรือทีrเลี yยงโดยเติมนํ yามนัทานตะวนั (136.3o และ 135.5o ตามลําดบั) (Table 1) การทีr
สปอร์รา B. bassiana มีความไม่ชอบนํ yานั yนเกิดจากแรงไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic force) บนผิวสปอร์ 
โดยเกิดจากสารจําพวก non-polar นําส่วนทีrเป็น Hydrophobic group มาจับกัน ทําให้สปอร์สามารถ
เกาะตดิบนผิวแมลงทีrมีลกัษณะไมช่อบนํ yาเพืrอก่อโรคได้ดีขึ yน (Singh et al., 2017) 

ในส่วนของการทดลอง Salt-mediated Aggregation and Sedimentation test (SAS) โดยใช้
หลกัการตกตะกอนของสปอร์ในบฟัเฟอร์ทีrระยะเวลาตา่งๆ พบวา่ รา B. bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติม
นํ yามนัปาล์มตกตะกอนมากกว่าราทีrไม่ได้เลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนั หรือราทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนั
ทานตะวนั ตามลําดบั ซึrงราทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนัปาล์มทีrมีอตัราการตกตะกอนมากกว่า แสดงให้
เห็นว่า สปอร์มีความไม่ชอบนํ yาสงู พิจารณาจากอตัราการตกตะกอนทีr 60 (Table 1 และ Figure 2) โดย
เกิดจากโปรตีนบริเวณผิวสปอร์ทีrไม่ชอบนํ yาจะจับตวักันเป็นกลุ่มและตกตะกอนด้วยวิธี salting out ได้
ดีกว่าผิวสปอร์ทีrชอบนํ yา ทีrอตัราการตกตะกอน 120 นาที มีค่าความไม่ชอบนํ yาไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ 
อาจเป็นผลมาจากความเข้มข้นของเกลือในปริมาณน้อย จงึทําให้สปอร์จบัตวักนัและตกตะกอนได้น้อยลง 
หากต้องปรับปรุงผลในสว่นนี yจะต้องศกึษาปัจจยัทีrมีผลตอ่การตกตะกอนของสปอร์นั yนมีหลายปัจจยั เช่น 
ความเข้มข้นของเกลือ ชนิดของเกลือ รวมถงึคา่ pH ในช่วงตา่งๆ (Jeffs, 1999) เพืrอทําให้ผลการทดลองนี y
มีความนา่เชืrอถือยิrงขึ yน 
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Table 1 Water contact angle (WCA) and salt-mediated aggregation and sedimentation test  
(SAS) of Beauveria bassiana grown in the presence of plant oils.  

   a, b, c = averages (in the same columns) followed by different letters are significantly different at p < 0.05 
 

Figure 1 Hydrophobicity determined by water contact angle of Beauveria bassiana on rice grown 
in the presence of plant oils:  B.  bassiana culture without oil; B.  bassiana culture with palm oil 
and B. bassiana culture with sunflower oil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Sedimentation percentage of Beauveria bassiana grown in the presence of plant oils. 
In the ANOVA analysis, averages ( in the same sedimentation time: 30, 60 or 120 min) followed 
by different letters are significantly different at p < 0.05. 
 
 
 
 
 
 

Growth substrate WCA (o) ±SD 
SAS test (%) 

30 min 60 min 120 min 
Rice 136.3 ±0.4bc 16.34 ±5.3a 33.82 ±3.3b 55.48 ±7.5a 

Rice + Palm oil 137.9 ±0.8a 16.04 ±3.3a 44.14 ±4.2a 57.58 ±1.5a 

Rice + Sunflower oil 135.5 ±0.6bc 15.03 ±1.5a 31.63 ±4.6b 50.29 ±5.7a 
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 การศึกษาลกัษณะพื8นผิวและความสามารถในการเกาะติดของสปอร์ 
เมืrอศึกษาลักษณะพื yนผิวของสปอร์รา B. bassiana ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด 

พบว่า ลกัษณะพื yนผิวของสปอร์รา B. bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนัปาล์มและสปอร์ราทีrไม่ได้
เลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนั มีลกัษณะพื yนผิวทีrขรุขระกว่าสปอร์ราทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนัทานตะวนั 
(Figure 3) สําหรับการตรวจสอบการเกาะติดของสปอร์ พบว่า รา B. bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติม
นํ yามนัทานตะวนัและราทีrไมไ่ด้เลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามนัมีความสามารถในการเกาะติดใกล้เคียงกนั โดย
มีอตัราการเกาะติดทีr 12.0% และ 16.3% ตามลําดบั ในทางตรงกนัข้าม B. bassiana ทีrเลี yยงในสภาวะทีr
เตมินํ yามนัปาล์มมีอตัราการเกาะตดิของสปอร์ตอ่พื yนผิว polystyrene ทีr 43.2% (Figure 4) ซึrงความขรุขระ
ทีrพบบนผิวสปอร์มีแนวโน้มจากการรวมตวักนัของโปรตีนไฮโดรโฟบินเป็นกลุ่มของ Rodlets จํานวนมาก
บนพื yนผิว ซึrงโปรตีนไฮโดรโฟบินมีผลต่อคณุสมบตัิความไม่ชอบนํ yาของสปอร์ และการยึดเกาะของสปอร์
บนพื yนผิวชนิดต่างๆ ได้แตกต่างกนั (Linder, et al., 2005) โดยการทีrรา B. bassiana สามารถเจริญบน
อาหารทีrเติมนํ yามนั ซึrงถือเป็นแหลง่คาร์บอนทีrมีคณุสมบตัิของความไม่ชอบนํ yา น่าจะเหนีrยวนําให้สปอร์ทีr
สร้างขึ yนมีคุณสมบัติทีrไม่ชอบนํ yามากขึ yนตามสภาพแวดล้อมทีrราเจริญ (Vergara-Fernández et al., 
2006) ในการทดลองนี yการเลี yยงราในสภาวะทีrเติมนํ yามนัปาล์มและนํ yามนัเมล็ดตะวนัน่าจะส่งผลทําให้
สปอร์มีคณุสมบตัคิวามไมช่อบนํ yาและทําให้เพิrมความสามารถการเกาะตดิได้ดีขึ yนเชน่กนั 

Figure 3 Surface characteristics of Beauveria bassiana grown in the presence of plant  oils:  
B.  bassiana culture without oil; B. bassiana culture with palm oil and B. bassiana culture with 
sunflower oil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Adhesion percentage of Beauveria bassiana grown in the presence of plant oils. In the 
ANOVA analysis, averages (in the same graph) followed by different letters are significantly 
different at p < 0.05. 

1.0µm 
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 ในรายงานของ Orsavova และคณะ (2015) และรายงานของ Mancini และคณะ (2015) ได้
กลา่วถึงองค์ประกอบของกรดไขมนัทีrแตกต่างกนัในนํ yามนัปาล์มและนํ yามนัทานตะวนั โดยนํ yามนัปาล์มมี
อง ค์ประกอบของกรดไขมันไขมันอิr มตัว  (saturated fatty acid)  และกรดไขมันไม่อิr มตัวแบบ 
monounsaturated fatty acid เป็นองค์ประกอบ โดยมีกรดปาล์มิติก [palmitic acid; (C16:0)] และกรด
โอเลอิก [oleic acid; (C18:1)] ในปริมาณทีrมากกว่านํ yามนัทานตะวนัซึrงมีองค์ประกอบเป็นกรดไขมนัไม่
อิrมตวัแบบ polyunsaturated fatty acid ซึrงในการทดลองนี yองค์ประกอบของกรดไขมนัทีrแตกต่างกนัของ
นํ yามนัทีrใช้ในการเพาะเลี yยงรา B. bassiana อาจสง่ผลตอ่คณุสมบตัิความไมช่อบนํ yา และคณุลกัษณะของ
โปรตีนทีrผิวสปอร์สง่ผลให้สปอร์ปรับเปลีrยนสภาพพื yนผิวให้สามารถยดึเกาะได้ดีขึ yน 
 
สรุปผลการศกึษา 
 สปอร์รา B. bassiana ทีrเลี yยงบนข้าวสารกึrงสกุในสภาวะทีrเตมินํ yามนัปาล์ม มีคณุสมบตัคิวามไม่
ชอบนํ yา และการเกาะติดทีrดีกว่าสปอร์ราทีrเลี yยงบนข้าวสารในสภาวะทีrไม่เติมนํ yามนัพืชใดๆ และดีกว่า
สปอร์ราทีrเลี yยงในสภาวะทีrเติมนํ yามันทานตะวันตามลําดับ ผลการศึกษานี yชี yให้เห็นว่า การเลี yยงรา B. 
bassiana ในสภาวะทีrเติมนํ yามนัปาล์มสามารถเพิrมคณุสมบตัิความไม่ชอบนํ yาของสปอร์ ซึrงน่าจะสง่เสริม
การเกาะติดของสปอร์บนผิวแมลง ซึrงเป็นขั yนตอนทีrมีความสําคญัในการก่อโรคของราแมลง และอาจช่วย
เพิrมประสทิธิภาพของสปอร์ราแมลงในการควบคมุแมลงศตัรูพืชได้ดียิrงขึ yน 
 
คาํขอบคุณ 
 ขอขอบคุณคุณเกวรินทร์ กลํrาเชาว์ ผู้ ช่วยนักวิจัย ทีrช่วยสอนและดูแลในขั yนตอนการเตรียม
ตัวอย่างสําหรับส่องภายใต้กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด ขอขอบคุณศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และภาควิชาจุล-
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีrสนบัสนนุทนุ เครืrองมือ และสถานทีrในการทํา
วจิยัในครั yงนี y 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันี oมีวตัถปุระสงค์เพืsอคดัเลือกและศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของสารฟีแนนทรีน 
ของแบคทีเรียเขตร้อนทีsคัดแยกจากดินทีsมีและไม่มีการปนเปื oอนนํ oามันด้วยเทคนิค enrichment จาก
การศึกษาพบแบคทีเรียทีsสามารถย่อยสลายสารฟีแนนทรีนทั oงจากดินทีsมีและไม่มีการปนเปื oอนนํ oามัน 
อย่างไรก็ดีแบคทีเรียทีsแยกได้จากดินทีsไม่มีการปนเปื oอนนํ oามันสูญเสียคุณสมบัติในการย่อยสลาย 
สารฟีแนนทรีนระหวา่งช่วงการแยกเชื oอบริสทุธิ� การศกึษาประสิทธิภาพการยอ่ยสลายทางชีวภาพของสาร
ฟีแนนทรีนโดยแบคทีเรียทีsคัดเลือกได้พบว่า ชุดทดลองทีsใช้สารฟีแนนทรีนเป็นแหล่งคาร์บอนทีsความ
เข้มข้น 100 และ 200 ppm สามารถจําแนกสายพนัธุ์แบคทีเรียได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียย่อย
สลายสารฟีแนนทรีนได้สงู ปานกลางและตํsา จํานวน 13 13 และ 5 สายพนัธุ์ตามลาํดบั แบคทีเรียดงักลา่ว
มีศักยภาพสูง ทีsจะนําไปใช้ในการบําบัดทางชีวภาพในบริเวณทีsมีของการปนเปื oอนของสารประกอบ 
พีเอเอชตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: การยอ่ยสลายทางชีวภาพ, แบคทีเรียเขตร้อน, สารประกอบฟีแนนทรีน, สารประกอบพีเอเอช 
 

Abstract 
The aim of this research was to select and study phenanthrene biodegradation by 

tropical bacterial strains isolated from oil contaminated and non-contaminated soils using 
enrichment technique. Phenanthrene degrading bacteria were obtained from oil contaminated 
and non-contaminated soils on screening plates. However, the bacteria from non-contaminated 
soil lost their capability on phenanthrene degradation during isolation process. By using 
phenanthrene biodegradation assay at the concentration of 100 and 200 ppm, phenanthrene 
degrading bacteria from oil contaminated soils were classified to 3 groups; 13, 13 and 5 isolated 
strains showed high, moderate and low phenanthrene biodegradation efficiency, respectively. 
These phenanthrene degrading bacteria show a high potential for bioremediation in PAH 
contaminated area. 
Keywords: biodegradation, tropical bacteria, phenanthrene, polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 
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บทนํา 
 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) เป็นสารประกอบทีsพบได้ทัsวไปใน
ธรรมชาติโดยกระบวนการเกิดสารประกอบพีเอเอชสามารถเกิดขึ oนได้เองตามธรรมชาติและเกิดจากการ
กระทําของมนษุย์ เชน่ การเผาไหม้ทีsไมส่มบรูณ์จากกระบวนการเผาไหม้ของเชื oอเพลงิฟอสซลิ (Kim et al., 
����) นอกจากนี oสารประกอบพีเอเอชยงัสามารถเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น การเกิดไฟป่าและการระเบิด
ของภูเขาไฟ (Zhang และ Tao, ����) สารประกอบพีเอเอชส่วนใหญ่ประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก
มากกวา่หรือเทา่กบั � วงแหวน ลกัษณะโครงสร้างของสารประกอบพีเอเอชพบทั oงลกัษณะเส้นตรง เหลีsยม
มมุหรือวงแหวนเป็นกลุ่ม (Cerniglia, 1992; Cheung et al., 2001) สารประกอบพีเอเอชมีคุณลกัษณะ
ทางเคมี เช่น ความสามารถในการหลอมเป็นของเหลวและความสามารถในการกลายเป็นไอของ
สารประกอบพีเอเอชจะลดลงตามนํ oาหนักโมเลกุลของสารประกอบพีเอเอชทีsเพิsมขึ oน (Menzie et al., 
1992) สารประกอบพีเอเอชทีsมีนํ oาหนกัโมเลกุลสงูจะมีความเสถียรและคงทนต่อการย่อยสลายมากกว่า
สารประกอบอินทรีย์ชนิดอืsนๆ (Cheung et al., 2001) ผลกระทบของสารประกอบพีเอเอชต่อสิsงมีชีวิต 
พบวา่สารประกอบพีเอเอชหลายชนิดเป็นสาเหตขุองการเกิดเนื oองอก การสมัผสัหรือหายใจเอาอากาศทีsมี
การปนเปื oอนของสารประกอบพีเอเอชเข้าสูร่่างกายโดยตรงสง่ผลตอ่อตัราการเกิดมะเร็ง โดยพบวา่เมืsอทํา
การเติมสารประกอบ Benzo(a)pyrene ความเข้มข้น 923 ppm ลงในอาหารให้สัตว์ทดลองเป็น 
เวลา 1 เดือน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสัตว์ทดลองมีตับและเลือดทีsมีความผิดปกติไปจากเดิม 
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1990) ข้อมูลปริมาณสารประกอบพีเอเอชทีs
ปนเปื oอนในธรรมชาติเริsมจดบันทึกโดย the US Environmental Protection Agency (USEPA) ตั oงแต่ปี 
1970 โดยมีสารประกอบพีเอเอชทีsถกูจดัให้อยู่ในกลุ่มทีsต้องเฝา้ระวงัทั oงหมด �� ชนิด เช่น สารประกอบ
แนฟทาลีน สารประกอบฟีแนนทรีน และสารประกอบแอนทราซีน เป็นต้น (Bautista et al., 2009)  

กลไกในการย่อยสลายสารประกอบพีเอเอช ประกอบด้วย � กลไกหลกั ได้แก่ การย่อยสลาย
สารประกอบพีเอเอชผ่านกลไกทางกายภาพ (Physical degradation method) เช่น การย่อยสลาย
สารประกอบพีเอเอชโดยแสง (Photo-oxidation) การย่อยสลายสารประกอบพีเอเอชผ่านกลไกทางเคมี 
(Chemical degradation method) เช่น การย่อยสลายสารประกอบพีเอเอชโดยการออกซิเดชันด้วย
สารเคมี และการย่อยสลายสารประกอบพีเอเอชผ่านกลไกทางชีวภาพ (Biological degradation 
method) เช่น การย่อยสลายสารประกอบพีเอเอชโดยแบคทีเรีย (Kim และ Lee, 2007; Janbandhu และ 
Fuleker, 2011) ปัจจยัทีsเกีsยวข้องกบัการย่อยสลายสารประกอบพีเอเอชโดยแบคทีเรียจะขึ oนอยู่กบัหลาย
ปัจจยั เช่น ชนิดและโครงสร้างของสารประกอบพีเอเอช โดยสารประกอบพีเอเอชทีsมีนํ oาหนกัโมเลกลุมาก
จะมีความเสถียรสงูทําให้ยากตอ่การยอ่ยสลาย (Lundstedt, 2003) ความเสถียรและความคงทานตอ่การ
ย่อยสลายของสารประกอบพีเอเอชจะเพิsมขึ oนตามจํานวนวงแหวนอะโรมาติกในโครงสร้างของ
สารประกอบพีเอเอช นอกจากปัจจยัข้างต้นแล้วปัจจยัทีsเกีsยวข้องกบัการเพาะเลี oยงแบคทีเรีย เชน่ อณุหภมูิ
ในการเจริญ ค่าพีเอชและปริมาณก๊าซออกซิเจนทีsมีอยู่ในอาหารเลี oยงเชื oอของแบคทีเรียมีอิทธิพลต่อการ
ยอ่ยสลายของสารประกอบพีเอเอชด้วย 

งานวิจยันี oมุ่งเน้นเพืsอคดัเลือกและศึกษาประชากรของแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อย
สลายสารประกอบพีเอเอชจากดินทีs มีและไม่มีการปนเปื oอนนํ oามันเพืsอเปรียบเทียบปริมาณและ
ประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีน 
 
วธีิการศกึษา 
 การเก็บตวัอย่างดินที8มีและไม่มีการปนเปื@อนนํ@ามนั 
 ทําการเก็บตวัอยา่งดินทีsมีการปนเปื oอนนํ oามนัจากโรงซอ่มบํารุงในกรุงเทพมหานคร สว่นตวัอยา่ง
ดนิทีsไมมี่การปนเปื oอนนํ oามนัทําการเก็บตวัอยา่งจากพื oนทีsธรรมชาต ิจงัหวดักาญจนบรีุ การเก็บตวัอยา่งดนิ
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ทําโดยการขดุเปิดผิวหน้าดินให้ได้พื oนทีs กว้างxยาวxลกึ ประมาณ 30x30x10 เซนติเมตร จากนั oนทําการ
เก็บตวัอย่างดินปริมาตร 800-1,000 กรัม ใสล่งในถงุพลาสติกปิดกนัแสง เก็บตวัอย่างทีsอณุหภมูิ 4 องศา-
เซลเซียส จนกวา่จะนํามาใช้ทําการทดลอง 
 การนบัจํานวนจลิุนทรีย์โดยรวมในตวัอย่างดิน 
 ทําการนบัจํานวนจุลินทรีย์โดยรวมโดยวิธีการ standard plate count method ทําการเจือจาง
ดิน 1 กรัม ในนํ oากลัsนปราศจากเชื oอปริมาตร 9 มิลลิลิตร จนได้ความเจือจางทีs 10-3, 10-4, 10-5 และ 
10-6 เท่า จํานวน 2 ซํ oา ทําการปิเปตสารละลายข้างต้นลงจานอาหาร จากนั oนทําเทคนิค pour plate ด้วย
อาหาร plate count agar (PCA) (tryptone 5 กรัม/ลติร, yeast extract 2.5 กรัม/ลติร, glucose 1.0 กรัม/
ลติร และ agar 15 กรัม/ลติร) (Collins และ Lyne, 1970) บม่ทีsอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 48 ชัsวโมง โดยตรวจ
ผลการทดลองทีs 24 และ 48 ชัsวโมง จากการนับจํานวนโคโลนีทั oงหมดของจุลินทรีย์ทีsเจริญในอาหาร 
คํานวณหาจํานวนจลุนิทรีย์ทั oงหมดในตวัอยา่งดนิ 
 การทําเทคนิค enrichment และคดัแยกสายพนัธุ์ของแบคทีเรียที8มีความสามารถในการย่อย
สลายสารประกอบฟีแนนทรีน  
 เทคนิค enrichment ทําเพืsอเพิsมจํานวนแบคทีเ รียทีs มีความสามารถในการย่อยสลาย
สารประกอบฟีแนนทรีนในตัวอย่างดิน โดยเติมสารประกอบฟีแนนทรีนความเข้มข้น 10,000 ppm 
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ทีsทําการระเหยเมทานอลทีsอุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัsวโมง จากนั oนเติมอาหาร mineral salt medium (MSM) ปริมาตร 
50 มิลลิลิตร (สารประกอบฟีแนนทรีนความเข้มข้นสทุธิในขวดรูปชมพู่เท่ากับ 100 ppm) ใส่ดินจํานวน 
1 กรัม ลงในขวดรูปชมพูที่sเตรียมไว้ ทําการบม่ทีsอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส ทีsความเร็วรอบเขยา่ 150 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 7 วัน เมืsอบ่มครบ 7 วัน ทําการปิเปตสารละลายจากขวดรูปชมพู่ข้างต้นปริมาตร 
1 มิลลิลิตร ลงขวดรูปชมพู่อาหารใหม่ทีsเติมด้วยสารประกอบฟีแนนทรีนความเข้มข้นเป็น 2 เท่า ของขวด
รูปชมพู่อาหารเดิม (สารประกอบฟีแนนทรีนความเข้มข้นสุทธิในขวดรูปชมพู่เท่ากับ 200 ppm) ทํา 
การปิเปตอาหารปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทีsเวลา 2 4 และ 7 วนั มาทําเทคนิค spread plate บนอาหาร MSM 
ทีsความเจือจาง 10-2, 10-3 และ 10-4 เท่า จํานวน 2 ซํ oา แล้วทําการพ่นผิวหน้าอาหารด้วยสารประกอบ 
ฟีแนนทรีนในสารละลายไดเดทิลอีเทอร์ความเข้มข้น 2,000 ppm (สารประกอบฟีแนนทรีนความเข้มข้น 
379 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เมืsอสารละลายไดเอทิลอีเทอร์ระเหยจะเห็นตะกอนสารประกอบ
ฟีแนน-ทรีนเกาะอยู่บนผิวหน้าอาหาร บ่มทีsอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั ซึsงแบคทีเรียทีsมี
ความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจะเจริญและสร้างโซนใสรอบโคโลนี (clear zone) 
บนอาหารหลงัจากบม่ 7 วนั ดงัแสดงในภาพทีs � โคโลนีของแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลาย
สารประกอบฟีแนนทรีนจะถูกเลี oยงในอาหาร Nutrient broth (NB) เป็นเวลา 18 ชัsวโมง จากนั oนทําเชื oอ
บริสทุธิ�ด้วยเทคนิค cross streak บนอาหาร MSM ทีsพน่ผิวหน้าอาหารด้วยสารประกอบฟีแนนทรีน เมืsอได้
เชื oอบริสทุธิ�แล้วจึงนํามาเลี oยงในอาหาร MSM ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ซึsงเติมด้วยสารประกอบฟีแนนทรีน 
ความเข้มข้นสุทธิ 100 และ 200 ppm ทีsสอดคล้องกับชุดการทดลองเบื oองต้น บ่มเป็นเวลา 4 วัน  
ทีsอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส ทีsความเร็วรอบเขยา่ 150 รอบตอ่นาที แล้วจงึทําการเก็บรักษาสายพนัธุ์ของ
แบคทีเรียดงักลา่ว 
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Figure 1 Clear zone of phenanthrene degrading bacterial strains on MSM agar sprayed with 
phenanthrene and incubated at 37 oC for 7 days. 
 
 การหาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนของสายพนัธุ์แบคทีเรียที8คดัแยกได ้
 เพืsอวดัความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนของสายพนัธุ์แบคทีเรียทีsคดัแยก
ได้ โดยปิเปต stock หวัเชื oอปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในอาหาร NB ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มทีsอณุหภมูิ 
37 องศาเซลเซียส ทีsความเร็วรอบเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18 ชัsวโมง วัดค่าการดูดกลืนแสง 
ทีs 600 นาโนเมตร โดยทําการเจือจางตวัอย่างให้ได้ความขุ่นไม่เกิน 0.6 นํากล้าเชื oอทีsได้ถ่ายใส่ในหลอด
อาหาร MSM ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ทีsเติมด้วยสารประกอบฟีแนนทรีนทีsความเข้มข้นสทุธิ 100 หรือ 200 
ppm โดยให้ค่าความขุ่นสทุธิของกล้าเชื oอในหลอดทดลองอยู่ในช่วงระหว่าง 0.01-0.015 บ่มทีsอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส ทีsความเร็วรอบเขย่า 150 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 4 วนั วดัปริมาณสารประกอบฟีแนนท
รีนทีsหลงเหลือในอาหารโดยทําการเจือจางอาหาร MSM ให้อยู่ในช่วงทีsสามารถวดัค่าการดดูกลืนแสงได้
โดยเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีแนนทรีนทีsลดลงโดยแบคทีเรีย (Biological degradation) กบัชดุ
การทดลองอาหารทีsไม่เติมเซลล์แบคทีเรีย (Abiotic control) วัดค่าการดูดกลืนแสงทีs 251 นาโมเมตร 
(Pothiratana et al., 2015) เพืsอคํานวณหาปริมาณสารประกอบฟีแนนทรีนทีsหลงเหลือในอาหารต่อไป 
สตูรคํานวณ คือร้อยละสารประกอบฟีแนนทรีนคงเหลือ (%คงเหลือ) เทา่กบั (A251t/A251control) x 100 และ
ร้อยละสารประกอบฟีแนนทรีนทีsลดลง (%ลดลง) เทา่กบั ((A251control - A251t)/A251control) x 100 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 การเก็บตวัอย่างดินและดินตะกอนจากบริเวณที8มีและไม่มีการปนเปื@อนนํ@ามนั 
 ได้ตวัอย่างดินและตะกอนดินทีsมีและไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนัทั oงสิ oน 3 และ 8 แหล่ง ตามลําดบั
ดงันี oคือ 
 ดินและดินตะกอนปนเปื oอนนํ oามนัทั oง 3 แหล่งมีลกัษณะร่วมภายนอกทีsคล้ายคลึงกันคือ จะมี
กลิsนของนํ oามนัฟุ้งกระจายออกมาจากตวัอย่างดินชดัเจน สีของดินจะมีสีนํ oาตาลไหม้จนถึงสีดํา ค่าพีเอช
ของดนิทีsได้อยูใ่นชว่ง 5 ถงึ 6 
 ดินและดินตะกอนไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนัทั oง 8 แหลง่มีลกัษณะร่วมภายนอกทีsคล้ายคลงึกนัคือ 
ประกอบด้วยวตัถอุินทรีย์ เชน่ ใบไม้ รากไม้ แทรกอยูใ่นตวัอยา่งดนิเป็นจํานวนมาก สขีองดนิจะมีสนํี oาตาล
ไหม้จนถึงสีดํา ยกเว้นดินตวัอย่างทีs 4 (รหสัตวัอย่าง K04) ซึsงเป็นดินลกูรังจะมีสีของดินตะกอนเป็นสีแดง 
คา่พีเอชของดนิทีsได้อยูใ่นชว่ง 6 ถงึ 7 
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การนบัจํานวนจลิุนทรีย์โดยรวมในตวัอย่างดิน 
ทําโดยวิธีการ standard plate count method บนอาหาร PCA บ่มทีsอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 

48 ชัsวโมง ทําการตรวจนบัจํานวนจลุนิทรีย์รวม แสดงผลการทดลองดงัตารางทีs 1 
 
Table 1 The pH and number of microbial cell counted by standard plate count method on PCA 
medium and incubated at room temperature for 48 h. 

Samples pH Microbial cell (CFU/g) 

Oil contaminated B01 5-6 2.90x105 

Oil contaminated B02 5-6 2.55x105 

Oil contaminated B03 5-6 9.00x103 

Oil non-contaminated K01 6-7 1.35x106 

Oil non-contaminated K02 6-7 4.20x106 

Oil non-contaminated K03 6-7 4.50x106 

Oil non-contaminated K04 6-7 1.15x105 

Oil non-contaminated K05 6-7 3.35x106 

Oil non-contaminated K06 6-7 2.16x106 

Oil non-contaminated K07 6-7 3.30x106 

Oil non-contaminated K08 6-7 1.18x107 

 
 จากตารางทีs 1 แสดงให้เห็นวา่จํานวนจลุินทรีย์โดยรวมในดินทีsมีการปนเปื oอนนํ oามนัเปรียบเทียบ
กบัจํานวนจลุินทรีย์โดยรวมในดินทีsไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนัพบว่า มีความแตกต่างกนักว่า 10 เท่า โดยใน
ตวัอย่างดินปนเปื oอนนํ oามนัพบจํานวนจลุินทรีย์รวมในตวัอย่างดินปนเปื oอนนํ oามนัแหล่งทีs 3 น้อยทีsสดุคือ 
9.00x103 CFU ต่อกรัมของดินตวัอย่าง ส่วนผลการทดลองของดินทีsไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนั พบจํานวน
จลุนิทรีย์โดยรวมในตวัอยา่งดินไมมี่การปนเปื oอนนํ oามนัแหลง่ทีs 4 น้อยทีsสดุคือ 1.15x105 CFU ตอ่กรัมของ
ดินตวัอย่าง และพบจํานวนจลุินทรีย์โดยรวมในตวัอย่างดินไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนัแหลง่ทีs 8 มากทีsสดุคือ 
1.18x107 CFU ตอ่กรัมของดนิตวัอยา่ง 
 จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จํานวนจุลินทรีย์โดยรวมในดินทีsไม่มีการปนเปื oอน
นํ oามนัจะมีจํานวนมากกว่าจํานวนจุลินทรีย์โดยรวมในดินทีsมีการปนเปื oอนนํ oามนัโดยทัsวไป ดินทีsมีความ
สมบรูณ์ของธาตอุาหารตํsา จะพบจํานวนและความหลากหลายของจลุนิทรีย์น้อยกวา่ดินทีsมีความสมบรูณ์
ของธาตอุาหารสงู (Wiley, 1977) นอกจากนี oสาเหตทีุsดินปนเปื oอนนํ oามนัพบจํานวนจลุนิทรีย์ตํsากวา่ดินไมมี่
การปนเปื oอนนํ oามันอาจเนืsองมาจากสภาวะความเป็นพิษและสารประกอบพีเอเอชในนํ oามันเป็นปัจจัย
ยบัยั oงการเจริญของประชากรจลุนิทรีย์ในดนิ 
 การทําเทคนิค enrichment และคดัแยกสายพนัธุ์ของแบคทีเรียที8มีความสามารถในการย่อย
สลายสารประกอบฟีแนนทรีน 

โดย enrich ตัวอย่างดินไม่มีการปนเปื oอนนํ oามันทีs 4 และ 8 โดยทีsเลือกดินไม่มีการปนเปื oอน
นํ oามนัทีs 4 เพราะดินลกูรังมีเหลก็เป็นองค์ประกอบ จงึมีความน่าจะเป็นสงูทีsจะสามารถคดัแยกแบคทีเรียทีs
ทนตอ่โลหะหนกัได้ และเลือกดินไมมี่การปนเปื oอนนํ oามนัทีs 8 เพราะดินตะกอนนี oมีจํานวนจลุนิทรีย์โดยรวม
ในตัวอย่างสูงทีsสุดและบริเวณรอบรากพืชอาจมีสารประกอบทีsมีลกัษณะโครงสร้างเป็นวงแหวน เช่น 
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ลิกนิน ในส่วนการทํา enrich ตวัอย่างดินปนเปื oอนนํ oามนั เลือกดินตะกอนปนเปื oอนนํ oามนัทีs 1 และ 3 ใน
การทดลอง โดยทีsไม่เลือกดินตะกอนปนเปื oอนนํ oามันทีs 2 เนืsองจากลกัษณะของดินมีการปนเปื oอนของ
นํ oามนัอยา่งมากทําให้ยากตอ่การกําจดัหลงัจากทําการทดลองเสร็จสิ oน ผลการทดลองแสดงดงัตารางทีs 2 
 
Table 2 The number of phenanthrene degrading bacteria of oil contaminated and non-
contaminated soils by using enrichment method supplemented with 100 ppm phenanthrene and 
spray plate technique on MSM medium and incubated at 37 oC. 

Samples Phenanthrene degrading bacteria (CFU/g of soil) 
Oil contaminated B01 4 days 1.61x105 
Oil contaminated B03 4 days 1.17x105 
Oil contaminated B01 7 days 7.50x104 
Oil contaminated B03 7 days 3.65x104 

Oil non-contaminated K04 4 days 2.65x103 
Oil non-contaminated K08 4 days 8.00x103 
Oil non-contaminated K04 7 days 2.55x103 
Oil non-contaminated K08 7 days 2.90x104 

 
 จากตารางทีs 2 แสดงให้เห็นจํานวนแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบ
ฟีแนนทรีนจากตวัอย่างดินทีsไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนัหลงัจากทําการ enrich ในอาหาร MSM ทีsเติมด้วย
สารประกอบฟีแนนทรีนทีsความเข้มข้น 100 ppm บม่ทีsอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วนั พบการ
เจริญของแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากทั oงตวัอยา่งดินไมมี่การ
ปนเปื oอนนํ oามนัทีs 4 และตวัอย่างดินไม่มีการปนเปื oอนนํ oามนัทีs 8 แต่ไม่สามารถคดัแยกเชื oอบริสทุธิ�ได้จาก
จานอาหาร เนืsองจากเมืsอทําเทคนิค cross streak บนอาหาร MSM แล้วพ่นผิวหน้าอาหารด้วย
สารประกอบฟีแนนทรีน หลงัจากบ่มทีsอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วนั จะไม่พบการเจริญของ
โคโลนีแบคทีเรียบนจานอาหาร ทําให้ผู้ วิจยัไม่สามารถนําแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลาย
สารประกอบฟีแนนทรีนจากตัวอย่างดินทีs ไม่มีการปนเปื oอนนํ oามันมาวิ เคราะห์เพืsอประเมินหา
ความสามารถในการยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนในข้างถดัไปได้ สาเหตอุาจเนืsองมาจากแบคทีเรียทีs
คดัแยกได้สญูเสียความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนไปในระหว่างขั oนตอนการเลี oยง
เพืsอทําเชื oอบริสทุธิ� 
 จํานวนแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากตวัอย่างดิน
ปนเปื oอนนํ oามนัหลงัจากทําการ enrich ในอาหาร MSM ทีsเติมด้วยสารประกอบฟีแนนทรีนทีsความเข้มข้น 
100 ppm บม่ทีsอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วนั พบการเจริญของแบคทีเรียทีsมีความสามารถใน
การย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากทั oงตัวอย่างดินตะกอนปนเปื oอนนํ oามันทีs 1 และตัวอย่างดิน
ปนเปื oอนนํ oามนัทีs 3 รวมทั oงแบคทีเรียย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากชดุการทดลอง enrichment ทีs 
200 ppm ซึsงมีจํานวนเชื oอต่อจานอาหารมากกว่า 300 CFU/กรัมของดิน รวมทั oงสิ oน 50 สายพนัธุ์ เมืsอทํา
เทคนิค cross streak บนอาหาร MSM แล้วพ่นผิวหน้าอาหารด้วยสารประกอบฟีแนนทรีน หลงัจากบ่มทีs
อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั พบการเจริญของโคโลนีแบคทีเรียบนจานอาหารเพียง 39 สาย
พนัธุ์ จากทั oงหมด 50 สายพนัธุ์ ทีsสามารถเจริญบนอาหารได้ โดยจําแนกทีsมาของแบคทีเรียได้ 2 กลุ่มคือ 
แบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนทีsความเข้มข้น 100 และ 200 ppm 
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จํานวน 16 และ 23 สายพันธุ์  ตามลําดับ ซึsงแบคทีเรียทั oง 2 กลุ่มจะนํามาวิเคราะห์เพืsอประเมินหา
ความสามารถในการยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนตอ่ไป 
 จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หลังการทํา enrich แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ของ
แบคทีเรียทีsมีความสามารถในการยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนแล้ว พบวา่สามารคคดัแยกแบคทีเรีย
ทีsต้องการได้เฉพาะจากตัวอย่างดินปนเปื oอนนํ oามันเท่านั oน สาเหตุหลักอาจเนืsองมาจากแบคทีเรียทีsมี
ความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจําเป็นต้องรักษายีนทีsเกีsยวข้องกบัการย่อยสลาย
สารประกอบพีเอเอชไว้ เพราะยีนเหล่านี oมีผลโดยตรงต่อการเจริญและอยู่รอดได้ของแบคทีเรียในสภาวะ
แวดล้อมวิกฤตินั oนๆ ยีนเหลา่นี oมีความสําคญัในการถอดรหสัให้เอนไซม์หรือโปรตีนทีsเกียวข้องกบัการย่อย
สลายสารประกอบพีเอเอชเพืsอใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานของแบคทีเรียต่อไป (Juhasz และ 
Naidu, 2000) ดงันั oนอาจจะเป็นสาเหตทีุsทําให้แบคทีเรียย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากดินไม่มี
การปนเปื oอนนํ oามันสูญเสียความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้ง่าย เพราะ
สิsงแวดล้อมดั oงเดิมในธรรมชาติของแบคทีเรียดงักล่าวไม่มีการปนเปื oอนของนํ oามนั จึงทําให้แบคทีเรียไม่
จําเป็นต้องรักษาชิ oนยีนทีsเกีsยวข้องกบัการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนไว้ระหว่างการเจริญและแบ่ง
เซลล์ 
 การหาประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนของสายพนัธุ์แบคทีเรียที8คดัแยกได ้ 

เพืsอจดักลุ่มและเลือกตวัแทนประชากรของแบคทีเรียเพืsอทําการศึกษาต่อไป โดยแบคทีเรียทีsมี
ความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากตัวอย่างดินตะกอนปนเปื oอนนํ oามัน โดย
แบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากชุดการทดลอง enrichment ทีs 
100 ppm สามารถนํากลับมาเพาะเลี oยงและเจริญได้ 10 จาก 16 สายพันธุ์  ส่วนแบคทีเ รียทีs มี
ความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากชุดการทดลอง enrichment ทีs 200 ppm 
สามารถนํากลบัมาเพาะเลี oยงและเจริญได้ 21 จาก 23 สายพนัธุ์ แสดงดงัภาพทีs 2 และ 3 

Figure 2 Percentage of phenanthrene remaining in MSM after applying 100 ppm phenanthrene 
for 4 days (37 °C); (mean±SD, n=3). 
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Figure 3 Percentage of phenanthrene remaining in MSM after applying 200 ppm phenanthrene 
for 4 days (37 °C); (mean±SD, n=3). 
 
 จากภาพทีs 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบ
ฟีแนนทรีนจากชุดการทดลอง enrichment ทีs 100 ppm จําแนกได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแบคทีเรียทีsมี
ความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้สูง ซึsงแบคทีเรียกลุ่มนี oสามารถย่อยสลาย
สารประกอบฟีแนนทรีนได้มากกวา่ 60 เปอร์เซน็ต์ (คงเหลือสารประกอบฟีแนนทรีนในชดุทดลองน้อยกวา่ 
40 ppm) ได้แก่ แบคทีเรียสายพนัธุ์ทีs 7, 10, 12, 13, 14 และ 15 กลุ่มแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการ
ย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้ปานกลาง ซึsงแบคทีเรียกลุ่มนี oสามารถย่อยสลายสารประกอบ 
ฟีแนนทรีนได้ระหว่าง 30-60 เปอร์เซ็นต์ (คงเหลือสารประกอบฟีแนนทรีนในชุดทดลองระหว่าง 40-70 
ppm) ได้แก่ แบคทีเรียสายพนัธุ์ทีs 16 และกลุม่แบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบ
ฟีแนนทรีนได้น้อย ซึsงแบคทีเรียกลุ่มนี oสามารถย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้น้อยกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ (คงเหลือสารประกอบฟีแนนทรีนในชดุทดลองมากกว่า 70 ppm) ได้แก่ แบคทีเรียสายพนัธุ์ทีs 
5, 6 และ 11 ในสว่นของแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจากชดุการ
ทดลอง enrichment ทีs 200 ppm จําแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการ
ย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้สงู ซึsงแบคทีเรียกลุม่นี oสามารถย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้
มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ (คงเหลือสารประกอบฟีแนนทรีนในชุดทดลองน้อยกว่า 120 ppm) ได้แก่ 
แบคทีเรียสายพนัธุ์ทีs 19, 21, 26, 30, 31, 33 และ 41 กลุ่มแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลาย
สารประกอบฟีแนนทรีนได้ปานกลาง ซึsงแบคทีเรียกลุ่มนี oสามารถย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้
ระหว่าง 20-40 เปอร์เซ็นต์ (คงเหลือสารประกอบฟีแนนทรีนในชดุทดลองระหว่าง 120-160 ppm) ได้แก่ 
แบคทีเ รียสายพันธุ์ ทีs  27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 และ 46 และกลุ่มแบคทีเ รียทีs มี
ความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้น้อย ซึsงแบคทีเรียกลุ่มนี oสามารถย่อยสลาย
สารประกอบฟีแนนทรีนได้น้อยกวา่ 20 เปอร์เซน็ต์ (คงเหลือสารประกอบฟีแนนทรีนในชดุทดลองมากกวา่ 
160 ppm) ได้แก่ แบคทีเรียสายพนัธุ์ทีs 32 และ 40 
 จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบ 
ฟีแนนทรีนของแบคทีเรียทีsคดัแยกได้มีความหลากหลายจนสามารถจดัจําแนกกลุ่มของแบคทีเรียทีsคดั
แยกได้ออกเป็น 3 กลุม่หลกั สาเหตหุรือปัจจยัทีsสง่ผลโดยตรงอาจมาจากชนิดของแบคทีเรีย หรือกลไกใน
การยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนในแบคทีเรียนั oนๆ หรือการมีอยูแ่ละไมมี่อยูข่องยีนบางชนิด เช่น ยีน 
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dioxygenase หรือ peroxidase หรือ catalase ซึsงเกีsยวข้องกบักลไกการย่อยสลายสารประกอบพีเอเอช
ไปสู่สารตวักลางทีsมีความเป็นพิษลดลงหรือเปลีsยนเป็นสารตวักลางเพืsอเข้าสู่กระบวนการสลายต่อไป 
(András et al., 2013) 
 
สรุป 

การศึกษานี oสามารถคัดแยกแบคทีเรียทีs มีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบ 
ฟีแนนทรีนจากดินปนเปื oอนนํ oามนัได้เท่านั oน และประเมินประสิทธิภาพการย่อยสลายของสารประกอบ
ฟีแนนทรีนของสายพนัธุ์แบคทีเรียทีsคดัแยกได้จากดินปนเปื oอนนํ oามนั โดยแบคทีเรียทีsมีความสามารถใน
การย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนจํานวน 10 และ 21 สายพนัธุ์ ถกูคดัแยกได้จากชดุการทดลองการ
ทําเทคนิค enrichment โดยใช้สารประกอบฟีแนนทรีนทีsความเข้มข้นสุทธิทีs  100 และ 200 ppm 
ตามลําดับ ซึsงสามารถจําแนกกลุ่มของแบคทีเรียทีsมีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบ 
ฟีแนนทรีนทีsคดัแยกได้จํานวน 31 สายพนัธุ์ ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัโดยจําแนกตามความสามารถในการ
ย่อยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนของแบคทีเรียแต่ละชนิด คือ กลุ่มของแบคทีเรียทีsมีความสามารถใน
การยอ่ยสลายสารประกอบฟีแนนทรีนได้สงู: ปานกลาง: น้อย เทา่กบั 13: 13: 5 ซึsงแบคทีเรียทีsคดัแยกได้มี
ประสิทธิภาพใช้ในการบําบัดทางชีวภาพโดยแบคทีเรียในพื oนทีsสิsงแวดล้อมทีsมีการปนเปื oอนของ
สารประกอบพีเอเอชได้ 
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Study and development of waste disposal systems using MBT technology. 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั uงนี uมีวตัถปุระสงค์เพืyอศึกษาพฒันาระบบกําจดัขยะโดยใช้เทคโนโลยี MBT ซึyงเป็นการ

ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นตําบลแก่งหางแมว กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และชมุชนอําเภอ
แก่งหางแมวเพืyอเป็นการลดปัญหาขยะ ทีyมีปัญหาในการทิ uงขยะและสง่ผลกระทบตอ่สิyงแวดล้อมด้านคณุภาพ
ชีวิตของชมุชน ดงันั uน โครงการนี uจงึก่อเกิดผลผลิตทีyมีคณุภาพดีจากปัญหาขยะในชมุชน โดยระบบเทคโนโลยี 
MBT ทีyนํามาพฒันาใช้ในโครงการนบัวา่มีความเหมาะสมในสภาพปัจจบุนั ซึyงก่อนนี uชมุชนมีปัญหาในการฝัง
กลบขยะจึงได้จดัทําโครงการนี uเพืyอแก้ไขปัญหา การจดัทําโครงการนี uเป็นการร่วมมือทกุภาคส่วนในจงัหวดั
จันทบุรี เพืyอให้บรรลุเป้าหมายและนํามาใช้งานจริงทีyก่อเกิดประโยชน์กับท้องถิyนชาวจันทบุรี โดยระบบ
เทคโนโลยีทีyดีกว่าเดิมนั uน คือ ระบบการอดัขยะทีyมีการอดัขยะเชื uอเพลิง RDF แบบ 2 ขั uนตอน และปัญหาการ
ผลิตปุ๋ ยจากขยะอินทรีย์ด้วยระบบเทคโนโลยีนั uนเป็นแบบพลิกกองปุ๋ ยในแนวรัศมี จะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ในแนวเส้นตรง ซึyงในแนวเส้นตรงพบว่า เกิดปัญหาขยะทีyหมกัทําปุ๋ ยล้นออกนอกโรงเรือนหมกัปุ๋ ยชีวภาพ แต่
การพลิกกองปุ๋ ยแบบแนวรัศมีนี uขยะทีyหมกักองปุ๋ ยไม่ล้นออกด้านนอก การพลิกกองปุ๋ ยสมํyาเสมอในการเติม
อากาศให้กับจุลินทรีย์ จากการทดลองทีyความเร็วรอบเพลาเครืyองจักรพลิกกองปุ๋ ยพบว่าทีyความเร็วรอบ 
200-250 rpm มีความเหมาะสมกบักองปุ๋ ยสงู 1.475 m กว้าง 3 m ยาว 15 m และใช้เวลาเฉลีyย 16 นาที ตามลําดบั 
คาํสาํคัญ: เทคโนโลยี MBT, เชื uอเพลงิ RDF, เครืyองพลกิกองปุ๋ ย 

 
Abstract  

 This project is a collaboration of all sectors in Chanthaburi province in order to The purpose 
of this research is to study and develop the garbage disposal system using MBT technology, which is 
a collaboration between Kaeng Hang Maew Subdistrict Maew Subdistrict Community in order to 
Rambhai Bami Rajabhat University and the Kaeng Hang Maew Subdistrict Community in order to 
reduce waste problems that affect the environment. People and create a higher quality fruit from 
community waste by MBT technology system. Which is use to development in the project is considered 
appropriate in the present condition before this the community had problems in garbage landfill so this 
project was prepared to solve the problem. Achieve the goals and bring real benefit the local 
Chanthaburi people by better technology system. 2-stage waste garbage compaction system with RDF 
and the production of fertilizer from organic waste with the technology system is a radial pile. Will be 
more effective in the straight line, which is in the straight line found that the problem of fermented waste, 
making overflow fertilizer out of the bio-fertilizer composting house, But turning the radial pile of fertilizer 
into compost pile does not overflow the outside. Turning the fertilizer pile uniformly to fill the air with 
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microorganisms. From the that experimental at the speed of the machine shaft turning over fertilizer pile, 
it was found that at speed of 200-250 rpm it was appropriate for the manure height of 1.475 m width 
3 m length 15 m and takes an average of 16 minutes respectively.  
Keywords: MBT technology, RDF fuel, fertilizer turning machine 
 

บทนํา 
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นไปอย่าง 

รวดเร็วโดยเฉพาะการพฒันาทางด้านอตุสาหกรรม จงึทําให้มีความต้องการใช้พลงังานเชื uอเพลิงใน อตัรา
ทีyสงูขึ uนในขณะทีyนํ uามนัซึyงเป็นพลงังานหลกัมีการปรับราคาสงูขึ uนอย่างเป็นประวตัิการ แต่ ประเทศไทย
ยงัคงมีความจําเป็นต้องใช้นํ uามนัเป็นเชื uอเพลงิอยา่งหลีกเลีyยงไมไ่ด้เนืyองจากเชื uอเพลงิ ประเภทฟอสซลิเป็น
เชื uอเพลิงประเภทใช้แล้วหมดไป ซึyงถกูใช้ในปริมาณมาก ประเทศไทยต้อง นําเข้าเชื uอเพลิงประเภทนี uจึงมี
ความจําเป็นต้องหาแหล่งพลงังานทดแทนทีyมีค่าความร้อนสงูมาใช้ แทนพลงังานเชื uอเพลิง เป็นพลงังาน
สาํรองและลดใช้พลงังานหลกั เพืyอการพฒันาประเทศอยา่ง มัyนคง จงึทําให้มีหลายหนว่ยงานตืyนตวัในการ
พฒันาหาแหล่งพลงังานภายในประเทศในรูปแบบ ต่าง ๆ มาใช้เป็นพลงังานทดแทน เช่น พลงังานจาก
แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานไอนํ uา พลงังานชีวมวลและพลงังานจากขยะมลูฝอย โดยรูปแบบการผลติ
พลงังานบางส่วนทีyกล่าวมา ข้างต้นมีการใช้เทคโนโลยีทีyซบัซ้อนและมีค่าลงทนุทีyสงู รวมทั uงมีปริมาณไม่
เพียงพอทีyจะทําให้เกิด การผลิตพลังงานอย่างต่อเนืyองและการนํามาประยุกต์ใช้ยังไม่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยเทา่ทีyควร 

นิยาม MBT 
เทคโนโลยีการบําบดัขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste 

Treatment : MBT) ซึyงเป็นอีกเทคโนโลยีทีyสามารถปรับเสถียรภาพของขยะมลูฝอยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
โดยอาศยัขบวนการทางชีววิทยาของแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรียวตัถุทีyมีอยู่ในขยะมลูฝอย โดย
อาศยัแอโรบคิแบคทีเรีย (Aerobic Bacteria) ภายใต้สภาวะทีyเหมาะสมในด้านความชื uน อณุหภมูิ ปริมาณ
ออกซเิจน รวมทั uงสดัสว่นระหวา่งคาร์บอนและไนโตรเจน ร่วมกบัการพลกิกลบักองด้วยเทคนิคเชิงกล 
 การนําขยะมูลฝอยไปใชป้ระโยชน์ 

จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนัสง่ผลให้มีการผลิตสินค้าและบรรจภุณัฑ์ใน
รูปแบบต่างๆ มากมาย เพืyอตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ uนซึyงสินค้า และบรรจุภณัฑ์ส่วน
ใหญ่มีการผลิตทีyซบัซ้อน ใช้องค์ประกอบทีyกําจดัยาก อีกทั uงประชาชนไม่เห็น ความสําคญัในการคดัแยก
ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ณ แหล่งกําเนิดเพืyอนํากลบัมา ใช้ประโยชน์ทําให้มีขยะจําพวก
พลาสติกเพิyมขึ uน และการเพิyมขึ uนของจํานวนประชากรการขยายตวั ของชมุชน การกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
จากภาครัฐบาล การส่งเสริมและการพฒันาการท่องเทีyยวยงั ช่วยให้มีปริมาณขยะมลูฝอยเพิyมขึ uน แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณขยะมลูฝอยตั uงแต่อดีตมาถึงปัจจุบนั และต่อไปในอนาคตจะมีสะสมและเพิyมขึ uนอย่าง
ตอ่เนืyอง 

ดงันั uนการนําขยะมลูฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการแปรรูปให้เป็นพลงังานจึงเป็น ทางเลือกทีy
นา่สนใจซึyงนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมลูฝอยทีyต้องนําไปกําจดัและลดมลพิษ ตา่งๆ ทีyเกิดขึ uนจาก
การกําจดัขยะมลูฝอยทีyไม่ถูกต้องตามหลกัสขุาภิบาลแล้วยงัเป็นการเพิyมมลูค่า ให้กับเศษวสัดเุหลือใช้
และยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้ มค่า รวมทั uงยังช่วยลด การนําเข้าพลังงานจาก
ตา่งประเทศ ปัจจบุนัมีการนําขยะมลูฝอยมาผลติเป็นพลงังาน (Waste to energy) แล้ว เชน่ โรงกําจดัขยะ
มลูฝอยเทศบาลนครภเูก็ต สามารถผลติกระแสไฟฟา้ได้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์/ชัyวโมง ซึyงเป็นการนําขยะ
มูลฝอยมาเผาโดยตรง (Mass burning) ซึyงยังเป็นการนํา ขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นพลังงานทีy มี
ประสิทธิภาพหากพิจารณาองค์ประกอบของขยะมลูฝอยในประเทศไทย ส่วนใหญ่มกัจะประกอบด้วย 
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เศษอาหาร และอินทรียวตัถทีุyสามารถย่อยสลายได้ประมาณร้อยละ 60 วสัดทีุyนํากลบัมาใช้ ประโยชน์ได้
ร้อยละ 30-35 (ในทีyนี uมีพลาสติกประมาณร้อยละ 20) ของเสียอนัตรายชมุชนร้อยละ 3 และเศษวสัดทีุyไม่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 2-7 ประเทศไทยมีขยะมลูฝอยเฉลีyย 40,000 ตนั/วนั โดยเฉพาะทีy
รวบรวมได้และนําไปกําจดัไม่ต่�ากว่า 20,000 ตนั/วนั คิดเป็นปริมาณเศษ พลาสติก 4,000 ตนั/วนั และ
หากประเทศไทยมีการใช้พลาสติกไม่น้อยกว่า 10 ปีจะมีปริมาณขยะ พลาสติกสะสม 14.6 ล้านตัน 
(ปริมาณสาํรอง) ปัจจบุนัโดยทีyมีงานวิจยัทีyเกีyยวข้องตา่งๆ ดงันี u 

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 2548 ประเมินศักยภาพของขยะชุมชน ใน
ประเทศไทยและศกึษาเทคโนโลยีทีyเหมาะสม ในสว่นของเทคโนโลยีขยะเชื uอเพลงิอดัแทง่ (RDF) ในขณะทีy
ทําการศึกษาพบว่ายงัไม่มีการใช้ในประเทศไทยดงันั uนข้อมลูทีyนําเสนอจึงอ้างอิงจากต่างประเทศ พบว่า 
การใช้ขยะมูลฝอยทีyเก็บรวบรวมได้เพืyอนํามาเผาไหม้โดยตรงมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน 
เนืyองจากความไม่แน่นอนในองค์ประกอบต่างๆขอขยะมูลฝอยซึyงเปลีyยนแปลงไปตามชุมชนและตาม
ฤดกูาล อีกทั uงขยะมลูฝอยเหลา่นี uมีคา่ความร้อนตํyาและมีปริมาณเถ้าและความชื uนสงู 

ศศิธร และ สหัถยา 2552 ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ ขยะอินทรีย์ในบริเวณ
มหาวิทยาลยันเรศวรสําหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพืyอศึกษา ศกัยภาพของการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลยันเรศวรสําหรับประยกุต์ใช้งาน ทางด้านความร้อนหรือผลิต
ไฟฟา้ใช้ จากการศกึษาพบวา่ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลยั นเรศวรทีyได้มาจากเศษอาหารของ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลยัซึyงมีปริมาณถึง 333 กิโลกรัมต่อวนั และอีกสว่นหนึyงได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั ซึyงเมืyอแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะ ทั uงหมดแล้วพบว่าร้อยละ 20 เป็นปริมาณขยะ
อินทรีย์คิดเป็น 546.57 กิโลกรัมต่อวนั ดงันั uนปริมาณ ขยะอินทรีย์ทั uงหมดทีyจะรวบรวมได้ในมหาวิทยาลยั
นเรศวรคือ 879.57 กิโลกรัมตอ่วนั และสามารถ ผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 88 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนัคิดเป็นคา่
ความร้อนได้1,841.84 เมกะจลู สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 38,544 กิโลวตัต์ชัyวโมงต่อปีและก๊าซหงุ
ต้ม 14,775 กิโลกรัมตอ่ไป 

ทนงเกียรติ และคณะ 2554 สํารวจปริมาณและองค์ประกอบของขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลยัแม่โจ้เพืyอหาศกัยภาพในการผลิตเชื uอเพลิง RDF-5 และพฒันาเครืyองจักรทีyใช้ในการ 
ผลิตรวมทั uงวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิyงแวดล้อมและต้นทุน ผลการคํานวณต้นทุนการผลิตขยะเชื uอเพลิง 
RDF-5 พบว่า เท่ากบั 3.58 บาทต่อกิโลกรัม จากการศึกษางานวิจยัทีyเกีyยวข้องพบว่าปัจจบุนัยงัไม่มีการ
ผลิต ขยะเชื uอเพลิง RDF-5 ในลกัษณะอุตสาหกรรมในประเทศไทยและงานวิจยัทีyเกีyยวกับกระบวนการ
ผลิต และสว่นผสมของขยะเชื uอเพลิงทีyเหมาะสมยงัไม่มีมากนกังานวิจยันี uจึงมีวตัถปุระสงค์เพืyอการศกึษา 
ศกัยภาพขยะชมุชนในพื uนทีyกรณีศกึษา คือ เทศบาลตําบลฟา้ฮา่ม อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เพืyอนํามา
ผลิตเป็นขยะเชื uอเพลิงและทําการทดลองผลิตทีyสว่นผสมตา่งๆ เพืyอให้ได้เชื uอเพลิงทีyเหมาะสม สําหรับการ
ผลติพลงังานตอ่ไป รวมทั uงยงัมีการวิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิyงแวดล้อมเบื uองต้นในการนํา เชื uอเพลงิดงักลา่ว 
ไปผลติไฟฟา้ในระบบ Gasified เพืyอเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดด้านสิyงแวดล้อม ตอ่ไป 

ภาสิณี และคณะ 2559 การวิจยัครั uงนี u มีวตัถปุระสงค์เพืyอศึกษาการจดัการอาชีวอนามยัความ
ปลอดภยัในการทํางานของพนกังาน และด้านคณุภาพชีวิตในการทํางาน ให้เกิดความปลอดภยัและมี
สุขภาพอนามัยในการทํางานทีyดี โดยศึกษากลุ่มประชากรจํานวนทั uงหมด 71 คน ซึyงเป็นพนักงานทีy
ปฏิบตัิงานทั uงหมดในศนูย์กําจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําปาง  เก็บ
ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม สถิติทีyใช้การแจกแจงความถีy (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีyย 
(Mean) และค่าเบีyยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป พบว่า ภาพรวมของการจดัการอาชีวอนามยัความปลอดภยัในองค์กร โดยใช้หลกัจตัรัุสความ
ปลอดภยั (Safety Square) ในการประเมินความพึงพอใจของพนกังาน อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีyย 
3.08 ±0.60) และปัจจยัทีyมีผลต่อการจดัการอาชีวอนามยัความปลอดภยัในองค์กรทีyได้รับการปรับปรุง
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แก้ไขมี 2 ปัจจยั ได้แก่ ด้านการจดัตั uงองค์กรเพืyอความปลอดภยัและด้านการควบคมุ คา่เฉลีyย 2.44 ±0.62 
,ค่าเฉลีyย 2.62 ±0.47 ตามลําดบั ส่วนด้านคณุภาพชีวิตในการทํางาน ตามความคิดเห็นของพนกังานใน
องค์กร ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีyย 2.84 ± 0.74) ผลสามารถเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพืyอการสง่เสริมด้านอาชีวอนามยัความปลอดภยัในการทํางานตอ่ไป 

Jidapa 2007 ศึก ษ า ศัก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิต ข ย ะ เ ชื uอ เ พ ลิ ง  RDF จ า ก ข ย ะ ชุม ช น  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร พบว่าขยะเชื uอเพลิงทีyผลิตได้ประกอบด้วยพลาสติกมากกว่าร้อยละ 40 ขยะจาก
การเกษตรร้อยละ 30 กระดาษไมเ่กินร้อยละ 10 และเศษอาหารร้อยละ 10  
 

วธีิการศกึษาและเครื<องมืออุปกรณ์ 
เครืyองมือทีyใช้การทดลองคือ เครืyองจกัรพลกิกองปุ๋ ย และเครืyองอดัเชื uอเพลงิอตัโนมตั ิRDF 
ทดสอบเครืyองจกัรพลิกกองปุ๋ ย ทีyเป็นการเติมอากาศใช้รถพลิกกลบักองปุ๋ ยแบบค่อมกอง ขบัเคลืyอน

ด้วยเครืyองยนต์ขนาด 132 แรงม้า ถ่ายทอดกําลงัส่งต่อไปยงัระบบไฮดรอลิก เคลืyอนทีyด้วยล้อตีนตะขาบทีyมี
พื uนทีyผิวสมัผสัสงู ช่วยเพิyมแรงดงึให้สงูขึ uนลดการจมหรือฟรีของล้อ มีใบกวนแนวนอนหมนุตีขยะ พลิกกลบักอง
ขยะให้สมัผสัอากาศอย่างทัyวถึงและเป็นเนื uอเดียวกนัลกัษณะการตั uงกองปุ๋ ยเป็นแบบแคบตามยาว ฐานกว้าง 
3 เมตร สงู 150 เซนติเมตร ความยาวกองปุ๋ ยไม่จํากดัขึ uนอยู่กบัความยาวของลานหมกัปุ๋ ย ระยะห่างระหว่าง
กองปุ๋ ยตามแนวยาว 80 เซนติเมตร เพืyอเป็นพื uนทีyสําหรับการเคลืyอนทีyของรถ ถ้าลานหมกัปุ๋ ยมีขนาดใหญ่อาจ
ตั uงกองยาว 50 เมตร และเว้นพื uนทีyก่อนตั uงกองปุ๋ ยถดัไปประมาณ 4 เมตร เพืyอเป็นทางเข้าออกของเครืyองจกัร
และยานพาหนะการตั uงกองปุ๋ ยเป็นแบบกะ (Batch) ทําให้สามารถควบคมุความถีyในการพลิกกลบักองได้ โดย
พิจารณาควบคูก่บัความชื uนและอณุหภมูิภายในกองปุ๋ ย  

ทดสอบเครืyองจกัรอดั RDF ทีyช่วงเวลา ¤-¥ นาที แบบต่อเนืyอง โดยทีyเครืyองอดันั uนจะทํางานใน
ลกัษณะแบบ ¦ ขั uนตอนโดยเริyมอดัวตัถดุิบแล้วหวัอดัจะถอยกลบัมาตําแหน่งเดิมเพืyอปอ้นวตัถดุิบเพิyมเข้า
อีกครั uงแล้วอดัซํ uาใหมจ่งึทําให้ได้ปริมาณทีyเพิyมมากขึ uนจากเดิมทีyอดัเพียงครั uงเดียวแล้วปลอ่ยก้อนเชื uอเพลงิ 
RDF ออกจากระบบอดัของเครืyองจกัร 

การกําจดัแบบ MBT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure. 2 Technology MBT System 
 
 จากภาพทีy 2 เป็นการแสดงถึงระบบการจดัการขยะทีyทางคณะวิจยัได้วางแผนงานไว้เบื uองต้น
เพืyอให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการจดัการบริหารขยะด้วยทําวิจยัครั uงนี uจึงได้เลือก รถพลิกกลบักองปุ๋ ย
แบบคอ่มกอง และการอดัเชื uอเพลงิ RDF แบบ 2 ขั uนตอน 

บด/สบั ขยะมลูฝอย 

คดัแยก 

เชื uอเพลงิ RDF 
โลหะ อโลหะ 

การทําปุ๋ ยหมกั 

ลความชื uน 
 

คดัแยกด้วยเครืyองจกัร 
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Figure. 3 Technology MBT to Run System 

 
การจัดการคดัแยกขยะส่วนต้นทางการผลิต ประกอบด้วยแรงงานคน และเครืyองจักรแบบใช้

แรงลมเพืyอให้ขยะทีyมีนํ uาหนงัเบาคือ พลาสติกนั uนแยกสว่นออกเพืyอนําไปอดัเป็นเชื uอเพลิง สว่นขยะอินทรีย์
ทีyมีนํ uาหนกัมากจะตกสู่ด้านล่างของเครืyองคดัแยกเพืyอนําไปหมกัเป็นปุ๋ ย และขยะทีyเป็น โลหะ ขวด หรือ 
ก้อนหินนั uนจะถกูคดัแยกด้วยแรงงานคนในตอนต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure. 4 Machine to Pressed Fuel RDF 

 
ในการผลิตเชื uอเพลิงอดัก้อนนั uนโดยทีyขยะเบาทีyถกูคดัแยกออกมาจะนํามาอดัเป็นเชื uอเพลิง RDF 

คือขยะเบาทีyเป็น ประเภทถงุพลาสติกต่างๆ สามารถเผาไหม้ได้ การอดันั uนเป็นเครืyองอดัแบบอตัโนมตัิ มี
อตัราการอดัเฉลีyยทีy 20 ตนั ขยะ RDF ตอ่วนัทํางาน 8 ชัyวโมง 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figure. 5 Machine to Working Run Waste Bio-fertilize 
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แสดงถึงระยะเวลาการวดัอุณหภูมิของกองปุ๋ ยทีyสามารถพลิกกองปุ๋ ยได้ดีสมํyาเสมอแบบสกรู 
หมนุตรงในแนวตั uง เพราะสกรูในแนวตั uงนั uนขยะจะพนัเป็นเส้นยากต่อการพลิกกลบักองปุ๋ ยขยะทําให้การ
เตมิอากาศเข้าสูก่องปุ๋ ยได้ดี ใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครืyองมือวดัอณุหภมูิ โดยวดั เป็นระยะ 3 ระดบั ของกอง
ปุ๋ ยหมกั อณุหภมูิทีy ¤¤-§¨ องศาเซลเซียสคืออณุหภมูิทีyเหมาะสม และใช้เวลาเพียง 30 วนัเสร็จสมบรูณ์ 
 

 
 

Figure. 6 Test for Machine Waste Bio-fertilize at Time and Height 
 

จากภาพทีy 6 พบว่าทีyเวลาเฉลีyย 16 นาที นั uนเหมาะสมกับการพลิกกองปุ๋ ยทีyความสูงเฉลีyยทีy 
1.475 m จากการทดลองการเติมอากาศเหมาะสมทีyทําให้อณุหภมูิอยู่ในช่วง 55-70 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 วนั การฉีดนํ uาเพืyอควบคมุความชื uนในการหมกัปุ๋ ยโดยจะวิเคราะห์พิจารณาด้วยทางกายภาพ 
 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์  
 ผลการศกึษาทดลองนั uนเป็นการศกึษาการอดัเชื uอเพลิง RDF และการพลิกกองปุ๋ ยหมกัทีyมีดีกวา่
ทีyอืyนนั uนมีดงันี u 

1. การอดัเชื uอเพลิงเป็นการอดั 2 ขั uนตอน โดยทีyขั uนทีyหนึyงนั uนอดัแช่ไว้ในช่วงระยะเวลา 5 นาที 
คอ่ยเพิyมแรงดนัอีกเป็นการเพิyมนํ uาหนกัและความหนาแน่น โดยทีyหวัอดัจะเคลืyอนทีyออกมาตําแน่งเดิมแล้ว
ปอ้นขยะ RDF ลงเข้าชอ่งอดัใหมแ่ละเพิyมแรงอดัมากขึ uนกวา่เดมิ 

2. การพลิกกองปุ๋ ยหมกัโดยใช้วิธีรถพลิกกองด้วยการ หมนุกองปุ๋ ย จะทําให้การพลิกกองปุ๋ ยมี
ความสมํyาเสมอและไม่ล้นออกจากโรงเรือน หลงัจากหมกัปุ๋ ยได้ 30 วนั แล้วจากนั uนจะนําปุ๋ ยหมกัไปร่อน
ด้วยเครืyองร่อนทีyมีขนาดรูตะแกรง ©x6 mm เพืyอนําขยะทีyยงัไมเ่นา่สลายสามารถกลบัมาบม่ได้อีกครั uง 
 
Table 1 Table test for to press one step  

Experiment Time (min) Pressure (bar.) mass(kg) 
1 5 80.00 500.00 
2 5 80.00 530.00 
3 6 82.00 540.00 
4 8 80.00 520.00 

Piverage 6 80.50 520.25 
 

1.5

1.6

1.41.4

1.475

1.35
1.4

1.45
1.5

1.55
1.6

1.65

14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5

he
ig

ht
(m

.) 

Time(min) 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิIAMBEST ครั8งที< 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

855 

จากตารางทีy 1 พบว่าทีyเวลาเหมาะสมคือ 6 min ความดนัเฉลีyย 80.50 bar มวลเฉลีyย 520.25 
kg โดยทีyขนาดก้อนเชื uอเพลงิ RDF มีขนาด ª m3 เป็นการทดลองทีyอดัแบบ 1 ขั uนตอนเดียว 
 
Table 2 Table  test for to press two step 

Experiment Time (min) Pressure (bar.) mass(kg) 
1 5 80.00-90.00 600.00 
2 5 80.00-95.00 630.00 
3 6 82.00-100.00 640.00 
4 8 82.00-100.00 680.00 

Piverage 6 82.5-93.75 630.75 
 

จากตารางทีy 2 พบว่าทีyเวลาเหมาะสมคือ 6 min ความดันเฉลีyย 82.5-93.75 bar มวลเฉลีyย 
630.75 kg โดยทีyขนาดก้อนเชื uอเพลงิ RDF มีขนาด ª m3 เป็นการทดลองทีyอดัแบบ ¦ ขั uนตอนเดียว 
 
Table 3 Table test for waste Bio-fertilizer 

Experiment Time (min) Speed (rpm.) Height(m) 
1 16 250 1.500 
2 18 250 1.600 
3 15 250 1.400 
4 15 250 1.400 

Piverage 16 250              1.475 
 

จากตารางทีy 3 พบว่าทีyเวลาเหมาะสมคือ 16 min ความเร็ว 250 rpm ความสูงของกองปุ๋ ย 
 1.475 m ทําให้การกลบัพลกิกองปุ๋ ยสมํyาเสมอเมืyอเปรียบเทียบกบัการพลกิกองปุ๋ ยแบบลกัษณะสกรู  
 
สรุป  
 การกําจดัขยะด้วยเทคโนโลยีแบบ MBT ด้วยการพลิกกองปุ๋ ยแบบเครืyองจกัรแบบคอ่มกองนั uนมี
ประสทิธิภาพดีกวา่แบบสกรูเนืyองด้วยเป็นการเติมอากาศทีyสมํyาเสมอและไมมี่ปัญหาเรืyองการทีyขยะล้นดนั
ออกนอกพื uนทีy ซึyงการพลิกกองแบบสกรูนั uนกองขยะจะล้นออกนอกอาคารหมัก มีพื uนทีyเติมอากาศไม่
สมํyาเสมอโดยทีy สามารถรักษาชว่งอณุหภมูิทีy 55-70 องศาเซลเซียสได้เปน้อยา่งดี 

ผลทีyได้จากตารางทีy 1 พบว่าทีyเวลาเหมาะสมคือ 6 min ความดันเฉลีyย 80.5 bar มวลเฉลีyย 
520.25 kg และผลจากตารางทีy 2 พบว่าทีyเวลาเหมาะสมคือ 6 min ความดนัเฉลีyย 82.5-93.75 bar มวล
เฉลีyย 630.75 kg ผลทีyได้จากตารางทีy 3 พบว่าทีyเวลาเหมาะสมคือ 16 min ความเร็ว 250 rpm ความสงู
ของกองปุ๋ ย 1.475 m โดยทีyกองปุ๋ ยนั uนมีความสมํyาเสมอในการพลกิกลบด้านทีyดี 
 
คาํขอบคุณ  
 ขอขอบพระคณุองค์การบริหารสว่นตําบลแก่งหางแมวทีyให้ความร่วมมือในการวิจยัครั uงนี u ร่วมมือ
กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทีyทําให้การทํางานร่วมกนัประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดียิyง 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี jเป็นการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมการให้นํ jาและปุ๋ ย ผ่านสมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์ (}) เพื�อพัฒนาระบบควบคุมการให้นํ jาและปุ๋ ยผ่าน
สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กรณีศกึษาสวนมะม่วงบ้านท่าทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ และ (2) 
เพื�อทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ซึ�งพฒันาขึ jนเพื�อช่วยลดระยะเวลาในการให้นํ jาและปุ๋ ยของ
เกษตรกร โดยออกแบบโปรแกรมประยกุต์ผ่านสมาร์ทโฟนเพื�อควบคมุบอร์ดอาดยุโน่ในการสั�งเปิดและปิด
การรดนํ jาและปุ๋ ย พฒันาระบบตามหลกัวงจรการพฒันาระบบ โดยศกึษาปัญหาของระบบงานเดิม รวบรวม
ความต้องการ วิเคราะห์และพฒันาระบบงานใหม ่และทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งที�มีการคดัเลือกแบบเจาะจง
ที�เป็นเจ้าของสวนมะม่วงนํ jาดอกไม้สีทอง จํานวน �� สวน การประเมินระบบใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า � ระดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่าการใช้งานระบบตรงความต้องการของเกษตรกร โดยวดัผลจากการประเมิน
ความพงึพอใจด้านความถกูต้องและด้านการนําไปใช้งานจริง อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี�ยเทา่กบั �.��  
คาํสาํคัญ: ระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ย, สวนมะมว่ง, สมาร์ทโฟน, แอนดรอยด์ 
 

Abstract  
 The purpose of this research is to study and develop watering and fertilizer spay control 
system for mangoes farmer with smartphone on android operation. Aims to (1) Develop watering 
and fertilizer spay control system for mangoes farmer with smartphone on android operation, Case 
study of Ban Tha Thong Mango Garden Suphan Buri and (2) Test performance of watering and 
fertilizer spay control system for mangoes farmer with smartphone on android operation. 
To designed an application via a smartphone to control the Board-Arduino system in order to turn 
on and turn off water and fertilizer. System development life cycle by requirements gathering, 
problem analysis of the old systems. Developing a new system. The sample was 20 mangoes 
farms. Selected by purposive sampling in this study. The instrument used in this study were 
Questionnaire of the information systems in the five-level scale.  Data were analyzed using the 
arithmetic mean and standard deviation with package program. Results showed that using the 
system to meet the needs of farmers being measured by actual usage evaluate the operation of 
the system a good level with an average of 4.49 
Keywords:  watering and fertilizer spay control system, mangoes farms, smartphone, android 
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บทนํา  
 สมาร์ทโฟน เป็นปัจจัยที�สําคัญอย่างหนึ�งในการการดํารงชีวิตของคนในปัจจุบัน เมื�อการ
ดํารงชีวิตในสงัคมเปลี�ยนแปลงไป ทกุชนชั jนและทกุอาชีพต้องใช้ชีวิตอยู่กบัเทคโนโลยี ต้องมีการปรับตวั
ให้สามารถใช้ชีวิตประจําวนัได้อย่างมีความสขุทนัยคุสมยัที�เปลี�ยนไป  ซึ�งประเทศไทยจดัเป็นประเทศที�มี
ประฃากรส่วนหนึ�งประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเกษตรกรจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดการพฒันาโปรแกรม
และนําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ เพื�อให้เกษตรกรสามารถนําสมาร์ทโฟนมาประยกุต์ใช้กบังานการเกษตร
ได้ โดยโปรแกรมต้องมีความสามารถในการตอบสนอง ตามความต้องการของเกษตรกรในการทํา
การเกษตรในฟาร์มแตล่ะด้าน ให้เหมาะสมกบังานและการนํามาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากยิ�งขึ jน  
 Vaibhavraj S. Rham and Faculty (ออนไลน์, 2561) ได้พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มเซ็นเซอร์ 
ไร้สาย ทํางานได้อัตโนมัติและทํางานในสถานที�ที�มีความแตกต่างกันโดยใช้ Beagle bone back และ 
Zigbee สําหรับควบคมุเซนเซอร์ตา่ง ๆ สําหรับใช้ในการวางแผนการปรับอณุหภมูิที�เหมาะสม การควบคมุ
การไหลของนํ jาจากค่าของความชื jน ระบบอตัโนมตัิที�พมันาขึ jนสามารถนํามาใช้เพื�อลดปริมาณการใช้
แรงงาน คา่ใช้จา่ย เพิ�มผลผลติ นําไปสูก่ารเจริญเตบิโตทางการเกษตรเพิ�มขึ jน 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงพัฒนาระบบควบคุมการให้นํ jาและปุ๋ ย โดยนําอาดุยโน่เข้ามา
ควบคุมการรดนํ jาและปุ๋ ยให้กับสวนมะม่วงผ่านสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื�องจาก
เกษตรกรมีพื jนที�สวนจํานวนมาก การดแูลพื jนที�ทั jงหมดให้ครอบคลมุค่อนข้างยากและต้องใช้เวลานาน 
หรือต้องใช้กําลังคน จํานวนมาก ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ jน และหากรดนํ jาและให้ปุ๋ ยไม่ทั�วถึงอาจ
ก่อให้เกิดความเสียต่อต้นมะม่วงได้ การนําระบบดงักล่าวมาใช้งานนอกจากอํานวยความสะดวกให้กบั
เกษตรกรแล้ว ยงัสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน และลดการใช้แรงจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ (1) เพื�อพัฒนาระบบควบคุมการให้นํ jาและปุ๋ ยผ่านสมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กรณีศกึษาสวนมะม่วงบ้านท่าทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ และ (2) เพื�อทดสอบ
ประสทิธิภาพในการใช้งานระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ยผา่นสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์  
ขอบเขตการทํางานของระบบ ประกอบด้วย   (1) การควบคุมการให้นํ jาและปุ๋ ยผ่านสมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (2) การเลือกชนิดต้นทางสง่นํ jาได้ � แบบ คือ นํ jา และ ปุ๋ ย (3) การควบคมุสั�ง
เปิด ปิดนํ jา และปุ๋ ยได้ตามต้องการ  (�) การตรวจสอบ และแสดงค่าความชื jนในดิน (�) การตั jงค่ารดนํ jา
แบบอตัโนมตัิจากการวดัคา่ความชื jนในดินได้ ซึ�งผลจากการวิจยั เกษตรกรจะได้รับ (1) ระบบควบคมุการ
ให้นํ jาผา่นสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (2) ผลการทดสอบประสทิธิภาพที�มีความถกูต้องใน
การใช้งาน ระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ย ผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ อยู่ในระดบัที�
สามารถนําไปใช้งานได้จริง 
 
วธีิการดาํเนินงาน 
 ระบบควบคุมการให้นํ jาผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แบ่งขั jนตอนการ
ดําเนินงานออกเป็น � ขั jนตอนดงันี j 

(1) ศกึษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้อง  
(�) วเิคราะห์การทํางานในสว่นของการควบคมุการให้นํ jา 
(3) ออกแบบระบบควบคมุการให้นํ jาผา่นสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ 

 (4)  ตดิตั jงอปุกรณ์ควบคมุการทํางาน 
 (5) การทดสอบระบบและประเมินความถกูต้องของระบบตอ่การใช้งานจริง  
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 1) ศกึษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้อง  
จากการศกึษาในสถานการณ์จริงของการทําการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีหน้าที�ในการดแูลสวนของตน
โดยการให้ปุ๋ ยและรดนํ jาอย่างสมํ�าเสมอที�เป็นกิจวตัรประจําวนั ยิ�งมีจํานวนพื jนที�มาก ยิ�งต้องดแูลมากขึ jน 
ซึ�งอาดยุโน่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที�สามารถเขียนโปรแกรมสั�งการจากอปกุรณ์ Hardware หรือ
อา่นคา่ Sensor ตา่งๆ แล้วนํามาประมวลผลเพื�อใช้ในงานตา่งๆ ตามที�ต้องการ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ทางการเกษตร ทําให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายมากขึ jน สามารถนํามาช่วยแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ โดยใช้
ภาษาซีในการเขียนชุดคําสั�งในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และใช้ภาษาจาวาในการพฒันาสั�งงานผ่าน
สมาร์ทโฟนบนแพลตฟอร์มระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์และโปรแกรมแอนดรอยด์สตดูิโอสนบัสนนุการ
ทํางานกบักเูกิลไฟร์เบสของกเูกิลซึ�งใช้กเูกิลไฟร์เบสเป็นตวักลางรับสง่ข้อมลู 

2) วเิคราะห์การทํางานในสว่นของการควบคมุการให้นํ jา 
จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีที�เกี�ยวข้องสามารถแบง่การทํางานของระบบการควบคมุการให้นํ jาได้ดงันี j 

2.} การควบคมุโปรแกรมประยกุต์ให้ตดิตอ่กบับอร์ดอีเอสพีอาดยุโนใ่ห้อปุกรณ์ทํางานมีดงันี j 
2.1.1 ไวเรสเราท์เตอร์ ทําหน้าที�กระจายสญัญาณไวไฟ เพื�อให้บอร์ดอีเอสพีอาดยุโน่มี

สถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
2.}.� กูเกิลไฟร์เบส ทําหน้าที�รับคําสั�งจากโปรแกรมประยุกต์เพื�อส่งการทํางานไป

ให้กบับอร์ดอีเอสพีอาดยุโน ่
2.2 การแจ้งเตือนมีอปุกรณ์ในการทํางานดงันี j 

2.2.} เซ็นเซอร์วดัความชื jนในดิน ทําหน้าที�ตรวจจับความชื jนในดิน เพื�อส่งค่าไปยัง  
กเูกิลไฟร์เบสและสง่การแสดงผลคา่ไปยงัโปรแกรมประยกุต์ 

2.2.2 โมดูลรีเลย์ ทําหน้าที�รับคําสั�งจากโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์เพื�อทําการ
จา่ยไฟไปยงัวาล์วขดลวดแมเ่หลก็ไฟฟา้ 

2.2.¤ วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ทําหน้าที�รับคําสั�งจากโมดลูรีเลย์เพื�อรับคําสั�งและ
ทําการเปิด-ปิดวาล์ว 
 2.3 กระบวนการทํางานของระบบควบคุมการให้นํ jาผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด์ออกแบบแผนภาพแสดงลาํดบัขั jนตอนการทํางานของระบบ ดงั Figure 1 
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Figure 1 แผนภาพแสดงลําดบัขั jนตอนการทํางานของระบบ 
 

2.4 แผนภาพยูสเคสเป็นแผนภาพที�แสดงถึงภาพรวมของระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ยผ่าน 
สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ ดงั Figure 2 

Figure 2 แผนภาพยสูเคสระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ยผา่นสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ 
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¤) ออกแบบระบบควบคมุการให้นํ jาผา่นสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ 
¤.} โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบเป็นการออกแบบการเชื�อมต่อสมาร์ทโฟนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับบอร์ดอีเอสพีอาดุยโน่มีการเชื�อมต่อกับไวเรสเราท์เตอร์ที�ทําหน้าที�
ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยตวับอร์ดทําหน้าที�รับสญัญาณจากโปรแกรมประยุกต์ที�มีกูเกิลไฟร์เบสเป็น
ตวักลางรับสง่คา่ไปให้กบัอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื�อทํางานตามคําสั�งที�ได้รับจากโปรแกรมที�พฒันาขึ jน เมื�อผู้ ใช้
ได้สง่คําสั�งเปิดหรือปิดคําสั�งถกูสง่มายงัอาดยุโน่ก่อนแปลงค่าเป็น �, } และสง่ค่า �, } ไปโมดลูรีเลย์เพื�อ
ทําการเปิดปิดวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจวดัความชื jนถูกตรวจจบัโดยอุปกรณ์วดัความชื jนซึ�ง
ได้รับคําสั�งจากอาดุยโน่ก่อนสั�งค่ามายังกูเกิลไฟร์เบส จากนั jนส่งไปแสดงผลยังโปรแกรมประยุกต์ ดงั 
Figure 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure } โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ 

 
¤.� การติดตั jงอุปกรณ์เครื� องมือภายในระบบควบคุมการให้ นํ jาผ่านสมาร์ทโฟนบน

ระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์  
¤.�.} นําบอร์ดอาดยุโนอี่เอสพีอาดยุโนพ่ิน � กบั � ตอ่เข้ากบัพินโมดลูรีเลย์เอน็ซี � กบั 

� เพื�อให้โมดลูรีเลย์ชอ่ง � และ � ทํางานเชื�อมตอ่วีซีซี  
¤.�.� ส่วนกราวด์ของโมดูลรีเลย์ ต่อเข้ากับกราวด์และไฟ � โวลต์ ของบอร์ดเพื�อ

จา่ยไฟให้โมดลูรีเลย์ทํางาน 
¤.�.¤ นําโมดูลรีเลย์และวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าพิน � จากโมดูลรีเลย์ต่อเข้าไฟ

บวกของวาล์วขดลวดแมเ่หลก็ไฟฟา้วาล์วตวัที� }  
¤.�.�  นําพินกราวด์ของวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเข้าไฟลบของแหล่งจ่ายไฟ

กระแสตรง  
¤.�.� นําพินคอม � ของโมดลูรีเลย์ต่อเข้าไฟบวกให้กบัแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงต่อไป

ยงัวาล์วขดลวดแมเ่หลก็ไฟฟา้ตวัที� � ตวัโดยแรกสั�งทํางานนํ jาธรรมดาและตวัที�สองสั�งทํางานนํ jาธรรมดา 
¤.�.¥ นําพิน � ของโมดลูรีเลย์ตอ่เข้าไปที�ไฟบวกวาล์วขดลวดแมเ่หลก็ไฟฟา้วาล์วตวัที� 

� และพินกราวด์ของวาล์วขดลวดแมเ่หลก็ไฟฟา้ตอ่เข้าไฟลบแหลง่จา่ยไฟกระแสตรง  
¤.�.¦ นําพินคอม � ของโมดลูรีเลย์ ต่อเข้าไฟบวกแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ต่อไปยงั

วาล์วขดลวดแมเ่หลก็ไฟฟา้ 
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¤.�.§ นําพินส่งสญัญาณแอนะล็อกต่อเข้าพินเอ � ซึ�งเป็นพินแอนะล็อกของบอร์ดทํา
การรับไฟตอ่เข้าพิน ¤.¤ โวลต์ ของบอร์ด  

¤.�.� นําพินไฟลบของเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื jนในดินต่อเข้าพินกราวด์ของบอร์ด  
ดงั Figure 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure ~ การตอ่วงจรภายในระบบ 
 

¤.¤  ออกแบบระบบควบคมุการให้นํ jาผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ สามารถ
นําผลจากการวเิคราะห์การทํางานมาทําการออกแบบโมเดลระบบได้ดงันี j 

¤.¤.}  การออกแบบโมเดล 
การออกแบบเพื�อจําลองตวัระบบให้เห็นภาพรวมทั jงหมด ของอปุกรณ์ทั jงหมดรวมถึง

โครงสร้างการจดัวาง เพื�อเป็นการประกอบการตดัสินใจให้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งานก่อนนําไป
พฒันาจริงโดยมีขนาด อตัราสว่น � : } ดงั Figure 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 แบบจําลองระบบของอปุกรณ์ รวมถงึโครงสร้างการจดัวาง 
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ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
การพฒันาระบบควบคมุการให้นํ jาผา่นสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์มีดงันี j 
}. เมื�อเลือกรดนํ jาอตัโนมตัิโดยเลื�อนปุ่ มอตัโนมตัิเปลี�ยนสถานะเป็น ON ระบบทําการตรวจจบั

ความชื jนและแสดงผลคา่ความชื jนที�วดัได้ ดงั Figure 6 
 

 
Figure � เมื�อมีการเลอืกทํางานอตัโนมตัแิละคา่ความชื jนของดนิที�วดัได้ 

 
�. กรณีเลือกรดนํ jาอตัโนมตัิ เมื�อค่าความชื jนสงูกว่าเกณฑ์ที�กําหนด ปุ่ มการเลือกรดนํ jาธรรมดา

เปลี�ยนสถานะเป็น ON โดยอตัโนมตัแิละทําการรดนํ jา ดงั Figure 7 
 

 

 

Figure 7 การเลอืกรดนํ jาอตัโนมตัเิมื�อความชื jนสงูกวา่เกณฑ์ที�กําหนด 
 

¤. เมื�อต้องการรดนํ jาธรรมดา โดยการเลื�อนปุ่ มนํ jาธรรมดาเป็นสถานะ ON ระบบทําการรดนํ jาปุ๋ ย
ตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ ดงั Figure 8 
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Figure � การเลือกใช้ฟังก์ชนัรดนํ jาธรรมดา 
 

�. เมื�อต้องการรดนํ jาปุ๋ ย โดยการเลื�อนปุ่ มนํ jาปุ๋ ยเป็นสถานะ ON ระบบทําการรดนํ jาปุ๋ ยตาม
ระยะเวลาที�กําหนดไว้ ดงัFigure 9 

 

 

 

Figure � การเลือกใฃ้ฟังก์ชนัการรดนํ jาปุ๋ ย 
 

�.  ผลการทดสอบประสทิธิภาพของระบบ 
การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบควบคุมการให้นํ jาผ่านสมาร์ทโฟนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมที�พัฒนาขึ jน สามารถทําตามฟังก์ชันที�ออกแบบ ได้แก่ การรด
อัตโนมัติ การรดนํ jาธรรมดา การรดนํ jาปุ๋ ยและการตรวจสอบความชื jน โดยทําการทดสอบการทํางาน 
จํานวน �� ครั jง ดงัตาราง 1 
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Table j ผลการทดสอบระบบ  

การทดสอบ จาํนวน (ครั8ง) ถุกต้อง (ครั8ง) ผิดพลาด (ครั8ง) 

การทดสอบคําสั�งอตัโนมตั ิ 50 50 0 

การทดสอบคําสั�งนํ jาธรรมดา 50 50 0 

การทดสอบคําสั�งนํ jาปุ๋ ย 50 50 0 

 
 การทดสอบความความพงึพอใจต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ย
ผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที�ปลูกมะม่วง
นํ jาดอกไม้สีทองทั jงหมด จํานวน �� คน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
มีคา่เฉลี�ย = 4.09 ดงั Table 2 
 
Table 2 ความพงึพอใจตอ่ประสทิธิภาพของการใช้งานระบบควบคมุการให้นํ jาและปุ๋ ย ผา่นสมาร์ทโฟ
นบนระบบปฏิบตักิาร 
แอนดรอยด์   

ด้านการประเมนิความพงึพอใจ X! S.D. 

1. ด้านความถกูต้องของระบบ 4.63 0.49 

2. ด้านการนําไปใช้งานจริง 4.35 0.32 

รวมเฉลี<ย 4.49 0.41 

 
สรุป 
 การพัฒนาระบบควบคุมการให้นํ jาและปุ๋ ย ของเกษตรกรส่วนมะม่วง ผ่านสมาร์ทโฟนบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เป็นการพฒันาระบบขึ jนเพื�ออํานวยความสะดวกแก่เจ้าของสวนมะม่วง ให้
สามารถควบคมุการทํางาน ได้บนสมาร์ทโฟนของระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ สามารถสั�งเปิด ปิดการรด
นํ jาและปุ๋ ยให้ต้นมะมว่ง สามารถเลือกต้นทางของชนิดนํ jา ในการรดระหวา่งนํ jาธรรมดากบันํ jาปุ๋ ย สามารถ
ตรวจสอบความชื jนในดิน ผ่านโปรแกรมประยุกต์และสามารถ ตั jงรดนํ jาอัตโนมัติ โดยวัดจากระดับ
ความชื jนของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมตรงกับความต้องการใช้งานของเกษตรกรได้ เมื�อ
เปรียบเทียบกบัระบบงานเดิมกบัระบบงานใหม่ พบว่า ระบบงานใหม่ช่วยลดต้นทนุในการจ้างแรงงานใน
การรดนํ jาหรือให้ปุ๋ ย และประหยดัเวลาได้ นอกจากนี jระบบใหมส่ามารถรดนํ jาโดยอตัโนมตัิเมื�อคา่ความชี jน
เกินเกณฑ์ที�กําหนดไว้ ซึ�งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จกัรกฤษณ์  หมั�นวิชา ได้ทําวิจยัเรื�องเทคโนโลยีฟาร์ม
อจัฉริยะที�สามารถลดต้นทนุ ลดการจ้างแรงงาน ประหยดัเวลาได้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของอจัฉรา 
สขุกลั�น เกษราภรณ์ สตุตาพงค์ และนนทิภคั เพียรโรจน์  เรื�องกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ ประกอบการเกษตรอัจฉ ริยะโดยการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุก ต์ ใ ช้ 
กบัการเกษตร เช่น การใสปุ่๋ ยพืชโดยใสต่ามปริมาณที�พืชต้องการ ทํา ให้ประหยดั ปุ๋ ย การรดนํ jา ที�มีระบบ
เปิดปิดอตัโนมตัซิึ�งเป็นการรดนํ jาตามความต้องการของพืช ทําให้ประหยดันํ jาและพืชได้รับนํ jาที�เพียงพอมา
สร้างความได้เปรียบกบัคูแ่ขง่ขนัได้  
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แนวทางในการพฒันาตอ่ 
1. ใช้พลงังานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในการจา่ยไฟทดแทนพลงังานไฟฟา้ 
2. ควรเก็บข้อมลูการใช้งานบนระบบคลาวด์ 
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อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
Air Quality Meter 

 

ชูศักยฐ์ กมลขันตธิร1* วนัิย เมธาวทิติ1 มารุต พึ<งกุศล1 และ สุเปียน เดง็ระกีนา1  
Choosak kamonkhantithorn1*, Winai Methavithit1, Marut Pungkusol1 and Supian Dengrakena1 

 

1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
1Engineering, Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok 

*Corresponding author: choosak.k@mail.rmutk.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

บทความวิจยัฉบบันี iนําเสนอการออกแบบและสร้างอปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพอากาศ และทําการ
สอบเทียบอุปกรณ์กับบริษัท ซี เอ็น ไว จํากัด ก่อนนําอุปกรณ์ไปใช้งาน โดยสามารถวัดปริมาณก๊าซ
ออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่ นละอองในอากาศ แสดงผลผ่าน
กราฟฟิกแอลซีดีและบันทึกค่าที}วัดได้พร้อมเวลาและวันที}ลงในเอสดีการ์ด โดยใช้เซนเซอร์ ~ ชนิด คือ 
เซนเซอ ร์ ก๊ าซออกซิ เจน ME2-O2, เซนเซอ ร์ ก๊ าซคา ร์บอนไดออกไซด์  IR CO2, เซนเซอ ร์ ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ MQ–7, และเซนเซอร์ตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศ สญัญาณจากเซนเซอร์จะส่งไปยงั
ขาอินพตุของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดโูน่ เมกกะ ���� เพื}อทําการประมวลผล และแสดงคา่ที}วดัได้
บนจอกราฟฟิกแอลซีดีพร้อมทั iงบนัทกึข้อมลู เพื}อสามารถนําข้อมลูที}ได้มาใช้สําหรับการวิเคราะห์คณุภาพ
อากาศ และทําการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพอากาศ ในบริเวณดงักล่าวต่อไป สําหรับการทดสอบอุปกรณ์
ตรวจวดัคณุภาพอากาศได้ใช้สถานที}ลานจอดรถชั iนใต้ดินภายในห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล �� (อโศก) 
เพื}อตดิตั iงอปุกรณ์และทดสอบ โดยเก็บข้อมลูทั iงหมด � ชั iน  
คําสําคัญ: คุณภาพอากาศ,  เซนเซอร์ก๊าซออกซิเจน ME2-O2,  เซนเซอร์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ IR CO2, เซนเซอร์ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ MQ–7,  เซนเซอร์ตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศ  
 

Abstract 
This research article presents the design and construction of air quality meter and 

equipment calibrated with C N Vi Co.,Ltd, before using the device by measuring the amount of 
oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide and dust in the air. These values are displayed via LCD 
graphics monitor. The measured values, time and date are recorded into SD card. There are 4 types 
of sensors, oxygen ME2-O2 sensor, carbon dioxide IR CO2 sensor, carbon monoxide MQ-7 sensor 
and dust sensor. The signal from these sensors will be sent to the input pin of the Arduino MEGA 
2560 Microcontroller board to be processed then displayed the measured values on the LCD 
graphics monitor and recording the data. This data will be used for the air quality analysis and 
continue to improve the air quality in the curtain area. The experiment area is at Terminal 21 parking 
zone, ground floor. Testing frequency is 3 times. 
Keywords: air quality, oxygen ME2 - O2 sensor, carbon dioxide IR CO2 sensor, carbon monoxide MQ-7 sensor, dust 
sensor. 
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บทนํา 
 มลพิษทางอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) หมายถึง ภาวะอากาศที}มีสารเจือปนอยู่ใน
ปริมาณที}สงูกวา่ระดบัปกตเิป็นเวลานานพอที}จะทําให้เกิดอนัตรายแก่มนษุย์ สตัว์ พืช หรือทรัพย์สนิตา่ง ๆ 
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที}สําคญัของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ �) แหล่งกําเนิดจาก
ยานพาหนะ ในบริเวณที}ใกล้ถนนที}มีการจราจรติดขดั ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สารตะกั}วและก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ �) แหล่งกําเนิดจากโรงงานอตุสาหกรรม เกิดจากการเผาไหม้เชื iอเพลิงและกระบวนการผลิต 
ซึ}งเป็นตัวการสําคัญที}ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอาจส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพอนามยัของประชาชนในชมุชน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) หรือ CO2 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ����) เป็น
ก๊าซไมมี่สี ซึ}งหากหายใจเอาก๊าซนี iเข้าไปในปริมาณมาก ๆ จะรู้สกึเปรี iยวที}ปาก เกิดการระคายเคืองที}จมกู
และคอ เนื}องจากอาจเกิดการละลายของแก๊สนี iในเมือกในอวยัวะก่อให้เกิดกรดคาร์บอนิกอย่างอ่อน ก๊าซ
ออกซิเจน ( O2 ) (Amprohealth, 2018) คือ ออกซิเจนในสภาวะก๊าชที}มีอยู่ในอากาศ โดยในอากาศจะมี
ค่าก๊าชออกซิเจนผสมอยู่ร้อยละ 21 เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ}น ไม่มีรสชาติ ละลายนํ iาได้ เมื}อก๊าชออกซิเจน
เข้าสู่ปอดจะเกิดการแลกเปลี}ยนก๊าซ เพื}อให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปจบัฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและเดิน
ทางเข้าหวัใจ หวัใจจะสง่เม็ดเลือดแดงที}เต็มไปด้วยออกซิเจนนี iไปยงัอวยัวะต่าง ๆ เพื}อที}ออกซิเจนจะเข้า
ไปช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ตามอวยัวะ เพื}อรักษาให้เซลล์มีชีวิตอยู่ต่อไป เช่น เซลล์
กล้ามเนื iอ เซลล์ตบั เป็นต้น ถ้าร่างกายขาดออกซิเจนหรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจะทําให้เซลล์ตาย
สง่ผลให้อวยัวะตายตามไปด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Jutarut_DPM, ����) เป็นก๊าซไมมี่สี ไมมี่กลิ}น 
มีความหนาแน่น 0.97 ซึ}งเบากว่าอากาศ ความว่องไวต่อการทําปฎิกิริยาตํ}าและสามารถปะปนอยู่ใน
อากาศได้นาน 1-2 เดือน เมื}อก๊าซชนิดนี iเมื}อเข้าสูร่่างกายสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตวั
กบัฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกวา่ออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า ทําให้การลําเลียงออกซิเจนไปสู่
เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถ้า
ได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอนไซด์ในปริมาณมากอาจทําให้ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลนัถึงขึ iน
เสียชีวิตได้ ฝุ่ นละอองที}มีอยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเรา มีขนาดตั iงแต ่�.��� ไมครอน ไปจนถงึฝุ่ นที}ขนาด
ใหญ่กวา่ ��� ไมครอน (ฝุ่ นที}มองเหน็ด้วยตาเปลา่มีขนาดตั iงแต ่�� ไมครอนขึ iนไป) ฝุ่ นละอองที}แขวนลอย 
อยู่ในอากาศได้นานจะเป็นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตํ}ากว่า �� ไมครอน) เนื}องจากมี
ความเร็วในการตกตวัตํ}า และจะแขวนลอยอยูใ่นอากาศได้นานมากขึ iน ฝุ่ นที}ถกูสดูเข้าไปในระบบทางเดิน
หายใจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคปอดต่าง ๆ เกิดการระคายเคืองและ
ทําลายเยื}อหุ้มปอด  

“ระบบตรวจจบั LPG และ CO2” (ปวริศ ภมูิวฒันะ, 2557) นําเสนอการประยกุต์ใช้งาน Board 
Raspberry Pi กบัเซนเซอร์ MQ - 5 ซึ}งสามารถใช้ตรวจจบัความเข้มของก๊าซแอลพีจีได้ และหากตรวจพบ
ก๊าซแอลพีจีจะมีเสียงเตือนเป็นคําพูดว่า “gas leak” และออกทางลําโพงขนาดเล็ก นอกจากนี i Board 
Raspberry ยงัตอ่กบัเซนเซอร์ MG - 811 ซึ}งสามารถตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการ
อา่นข้อมลูผา่นทาง LXTerminal ในระบบปฏิบตัิการ Raspbian เมื}อ Board Raspberry Pi ได้รับข้อมลูทั iง
สองก็จะทําการคํานวณค่าออกมาให้มีหน่วยเป็น PPM และแสดงข้อมลูของค่าก๊าซแอลพีจี และค่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers) “โครงงานเครื}องตรวจจบัและแจ้งเตือน
ก๊าซไวไฟรั}วไหล” (ยอดรัก ดิษกร, 2556) นําเสนอเครื}องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซไวไฟรั}วไหลที}ใช้
เซนเซอร์ตรวจจับควันและก๊าซ MQ - 2 ก๊าซที}ใช้ในการทดสอบเป็นก๊าซหุงต้มแอลพีจี โดยใช้บอร์ด 
STM32F4 ซึ}งเป็นตวัประมวลผลกลาง เครื}องตรวจจบัและแจ้งเตือนก๊าซไวไฟรั}วไหลสามารถทํางานได้ใน
ระดบัหนึ}ง แตย่งัขาดความละเอียดในการตรวจวดัและการอ้างอิงมาตรฐานการวดัคา่ก๊าซที}ถกูต้อง อีกทั iง
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ในเรื}องการออกแบบและการติดตั iงยงัถือว่าไม่ประสบความสําเร็จ เนื}องจากก๊าซไวไฟต่าง ๆ นั iนควรอยู่
ห่างจากอปุกรณ์ที}สามารถทําให้เกิดประกายไฟได้ “ระบบตรวจจบัควนับหุรี}ภายในอาคารอจัฉริยะ” (วศั
พล ขนัธิรัตน์ และคณะ, 2558) จดัทําขึ iนเพื}อศกึษาและออกแบบอปุกรณ์ตรวจจบัควนับหุรี}ภายในอาคาร 
เพื}อที}จะนํามาใช้ตรวจจบัควนับหุรี}ภายในสถานที}ตา่ง ๆ โดยทําการออกแบบเครื}องตรวจจบัควนัแบบที}ใช้
ตัวเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซและควัน MQ - 2 โดยบอร์ดอาดูโน่ ทําการเก็บค่าที}ได้จากเซนเซอร์เป็นค่า
แรงดนัไฟฟ้า เมื}อเซนเซอร์ตรวจพบควนัจนคา่แรงดนัไฟฟ้าเกินจากที}กําหนดไว้ บอร์ดอาดโูน่จะทําการสง่
ข้อมลูไปในระบบเพื}อทําการเก็บ วนั เวลา และตําแหน่งของเซนเซอร์ที}ตรวจพบควนั พร้อมทั iงสง่ข้อความ
แจ้งให้กบัผู้ดแูลทราบ สามารถตรวจจบัควนัได้ในระยะพื iนที}ไมเ่กิน 20 ตารางเมตร  

จากความสําคัญและที}มาของปัญหารวมถึงการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงได้นําเสนอ
งานวิจัยในหัว ข้ออุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที}สามารถวัดปริมาณก๊าซออกซิ เจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่ นละอองในอากาศ แสดงผลผา่นกราฟฟิกแอลซีดีและ
บนัทึกค่าที}วดัได้พร้อมเวลาและวนัที}ลงในเอสดีการ์ด โดยใช้เซนเซอร์ ~ ชนิด คือ เซนเซอร์ก๊าซออกซิเจน 
ME2 - O2, เซนเซอร์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ IR CO2, เซนเซอร์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ MQ – 7, และ
เซนเซอร์ตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศ เพื}อสามารถนําข้อมลูที}ได้มาใช้สําหรับการวิเคราะห์คณุภาพอากาศ 
และทําการปรับปรุงแก้ไขคณุภาพอากาศในบริเวณดงักลา่วให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตอ่ไป 
 

วธีิการศกึษา  
1. เซนเซอร์ 
*.* เซนเซอร์ก๊าซออกซิเจน ME2 - O2 (Grove Gas Sensor O2, ME2 - O2) (Seeedstudio, 

2018) 
 เป็นเซนเซอร์เพื}อวดัคา่ความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศ โดยคา่แรงดนัเอาต์พตุจะสอดคล้อง
กบัความเข้มข้นของออกซิเจนตามกราฟสมการความเข้มข้นของออกซิเจน เป็นโมดลูปฏิกิริยาอินทรีย์คือ 
สามารถทํางานได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย และแรงดันเอาต์พุตจะแปรผันโดยตรงกับเวลา 
ลกัษณะภายนอกของโมดลูแสดงดงัภาพที} 1 

*.G เซนเซอร์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ IR CO2 (Gravity Infrared CO2 Sensor) (DFRobot, 
2018) 
 เป็นเซนเซอร์แบบอินฟราเรด (Infrared Sensor) สามารถตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที}
ความเข้มข้นระหวา่ง 0 ถึง 5,000 PPM เซนเซอร์นี iใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดแบบ Non-Dispersive (NDIR) 
อายกุารใช้งานยาวนานถงึ 5 ปี ใช้งานงา่ย สามารถใช้ได้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ทกุประเภทเชน่ Arduino 
และมาพร้อมฟัง ก์ชั}น  ADC ลักษณะภายนอกและขาการต่อใ ช้งานของโมดูล เซนเซอ ร์ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ IR CO2 ดงัภาพที} 2 
 
 
 
 
 
 
  
      Figure 1  Oxygen ME2 - O2 Sensor      Figure 2 Carbon dioxide  IR CO2 Sensor  
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*.T เซนเซอร์ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ MQ - 7 (Carbon Monoxide Sensor, MQ - 7)  
 (ArduinoAll, 2018) เป็นเซนเซอร์เพื}อวดัคา่ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ 
สามารถตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ตั iงแต่ระดบั 20 - 2,000 PPM โดยค่า
แรงดนัเอาต์พตุที}ได้จะสอดคล้องกบัความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตามกราฟคณุสมบตัิของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ลกัษณะของเซนเซอร์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ MQ - 7 แสดงดงัภาพที} 3 

*.Y เซนเซอร์ตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศ (Dust Sensor) (Sharp-world, 2018) 
 ภายในจะมีหลอดแอลอีดีอินฟราเรดกบัโฟโต้ไดโอด โดยจะทํางานเมื}อมีฝุ่ นมาบดบงัแสงทําให้
แสงที}สง่ไปยงัโฟโต้ไดโอดมีความเข้มของแสงน้อยลง เป็นผลให้แรงดนัไฟฟา้ตก หากไมมี่ฝุ่ นมาบดบงัแสง
แรงดนัไฟฟ้าก็จะเพิ}มขึ iน ทําให้สามารถตรวจวดัปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในอากาศได้ สามารถ
ตรวจวดัฝุ่ นละอองที}มีความละเอียดตั iงแต่ 0.8 ไมครอน ขึ iนไป โดยเอาต์พุตเป็นแบบแอนะล็อกและมี
หน่วยวดัมาตรฐานคือ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร ทําให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และสรุปผล ลกัษะรูปร่าง
ของเซนเซอร์ตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศแสดงดงัภาพที} 4 
 
 
  
 
 
   Figure 3 Carbon monoxide MQ-7 Sensor                       Figure 4 Dust Sensor  

 

G.วงจรการเชืkอมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Connection 4 types of sensors to        Figure 6 Connection of data recording system 
              the Arduino mega 2560                                        to Arduino UNO mega 328 
 

G.* บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ เมกกะ Gopq (Arduinospro, 2018) 
 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู AVR ตวัประมวลผลและสั}งงาน ใช้ชิพ ATmega2560 ที}
มีหน่วยความจําแฟลช 256 กิโลไบต์ แรม 8 กิโลไบต์ ใช้ไฟเลี iยง 7 ถึง 12 โวลต์ สําหรับการเชื}อมต่อกับ
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เซนเซอร์ทั iง ~ ชนิด ดงัภาพที} � และจอแสดงผลกราฟฟิกแอลซีดี สามารถเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE 
และโปรแกรมผา่นยเูอสบี (USB) 

2.2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ อูโน่ (Thaieasyelec, 2018) 
 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Open-source ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ชิพ 
ATmega328 ทํางานที}ความถี} 16 เมกกะเฮิรตซ์ หน่วยความจําแฟลช 32 กิโลไบต์ แรม 2 กิโลไบต์ บอร์ด
ใช้ไฟเลี iยง 7 ถงึ 12 โวลต์ เพื}อทําการบนัทกึคา่ที}วดัได้จากเซนเซอร์พร้อมวนัที}ลงเอสดีการ์ด ดงัภาพที} � 
 

ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 
 ทําการติดตั iงอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณลานจอดรถชั iนใต้ดิน ภายใน
ห้างสรรพสนิค้า เทอร์มินอล 21 (อโศก) ทั iงหมด 3 ชั iน คือ ชั iน LGA ชั iน LG และชั iน B โดยแตล่ะชั iนทําการ
ติดตั iงอปุกรณ์ชั iนละ 5 จุด แต่จะจุดวดัค่าและบนัทึกข้อมลูในช่วงเวลา 6.00 - 22.00 น. จากนั iนนําค่าที}
บนัทกึไว้มาทําการวิเคราะห์และหาค่าเฉลี}ยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศของกรมควบคมุ
มลพิษแหง่ประเทศไทย ASHRAE และ OSHA  
 �. ติดตั iงอปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพอากาศที}ชั iน LGA โดยทําการติดตั iงด้วยกนัทั iงหมด 5 จดุ และ
กําหนดชื}อแตล่ะจดุเป็น LGA1, LGA2, LGA3, LGA4 และ LGA CENTER แสดงดงัภาพที} ¯ 
 

 
 

          Figure 7 LGA Floor Parking Lot                            Figure 8 Air Quality at the LGA Floor 
 

Table 1 Compare record values and standard values 
Gas Average Values Standard Values Results 
CO 0.141497 PPM not more than 9 PPM Pass 

CO2 481.3555 PPM not more than 1,000 PPM Pass 
O2 19.5029 % not less than 19.5 % Pass 

Dust PM 2.5 8.9395 µ/m3 not more than 50 µ/m3 Pass 
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 จากภาพที} 8 ค่าเฉลี}ยที}บนัทกึได้ที}ชั iน LGA ปริมาณก๊าซจะมีการแกว่งขึ iนลงและจะค่อย ๆ เพิ}ม
สงูขึ iนเรื}อย ๆ เนื}องจากรถยนต์ทกุคนัที}จะจอดชั iน LG และชั iน B จะต้องขบัผ่านชั iน LGA ก่อน เพราะชั iนนี i
เป็นชั iนใต้ดินชั iนแรก และมีที}จอดมอเตอร์ไซด์มากกว่ารถยนต์ มอเตอร์ไซด์จะปล่อยก๊าซออกมาได้น้อย
กว่ารถยนต์ก็จริง แต่เพราะมีจํานวนมากจึงทําให้ค่าที}บนัทึกได้มีการแกว่งขึ iนลงเมื}อมอเตอร์ไซด์ขบัผ่าน
เข้ามาหรือออกไป จากตารางที} 1 นําคา่เฉลี}ยที}บนัทกึได้เทียบกบัคา่มาตรฐาน ผลที}ได้คือ ผ่านเกณฑ์ตาม
คา่มาตรฐาน โดยชั iนนี iมีเครื}องดดูอากาศเข้าในลานจอดรถ 1 ตวั และดดูอากาศออกไปนอกลานจอดรถ 1 
ตวั (ตอนนี iชํารุด) ทํางานตั iงแต่เวลา �6.00 - 22.00 น. ในชั iนนี iมีพื iนที}จอดรถยนต์จํานวน 37 คนั มอเตอร์
ไซด์จํานวน 309 คนั อตัราการจอดรถยนต์จํานวน 127 คนั และมอเตอร์ไซด์จํานวน 432 คนั ในชว่งเวลาที}
ทําการบนัทกึข้อมลู 
 2. ติดตั iงอปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพอากาศที}ชั iน LG โดยทําการติดตั iงด้วยกนัทั iงหมด 5 จดุ และ
กําหนดชื}อแตล่ะจดุเป็น LG1, LG2, LG3, LG4 และ LG CENTER แสดงดงัภาพที} ³  
 

 
 

               Figure 9 LG Floor Parking Lot                          Figure 10 Air Quality at the LG Floor 
 

Table 2 Compare record values and standard values 

Gas Average Values Standard Values Results 
CO 0.140198 PPM not more than 9 PPM Pass 

CO2 582.1171 PPM not more than 1,000 PPM Pass 
O2 19.4747 % not less than 19.5 % Not Pass 

Dust PM 2.5 8.5901 µ/m3 not more than 50 µ/m3 Pass 

 

 จากภาพที} 10 ค่าเฉลี}ยที}บนัทึกได้ที}ชั iน LG ปริมาณก๊าซจะค่อย ๆ สงูขึ iน เนื}องจากเป็นชั iนที}มี
พื iนที}ไม่กว้างมากนกั และมีรถยนต์จอดเต็มพื iนที} อีกทั iงเป็นชั iนที}มีรถยนต์วิ}งเข้าออกตลอดเวลา เนื}องจาก
เป็นชั iนที}รถยนต์ต้องวิ}งผ่านลงไปยงัชั iน B ทําให้เกิดการสะสมของก๊าซสงูขึ iนเรื}อย ๆ จากตารางที} 2 นํา
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ค่าเฉลี}ยที}บนัทกึได้เทียบกบัค่ามาตรฐาน ผลที}ได้คือก๊าซออกซิเจนตํ}ากว่าค่ามาตรฐานอยู่ประมาณ 0.03 
เปอร์เซ็นต์ จงึไม่สง่ผลกระทบตอ่บคุคลที}อยู่ในบริเวณดงักลา่วมากนกั ภายในชั iนมีเครื}องดดูอากาศเข้า 1 
ตวั และดดูอากาศออก 1 ตวั ทํางานในช่วงเวลา �6.00 - 22.00 น. โดยชั iน LG สามารถจอดรถได้ทั iงหมด 
75 คนั และมีปริมาณรถเข้า-ออกในชว่งเวลา 6.00 - 22.00 น. ที}ทําการบนัทกึคา่ทั iงหมด 427 คนั  
 3. ติดตั iงอุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพอากาศที}ชั iน B โดยทําการติดตั iงด้วยกันทั iงหมด 5 จุด และ
กําหนดชื}อแตล่ะจดุเป็น B1, B2, B3, B4 และ B CENTER แสดงดงัภาพที} �� 
 

 
 
              Figure 11 B Floor Parking Lot                              Figure 12 Air Quality at the B Floor 
 

Table 3 Compare record values and standard values 

Gas Average Values Standard Values Results 
CO 0.133459 ppm not more than 9 PPM Pass 

CO2 450.9921 ppm not more than 1,000 PPM Pass 
O2 19.4608 % not less than 19.5 % Not Pass 

Dust PM 2.5 8.2776 µ/m3 not more than 50 µ/m3 Pass 
  
 จากภาพที} �� คา่เฉลี}ยที}บนัทกึได้ที}ชั iน B จะคอ่ย ๆ สงูขึ iนในช่วงเวลา ��.�� - ��.�� น. เพราะ
เป็นเวลาเข้างาน ซึ}งพนกังานและเจ้าหน้าที}จะถกูบงัคบัให้จอดรถที}ชั iน B ก่อนจนกวา่ที}จอดรถจะเตม็จงึจะ
สามารถจอดบนชั iนถัดไปได้ หลังจากที}จอดรถเต็ม ปริมาณก๊าซจะค่อย ๆ ลดลงหรือคงที} จนถึงเวลา 
�´.�� น. ปริมาณก๊าซจะเริ}มสงูขึ iนอีกครั iงเพราะเป็นเวลาเลิกงาน จนไปถึงห้างสรรพสินค้าปิดในเวลา 
��.�� น. ปริมาณก๊าซก็จะค่อย ๆ ลดลงอีกครั iง จากตารางที} � นําค่าเฉลี}ยที}บันทึกได้เทียบกับค่า
มาตรฐานผลที}ได้คือ ก๊าซออกซิเจนตํ}ากว่าค่ามาตรฐานอยู่ประมาณ �.�~ เปอร์เซ็นต์ จึงไม่สง่ผลกระทบ
ต่อบุคคลมากนกั ภายในชั iนมีเครื}องดดูอากาศเข้า � ตวั  และดดูอากาศออก � ตวั ทํางานในช่วงเวลา 
��.�� - ��.�� น. โดยชั iน B สามรถจอดรถยนต์ได้จํานวน ��� คนั และมีปริมาณรถเข้า-ออกในช่วงเวลา 
��.�� - ��.�� น. ที}ทําการบนัทกึคา่ทั iงหมด ��¯ คนั 
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สรุป   
 บทความวิจยัอปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพอากาศนี iสามารถตรวจวดัค่าปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่ นละอองในอากาศ พร้อมแสดงผลบนจอกราฟฟิก
แอลซีดีและบนัทึกข้อมลูค่าที}วดัได้พร้อมเวลาและวนัที}ลงในเอสดีการ์ดได้ และจากผลการทดสอบโดย
ติดตั iงอุปกรณ์ตรวจวดัคณุภาพอากาศไว้ที}ลานจอดรถชั iนใต้ดิน ภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล �� 
(อโศก) ทั iงหมด � ชั iนโดยแตล่ะชั iนตรวจวดัด้วยกนัทั iงหมด � ตําแหน่ง และนําข้อมลูจากอปุกรณ์ตรวจวดั
คณุภาพอากาศที}บนัทึกได้ มาทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี}ย ของแต่ละชั iน เพื}อต้องการทราบว่าคณุภาพ
อากาศในแต่ละชั iนปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานคุณภาพอากาศหรือไม่ จากผลการทดสอบ
ปรากฏว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่ นละอองในอากาศของแต่ละชั iนผ่าน
มาตรฐานคุณภาพอากาศ แต่มีด้วยกัน � ชั iนคือ ชั iน LG และชั iน B ที}ปริมาณก๊าซออกซิเจนตํ}ากว่าค่า
มาตรฐานเลก็น้อย ซึ}งไมส่ง่ผลกระทบหรือเป็นอนัตรายตอ่บคุคลภายในบริเวณดงักลา่วมากนกั 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั jงนี jมีจุดมุ่งหมายเพืpอศึกษาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอการของนกัศึกษา

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชั jนปีทีp v ปี
การศกึษา wxyv จํานวน w{y คน เครืpองมือทีpใช้ คือ แบบสอบถามการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ สถิติทีpใช้ คือ ค่าเฉลีpยเลขคณิตและส่วนเบีpยงเบน
มาตรฐานผลการศึกษาพบว่า การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอการของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลีpยในภาพรวม �.v� โดยแยกตามองค์ประกอบเป็น x ด้าน ได้แก่ 
v) ด้านการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร มีค่าเฉลีpยภาพรวม �.�y อยู่ในระดบัมาก 
w) ด้านการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร มีค่าเฉลีpยภาพรวม �.�� อยู่ในระดบัปานกลาง 
�) ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร มีค่าเฉลีpยภาพรวม �.vx อยู่ในระดับมาก 
�) ด้านการประเมินการเลอืกใช้ข้อมลูได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีคา่เฉลีpยภาพรวม �.v� อยูใ่นระดบัมาก และ 
x) ด้านการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีpยภาพรวม 
�.v{ อยูใ่นระดบัมาก  
คาํสาํคัญ: การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเรียนการสอนแบบบรูณาการ, การคงทนในการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the knowledge of information technology and media 
of teachers of professional students. Phetchabun Rajabhat University The target sample group is the 
first year professional teacher students. Academic year 2018, number 286 people. The tools used 
are the information technology knowledge questionnaire and communication of teacher professional 
students Phetchabun Rajabhat University. The statistics used are arithmetic mean and standard 
deviation. The study indicated that Information and communication technology knowledge of teacher 
students at Phetchabun Rajabhat University With an average of 4.10 in the overall picture, divided by 
5 elements, including 1) access to information and communication technology With an overall 
average of 4.06 at a high level 2) Information and communication technology management With an 
average of 3.94 in the medium level 3) Information and communication technology integration with 
an overall average of 4.15 at a high level 4) Effective evaluation of data selection with an overall 
average of 4.17 at a high level and 5) the design of works from information technology and creative 
communication with an overall average of 4.18 at a high level.  
Keywords: ict literacy, integrated learning, retention 
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บทนํา  
จากแนวทางการเปลีpยนแปลงการศกึษาในประเทศไทยตามยทุธศาสตร์แห่งชาติฉบบัใหม่ทีpเน้น

การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน รวมถึงแผนปฏิบตัิการยทุธศาสตร์ 5 
เป้าหมายขบัเคลืpอน คือ พฒันากําลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั(แผนปฏิบตัิการเพืpอ
ขบัเคลืpอนการพฒันารายยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาดิจิทลัเพืpอเศรษฐกิจและสงัคมระยะ x ปี พ.ศ. wxy�-
wxy�) อีกทั jงการนํานวัตกรรมใหม่ๆเกีpยวกับการสร้างสืpอการสอนให้ทันสมัย โดยสืpอสารสอนนี jมีการ
มุ่งเน้นไปทีpวิธีสร้างองค์ความรู้ไปสู่ผู้ เรียน โดยไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน อีกทั jง
จํานวนคาบเรียนและเวลาเรียน แต่จะเน้นไปทีpวิธีการจัดการความรู้ของผู้ เรียนทีpใช้สืpอด้าน  ICT เป็น
สําคญั ซึpงสืpอ ICT นี jจะเน้นการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็นหวัใจหลกัในการสร้างสืpอการสอน นอกจากการสร้าง
สืpอการสอนให้ทนัสมยัโดยเน้นการใช้ ICT แล้ว ผู้สอนเองก็จําเป็นต้องมีทกัษะในการใช้สืpอสารสอนนี jด้วย
เช่นกนั นอกจากนี j แผนพฒันาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ประเด็นยทุธศาสตร์ ทีp w คือ ต้องการผลิตและ
พฒันาครู (ยทุธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภฏัเพืpอการพฒันาท้องถิpนตามพระบรมราโชบายระยะ w� ปี 
พ.ศ. wxy� – wx��) ก็มุง่เน้นให้นกัศกึษา สร้างนวตักรรมเพืpอพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ทีp wv สูก่ารศกึษา �.�  

ซึpงผู้ เรียนหรือเยาวชนทีpเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลืpอนในการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็นทีp
จะต้องในมีความรู้ความสามารถในการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร คือ การเข้าถึงข้อมูล 
(Access) การจัดการ (Manage) การบูรณาการ (Integrate) การประเมิน (Evaluate) การสร้างสรรค์ 
(Create) ประยกุต์ ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก เนืpองจากการ
เรียนการสอนในยคุปัจจบุนัมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนต้องมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีp wv เน้นผู้ ให้ศกึษาความรู้
ด้วยตนเองเพืpอทีpจะนําความรู้ทีpได้มาสร้างสืpอนวตักรรมใหม่ ๆ มุ่งเน้นไปทีpวิธีสร้างองค์ความรู้ไปสู่ผู้ เรียน 
ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติฉบบัใหม่ ทีpเน้นการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน
เพืpอให้ผู้ เรียนมีความพร้อมเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และตามแผนปฏิบัติการเพืpอขับเคลืpอนการพัฒนา
ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาดิจิทลัเพืpอเศรษฐกิจและสงัคมระยะ x ปี พ.ศ. wxy�-wxy� ทีpต้องการพฒันา
กําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึpงความรู้ความสามารถในการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืpอสารดงักลา่วจะเป็นสิpงทีpช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตา่ง ๆ ทีpจะสามารถนําไปตอ่
ยอดความรู้และยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ เรียนและเยาวชนเพืpอทีpจะนําความรู้ทีpได้ไปพฒันา
ประเทศชาตติอ่ไป 

ดงันั jนคนทีpจะเป็นครูในอนาคตจะต้องเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาผู้ เรียนหรือเยาวชนดงักลา่ว
ให้มีความรู้ความสารมารถในการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร คือ การเข้าถึงข้อมลู (Access) 
การจัดการ (Manage) การบูรณาการ (Integrate) การประเมิน (Evaluate) การสร้างสรรค์ (Create) 
ประยกุต์ ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน เพืpอให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน นัpนก็คือ 
นกัศกึษาวิชาชีพครู ซึpงมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูของข้อบงัคบัครุุ
สภาว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพกล่าวว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คือ มาตรฐานความรู้ ครูมีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
การพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ จิตวิทยาสําหรับครู การวดัและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
จดัการในห้องเรียน การวิจยัทางการศกึษา นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา และความ
เป็นครู และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั jน นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ ทีp มีความรู้
ความสามารถในการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร เพราะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืpอสารจะเป็นทักษะทีpจําเป็นจะต้องนําไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพืpอสอนให้ผู้ เรียนของตนมี
ทกัษะดงักล่าว และเน้นผู้ เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองเพืpอทีpจะนําความรู้ทีpได้มาสร้างสืpอนวตักรรมใหม่ ๆ 
สร้างองค์ความรู้ไปสู่ผู้ เรียน สามารถนําความรู้ทีpมีไปใช้ในด้านอืpน ๆ และเพืpอให้เป็นไปตามแนวทางของ
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ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติฉบบัใหม่ ทีpเน้นการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน 
และตามแผนปฏิบตัิการเพืpอขบัเคลืpอนการพฒันายุทธศาสตร์ของแผนพฒันาดิจิทลัเพืpอเศรษฐกิจและ
สงัคมระยะ x ปี พ.ศ. wxy�-wxy� ทีpต้องการพฒันากําลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั 
พฒันาประเทศชาตติอ่ไป  
 ดงันั jนการศกึษาเกีpยวกบัการรู้เทคโนโลยีและการสืpอสารของนกัศกึษาวิชาชีพครู จงึถือวา่มีความ
จําเป็น ในการทีpจะต้องรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร และเป็นทกัษะทีpมีความสําคญัอย่างยิpงใน
การจัดการเรียนการสอนในสมัยใหม่ต่อตนเองและต่อนักเรียนของตนเองในอนาคต เพืpอตวันักศึกษา
วิชาชีพครูจะได้นําความรู้ทีpได้ไปประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง และนําไปพฒันาประเทศให้มี
คณุภาพมีความก้าวหน้าตอ่ไป 
 
วธีิการศกึษา  

การดําเนินการศกึษาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร ของนกัศกึษาวิชาชีพครู ผู้ศกึษา
มีขั jนตอนการดําเนินงานตามดงัตอ่ไปนี j  

ขั jนตอนการสร้างและพฒันาแบบสอบถาม 
1.  กลุม่เปา้หมายทีpใช้ในการศกึษา 
2.  เครืpองมือทีpใช้ในการศกึษา 
3.  การสร้างเครืpองมือทีpใช้ในการศกึษา 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
กลุ่มเป้าหมายทีpใช้ในการศึกษา  ประชากร คือ นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรูณ์ ชั jนปีทีp v – ชั jนปีทีp � ปีการศกึษา wxyv มีจํานวนทั jงหมด v,��w คน ผู้วิจยัคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive  sampling) คือ นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ชั jนปีทีp v ปี
การศกึษา wxyv จํานวนทั jงหมด w{y คน 

เครืpองมือทีpใช้ในการศึกษา   เครืpองมือทีpใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

การสร้างเครื*องมือที*ใชใ้นการศึกษา 
การสร้างแบบสอบถาม 
การศึกษาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอการของนกัศึกษาวิชาชีพครู มีลําดบัการสร้าง

แบง่เป็น 5 ขั jนตอน ดงันี j  
v. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีpเกีpยวข้องกับการรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสืpอสารของนกัศกึษาวิชาชีพครู เพืpอเป็นข้อมลูในการศกึษา 
w. ศึกษาข้อมลูเกีpยวกับสารสนเทศ เพืpอเป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ

งานวิจยัเรืpองการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร 
�. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ ตําราและงานวิจยัทีpเกีpยวข้องเพืpอเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม 
�. นําข้อมลูทีpได้มาสร้างแบบสอบถาม แบ่งคําถามออกเป็น x ด้าน ตามองค์ประกอบของการรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร คือ  
ด้านทีp v  การเข้าถงึการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร 
ด้านทีp w การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร 
ด้านทีp � การบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร 
ด้านทีp � การประเมินการเลอืกใช้ข้อมลูได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ด้านทีp x การออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารอยา่งสร้างสรรค์ 
โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารของนกัศึกษา

วชิาชีพครู เป็นแบบมาตราสว่น ประมาณคา่ x ระดบั แบบสอบถามมี � ตอน ดงันี j 
ตอนทีp v ข้อมลูทัpวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบ 
ตอนทีp w การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารของนกัศกึษาวิชาชีพครู เป็นแบบมาตราสว่น 

ประมาณคา่ x ระดบั                                                                                               
เกณฑ์การตดัสนิระดบัการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารใช้เกณฑ์ดงันี j 
คา่เฉลีpย 4.50 – 5.00 หมายถงึ ระดบัการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารมากทีpสดุ 
คา่เฉลีpย 3.50 – 4.49 หมายถงึ ระดบัการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารมาก 
คา่เฉลีpย 2.50 – 3.49 หมายถงึ ระดบัการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารปานกลาง 
คา่เฉลีpย 1.50 – 2.49 หมายถงึ ระดบัการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารน้อย 
คา่เฉลีpย 1.00 – 1.49 หมายถงึ ระดบัการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารน้อยทีpสดุ 
ตอนทีp � ข้อเสนอแนะอืpน ๆ 
x. นําแบบสอบถามทีpสร้างเสร็จแล้วเสนอให้ผู้ เชีpยวชาญ ด้านการวดัและการประเมินผล จํานวน 

v ทา่น เพืpอตรวจสอบความถกูต้องของข้อคําถามกบันิยามศพัท์เฉพาะของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืpอสารของนกัศกึษาวิชาชีพครู โดยผู้ เชีpยวชาญด้านการวดัและการประเมินผล ดงันี jผู้ เชีpยวชาญด้าน
การวดัและการประเมินผล มีคณุสมบตัิคือ มีประสบการณ์เกีpยวกบัการสอนการวดัและการประเมินผล มา
เป็นเวลา y ปี  

y. นําแบบสอบถามทีpได้แก้ไขปรับปรุงตามทีpผู้ เชีpยวชาญด้านด้านการวดัและการประเมินผล ได้
เสนอแนะแล้วไปให้ผู้ เชีpยวชาญเพืpอพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้านเนื jอหาและความเหมาะสม
ของภาษา สาระสําคญัทีpต้องการวดั รวมถึงความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยมี
ผู้ เชีpยวชาญทั jงหมด � ทา่น ตามด้านเนื jอหาสารสนเทศและด้านภาษาดงันี j 

ผู้ เชีpยวชาญด้านเนื jอหาสารสนเทศ มีคณุสมบตัิคือ ประสบการณ์เกีpยวกบัการสอนนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา มีประสบการณ์เกีpยวกบัการสอนในรายวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
และรายวิชาการออกแบบและพฒันาสืpอการเรียนการสอน เป็นเวลา � - x ปี ขึ jนไป 

ผู้ เชีpยวชาญด้านภาษา มีคณุสมบตัิคือ มีประสบการณ์เกีpยวกับการสอนภาษาไทยในรายวิชา
ภาษาไทยเพืpอการสืpอสาร รายวิชาภาษาไทยสําหรับครู รายวิชาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย และรายวิชา
หลกัการใช้ภาษาไทย เป็นเวลา � – x ปี ขึ jนไป   

�. หาความตรงเชิงเนื jอหา (Index of Consistency : IOC) ระหว่างข้อคําถามกบัจุดประสงค์ทีp
ต้องการวดั คํานวณจากสตูร โดยการกําหนดคะแนนของผู้ เชีpยวชาญ ดงันี j 

+1 คะแนน เมืpอแนใ่จวา่ข้อนั jนมีเนื jอหาทีpสอดคล้องกบัตวัแปรทีpต้องการศกึษา 
0 คะแนน เมืpอไมแ่นใ่จวา่ข้อนั jนมีเนื jอหาทีpสอดคล้องกบัตวัแปรทีpต้องการศกึษา 
-1 คะแนน เมืpอแนใ่จวา่ข้อนั jนมีเนื jอหาไมส่อดคล้องกบัตวัแปรทีpต้องการศกึษา 
นําผลทีpได้จากการพิจารณาของผู้ เชีpยวชาญมาทําการคดัเลือกข้อคําถามทีpผู้ เชีpยวชาญได้ทําการ

พิจารณาแล้วว่ามีข้อคําถามมีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะทีpกําหนด นํามาหาค่าเฉลีpยแล้วเทียบ
เกณฑ์มากกวา่หรือเทา่กบั �.x ข้อคําถามมีความตรงเชิงเนื jอหา เพราะวดัได้ตามจดุประสงค์ทีpต้องการ ผล
การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื jอหาของข้อคําถามกบันิยามศพัท์เฉพาะทีpต้องการวดัอยูร่ะหวา่ง �.yy-v.�� 

{. จดัพิมพ์แบบสอบถาม เรืpอง การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอการของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ฉบบัจริงเพืpอนําไปใช้เก็บข้อมลู 
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ผลการศกึษาและการวจิารณ์  
จากการวิจัย เรืp อง การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอการของนักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ พบว่า การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอการของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในภาพรวมระดับมาก (x" = 4.10	, S.D.= �.�w) โดยแยกตาม
องค์ประกอบ เป็น x ด้าน ดงันี j 

ด้านทีp v นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืpอสาร ในภาพรวมระดบัมาก (x" = 4.06, S.D.= 0.74)  

ด้านทีp w นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ มีการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืpอสาร ในภาพรวมระดบัปานกลาง (x" = 	3.94, S.D.= 0.74)  

ด้านทีp � นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืpอสาร ในภาพรวมระดบัมาก  (x" = 	4.15	, S.D.= 0.74)  

ด้านทีp � นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ มีการประเมินการเลือกใช้ข้อมลูได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ในภาพรวมระดบัมาก (x" = 	4.17, S.D.= 0.73)  

ด้านทีp x นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการออกแบบผลงานจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสารอยา่งสร้างสรรค์ ในภาพรวมระดบัมาก (x" = 	4.18	, S.D.= 0.67) 
  
สรุป  
 ผลจากการวิจยัเกีpยวกบัการรู้เทคโนโลยีของนกัศกึษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
พบว่านักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมืpอแยก
ความรู้ในการเข้าถงึเทคโนโลยีออกเป็น x ด้าน พบวา่นกัศกึษาวิชาชีพครูมีความรู้เทคโนโลยีอยูใ่นเกณฑ์ดี
ทีpสดุด้าน การใช้ทกัษะการสร้างสรรค์ และน้อยทีpสดุด้านการจัดการเทคโนโลยี จากผลลพัธ์ดงักล่าวนี j 
แสดงให้เห็นวา่ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาวิชาชีพครู มีปัจจยัอืpนทีpทําให้ทกัษะอยูใ่นเกณฑ์ดี
มากหรือน้อยทีpสดุ เชน่ สภาพแวดล้อมของผู้ใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างองิ  
 

ขมิกา กลิpนเกษตร. wxx�. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืpอสารเพืpอการศึกษาของ
 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (การค้นคว้าอิสระ
 ปริญญาบณัฑิต ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ธนกร ขนัทเขตต์. wxx{. การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นคณุลกัษณะการรู้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสืpอสาร สาํหรับนิสติระดบัอดุมศกึษา. วารสารวิชาการและวิจยัสงัคมศาสตร์ 
 ปีทีp v�ฉบบัพิเศษ (ครุศาสตร์-ศกึษาศาสตร์) กรกฎาคม wxx{  
รสสุคนธ์ มกรมณี. wxxy. การวิจัยเพืpอ เพิpมคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพของสํานักงาน
 เลขาธิการคุรสภา.บทความพิเศษในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
 ประจําปี 2556  
ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี. wxy�. การพฒันาหลกัสตูรเสริมสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 สําหรับครู คอมพิวเตอร์ เพืpอส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืpอสาร ของนักเรียน
 ระดบัประถมศกึษา. (วทิยานิพนธ์ปริญญาดษุฏีบณัฑิต). พิษณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร 
อรทยั วารีสอาด และคณะ. 2557. การรู้สารสนเทศสขุภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะ
 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีทีp 7 ฉบับทีp 1 
 มกราคม - มิถนุายน 2557 
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สุพิศ ศิริ รัตน และคณะ. wxxx. การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา.วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีทีp 5 ฉบบัทีp 1 มกราคม มิถนุายน 2555 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลกิาทดแทนเขมา่ดําบางสว่นในยางธรรมชาติวลัคา
ไนซ์ เพืyอให้มีพลงังานสญูหายในระดบัเดียวกันกับยางธรรมชาติทีyผสมเขม่าดําปริมาณ 40 phr โดยใช้
เขม่าดําเกรด N550 เป็นสารตัวเติมร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาเกรด Hi-Sil 233 แล้วใช้
เส้นแนวโน้มทํานายปริมาณทีyเหมาะสมของแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกา พบว่า ยางธรรมชาติผสม
เขม่าดําเกรด N550 ปริมาณ 30 phr ร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาเกรด Hi-Sil 233 ปริมาณ 
41.31 และ 39.36 phr ตามลําดบั มีพลงังานสญูหายรวมในระดบัเดียวกับยางธรรมชาติทีyผสมเขม่าดํา
เกรด N550 เพียงอย่างเดียวในปริมาณ 40 phr โดยทีyยางธรรมชาติผสมเขม่าดําเกรด N550 ปริมาณ 10, 
20 และ 30 phr สามารถทดแทนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 94.38, 62.07 และ 41.31 phr 
ตามลาํดบั ซึyงผลการวิจยันี �จะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมยางตอ่ไป  
คาํสาํคัญ: ยางธรรมชาต,ิ เขมา่ดํา, แคลเซียมคาร์บอเนต, ซลิกิา, พลงังานสญูหาย  
 

Abstract 
This work studies the partial replacement of carbon black N550 with calcium carbonate 

and Hi-Sil 233 silica of filled-natural rubber (NR) vulcanizates at the same level of loss energy. 
The calcium carbonate and silica contents were varied in the range of 10-40 phr (parts (by 
weight) per hundred parts of rubber). The optimum content of calcium carbonate and silica were 
predicted by using the trend line of mathematic model. It was found that carbon black N550 
filled-NR (30 phr) with 41.31 and 39.36 phr of calcium carbonate and Hi-Sil 233 silica 
respectively, exhibited the similar loss energy level as carbon black N550 filled-NR (40 phr). 
Moreover, the decrease in carbon black N550 contents could be partial replacement with higher 
content of calcium carbonate. This research results will be useful and can be applied in the 
rubber industry. 
Keywords: natural rubber, carbon black, calcium carbonate, silica, loss energy 
 

บทนํา 
ยางธรรมชาติทีyยงัไม่ผ่านกระบวนการวลัคาไนซ์ จดัเป็นวสัดปุระเภทหยุ่นหนืด (viscoelastic 

material) มีสมบตัิเป็นทั �งพลาสติกและอิลาสติก (Ngai et al., 2014; Ward and Hadley, 1993) ซึyงทําให้
ยางยบุตวัหรือยืดเมืyอได้รับแรงกดหรือแรงดงึ แตเ่มืyอคลายแรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลบัแตไ่มเ่ทา่เดิม 
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สว่นยางธรรมชาตทีิyผา่นการวลัคาไนซ์แล้วสามารถยืดได้ถงึประมาณ 1000% หรือมากกวา่นั �น (Gent and 
Mars, 2014; Roberts, 1988) สมบัติในการยืดได้สูงนี � ทําให้ยางธรรมชาตินี �สามารถทําผลิตภัณฑ์ทีy
ต้องการยืดได้สงู เนืyองจากยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกลุทีyสมํyาเสมอ ทําให้สามารถตกผลกึได้เมืyอดงึ 
(Tosaka et al., 2004; Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017) ทําให้ยางธรรมชาติมีความต้านทาน
ตอ่แรงดงึและความต้านทานตอ่การฉีกขาดสงู 

การนํายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่าง ๆ จะมีการผสมสารตวัเติมชนิด
เสริมแรงบางชนิด เช่น เขม่าดํา (carbon black) หรือ ซิลิกา (silica) (Laube et al., 2001; Waddell and 
Evans, 2001) เพืyอเพิyมความแข็งแรง และความทนทานให้กบัยางธรรมชาติ โดยสารตวัเติมเหล่านี �จะยึด
ติดกับโมเลกุลยางด้วยอันตรกิริยา (interaction) ทั �งทางกายภาพและทางเคมี ซึyงซิลิกาจัดเป็นสาร
เสริมแรงทีyไม่ใช่สีดํา สารตวัเติมอืyน ๆ นอกเหนือจากเขม่าดําและซิลิกา ได้แก่ ดินขาวหรือเคลย์ (clay) 
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO�) ทลัคมั (talcum) ซึyงสารเหล่านี �ไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลาง
ขึ �นกบัขนาดของอนภุาค (Brydson, 1988) แต่จะช่วยลดต้นทนุในการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิต
เป็นไปได้โดยง่าย ซิลิกาเป็นสารตัวเติมทีyนิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมยาง โดยเฉพาะในการผลิต
ผลติภณัฑ์ยางทีyมีสีหรือผลติภณัฑ์ทีyต้องการความโปร่งแสง เพืyอเพิyมความแข็งแรง และความทนทาน และ
มีสมบตัเิชิงกลทีyดี 

ยางธรรมชาติผสมสารตวัเติมทีyวลัคาไนซ์แล้วเมืyอถกูกระทําอย่างต่อเนืyองจะมีการอ่อนตวัของ
ความเ ค้น  (stress softening) ห รือ เ กิดการแตกหัก เสียหายไ ด้  (Donnet and Custodero, 2014) 
ปรากฏการณ์การอ่อนตวัของความเค้นนี �รู้จกักนัทัyวไปในชืyอผลของมลูลินส์ (Mullins effect) นอกจากนี �
ยางซึyงเป็นวสัดปุระเภทหยุ่นหนืดจะเกิดการสญูหายพลงังานจากแรงกระทําอย่างตอ่เนืyอง กลา่วคือแรงทีy
ใช้ในการผิดรูปจะมากกว่าแรงทีyใช้ในการคืนตวักลบั โดยพลงังานทีyสญูหายไปนี �จะอยู่ในรูปของพลงังาน
ความร้อนสะสม (heat build-up) ในเนื �อยาง ซึyงวัดได้ในรูปของพลังงานทีyสูญหายไปในเนื �อยาง 
(hysteresis loss energy) 

งานวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพืyอหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาเกรด Hi-Sil 233 ทีy
จะทดแทนเขม่าดําบางส่วน โดยมีพลงังานสญูหายในระดบัเดียวกัน ซึyงในงานวิจยันี �ใช้ยางธรรมชาติทีy
ผสมเขม่าดําเกรด N550 ในปริมาณ 40 phr เป็นตวัควบคมุ เนืyองจากแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาเป็น
สารตวัเตมิทีyมีราคาถกูกวา่เขมา่ดํา   
 
วธีิการศกึษา 

ผสมยางคอมพาวนด์ตามสตูรการทดลองใน Table 1 โดยนํายางมาบดผสมกบัสารเคมีตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3182-94 ด้วยเครืyองบดผสมยางแบบสองลกูกลิ �งขนาด 10x20 นิ �ว ซึyงมี Friction ratio 
เท่ากบั 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชยัเจริญเอ็นจิเนียริyง จํากดั หลงัจากนั �นนํายางคอมพาวนด์ทีyเตรียมได้ มา
ทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ด้วยเครืyอง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM 
D2084-95 ทีyอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส แล้วนํายางคอมพาวนด์มาอัดเบ้าเป็นแผ่นทดสอบตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3182-94 

จากนั �นนําแผ่นทดสอบมาตดัเป็นชิ �นทดสอบรูปดมับ์เบล (dumb-bell) แล้วนําไปทดสอบด้วย
เครืyอง Universal Testing Machine ด้วยอตัราเร็วในการดงึ 500 มิลลิเมตรต่อนาที โดยดงึยางให้ยืดออก 
300 เปอร์เซน็ต์แล้วให้หดตวักลบั  ในโหมด cycle จํานวน 7 รอบ เพืyอคํานวณพลงังานทีyสญูหายไปในเนื �อ
ยาง ดงัสมการ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ �นทดสอบ รายงานผลด้วยคา่เฉลีyย 

Hysteresis loss energy (kJ/m2) = AL – AU                         (1) 
โดยทีy  AL หมายถงึ พื �นทีyใต้กราฟระหวา่งความเค้น (N/mm2) กบัระยะยืด (mm) ขาขึ �น (kJ/m2) 

AU หมายถงึ พื �นทีyใต้กราฟระหวา่งความเค้น (N/mm2) กบัระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2) 
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Table 1 Rubber compound formulations. 

Ingredients 
Quantity (phr) 

B40 C40 S40 B30Cxx B20Cxx B10Cxx B30Sxx 
Natural rubber 100 100 100 100 100 100 100 
Stearic acid 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Zinc oxide 5 5 5 5 5 5 5 
Accelerator CBS 1 1 1 1 1 1 1 
Carbon black N550 40 - - 30 20 10 30 
Calcium carbonate - 40 - 10/20/30 20/30/40 30/40/50 - 
Silica Hi-Sil 233 - - 40 - - - 10/20/30 
Sulphur 2 2 2 2 2 2 2 

 
ผลการศกึษาและการวจิารณ์ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความเค้นกบัระยะยืดของยางธรรมชาติทีyผสมสารตวัเติมทั �ง 3 ชนิด คือ 
เขม่าดําเกรด N550 แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกาเกรด Hi-Sil 233 เป็นสารตวัเติมในปริมาณ 40 phr 
แสดงดงั Figure 1(a), 1(b) และ 1(c) ตามลําดบั โดยดงึยางให้ยืดออก 300¡ เปอร์เซน็ต์แล้วปลอ่ยให้ยาง
หดตวักลบั ด้วยอตัราเร็วในการดงึยืดและหดกลบัเท่ากบั 500 มิลลิเมตรต่อนาที ทําการทดลองดงึให้ยาง
ตวัอย่างยืด-หดจํานวน 7 รอบ พบว่าค่าความเค้นของการดงึให้ยางยืดออกในรอบแรกมีค่าสงูกว่าความ
เค้นของการหดกลบัของยาง โดยในการหดตวักลบัของยางนั �น ยางจะไม่กลบัสู่ตําแหน่งได้อย่างสมบรูณ์ 
นอกจากนี �ค่าความเค้นในการยืดยางดงักล่าวยงัมีค่าสงูกว่าความเค้นในการยืดยางรอบต่อ ๆ มา ส่วน
ความแตกต่างระหว่างความเค้นของการดงึให้ยางยืดออกกบัความเค้นของการหดกลบัของยางในแต่ละ
รอบของการผิดรูป สามารถคํานวณหาพลงังานสญูหายหรือพลงังานทีyสะสมในเนื �อยางตามสมการทีy (1) 
ดงักลา่วแล้วข้างต้น 

ยางธรรมชาติทีyผสมสารตวัเติมทั �ง 3 ชนิดมีพฤติกรรมทีyเหมือนกนั โดยยางธรรมชาติทีyผสมเขม่า
ดําเกรด N550 มีค่าความเค้นในการดงึรอบแรกสงูกว่ายางธรรมชาติทีyผสมสารตวัเติมชนิดอืyนๆ แสดงดงั 
Figure 1(d) ทั �งนี �อาจเป็นเพราะเขมา่ดําซึyงเป็นสารตวัเตมิชนิดเสริมแรง (Donnet and Custodero, 2014; 
Boonstra, 1982) เมืyอผสมเข้าไปในยางธรรมชาติสามารถเกิดอนัตรกิริยาระหว่างโมเลกลุยางกบัเขม่าดํา
ทั �งทางกายภาพและทางเคมี ทําให้สามารถส่งผ่านแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนภุาคของเขม่า
ดําได้ ส่งผลให้ต้องใช้แรงดึงมากขึ �นเพืyอให้ยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดทีyเท่ากนั ส่วนยางธรรมชาติ
ผสมซิลิกา ซึyงซิลิกาจดัเป็นสารตวัเติมชนิดเสริมแรงเช่นกนั แต่เนืyองจากบนพื �นผิวของซิลิกามีหมู่ไฮดรอก
ซิล หรือหมู่ไซลานอลอยู่ในปริมาณมาก ทําให้มีความเป็นขั �วสงู (Zheng et al., 2018; Ge et al., 2015)  
ซิลิกาจงึแตกตวัและผสมเข้ากบัยางธรรมชาติซึyงไม่มีขั �วได้ยากและเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกลุยางกบั
อนภุาคซิลิกาได้น้อย ยางธรรมชาติผสมซิลิกาจึงมีค่าความเค้นในการดึงรอบแรกตํyากว่ายางธรรมชาติทีy
ผสมเขม่าดําเกรด N550 อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติผสมซิลิกายงัคงมีค่าความเค้นในการดงึรอบแรกสงู
กวา่ยางธรรมชาติทีyผสมแคลเซียมคาร์บอเนตทีyระยะยืดตํyา ๆ ซึyงแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตวัเติมชนิด
ไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลางขึ �นกับขนาดของอนุภาค (Leblanc, 2002; Brydson, 1988) 
สามารถเกิดอนัตรกิริยาระหว่างโมเลกุลยางกับสารตวัเติมเหล่านี �ได้น้อย ทําให้ไม่สามารถส่งผ่านแรง
กระทําจากภายนอกไปสะสมในอนภุาคของสารตวัเติมเหลา่นี � ทําให้ใช้แรงดงึน้อยในการดงึให้ยางเกิดการ
ยืดออก นิยมใช้เป็นสารตวัเติมเพืyอช่วยลดต้นทนุในการผลติ และทําให้กระบวนการผลติเป็นไปได้โดยงา่ย 
เหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์หรือชิ �นงานทีyมีความยืดหยุ่น ผิดรูปได้ง่าย แตห่ากต้องการผลิตภณัฑ์หรือชิ �นงาน
ทีyรับแรงได้สงู ยืดตวัออกน้อย ควรใช้ยางธรรมชาตทีิyผสมสารตวัเตมิ 
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Figure 1 Hysteresis loops during 7-cyclic deformation of vulcanized NR: (a) B40 (b) C40 (c) S40 
and (d) comparative of the hysteresis 1st loop of B40, C40 and S40 
 

เมืyอนํามาคํานวณพื �นทีyใต้กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความเค้นกบัระยะยืดของการดงึให้ยางยืด
ออก (ขาขึ �น) และพื �นทีyใต้กราฟของการหดตวักลบั (ขาลง) แล้วนํามาคํานวณพลงังานสญูหายตามสมการ 
(1) ได้ผลแสดงดัง Figure 2(a) ซึyงจะเห็นได้ว่ายางธรรมชาติทีyผสมสารตัวเติมชนิดต่าง ๆ มีลักษณะ
คล้ายคลงึกนั กลา่วคือการดงึให้ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์ในรอบแรกมีพลงังานสญูหายมากทีyสดุ แล้ว
การดงึรอบถดัไปจะมีพลงังานสญูหายลดลง ซึyงพลงังานเหลา่นี �ถกูใช้ไปในการแตกหกัของโครงสร้างสาร
ตวัเติม (filler rupture) (Chandra et al., 2017) หรือการแตกหกัของพนัธะระหวา่งโมเลกลุยางกบัอนภุาค
สารตวัเติม (bond rupture) (Kraus et al., 1966) หรือการเลืyอนไถลของโมเลกุลยางกบัอนภุาคของสาร
ตัวเติม (molecules slipping) (Hanson et al., 2005) โดยยางธรรมชาติทีyผสมเขม่าดําเกรด N550 มี
พลงังานสญูหายมากทีyสดุ ซึyงยางทีyมีสมบตัดิงักลา่วนี � เหมาะสําหรับประยกุต์ใช้ในผลติภณัฑ์ทีyต้องการดดู
ซบัพลงังาน เช่นยางกนักระแทก ยางกนัชน ยางรองแท่นเครืyองจกัร เป็นต้น ในขณะทีyยางธรรมชาติทีyผสม
ซิลิกามีพลงังานสูญหายน้อยทีyสุด เมืyอพิจารณาพลงังานสูญหายรวมทั �งหมดจากการยืด-หด จํานวน 
7 รอบ แสดงดงั Figure 2(b) จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า ยางทีyผสมเขม่าดํามีพลงังานสญูหายสงูกว่ายางทีy
ผสมซิลิกากว่า 2 เท่าตวั ทั �งนี �อาจเป็นผลมาจากการดึงยางให้ยืดออกในรอบแรก ทําให้เกิดการแตกหกั
ของโซ่โมเลกลุยางหรือพนัธะระหว่างโมเลกลุทีyอ่อนแอ (broken link) (Diani et al., 2006) การคลายการ
เกีyยวพัน (disentanglement) ของโซ่โมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) 
ของโซ่โมเลกุลยาว (Qi and Boyce, 2005) ดังนั �นการดึงให้ยางยืดออกในรอบต่อ ๆ มา จึงใช้แรงดึง
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น้อยลงหรือมีคา่ความเค้นลดลงนัyนเอง นอกจากนั �น อาจเป็นผลเนืyองมาจากการดงึให้ยางตวัอยา่งยืดออก 
ทําให้สารตวัเติมแต่ละชนิดทีyเติมลงไปมีการแตกหกัของโครงสร้างสารตวัเติม หรือการแตกหกัของพนัธะ
ระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตวัเติม (Kraus et al., 1966) หรือการเลืyอนไถลของโมเลกุลยางกับ
อนุภาคของสารตัวเติม (Hanson et al., 2005) ทีyแตกต่างกัน ซึyงพบว่ายางธรรมชาติผสมเขม่าดํามี
พลงังานสญูหายมากกวา่ยางธรรมชาติทีyผสมสารตวัเติมชนิดอืyน ๆ นั �นแสดงวา่การดงึให้ยางยืดออก 300 
เปอร์เซ็นต์อาจทําให้เกิดการแตกหกัของโครงสร้างเขม่าดําหรือการแตกหกัของพนัธะระหว่างโมเลกลุยาง
กับอนุภาคเขม่าดําหรือการเลืyอนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของเขม่าดําดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึyง
โครงสร้างเขม่าดําจะอยู่ในลักษณะของแอกโกลเมอเรต (agglomerate) ซึyงประกอบด้วยแอกกรีเกต 
(aggregate) ของเขมา่ดําทีyยดึกนัอยูอ่ยา่งหลวม ๆ สามารถแตกและถกูทําลายได้งา่ยจากการยืดออกของ
ยาง (Leblanc, 2002; Chandra et. al., 2017) ในขณะทีyยางธรรมชาติผสมซิลิกามีพลงังานสญูหายน้อย
ทีyสดุ อาจเป็นเพราะสารตวัเตมิชนิดนี �มีอนัตรกิริยาระหวา่งโมเลกลุยางกบัอนภุาคของสารตวัเตมิน้อย 

 
(a) Hysteresis loss energy   (b) Total hysteresis loss 

Figure 2 Hysteresis loss energy and total hysteresis loss energy of sample B40, C40 and S40. 
 

การศึกษาการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือซิลิกาเพืyอทดแทนเขม่าดําบางส่วน ในกรณีทีyขาด
แคลนเขม่าดํา หรือเขม่าดํามีราคาแพง โดยลดปริมาณเขม่าดําเหลือเพียง 30 phr แล้วเติมแคลเซียม
คาร์บอเนตหรือซลิกิาในปริมาณ 10, 20 และ 30 phr (B30Cxx และ B30Sxx ตามลาํดบั) ได้ผลการศกึษา
พลงังานสญูหายรวมดงัแสดงใน Figure 3(a) พบว่าพลงังานสญูหายของยางทีyใช้เขม่าดําร่วมกบัซิลิกามี
พลงังานสญูหายสงูกวา่การใช้เขมา่ดําร่วมกบัแคลเซียมคาร์บอเนต โดยทีyพลงังานสญูหายมีคา่สงูขึ �นตาม
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาทีyเพิyมขึ �น จากเส้นแนวโน้มซึyงเป็นสมการคณิตศาสตร์แบบพอลิโน
เมียล อนัดบัสองดงัสมการ (2) และ (3) ของพลงังานสญูหายของยางธรรมชาติทีyใช้สารตวัเติมร่วมกัน
ระหวา่งเขมา่ดํากบัแคลเซียมคาร์บอเนต และการใช้เขมา่ดําร่วมกบัซลิกิา พบวา่ในกรณีทีyลดปริมาณเขมา่
ดําลงเหลือเพียง 30 phr สามารถทดแทนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 41.31 phr หรือทดแทนด้วย  
ซิลิกาปริมาณ 39.36 phr จะได้ยางทีyมีพลงังานสญูหายเท่ากบัยางทีyใช้เขม่าดําเป็นสารตวัเติมเพียงอย่าง
เดียวในปริมาณ 40 phr ได้ ซึyงปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือซิลิกาทีyเติมลงไปนี �จะทําให้ต้นทนุใน
การผลติผลติภณัฑ์ยางถกูลงด้วย เนืyองจากแคลเซียมคาร์บอเนตและซลิกิาเป็นสารตวัเติมทีyมีราคาถกูกวา่
เขมา่ดําเกรด N550 

B30Cxx: Y = 524.40 – 6.959X + 0.3792X2                           (2) 
B30Sxx: Y = 645.94 – 7.454X + 0.3430X2                           (3) 
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Figure 3 Total hysteresis loss energy as a function of filler contents (a) carbon black N550/CaCO3 
and (b) comparative of B30Cxx and B30Sxx. 
 

Figure 3(b) เป็นผลการศึกษาการทดแทนเขม่าดําบางส่วนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต โดยใช้
ปริมาณเขมา่ดําเพียง 10, 20 และ 30 phr แล้วทดแทนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (B10Cxx, B20Cxx และ 
B30Cxx ตามลําดบั) เพืyอให้มีพลงังานสญูหายเท่ากบัยางทีyใช้เขม่าดําเป็นสารตวัเติมเพียงอย่างเดียวใน
ปริมาณ 40 phr จากการวิเคราะห์ด้วยเส้นแนวโน้มดงัสมการทีy (2), (4) และ (5) พบว่ากรณีทีyลดปริมาณ
เขม่าดําลงเหลือ 30 phr สามารถทดแทนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 41.31 phr เมืyอลดปริมาณ
เขม่าดําเหลือ 20 phr สามารถทดแทนโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 62.07 phr และเมืyอใช้เขมา่ดํา
ปริมาณ 10 phr สามารถใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทดแทนในปริมาณ 94.38 phr จะได้ยางทีyมีพลงังาน 
สญูหายเท่ากบัยางทีyใช้เขม่าดําในปริมาณ 40 phr ได้ ซึyงปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตทีyเติมลงไปนี �มี
ปริมาณทีyมากกว่าปริมาณของเขม่าดําทีyลดลงไป อีกทั �งแคลเซียมคาร์บอเนตมีราคาทีyถกูกว่าเขม่าดํา ทํา
ให้ต้นทนุในการผลติผลติภณัฑ์ยางถกูลงได้ 

B10Cxx: Y = 155.15 – 1.8055X + 0.10095X2                                       (4) 
B20Cxx: Y = 301.51 – 2.7880X + 0.1961X2                           (5) 

 
สรุป 

พลงังานสญูหายของยางธรรมชาติวลัคาไนซ์ทีyใช้เขม่าดําเกรด N550 เป็นสารตวัเติมในปริมาณ 
40 phr สามารถทดแทนเขมา่ดําเกรด N550 บางสว่นด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลกิาเกรด Hi-Sil 233 
โดยยังคงให้มีพลงังานสูญหายในระดับเดิมได้ โดยใช้เขม่าดําเกรด N550 ในปริมาณ 30 phr ร่วมกับ
แคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาเกรด Hi-Sil 233 ในปริมาณ 41.31 และ 39.36 phr ตามลําดบั ซึyงการใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตทดแทนเขม่าดําเพียงบางส่วนนั �น เมืyอลดปริมาณเขม่าดําสามารถทดแทนด้วย
แคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณทีyมากขึ �น ซึyงทําให้ต้นทนุในการผลติผลติภณัฑ์ยางตํyาลง 
 

ข้อเสนอแนะและการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์  
งานวิจยันี �จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอตุสาหกรรมยางทีyใช้เขม่าดําเป็นสารตวัเติม โดยเฉพาะ

อยา่งยิyงผลติภณัฑ์ยางทางวิศวกรรมทีyใช้รับแรงกระแทก หรือดดูซบัพลงังานตา่งๆ เชน่ ยางรองแทน่เครืyอง 
ยางรองอาคาร ยางรองคอสะพาน เป็นต้น ในกรณีทีyขาดแคลนเขมา่ดํา หรือเขมา่ดํามีราคาแพง นอกจากนี �
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตหรือซลิกิาทีyสงูขึ �นจะทําให้ต้นทนุในการผลติผลติภณัฑ์ยางถกูลงด้วย 
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บทคดัย่อ  
 โครงการวิจัย “ผู้ หญิงกับค าพิพากษาในคดียาเสพติด: ที่มา หลักเกณฑ์ ความยุติธรรม ” 
มีวตัถปุระสงค์ คือ เพื่อศึกษาหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลสงูในการก าหนดโทษ
ให้ได้สดัส่วนในคดียาเสพติดซึ่งผู้ หญิงเป็นผู้ กระท าความผิด  โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ผล
การศึกษาพบว่า การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลสูงในบางคดีที่อาจมีผลต่อการอ านวยความ
ยตุิธรรมให้กบัผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้หญิง ผู้วิจยัจึงได้เสนอแนวทางในการลงโทษที่ได้สดัสว่นกับการ
กระท าความผิดของผู้หญิงในคดียาเสพติด ดังนี ้1) ควรมีการพิจารณาถึงวิถีของเพศภาวะของหญิง
ประกอบการพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย 2) ควรจะต้องพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของหญิงผู้กระท าผิด 
ซึ่งหากพบว่าเป็นผู้มีบทบาทรองหรือมีหน้าที่ที่ไม่ส าคญัก็ควรที่จะได้รับการลงโทษเพียงเล็กน้อย  3) การ
พิจารณาบทบาทด้านอื่นๆ ของผู้หญิงประกอบการพิจารณาตดัสนิลงโทษด้วย  
ค าส าคัญ: ผู้หญิงกระท าความผิดในคดียาเสพติด, นโยบายยาเสพติด, ค าพพิากษาคดียาเสพติด  

 
Abstract 

 The research project has objective to further explore study guidelines on trial and 
judgment of the high court concerning proportionate punishment in criminal cases which women 
offenders are involved. This study is a qualitative research. The key findings show that some 
cases trialed and prosecuted by the high court could have had, in the interest of justice, some 
adverse impacts on women offenders. According to the study findings, the researcher proposes 
the following recommendations to ensure the proportionality of sentencing for a women offender 
in a drug offense 1) in trial and prosecution process, gender pathways should be taken into 
account or adopted as a guideline in trial and sentencing process. 2) in the case where woman 
only plays minor roles in committing a drug offense, a sentence is to be given proportionately to 
a crime constituted 3) when sentencing a women offender, consideration other factors.  
Keywords: a woman offender in drug offence, drug policy, drug sentencing  
 
บทน า  
 ในประเทศไทยปัจจบุนัพบวา่ ผู้หญิงที่ตกเป็นผู้ ต้องหาและต้องโทษคดีอาญาเพิ่มสงูขึน้กวา่เมื่อ
ครัง้ในอดีตเป็นจ านวนมาก ความผิดที่ผู้หญิงเหลา่นีถ้กูกลา่วหาหรือต้องโทษจ าคกุสว่นใหญ่เป็นความผิด
ตามกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งมีปริมาณเกือบร้อยละ  70 และมี
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แนวโน้มจะเพิ่มขึน้อย่างมากดังจะเห็นได้จากตารางแสดงจ านวนนักโทษเด็ดขาดแยกตามลกัษณะ
ความผิดดงันี ้(กรมราชทณัฑ์, 2561) 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนักโทษเด็ดขาดแยกตามลกัษณะความผิด 

ลักษณะความผิด ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 23,735 3,569 27,304 10.23 
ความผิดตามพรบ.ยาเสพติด/สารระเหย 170,928 29,720 200,648 75.19 
ความผิดตอ่ชีวิต 16,721 538 17,259 6.47 
ความผิดตอ่ร่างกาย 4,382 149 4,531 1.70 
ความผิดเก่ียวกบัเพศ 9,506 360 9,866 3.70 
ความผิดท าภยนัตรายตอ่ประชาชน 318 35 353 0.13 
ความผิดอื่นๆ (หลายประเภท เชน่ พรบ. 
ป่าไม้,การพนนั, อาวธุปืน, ลหโุทษ ฯลฯ) 5,362 1,519 6,881 2.58 

รวม 230,952 35,890 266,842 100 
 
 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดทั่วประเทศไทยตัง้แต่ปี               
พ.ศ. 2559-2561 พบว่า จ านวนผู้ ต้องราชทัณฑ์ที่เป็นหญิงมีจ านวนเพิ่มสูงขึน้ในแต่ละปี โดยมีอัตรา
เพิ่มขึน้อย่างมากถึง 17,139 คน นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559-2561 ที่ผ่านมา ดงัจะเห็นได้จากตารางแสดง
จ านวนผู้ ต้องราชทณัฑ์ตามพระราชบญัญตัิยาเสพติดทัว่ประเทศดงันี ้(กรมราชทณัฑ์, 2562) 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดทั่วประเทศ 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้ต้องราชทณัฑ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดทั่วประเทศ 
ชาย หญิง 

2559 64,902 17,867 
2560 176,212 32,179 
2561 202,660 35,006 

  
   ดงันี ้จากตารางสถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่กระท าความผิดและต้องโทษในคดี ยาเสพติด
ทัว่ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทกุปี สง่ผลให้เกิดสภาพการณ์ผู้ ต้องขงัล้นเรือนจ าและ    ทณัฑสถานไม่
สามารถที่จะดแูลปรับปรุงพฤตินิสยัของผู้ ต้องโทษหญิงได้อยา่งมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส าหรับแนวทาง
ในการลงโทษผู้กระท าความผิดตามกฎหมายที่เป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศนัน้ การลงโทษจะเน้น
ที่การป้องกนั ปราบปราม และการแก้ไขฟืน้ฟูกบัผู้กระท าความผิดทกุคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั แต่อย่างไรก็ตามมกัเกิดปัญหาขึน้โดยเฉพาะการลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็น
เพศหญิงที่อาจจะยงัไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของการกระท าความผิด กลา่วคือ เมื่อพิจารณาถึงลกัษณะ
สว่นตวัและสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตด้านตา่ง ๆ แล้วพบวา่ เพศหญิงจะที่มีลกัษณะเฉพาะทางเพศที่
แตกต่างจากเพศชายในด้านความละเอียดอ่อนทางเพศ (Gender Sensitivity) ด้านร่างกาย เช่น ระบบ
การเจริญพนัธุ์  การมีประจ าเดือน การตัง้ครรภ์ การคลอดบุตร และในด้านจิตใจหรืออารมณ์ที่มีความ
ละเอียดอ่อนกว่าเพศชายมาก นอกจากนีแ้ล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ยงัคงมีภาระหน้าที่ทางด้านสงัคมที่ต้อง
เลีย้งดบูตุรรวมทัง้บคุคลในครอบครัวอีกด้วย ด้วยเหตนุีห้ากมีการลงโทษผู้หญิงที่กระท าความผิดให้เข้ารับ
โทษในเรือนจ าหรือทณัฑสถานที่มีการออกแบบไว้ส าหรับการคมุขงัผู้กระท าความผิดที่รุนแรงและเป็นภยั
ต่อสงัคมในลกัษณะของอาชญากรซึ่งผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วนัน้ ย่อมส่งผลกระทบ
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อยา่งร้ายแรงทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้หญิงนัน้โดยตรงและเกินความจ าเป็นตอ่มาตรการในการ
ปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรมของทางภาครัฐ  
  นอกจากนีแ้ล้วเมื่อพิจารณากฎหมายที่เก่ียวกบัการควบคมุยาเสพติดทกุฉบบัของประเทศไทย
รวมทัง้ข้อก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขงั หรือข้อก าหนด
กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ตลอดจนค าพิพากษาศาลสูงแล้วจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ก าหนดฐาน
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดที่ส าคญัไว้ จ านวน 6 ฐานความผิด ได้แก่ ความผิดฐานผลิต น าเข้า สง่ออก 
จ าหน่าย ครอบครอง และเสพ และพบว่า พฤติกรรมการกระท าความผิดของผู้หญิงในคดียาเสพติดสว่น
ใหญ่แล้วมิใช่พฤติกรรมการกระท าความผิดในรูปแบบของบุคคลที่มีบทบาทน า (Leading Role) หรือมี
บทบาทส าคญั (Significant Role) ในองค์กรอาชญากรรมหรือกระบวนการค้ายาเสพติดที่เป็นต้นเหตอุนั
สมควรหรือเป็นเป้าหมายหลกัของการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในระดับสากล ซึ่งรัฐในฐานะผู้ บังคับใช้กฎหมายยากที่จะท าการจับกุมและด าเนินคดีกับบุคคล
ดงักล่าวได้ แต่การกระท าความผิดของผู้หญิงในคดียาเสพติดนัน้กลบัมีลกัษณะการกระท าความผิดใน
รูปแบบของบุคคลที่มีบทบาทรอง (Lesser Role) ซึ่งรัฐสามารถที่จะท าการจบักุมและด าเนินคดีได้ง่าย
กว่า ด้วยเหตนุีใ้นการพิจารณามาตรการลงโทษหรือทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจ าคกุกบัหญิงจึงควรที่
จะต้องอยู่ภายใต้หลกัแห่งการลงโทษที่ได้สดัส่วน (Proportionality of Sentencing for Drug Offences) 
ซึง่ถือเป็นหลกัการส าคญัในการลงโทษทางอาญาตามหลกัสทิธิมนษุยชน (Human Rights) โดยบคุคลที่มี
บทบาทรองในคดียาเสพติดนีม้กัจะเป็นผู้ เก่ียวข้องในระดบัลา่งสดุ โดยสว่นใหญ่มกัเป็นกลุม่ผู้อยูใ่นภาวะ
ยากล าบาก ผู้ ด้อยโอกาส หรือมีความเปราะบางทัง้ทางฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น เป็นคนยากจน 
เป็นผู้หญิง เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกบุคคลที่มีบทบาทน าหรือบทบาทส าคญัแสวงหาประโยชน์ในการ
ประกอบอาชญากรรมหรือกระบวนการค้ายาเสพติด ดงันัน้ จึงอาจถือได้วา่บคุคลท่ีมีบทบาทรองนีม้สีภาพ
ไม่เพียงเป็น “เหยื่อ” ของระบบเศรษฐกิจและสงัคมเท่านัน้ หากยงัตกเป็น “ตวัประกัน” ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาระหว่างองค์กรอาชญากรรมหรือกระบวนการค้ายาเสพติดอีกด้วย ด้วยเหตนุีใ้นการ
ลงโทษผู้หญิงในฐานะบคุคลที่มีบทบาทรองในคดียาเสพติดจึงควรที่จะได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม
และได้สดัส่วนกบัการกระท าความผิดที่เกิดขึน้นัน้ ซึ่งในการศึกษาถึงแนวทางในการลงโทษที่เหมาะสม
และได้สดัสว่นนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงนโยบายยาเสพติดของประเทศไทยที่สง่ผลกระทบตอ่
กระบวนการยุติธรรมในขัน้ตอนการพิจารณาคดีของศาล ประกอบกับการศึกษาหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและพิพากษาคดียาเสพติดของศาลสงู และน ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ให้เห็นถึงหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการลงโทษที่เหมาะสมและได้สดัสว่นกับการกระท าความผิดที่เกิดขึน้ อนัจะน ามาซึ่งความ
ยตุิธรรมแก่ผู้หญิงในฐานะท่ีเป็นผู้กระท าผิดได้อยา่งแท้จริง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษานโยบายของประเทศไทยเก่ียวกบัยาเสพติดที่สง่ผลกระทบต่อกระบวนการยตุิธรรม
ไทยในขัน้ตอนการพิจารณาคดีของศาล 
  2. เพื่อศึกษาหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลสงูในการก าหนดโทษให้ได้
สดัสว่นในคดียาเสพติดซึง่ผู้หญิงเป็นผู้กระท าความผิด   
 
วิธีการศึกษา  
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับนโยบายในการจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษของ
ประเทศไทยในปัจจบุนั 
 2. ศกึษาค าพิพากษาของศาลสงูในคดียาเสพติด กรณีผู้กระท าความผิดเป็นผู้หญิง 
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 3. การจดัประชมุกลุม่ยอ่ย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั
กบันกัวิชาการ และผู้ทรงคณุวฒุิด้านกระบวนการยตุิธรรมที่มีประสบการณ์การท างานเก่ียวข้องกบัผู้หญิง
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด     
  4. การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปข้อมลู      
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 จากการศึกษาข้อมลูเชิงเอกสารและจากการประชุมกลุม่ย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิชาการ และผู้ ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสบการณ์การท างานเก่ียวข้องกบัผู้หญิงที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ผู้วิจยัพบวา่ 
  1. นโยบายยาเสพติดและมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผูก้ระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพ
ติดของประเทศไทย แบง่ออกเป็น  
  1.1 นโยบายยาเสพติด: ในปัจจุบันรัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดยการก าหนดเป็นวาระแหง่ชาติ (National agenda) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการด าเนินการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีเปา้ประสงค์ในการ
ท าลายเครือข่ายการค้าและองค์กรอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกบัยาเสพติด โดยได้ก าหนดไว้ 8 ยทุธศาสตร์
หลกั แตอ่ยา่งไรก็ตามพบวา่ มียทุธศาสตร์ที่ส าคญัซึง่เก่ียวข้องกบังานวิจยัได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้าง
และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบรองรับ
สนบัสนนุให้ผู้ พ้นโทษและผู้ผ่านการบ าบดัรักษาในการเป็นคนดี และกลบัเข้าสูส่งัคมได้ อย่างมีศกัดิศรี มี
ศกัยภาพ คณุภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยัง่ยืนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมาย
ของยทุธศาสตร์ที่ส าคญัคือ เพื่อให้ผู้ พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบ าบดัรักษามีศกัยภาพที่จะสร้างประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจ และทกุหมู่บ้าน/ชุมชนให้โอกาสผู้ พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบ าบดัรักษาเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสงัคมอยา่งมีศกัดิ์ศรี และยทุธศาสตร์   ที่ 4 การควบคมุตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อควบคมุ ลด และก าจดัยาเสพติด สารตัง้ต้น และเคมีภณัฑ์ และป้องกนัป้องปรามผู้กระท าความผิด
กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด โดยมีเปา้หมายของยทุธศาสตร์ที่ส าคญัคือ การท าลายเครือขา่ยขบวนการค้า
ยาเสพติด รวมทัง้ขจัดปัจจัยเอือ้อ านวยหรือสนับสนุนต่อขบวนการค้ายาเสพติด เป็นต้น (ส านักงาน
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2562) 
  1.2 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้ กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด: เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า ในอดีตมีมุมมองต่อยาเสพติดว่าเป็นสิ่งชัว่ร้าย (Evil) โดยนโยบายการควบคมุการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบของกฎหมายค่อนข้างเอือ้ไปในทางที่จะลงโทษอย่างหนกั (Punitive 
Approach) ต่อผู้ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ ใช้ยาเสพติดอันเป็น
ลกัษณะกฎหมายของประเทศก าลงัพัฒนาที่ยังพึ่งพาการลงโทษหนักเป็นหลกั จนกระทั่งต่อมาได้มี
แนวความคิดใหม่โดยให้มีการด าเนินคดีกบัผู้ ค้ายาเสพติดทกุราย แต่ได้ก าหนดเพิ่มเติมให้บคุคลซึ่งต้อง
หาว่าเสพติดเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟูสมรรถภาพตามกฎหมายว่าด้วยการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
และให้ศาลสามารถลงโทษได้เมื่อมีค ารับสารภาพโดยพนกังานอยัการไมต้่องสืบประกอบเสมอไป และให้
ศาลสามารถใช้มาตรการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษได้กว้างขวางขึน้ กลา่วคือ กฎหมายได้เพิ่ม
ขอบเขตให้ผู้ เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย หรือผู้ เสพและจ าหน่ายซึ่ งยาเสพติดที่มีจ านวน
เล็กน้อย มีโอกาสสมคัรใจเข้ารับการบ าบดัรักษาได้กว้างขวางขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากวา่โดยหลกัการแล้วผู้ เสพ
ยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ ป่วยมิใช่อาชญากรปกติ การฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระท าให้
กว้างขวาง และโดยที่ผู้ เสพยาเสพติดสว่นหนึ่งมกัถกูบงัคบัให้เป็นผู้จ าหน่ายเพื่อแลกกบัการได้ยาเสพติด
ไปเสพด้วย รวมทัง้ได้มีการปรับปรุงบทก าหนดโทษตามกฎหมายให้ลดหลัน่กนัตามความร้ายแรงของการ
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กระท าความผิดและใช้มาตรการโทษปรับเป็นหลกัในการลงโทษผู้ กระท าผิดที่มุ่งหมายประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 
  2. การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลสูง 
   ผู้ วิจัยได้พิจารณาศึกษาจากแนวค าพิพากษาของศาลสูงของไทยซึ่งผู้ หญิงเป็นผู้ กระท า
ความผิดตัง้แต่เร่ิมมีการบงัคบัใช้ พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  2522 
จนถึงปัจจุบนั โดยคดัเลือกจากค าพิพากษาศาลฎีกาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522 ถึงพ.ศ. 2554 และค าพิพากษา
ศาลอทุธรณ์ตัง้แตปี่ 2550-2555 ซึง่จากการศกึษาพบวา่มีประเด็นพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 ประเด็นเก่ียวกบัความร้ายแรงของยาเสพติด: จากการศกึษาแนวค าพิพากษาของศาล
สงูพบว่า มีบางค าพิพากษาของศาลที่คอ่นข้างเอือ้ไปในทางที่จะลงโทษอยา่งหนกั (Punitive Approach) 
ต่อผู้ ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ แม้จะเป็นผู้ หญิงซึ่งเป็นผู้ ด้อยโอกาสหรือมี ความ
เปราะบางทัง้ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ที่มีบทบาทเก่ียวข้องในระดบัลา่งสดุขององค์กรอาชญากรรม
หรือกระบวนการค้ายาเสพติดก็ตาม ดงัเช่นค าพิพากษาฎีกาที่ 6047/2550 และค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ที่ 
15812/2554 เป็นต้น     
  2.2 ประเด็นเก่ียวกบัมมุมองด้านเพศสภาวะ: จากการศึกษาแนวค าพิพากษาของศาลสงู
พบว่า มีบางค าพิพากษาของศาลได้วินิจฉัยและมีการด าเนินคดีกับผู้ หญิง โดยขาดมุมมองในเร่ือง 
ความละเอียดอ่อนทางเพศ (Gender Perspective) อยู่บ้าง และมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัยาเสพติดแบบ 
“เหมารวม” กลา่วคือ หากผู้กระท าผิดเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหากได้กระท าความผิดรูปแบบเดียวกนัก็
จะต้องถกูลงโทษเท่ากนั ซึ่งเป็นการตีความกฎหมายให้ครอบคลมุไปถึงผู้หญิงที่กระท าความผิดด้วยโดย
ให้ได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้ชาย ดงัเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2316/2544 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
9695/2554 และในกรณีที่ผู้หญิงได้กระท าความผิดซ า้ศาลก็จะไม่รอการลงโทษ ดงัเช่นค าพิพากษาศาล
อทุธรณ์คดีที่ 3208/2554 เป็นต้น 
  2.3 ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของผู้กระท าความผิด: จากการศึกษาแนวค าพิพากษาของ
ศาลสงูพบว่ามีบางค าพิพากษาของศาลวินิจฉัยในเร่ืองการกระท าผิดของผู้หญิงจนท าให้ต้องถกูจบักุม
ด าเนินคดีและ/หรือรับโทษในความผิดที่เก่ียวกบัยาเสพติด โดยสว่นใหญ่ทัว่ไปแล้วจะมิใช่พฤติกรรมของ
บุคคลที่มีบทบาทน า (Leading Role) หรือมีบทบาทส าคญั (Significant Role) ในองค์กรอาชญากรรม
หรือกระบวนการค้ายาเสพติดที่จะต้องมีการลงโทษอย่างหนักตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงบุคคลที่มี
บทบาทรองซึง่กลบัต้องถกูด าเนินคดีและต้องรับโทษอยา่งรุนแรง เช่น การท่ีผู้หญิงเป็นเพียงผู้ รับจ้างขนยา
เสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ต้องได้รับโทษจ าคุกตลอดชีวิต ดังเช่นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 
15283/2554 เป็นต้น 
 3. การก าหนดแนวทางในการลงโทษที่ไดส้ดัส่วน 
  ในการด าเนินคดียาเสพติดแบบเดิมได้แยกผู้กระท าผิดแต่ละคนไปตามปริมาณและประเภท
ของยาเสพติดที่พบในความครอบครอง หรือมีหลกัฐานบ่งชีว้่ามีเจตนาจ าหน่ายแก่ผู้ อื่น ต่อมาหลาย
ประเทศพบว่าการพิจารณาถึงเหตปัุจจยัต่าง ๆ เหล่านีอ้าจจะยงัไม่เพียงพอต่อการจ าแนกประเภทของ
ผู้กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและท าการลงโทษตามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง (พิทยา จินาวฒัน์, 
2557) เช่น การพิจารณาก าหนดโทษกับผู้ กระท าความผิดในคดียาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงเทียบเท่ากับ
ผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดที่ร้ายแรง การไมค่ านงึถึงลกัษณะสว่นตวัของผู้กระท าความผิด (ปกปอ้ง 
ศรีสนิท, 2550) ซึง่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้วา่ไมน่า่ที่จะสมเหตสุมผลหรือไมก่่อให้เกิดความยตุิธรรมแก่
ผู้กระท าความผิดแต่ประการใด ซึ่งจากการศึกษานโยบายยาเสพติดและการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ไทย รวมทัง้ค าพิพากษาคดีของศาลสงูดงักลา่วแล้วพบวา่ การลงโทษผู้กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด
บางกรณีอาจสง่ผลท าให้เกิดความไม่ยตุิธรรมโดยเฉพาะผู้หญิงที่กระท าความผิดฐานค้ายาเสพติดที่ต้อง
รับโทษทัง้ที่เป็นเพียงผู้มีบทบาทรองหรือมีหน้าที่ที่ไม่ส าคญั (เช่น เป็นผู้ ค้ารายย่อยและได้กระท าผิดด้วย
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ความรู้เทา่ไมถ่ึงการหรือถกูบงัคบัขูเ่ข็ญ) กลบัต้องถกูจ าคกุและด าเนินคดี แตผู่้ที่มีบทบาทน าหรือมีหน้าที่
ที่ส าคญั (เช่น เป็นผู้ ค้ารายใหญ่ในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม หรือค้ายาเสพติดเป็นอาชีพจนได้รับเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจ านวนมาก) กลบัหลดุพ้นจากการจบักุมหรือด าเนินคดี ดงันัน้ เพื่อให้เกิด
ความยตุิธรรมจึงควรต้องพิจารณาประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งละเอียดก่อนท่ีจะท าการลงโทษผู้กระท า
ความผิดซึง่ได้แก่ 
  3.1 การพิจารณารูปแบบการกระท าความผิด เจตนาในการกระท าความผิด ความสมัพนัธ์
ระหว่างการกระท าและผลของการกระท า หรือเป็นไปตามทฤษฎีการกระท าก่อให้เกิดผล (คณิต ณ นคร, 
2556) ประกอบกัน เพื่อพิจารณาลงโทษผู้ กระท าความผิด ดังเช่นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
คดีอาญาทั่วไป รวมทัง้การพิจารณาถึงวิถีของเพศภาวะ (Gendered Pathways) ที่น าผู้หญิงไปสู่การ
กระท าผิด ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางชีวิต (life-course) หรือท าการพิจารณาสภาพสว่นตวัของผู้กระท าผิด 
สภาพแห่งความผิด และเหตุอื่นอันควรปราณี หากข้อเท็จจริงเหล่านีไ้ด้มีการสืบเสาะและพินิจอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษผู้ กระท าความผิดได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมากขึน้  
  3.2 เนื่องจากคดียาเสพติดเป็นคดีที่มีลกัษณะพิเศษแตกตา่งจากคดีอาญาทัว่ไป กลา่วคือ 
คดียาเสพติดจะมีฐานความผิดหลายฐานความผิด ซึง่นอกจากจะต้องท าการพิสจูน์ถึงปริมาณสารเสพติด
และประเภทสิง่เสพติดแล้ว ยงัจะต้องพิจารณาถึงเจตนาในการใช้หรือเสพยาเสพติดอีกด้วย เช่น อาจเสพ
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดในทางการแพทย์ รวมทัง้ยังมีข้อสนันิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายในการ
ครอบครองยาเสพติดซึ่งปิดปากผู้กระท าความผิดให้ต้องรับผิด ทัง้  ๆ ที่ผู้กระท าความผิดอาจครอบครอง
ยาเสพติดไว้เพื่อเสพในครัง้ต่อ ๆ ไป แต่ไม่มีเจตนาที่จะท าการค้าหรือจ าหน่าย แต่กลบัจะต้องรับผิดและ
ถกูลงโทษตามกฎหมายฐานมียาเสพติดไว้เพื่อจ าหนา่ย  
  3.3 ในคดีค้ายาเสพติดนัน้ ผู้กระท าความผิดสว่นหนึ่งมกัเป็นผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมอยูใ่น
ภาวะยากล าบาก หรือถกูบงัคบัขม่ขูจ่นไม่อาจหลกีเลีย่งได้ หรือเป็นบคุคลที่มีบทบาทรอง ซึง่เก่ียวข้องกบั
การกระท าความผิดในระดบัลา่งสดุ หรือมีความเปราะบางทัง้ทางฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น เป็น
ผู้หญิง เด็ก เยาวชน คนชรา คนยากจน และคนพิการ ซึ่งถูกบุคคลที่มีบทบาทน าหรือบทบาทส าคญั
แสวงหาประโยชน์ในสภาพหรือฐานะที่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งได้กระท าความผิด
ด้วยความกลวัหรือโดยไมเ่ต็มใจ แตก่ลบัต้องถกูลงโทษตามกฎหมายสถานหนกั  
  3.4 การพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าความผิดว่าร้ายแรงหรือไม่ เพื่อ
พิจารณาลงโทษผู้กระท าผิด ซึ่งแม้จะถือว่ายาเสพติดเป็นภยัร้ายแรงต่อสงัคม แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุ
ปัจจยัด้านสภาพของผู้กระท าผิด ลกัษณะการกระท าความผิด และเจตนาในการกระท าความผิดแล้วควร
จะต้องพิจารณาถึงผลของการกระท าความผิดที่ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ถกูกระท าหรือสงัคมด้วย โดย
อาจพิจารณาจากขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึน้ว่ามีมากน้อยเพียงใด หรือเป็นความเสียหายในวง
แคบหรือวงกว้าง ซึ่งหากพบว่าเป็นความเสียหายที่กระทบในวงแคบอาจถือได้ว่าเป็นความเสียหายที่ไม่
ร้ายแรงผู้กระท าความผิดก็ควรที่จะต้องถกูลงโทษสถานเบา แต่หากพบว่าเป็นความเสียหายที่กระทบใน
วงกว้างก็อาจถือได้ว่าเป็นความเสียหายที่ร้ายแรง ซึ่งผู้กระท าความผิด ก็ควรที่จะต้องถูกลงโทษสถาน
หนกั เป็นต้น 
 
สรุป  
 จากการศึกษาวิจยัผู้วิจยัเห็นว่าสามารถก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
และก าหนดโทษในคดียาเสพติดที่ผู้หญิงเป็นผู้กระท าความผิดให้ได้รับความยตุิธรรมตามหลกัการลงโทษ
ที่ได้สดัส่วนซึ่งได้แก่ การพิจารณาถึงวิถีของเพศภาวะ (Gendered Pathways) ของหญิงประกอบการ
พิจารณาลงโทษตามกฎหมาย, การพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้กระท าผิด โดยเฉพาะผู้หญิงที่กระท า
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ความผิดฐานค้ายาเสพติดจนต้องรับโทษสถานหนกัหรือถกูจ าคกุเทียบเทา่กบัผู้ที่มีบทบาทน าหรือมีหน้าที่
ที่ส าคญั ทัง้ที่ผู้หญิงที่กระท าความผิดเป็นเพียงผู้มีบทบาทรองหรือมีหน้าที่ท่ีไมส่ าคญัซึง่ควรท่ีจะได้รับการ
ลงโทษเพียงเลก็น้อย, การพิจารณาบทบาทด้านอื่น ๆ ของผู้หญิงประกอบการพิจารณาตดัสินลงโทษด้วย 
เช่น มีฐานะยากจนเป็นแม่เลีย้งเดี่ยวมีภาระต้องเลีย้งดบูตุรเพียงคนเดียวโดยสามีได้ทอดทิง้ไป ตัง้ครรภ์
หรือเพิ่งคลอดบุตร เป็นต้น และการพิจารณาตดัสินลงโทษของศาลจะต้องไม่ท าการตดัสินลงโทษแบบ
เหมารวมทัง้สามีและภริยา กลา่วคือ ในกรณีที่พบว่าสามีและภรรยาอยู่ในครอบครัวเดียวกนั สามีท าผิด
ในคดียาเสพติด ภรรยาก็ถกูจับกุมและถูกลงโทษด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ยตุิธรรมต่อหญิงซึ่งเป็น
ภริยาได้หากไม่ได้มีสว่นรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ซึ่งหากสามารถด าเนินการตามแนวทาง
ดงักลา่วได้แล้วจะสามารถท าให้การพิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วยความยตุิธรรมแก่ผู้กระท าผิดที่เป็น
ผู้หญิงได้อยา่งแท้จริง    
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุส านกักิจการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา กระทรวง
ยุติธรรมที่ได้ให้การสนบัสนุนทุนวิจัย และขอขอบคุณ คุณจิรภา สินธุนาวา ผู้อ านวยการส านกักิจการฯ 
และทา่นก าจดั พว่งสวสัดิ์ ผู้ พิพากษาศาลอทุธรณ์และท่ีปรึกษาโครงการก าลงัใจในพระด าริพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา และ ดร.พิพฒัน์ จนัทร์เมฆา เป็นอย่างสงูที่เอือ้เฟือ้ข้อมูลและด าเนินการ
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งกบังานวิจยัจนกระทัง่งานวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี  
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่ใช้การจัดการเรียนการสอน เร่ืองระบบร่างกาย ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม จ านวน 56 คน เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ แบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
และบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน เก็บรวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัเรียน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยเจตคติตอ่การ
เรียน  ครู และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี และต่อนกัวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนอยู่ในระดบั
ปานกลางทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อประโยชน์ ครู และการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้   ส่วนเจตคติต่อนักวิทยาศาสตร์ลดลงเล็กน้อย นักเรียนมีความเห็นว่า
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สนกุสนานและตื่นเต้น ทัง้ยงัรู้สกึว่าเป็นวิชาที่ท าให้มีเหตผุล และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนีจ้ากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน สามารถตัง้ค าถาม หาค าตอบของค าถามที่ตัง้ขึน้ มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ 
ตัง้ใจท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทัง้มีความกล้าแสดงออก 
ค าส าคัญ: เจตคติตอ่วิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 
 

Abstract 
 This classroom action research aimed to study the attitudes towards science of 56 grade 8 
students by using on science, technology and society approach on body system topic. An attitudes 
towards science test was used before and after teaching and student learning behavior observation 
form was used during teaching to collect data. The data collected were analyzed by mean, standard 
deviation, t - test for dependent group and content analysis. The research findings were as follows: 
The students attitudes towards science was significantly higher on the posttest than pretest (p<.05). 
The findings revealed that the students’  attitudes towards science learning, science teachers, and 
benefits of science were at a good level; the students’ attitudes towards scientists were at a moderate 
level both before and after teaching.  After the teaching, the mean score of the attitudes towards the 
benefits of science, science teacher, and learning science increased but decreased slightly towards 
scientist.  The students perceived that science was an interesting and exciting subject, helped them 
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be reasonable persons, and were able to apply science knowledge in their daily life. In addition, from 
student learning behavior observation, the students were interested in and enthusiastic about 
learning, questioning and finding answers, working collaboratively in group, paying  attention in doing 
activities, and self-confident. 
Keywords: attitude towards science, science technology and society approach 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เมื่อผู้ เรียนเรียนในระดับ 
ที่สงูขึน้ (George, 2000: abstract; Barmby, Kind and Jones 2008: 1075 อ้างถึงใน ณวรา 2559) ยงัพบวา่ เจต
คติของนกัเรียนไทยต่อสาขาวิชาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลางจนถึงระดบัต ่า (Pruekpramool 
and Others 2011: 289 อ้างถึงใน ณวรา 2559) สาเหตทุี่ท าให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เพศของ
นักเรียน ครูผู้ สอน หลกัสูตร และคุณภาพของการเรียนการสอน (Jonathan Osborne , Shirley Simon & Sue 
Collins, 2010) 
 การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม (Science, Technology, and 
Society (STS) Approach) เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบริบทของประสบการณ์ของคน การ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดนีจ้ะเน้นปัญหาที่เก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึน้จริงแทนการจดัการ
เรียนรู้ที่เร่ิมต้นด้วยแนวคิดและกระบวนการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
แนวคิดและกระบวนการในสถานการณ์จริง ท าให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกบัสถานการณ์
จริง ในสงัคมท้องถ่ินของผู้ เรียน หาค าตอบส าหรับเหตกุารณ์นัน้ๆ ซึง่เป็นวิธีการที่ดีที่สดุในการเตรียมผู้ เรียนให้มี
ความพร้อมต่อสถานการณ์ ในปัจจุบนัและเตรียมบทบาทของพลเมืองในอนาคตที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้ เรียนมีทัง้ความรอบรู้ในเนือ้หาวิชาและเพิ่มพูนความสามารถในการใช้
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั และกล้าตดัสินใจได้ด้วยตนเอง การน าเอากิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม มาใช้ในการสอน ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทัศนคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการใช้แนวคิดที่เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆได้ (ณฐัวิทย์ พจนตนัติ, 2546) ท าให้นกัเรียนมีเจต
คติตอ่วิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้ (ชวนช่ืน โชติไธสง, 2541; ซนัยา บินตะสอน, 2550; โรซวรรณา เซพโฆลาม, 2550; 
เวียงชยั แสงทอง, 2555; สรุางค์ ธรรมโวหาร, 2551) 
 จากประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ของผู้วิจยั ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ซึ่งนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี แต่พฤติกรรมการเรียนท่ีสงัเกตได้
พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ไมก่ระตือรือร้นในการเรียนเทา่ที่ควร บางสว่นชอบเลน่ พดูคยุกนั นอนหลบัในคาบเรียน 
เลน่โทรศพัท์มือถือระหว่างการสอน ทัง้ยงัไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่เมื่อพิจารณาการ
สอนของผู้วิจยั ที่เน้นการบรรยายเนือ้หา นกัเรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนน้อย เป็นสาเหตุท าให้
นักเรียนไม่สนใจการเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจน าการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม มาใช้ในการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาเจตคติตอ่วทิยาศาสตร์ของ
ผู้ เรียน อนัจะสง่ผลดีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ่ไป และผลการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี ้ท าให้นักเรียนมีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ดีขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศกึษาเจตคตติอ่วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่ใช้การจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม ในเร่ืองระบบร่างกาย 
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วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน (Classroom Action Research) กลุ่มที่ศึกษาเป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 56 คน ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 3 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจดัชัน้เรียนโดยคละความสามารถ ในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองระบบ
ร่างกาย ประกอบด้วย 6 หวัข้อส าคญั ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ขบัถ่าย ระบบประสาท และระบบสืบพนัธุ์ โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เร่ิมด้วยครูเสนอ
สถานการณ์ที่เป็นประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองระบบร่างกาย น าเข้าสูบ่ทเรียนให้นกัเรียนแบ่งกลุม่ ตัง้
ค าถาม วางแผนและด าเนินการหาค าตอบ รวมทัง้น าเสนอค าตอบของกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในชัน้เรียน สรุปความรู้ที่ได้และลงมือปฏิบัติจริง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์และบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  แบบวดัเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์ พิจารณา
ปรับจากแบบวดัเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์ของ นฤมล ยตุาคม (2542) แบง่ออกเป็น 2 ตอน  ตอนที่ 1 มีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ได้แก่ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้
นักเรียนแสดงความรู้สึกต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ และ
นกัวิทยาศาสตร์ จ านวน 24 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามปลายเปิดจ านวน 2 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง ระบบร่างกาย โดยใช้การจดัการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม และบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนระหวา่งเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัด โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่าที 
สว่นข้อมลูจากการเขียนตอบ และการบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมการเรียน ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา โดยอ่าน
ค าตอบของนกัเรียนแล้วจดัค าตอบออกเป็นกลุม่ นบัความถ่ีของค าตอบแตล่ะกลุม่   
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
ตอนที่ 1  
Table 1  Comparison of attitude towards science before and after learning of grade 8 students by 
using on science, technology and society approach  (N = 56) 

Test Score n mean S.D. t df sig.(2-tailed) 
Before 56 3.681 0.290 -3.061 55 0.003* After 56 3.845 0.301 

  * p< .05 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนนคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.681 สว่นหลงัเรียนหลงัจาก
ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.845 เมื่อน า
คะแนนมาเปรียบเทียบพบว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั.05 
 
Table 2  Average Standard deviation And The level of attitude towards science of students before 
and after learning  (N = 56) 

Attitude Topic Before After 
(�̅�) SD Level (�̅�) SD Level 

Learning science 
Science Teacher 
Benefits of science 
 Scientist 

3.86 
3.55                    
3.82 
3.01 

0.95 
0.98 
0.96 
1.18 

Good 
Good 
Good 

Medium 

3.99                
3.64 
4.22 
2.95 

0.93 
0.97 
0.87 
1.12 

Good 
Good 
Good 

Medium 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ และประโยขน์ของ
วิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน และเจตคติตอ่นกัวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
ปานกลางทัง้ก่อนเรียนและหลังเรียน ทัง้นี  ้จากข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่าหลังเรียนนักเรียน  
มีเจตคติที่ดีตอ่วิทยาศาสตร์ ทกุด้านอยูใ่นระดบัดีเท่าเดิม แต่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เพิ่ม
มากขึน้ในเร่ือง ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามล าดบั สว่นเจต
คติตอ่นกัวิทยาศาสตร์ลดลงเลก็น้อย 
 
ตอนที่ 2  
ค าตอบต่อค าถามปลายเปิดในแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีดงันี ้
1)  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
 นกัเรียนมีความคิดเห็นในทางบวกเก่ียวกบัวิชาวิทยาศาสตร์ดงัตอ่ไปนี ้  
ด้านความรู้สกึต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่สนกุสนานและตื่นเต้น ก่อนเรียน 31 คน หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 
47 คน เป็นวิชาที่ส าคญั ก่อนเรียน ไม่มีผู้ ตอบค าถาม หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 3 คน   ตัวอย่างค าตอบของ
นกัเรียน เช่น  
ก่อนเรียน “เป็นวิชาที่นา่เบื่อเรียนแล้วจะหลบั” 
หลงัเรียน “เป็นวิชาที่ท าให้ผมเป็นคนขีส้งสยั  รู้จกัการทดลอง รู้จกัการหาเหตผุลและยงัสามารถปรับใช้ใน
ชีวิตได้” 
 ด้านคุณค่าของวิชา ท าให้เป็นคนมีเหตุผล ก่อนเรียน 3 คน หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 17 คน สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ก่อนเรียน 5 คน หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 9 คน ตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียน เช่น 
ก่อนเรียน ไมม่ีผู้ตอบค าถาม 
หลงัเรียน “ท าให้เราเป็นคนมีเหตผุล สนกุไปกบัการแก้ไขปัญหา หาค าตอบ มาหกัล้างปัญหาและค าถาม” 
 ด้านลกัษณะวิชา เป็นวิชาที่ท าให้ได้ความรู้ใหม่ ก่อนเรียน 1 คน หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 6 คน เป็น
วิชาที่เน้นการปฏิบตัิและทดลอง ก่อนเรียน 11 คน หลงัเรียนลดลงเหลือ 7 คน  เป็นวิชาที่ยากและเครียด ก่อน
เรียน 6 คน หลงัเรียนลดลงเป็น 3 คน เป็นวิชาที่นา่เบื่อ ก่อนเรียน 8 คน หลงัเรียนลดลงเป็น 0 คน  
ก่อนเรียน “เป็นวิชาที่เนือ้หาเยอะและ คิดค านวณไมเ่ก่ง” 
หลงัเรียน “ วิ ทยาศาสต ร์ ต่ า งๆ  เ ป็ น เ ร่ื อ งที่ ใ ก ล้ ตั ว  กา ร เ รี ยนโดย เ ร่ิ มจากข่ า ว เ ป็ น เ ร่ื อ ง  
ที่นา่สนกุ ได้เรียนแบบเรียลไทม์ มีความสนกุในการตัง้ค าถาม ตอบค าตอบเร่ืองตา่งๆ” 
2) ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 นกัเรียนมีความคิดเห็นในทางบวกเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอ่ไปนี ้  
 นักเรียนส่วนใหญ่อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการปฏิบัติและท าการทดลอง  
ก่อนเรียนจ านวน 43 คน หลงัเรียนลดลงเหลือ 42 คน สอนแบบสนกุไม่เครียด ก่อนเรียนไม่มีผู้ตอบค าถาม หลงั
เรียนเพิ่มขึน้เป็น 15 คน สอนโดยใช้สื่อมลัติมิเดีย ก่อนเรียนจ านวน 1 คน หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 5 คน  เป็นวิชา
ที่ ให้แสดงความคิดเห็น ก่อนเรียนไม่มีผู้ ตอบค าถาม หลังเรี ยนเพิ่มขึ น้เป็น 2 คน การน าข่าว 
ในชีวิตประจ าวนัมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ก่อนเรียนไมม่ีนกัเรียนตอบค าถาม หลงัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 2 
คน ดงัตวัอยา่งค าตอบตอ่ไปนี ้
ก่อนเรียน “อยากให้มีการท าการทดลองบอ่ยๆ เน้นปฏิบตัิ” 
หลงัเรียน “เรียนแบบเอาเนือ้หาขา่วมาประยกุต์ในการเรียน เรียนแบบสนกุๆ ไมเ่ครียด  
 จากค าตอบค าถามปลายเปิดในแบบวดัเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนในข้อที่ 1 ด้าน
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ดีขึน้ 
ทัง้ด้านความรู้สกึ เห็นคณุคา่ของวิชา และรู้ลกัษณะวิชาเพิ่มขึน้ สว่นในข้อที่ 2 ด้านความคิดเห็นของนกัเรียน
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เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนอยากให้มีการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นปฏิบตัิและทดลอง สอนแบบสนกุไมเ่ครียด ใช้มลัติมีเดียในการเรียนการสอน อยากให้มีการแสดงความ
คิดเห็นและน าขา่วในชีวิตประจ าวนัมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
 
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 จากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในห้อง พบว่าการจดัการเรียนการสอนเร่ืองระบบร่างกาย 
โดยใ ช้ การจั ดการ เ รี ยนการสอนตามแนวคิ ดนี ้  นั ก เ รี ยนมี ความสนใจและกระตื อ รื อ ร้ น 
ในการเรียนมากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติตามแบบของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สังเกตได้จากการแย่ งยกมือกันตอบค าถาม การตั ง้ใจท ากิจกรรมที่ ได้ รับมอบหมาย  
ดังตัวอย่างของการสอน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองระบบหมุนเวียนโลหิต ยกตัวอย่างข่าวที่ได้มาจาก 
INTERNET ในหัวข้อเร่ือง “ด่วน! "เอ๋  อัจฉรา" เฉียดตาย เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ” นักเรียน 
ได้ตัง้ค าถามที่ใช้ความคิดเก่ียวกบัข่าวที่ได้รับ เช่น เส้นเลือดตีบมีอาการอย่างไร เกิดจากสาเหตใุด กล้ามเนือ้หวัใจ
อกัเสบได้อย่างไร เป็นต้น จากนัน้นกัเรียนวางแผนและด าเนินการหาค าตอบที่นกัเรียนเป็นผู้ตัง้ค าถามขึน้เอง และ
น าเสนอเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัภายในชัน้เรียน พร้อมทัง้ให้ศกึษาจากวีดีทศัน์เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมา
ใช้รักษาผู้ ป่วยที่เป็นโรคจากระบบหมนุเวียนโลหิต จากนัน้จึงศึกษาแบบจ าลองเปรียบเทียบกบัโครงสร้างของหวัใจ 
ซึง่แบบจ าลองมีการท างานคล้ายกบัหวัใจมนษุย์  และอภิปรายผลของแตล่ะกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นในชัน้
เรียน พร้อมทัง้ให้นกัเรียนท าใบกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับ ทัง้นี ้สงัเกตได้วา่หลงัท ากิจกรรมแล้วนกัเรียนมี
ความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนมา โดยการสงัเกตจากการตอบค าถามในใบกิจกรรม 
 
สรุป 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สงัคม ท าให้นกัเรียนมีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  เนื่องจากการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดนี ้ใช้สถานการณ์จริงในเนือ้หาเร่ืองระบบร่างกายน าเข้าสู่บทเรียน เช่น การน าข่าว ที่เป็นประเด็น
ปัญหามาตัง้ค าถาม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือร้นในการหาค าตอบของข่าวที่ยกตวัอยา่ง ในกิจกรรมยงัมีการออกแบบให้มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ 
แลกเปลีย่นความรู้กนัภายในกลุม่และภายในชัน้เรียน รวมถึงกล้าแสดงออกเมื่อต้องอภิปรายผลหน้าชัน้เรียน ท าให้
เข้าใจเนือ้หามากขึน้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปเผยแพร่ตอ่ได้ เช่น การปอ้งกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจ
ตีบ  การทานอาหารที่หลกีเลีย่งจากโรคหวัใจ เป็นต้น ท าให้นกัเรียนมเีจตคติที่ดตีอ่วทิยาศาสตร์ทัง้ในด้านการเรียน
วิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ และนกัวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ 
ชวนช่ืน โชติไธสง, (2541) ซนัยา บินตะสอน, (2550)  ศยามล  พลแสน, (2552)  โรซวรรณา เซพโฆลาม, (2550)  เวียง
ชัย  แสงทอง, (2555)  สรุางค์ ธรรมโวหาร, (2551) ซึ่งต่างจากการเรียนการสอนแบบปกติที่ส่วนใหญ่จะเน้น
บรรยายเนือ้หา ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้นกัเรียนเกิดความเบื่อหนา่ยทางการเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 
ผู้สอนควรน าประเด็นที่เกิดขึน้ในสงัคมหรือจากประสบการณ์จริง มาช่วยกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 
สามารถตัง้ค าถาม และหาค าตอบจากค าถามที่ตัง้ไว้ ใช้สื่อมัลติมีเดีย ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าใจเนือ้หาบทเรียนเพิ่มขึน้ ส าหรับการวิจัยต่อไป ควรเก็บข้อมูลจากวิธีการที่
หลากหลายเพิ่มขึน้ เช่น ให้ผู้ เรียนเขียนบนัทึกการเรียนรู้ การสมัภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(triangulation) เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ และควรวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เจตคติตอ่วิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ในชุมชนเมือง
รอบ รพ. สิรินธร กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษากิจกรรมสขุภาพสงัคมสงูวยั ในสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยั 
(ปัจจยัสนบัสนนุและอปุสรรค) ในชมุชนเมือง เพื่อศกึษาปัจจยัสนบัสนนุการเดินทางและอปุสรรคระหวา่งทางมา
รับบริการสขุภาพส าหรับผู้สงูวยัในชมุชนเมืองรอบ รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร น าไปสูก่ารรายงานสถานการณ์
สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ในชุมชนเมืองรอบ  รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ จากประชากรผู้สงูวยั และ
คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ที่ โดยท าการส ารวจภาคสนาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอธิบายและเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ ผลการศกึษาพบวา่การวิเคราะห์กิจกรรมสขุภาพสงัคมสงูวยั กบัรูปแบบการเดินทางใน
ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากการใช้พาหนะส่วนบุคคลไปสู่การใช้
ระบบขนสง่มวลชนสง่ผลให้พลงังานมรีาคาสงูขึน้มาก ทิศทางการพฒันาจึงมุง่เน้นการพฒันาระบบขนสง่มวลชน 
ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการเดนิทางรับบริการสขุภาพส าหรับผู้สงูวยัในชมุชนเมืองรอบ รพ. สริิน
ธร กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน สรุปรายงาน
สถานการณ์สุขภาพสงัคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพ ในชุมชนเมืองรอบ รพ.สิรินธร 
กรุงเทพมหานคร ทิศทางการพฒันาในระยะตอ่ไปจะสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการศกึษาและวิจยัเทคโนโลยีเพื่อให้
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในระยะตอ่ไป 
ค าส าคัญ: สขุภาพสงัคมสงูวยั, ปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ, รพ.สิรินธร 
 

Abstract 
 Study of health situations, aging society and travel problems for health services; A case of the 
urban community surround Sirinthorn Hospital, Bangkok is education, health activities, aging society in the 
situation of aging society (supporting factors and obstacles) in the urban community. To study factors 
supporting travel and obstacles during the way to receive health services of aging society in Bangkok are 
survey research. The tool used is questionnaires and interview forms from the elderly population which 
select a sample group in the area by conducting field surveys. That information used to analyze descriptive 
and quantitative data using frequency percentage. The results of the study showed that the analysis of 
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health activities for older society with travel patterns in urban communities Bangkok. The changing travel 
behavior from using personal vehicles to using mass transit systems has resulted in a much higher energy 
price. The development direction therefore focuses on the development of mass transit systems. The 
analysis of factors related to travel, receiving health services for the elderly in the urban community around 
Sirinthorn Hospital, Bangkok in accordance with the rules and management of infrastructure of the urban 
community. The development direction in the next phase will encourage the support of education and 
technology research in order to develop the infrastructure in the next phase.  
Keywords: aging health situations, travel problems for health services, Sirinthorn hospital 
 
บทน า  
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ ของโลกส่งผลท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึน้ จากอายุคาดการเฉลี่ย(Life Expectancy) ท่ี
สงูขึน้ ในปี 2560 โลกมีประชากรสงูวยัหรือคนที่มีอาย ุ60 ปี ขึน้ไปมากถึง 962 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อย
ละ 13 ของประชากรโลกทัง้หมด 7,550 ล้านคน  ส าหรับประชากรในอาเซียน ก็ก าลงัมีอายสุงูขึน้รวดเร็ว
เช่นกนั ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งอาเซียน โดยพบว่าประเทศไทยมีสดัสว่นผู้สงูวยัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
ในกลุม่อาเซียน โดยที่เข้าเกณฑ์เป็นสงัคมสงูวยัแล้ว 3  ประเทศ คือ สิงคโปร์ มีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
ร้อยละ 18  ประเทศไทยร้อยละ 16 และเวียดนาม ร้อยละ 10 ซึง่โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่องโดยเป็นผลมาจากการเกิดที่ลดลง ซึง่ข้อมลูจากส ามะโนประชากรและเคหะใน
รอบ 2 ทศวรรษ หรือ 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทย มีประชากรวยัเด็กลดลงจากร้อยละ 38.3 ในปี 2543 
เหลือเพียงร้อยละ 24.4 ในปี 2553 เท่านัน้ ขณะที่ประชากรสงูวยักลบัมีแนวโน้มสงูขึน้เร่ือยๆ จากร้อยละ 
5.5 ในปี 2563 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 9.5 ในปี 2573 นอกจากแนวโน้มของสดัสว่นผู้สงูวยัที่เพิ่มขึน้แล้วยงัมี
ตวับ่งชีอ้ีกประการหนึ่งที่เน้นย า้ให้เห็นวา่สงัคมไทยได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมสงูวยัแล้วนัน่ก็คือการมีอายุ
มธัยฐาน (Median Age) สงูขึน้ ถ้าอายมุธัยฐานมีคา่มากแสดงวา่สงัคมมีผู้สงูวยัมากขึน้ ซึ่งจากส ามะโน
ประชากรและเคหะ ในปี พ.ศ. 2553 พบวา่ประชากรมีอายมุธัยฐาน 24.6 ปี และเพิ่มขึน้เป็น 29.2 ปี ใน ปี
พ.ศ.2563 สง่ผลท าให้สงัคมไทยก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูวยั (Aging Society) ดงันัน้การเตรียมความพร้อมเพือ่
รองรับสงัคมผู้สงูวยัที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี ้จึงเป็นเร่ืองที่ทกุฝ่ายในสงัคมต้องร่วมมือกันก าหนด
เป็นแนวทางการพฒันาเพื่อให้สงัคมไทยเป็นสงัคมผู้สงูวยัที่มีคณุภาพ(รศรินทร์ เกรย์, 2556) 
 จากสถานการณ์ผู้สงูวยัดงักล่าว ส่งผลกระทบตามมา ประเด็นนึ่งที่ส าคญัคือเร่ืองสขุภาพ ซึ่ง
จากรายงานสถานการณ์ผู้สงูวยัไทยในปี 2560 มีข้อมลูว่า ประชากรสงูวยัไทยยงัมีปัญหาเร่ืองสขุภาพ ผู้
สงูวยัที่อยู่ในภาวะช่วยตวัเองไม่ได้ (ไม่สามารถประกอบกิจวตัรพืน้ฐาน คือ กินอาหารเอง เข้าห้องน า้เอง 
แต่งตวัได้เอง) มากถึงร้อยละ 5 โดยเฉพาะผู้สงูวยัปลายที่ไม่สามารถช่วยตวัเองได้ มีมากถึงร้อยละ 19 
ของผู้สงูวยัในวยัเดียวกัน นอกจากนี ้ยงัพบว่า ผู้สงูวยัมีปัญหาเร่ืองการไม่เป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง เช่น 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ปัญหาจากความบกพร่องเสื่อมของของร่างกายตามวยัและจากโรค เช่น 
การสญูเสยีการได้ยิน การมองเห็น การเคีย้วอาหาร เป็นต้น เหลา่นีท้ าให้ผู้สงูวยัมีความจ าเป็นต้องการเข้า
รับบริการด้านสขุภาพ เพื่อรักษา สง่เสริมป้องกนั และฟืน้ฟูสมรรถภาพให้ผู้สงูวยัมีคณุภาพชีวิตที่ดี  โดย
การเข้ารับบริการสุขภาพของผู้ สูงวัย มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเก่ียวข้อง ทัง้ระบบการให้บริการของ
สถานพยาบาล/จดุบริการสขุภาพ ความเพียงพอของสถานพยาบาล/จดุบริการสขุภาพ ระบบการเดินทาง
ขนสง่สาธารณะ หรือแม้กระทัง่ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้วยัเอง เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ การมีผู้ดแูลหรือไม่ 
เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่ออ านวยความสะดวกยิ่งขึน้ แต่ก็ยงัมี
ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์อยู่ เช่น ความสามารถของผู้ สูงวัยในการปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส าหรับผู้สงูวยัที่อาศยัอยูใ่นเขตเมืองเช่นกรุงเทพมหานคร จะมีวิถีชีวิตความแตกต่างเฉพาะ
จากพืน้ที่อื่นๆ ด้วยเป็นนครที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สดุ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การ

http://opac.lib.kmitl.ac.th/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e23%u0e28%u0e23%u0e34%u0e19%u0e17%u0e23%u0e4c+%u0e40%u0e01%u0e23%u0e22%u0e4c.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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คมนาคมขนสง่ การพาณิชย์ และความเจริญของประเทศ มีพืน้ที่ทัง้หมด 1 ,568.737 ตร.กม. มีประชากร
ตามทะเบียนราษฎรกวา่ 5 ล้านคน  ซึง่ในเขตตอ่เมืองทิศตะวนัออก ประกอบด้วยเขตประเวศ เขตสะพาน
สูง เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก เป็นพืน้ที่ที่มีเพิ่มจ านวนจ านวนประชากรสูงวัยมากขึน้ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี(2556-2560) โดย ปี 2560  มีผู้สงูวยัจ านวน 50,245 คน  แต่ในพืน้ที่ดงักล่าวมีเพียงจุด
บริการสขุภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ขนาด 243 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร เพียง
แหง่เดียวที่รับบริการประชากรผู้สงูวยัในพืน้ท่ีดงักลา่ว  
 ด้วยสถานการณ์ดงักลา่ว จึงน าไปสูค่วามสนใจในการศกึษาสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวัยและ
ปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ในชมุชนเมืองรอบ รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร ซึง่ที่ผา่นมายงัไม่
การศึกษาในประเด็นดงักล่าว หลงัจากนัน้ จึงน าไปสู่การพฒันาข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหา
สถานการณ์สุขภาพ และการเดินทางมารับบริการสุขภาพของผู้ สูงวยัในพืน้ที่ดงักล่าว ซึ่งเป็นผลลพัธ์
โครงการท่ีคาดหวงัจะเกิดขึน้ในการด าเนินงานระยะแรกนี ้และในระยะตอ่ไป จึงเป็นการออกแบบพฒันา
ข้อมลูสภาพแวดล้อมทางสญัจรที่เป็นมิตรต่อสงัคมสงูวยัในชมุชนเมือง จากบ้านสูจ่ดุบริการสขุภาพ โดย
การน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน ด้านต่างๆ อาทิ เช่น ธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตและเทคโนโลยีของชุมชน มาสร้างสรรค์เป็นต้นทุนหรือปัจจยัในการจัดการผงัสาธารณูปการใน
ชุมชนเมืองอย่างเหมาะสม รวมทัง้ค านึงถึงการพฒันาคณุภาพของคนในชมุชนให้มีความรู้ความสามารถ
และบทบาทที่ส าคญัในการตดัสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน และมุ่งเน้นให้เกิดการการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางสญัจรที่เป็นมิตรต่อสงัคมสงูวยั เพื่อความยัง่ยืนสู่คนรุ่นลกูหลานและพฒันาแบบมี
สว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค์ 
 โครงการวิจัยการศึกษาสถานการณ์สุขภาพสงัคมสูงวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการ
สขุภาพ ในชมุชนเมืองรอบ รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงันี ้
 1. เพื่อศกึษากิจกรรมสขุภาพสงัคมสงูวยั กบัรูปแบบการเดินทางในชมุชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง (ทัง้ปัจจยัสนบัสนนุ-เง่ือนไขอปุสรรค) กบัการเดินทางรับบริการ
สขุภาพส าหรับผู้สงูวยัในชมุชนเมืองรอบ รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อรายงานสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ใน
ชมุชนเมืองรอบ รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร  
 
วิธีการศึกษา  
 จากจ านวนประชากรผู้สงูวยัในกรุงเทพมหานคร เขตต่อเมืองทิศตะวนัออก ประกอบด้วยเขต
ประเวศ เขตสะพานสงู เขตลาดกระบััง และเขตหนองจอก ท่ีเพิ่มจ านวนมากขึน้ตลอดระยะเวลา 5 ปี แต่
ในพืน้ที่ดงักล่าวมีเพียงจุดบริการสขุภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ขนาด 243 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใน
สงักัดกรุงเทพมหานคร เพียงแห่งเดียวที่รับบริการประชากรผู้ สงูวัยในพืน้ที่ดงักล่าว จึงสรุปให้เป็นจุด
บริการสขุภาพที่มีความส าคญั และเป็นกรณีศึกษาในครัง้นีไ้ด้อย่างดี ดงัแสดงต าแหน่งพืน้ที่เขตตอ่เมือง
ทิศตะวนัออก เขตประเวศ ที่ตัง้ โรงพยาบาลสริินธร ในภาพท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพที่ 1 แสดงพืน้ท่ีเขตตอ่เมืองทิศตะวนัออก เขตประเวศ ที่ตัง้ โรงพยาบาลสริินธร 
 
 เขตประเวศ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุม่เขตศรีนครินทร์ ซึ่ง
ถือเป็นเขตศนูย์ชุมชนชานเมือง แหลง่งานและการบริการ โดยพืน้ที่สว่นใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศยั 
โดยจดุบริการสขุภาพในชมุชนเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาโรงพยาบาลสริินธร ตัง้อยูท่ี่ซอยออ่นนชุ 
90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีขนาด 243 เตียง เช่ือมโยงอนาคตด้วยการเป็น
โรงพยาบาลขนาด 800 เตียง ที่จะบูรณาการการดูแลผู้ ป่วยแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบในการ
รักษาพยาบาล ปอ้งกนัโรค สร้างเสริมสขุภาพ และฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เขต
ตอ่เมืองตะวนัออกจ านวน 154,444 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั คือประชากรอาสาสมคัรที่เป็นผู้สงูวยัหลงัวยัเกษียณ อาย ุ60 ปีขึน้
ไปท่ีอยูอ่าศยัและท ากิจกรรมในเขตประเวศ พืน้ท่ีเขตตอ่เมืองทิศตะวนัออก กรุงเทพมหานคร จ านวน 399 
คน โดยค านวณได้จากสตูรในกรณีที่ต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร และในกรณีที่ประมาณค่า
สดัสว่นของประชากร และการใช้ตารางการสุม่ตวัอยา่งของ Yamane (1960) ก าหนดการสุม่ตวัอยา่งแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling ) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกเป็นพืน้ที่  โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบด้านความสามารถและความต้องการของผู้สงูวยั แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ  
 1) กลุม่ที่ช่วยเหลอืตนเองได้ดี ไมต้่องการการพึง่พาและอาจสามารถช่วยเหลือผู้อื่นๆ 3 คน โดย
ข้อมูลเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การมาโรงพยาบาลของผู้สงูวยักลุ่มผู้ สงูวยัประเภทติด
สงัคม ณ โรงพยาบาลสริินธร ใหญ่ต้องการการบอกเส้นทางที่เดินทาง ไป-กลบั รพ. ในวนันดัที่สะดวก  
 2) กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือกลุ่มที่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นบางส่วน ซึ่งต้องเฝ้าระวงั
ภาวะสขุภาพ เนื่องจากความสามารถในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัลดลง 3 คน โดยข้อมลูเบือ้งต้นจาก
การสมัภาษณ์ประสบการณ์การมาโรงพยาบาลของผู้สงูวยักลุม่ผู้สงูวยัประเภทติดบ้าน ณ โรงพยาบาลสิ
รินธร ใหญ่ต้องการทางเลือกเส้นทางที่รถไปถึงรพ. เร็วที่สดุ นัง่รถนานไม่ได้ และบางครัง้รถแทกซี่ไม่รับ
รถเข็น  
 3) กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือกลุ่มที่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นทัง้หมด รวมถึงผู้สงูวยัที่ป่วยจน
ต้องนอนติดเตียง ซึ่งต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง 3 คน โดยข้อมูลเบือ้งต้นจากการสัมภาษณ์
ประสบการณ์การมาโรงพยาบาลของผู้สงูวยักลุม่ผู้สงูวยัประเภทติดบ้าน ณ โรงพยาบาลสริินธร สว่นใหญ่
เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยที่ยากล าบากเนื่องจากต้องอุ้มผู้ ป่วยขึน้รถแท๊กซี่ หารถรับเตียงยากมากและสว่นใหญ่
รถแทกซี่ไมรั่บรถเข็น  
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โดยมีการควบคุมความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน 
เจ้าหน้าที่ด้านสงัคมสงเคราะห์และบริการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร เจ้าหน้าที่ของรัฐด้านสวสัดิการสงัคม 
และผู้ น าชุมชนในพืน้ที่ศึกษา เขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก (จาก
โครงสร้างองค์กร ส านกักรุงเทพมหานคร) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพ ด้วยแบบสอบถามอยา่งมีแบบแผนและแบบสมัภาษณ์ โดย
เก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างผู้สงูวยั โดยเป็นตวัอย่างผู้สงูวยัที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร จากการ
แนะน าโดยเจ้าหน้าที่ด้านบริการของโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่ง เป็นผู้ สงูวยัที่อยู่อาศัยในเขตประเวศ เขต
สะพานสงู เขตลาดกระบงั และเขตหนองจอก ผู้วิจยัจะท าการออกแบบและวางแผนการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนแบง่สว่นการส ารวจดงันี ้
 ก. รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องสิ่งพิมพ์  แผนที่  ภาพถ่ายและข้อมลู
จาก Website   ที่เก่ียวข้องกบัชมุชนในกรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีชัน้กลาง 
 ข. ร่างแบบสอบถามกรณีศึกษา โดยครอบคลุมข้อมูลด้านลักษณะทางกายภาพ
กรุงเทพมหานคร เขตตอ่เมืองตะวนัออก  สว่นแบบสมัภาษณ์ ครอบคลมุปัจจยัที่เก่ียวข้อง(ปัจจยัสนบัสนนุ 
เง่ือนไข ปัญหาอุปสรรค)การเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผู้ สูงวัยในชุมชนเมืองรอบ รพ.สิรินธร 
กรุงเทพมหานคร 
 คณะผู้วิจยัร่างแบบสอบถามเบือ้งต้น และร่างแบบสมัภาษณ์เบือ้งต้นเพื่อท า Pilot Survey ครัง้
ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561  
 ค. ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 ง. ท าการส ารวจและสงัเกต และสมัภาษณ์ผู้สงูวยัที่อยูใ่นพืน้ท่ีเป็นเปา้หมาย 4 เขต 
 จ. วิคราะห์สรุปผล 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 9 คน จากกลุ่มผู้ สูงวัยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร การแนะน าข้อมูลโดย
เจ้าหน้าที่ด้านบริการของโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งเป็นผู้สงูวยัที่อยู่อาศยัในเขตประเวศ เขตสะพานสงู เขต
ลาดกระบัง และเขตหนองจอก  คณะผู้ วิจัยจะท าการศึกษาและออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 ก. ศึกษาข้อมลูจากเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  สิ่งพิมพ์  Website และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบั
การจดัสภาพแวดล้อมกายภาพกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเข้าถึงบริการสขุภาพ และการเดินทางของผู้
สงูวยัทัง้ในและตา่งประเทศ 
 ข. ศึกษาข้อมลูเส้นทางรับบริการเพื่อการสญัจรที่เหมาะสมกบัผู้สงูวยัในชุมชนเมืองจากสภาพ
พืน้ท่ีเขตตอ่เมืองตะวนัออก กรุงเทพมหานคร  
 ค. ร่างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในเขต
พืน้ท่ีศกึษาโดยมีรายละเอียด โดยคณวิจยัเก็บข้อมลูจากพืน้ท่ีศกึษาเขตตอ่เมืองทิศตะวนัออก  
 ง. น าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ 
จากนัน้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจากนัน้น าไปทดลองใช้ (Pilot Survey) กับพืน้ที่ที่ไม่ใช่เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร  
 
ผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ใน
ชุมชนเมืองรอบ รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร แสดงการเข้าถึงบริการสขุภาพเป็นสิทธิพืน้ฐานของมนุษย์ 
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การเข้าถึงบริการสขุภาพ หมายถึงความสามารถขององค์การที่รับผิดชอบในการดแูลสขุภาพในการ ใน
การจดับริการสขุภาพให้ได้ชนิดและคณุภาพตามที่ก าหนด โดยมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ การประเมิน
สถานการณ์การเข้าถึงบริการสขุภาพ เป็นสิ่งจ าเป็นในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันา
บริการ การประเมินสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพสามารถท าได้ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือเชิงประจกัษ์ ที่สามารถใช้ประเมินความเทา่เทียมในการเข้าถึงบริการสขุภาพคือ ความ
ครอบคลมุของประกันสขุภาพและอตัราการใช้บริการเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ที่พบมีการใช้เพื่อประเมิน
ความเทา่เทียมในการเข้าถึงบริการสขุภาพคือ ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้ รับบริการ ตอ่คณุภาพการ
บริการ หรือตอ่การปฏิบตัิจากบคุลากรในสถานบริการ 
 บริการท่ีมีโดยรอบชมุชนเมืองรอบ รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร ซึง่พิจารณาจากความเหมาะสม
ของสดัส่วนของการมีอยู่ของสถานบริการ ต่อจ านวนของผู้ที่ต้องการรับบริการ ตลอดจนความสามารถ
ของสถานบริการในการจดับริการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยผลการวิจยัแสดงการเข้าถึง
แหลง่บริการสขุภาพ รพ.สริินธร พิจารณาการเข้าถึงทางกายภาพ จากความเหมาะสมทางด้านภมูิศาสตร์
ของสถานบริการว่าเอือ้ต่อการใช้บริการหรือไม่โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบคือ (1) ระยะทางจาก
บ้านถึงสถานบริการ (2) ระยะเวลาในการเดินทาง (3) วิธีการเดินทางที่สะดวก ความเพียงพอ เป็นการ
พิจารณาความสามารถของสถานบริการในการจัดบริการที่อ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้มาใช้
บริการ ประเมินจากความไว้วางใจและเช่ือมัน่ของประชาชนต่อความสามารถของสถานบริการ ความพงึ
พอใจตอ่ลกัษณะการจดับริการ ดงัแสดงในตารางที่ 1 ข้อมลูการมารับบริการสภูาพ ณ รพ.สริินธร 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูการมารับบริการสภูาพ ณ รพ.สริินธร 
ล าดับ 

ที่ 

เพศ อายุ 

(ปี) 

ผู้ร่วมเดินทาง

มา

โรงพยาบาล 

ลักษณะที่

อยู่อาศัย

ปัจจุบัน 

เส้นทางมา  

รพ.สิรินธร 

พาหนะเดินทาง/

ระยะทางมารพ. 

ขัน้ตอนการ

เดินทางกลับ

บ้านหลังรับ

บริการ รพ. 

บริการที่ต้องการ

ขณะเดินทางไป-

กลับบ้านและ รพ. 

1.  
 

ชาย 64 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 

บ้าน
ลกูหลาน 

ลาดกระบงัซอย 1 
(ปากซอย
โรงพยาบาล) 
 

เดินทางโดยรถ
สว่นตวั 
ระยะทางไมเ่กิน 1 
กิโลเมตร 

รถสว่นตวั  
 

ต้องการให้แจ้งเตือน
เวลาตรวจขณะ
เดินทาง 

2.  
 

ชาย 81 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 

บ้าน
ตนเอง 

สขุาภบิาล 2 (ป่า
กลางกรุง) 

เดินทางโดยรถ
สว่นตวั 
ระยะทางจาก
บ้าน-โรงพยาบาล 
3 กม. 

1.นดัลกูมา
รับที่ รพ.ด้วย
รถสว่นตวั 
 

การบอกเส้นทางที่
เดินทาง ไป-กลบั 
รพ. ในวนันดัที่
สะดวก 

3.  หญิง 65 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 
 

บ้าน
ลกูหลาน 

หมูบ้่านเอโทล มลั
ดีฟส์ปาล์ม 
คูข่นานกาญจนา
ภิเษก 

ลกูชายมาสง่ รถ
สว่นตวั 

คณุป้าเรียก
แท็กซี่ ที่ทาง
โรงพยาบาล
เรียกให้ 
 

การเดินทางสะดวก
ดี เพราะบ้านใกล้
โรงพยาบาล แต่
ต้องการให้มีการ
เตือนเร่ืองเวลานดั
ตา่งๆ 

4.  ชาย 80 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 
 

บ้าน
ลกูหลาน 

ซอย สขุมุวิท 101 
 

ลกูชายพามา
โรงพยาบาล รถ
สว่นตวั 

กลบักบัลกู
ชาย 
 

สะดวก มีรถสว่นตวั 
แตต้่องการ
ทางเลือกเส้นทางที่
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 รถไมต่ิด นัง่รถนาน
ไมไ่ด้ 

5. 
 

หญิง 73 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 
 

บ้าน
ลกูหลาน 

ถนนร่มเกล้าซอย 
54 

ลกูสาวเอารถมา
รับ 
รถสว่นตวั 
 

1. ลกูสาวมา
รับกลบั 
2. บางครัง้ก็
ขึน้รถสอง
แถว 
 

1. ขากลบัรถติด 
2. คณุยายเคยตกรถ
สองแถว 
ต้องการข้อมลู
เส้นทางที่รถวิ่งไป-
กลบัสะดวก 

6. 
 

ชาย 64 เพ่ือน, คน
รู้จกัพามา 
รพ. 

อ่ืนๆ     
คอนโด
,อยูก่บั
ป้า 

อดุมสขุ ซอย56 
(คอนโด) 

เดินทางโดยรถ
สว่นตวั 
 

รถสว่นตวั 
(กลบักบัป้า) 
 

รถติด 45 นาที 
สว่นมากต้นเดือน
และปลายเดือน 
 

8.  
 

หญิง 
 

76 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 
 

บ้าน
ลกูหลาน 

ซอยรามค าแหง 
 

1. ขึน้รถประจ า
ทาง 
2. ตอ่แท็กซี่  63  
บาท 
 

1. กลบัโดย
รถประจ าทาง 
2. ตอ่แท็กซี่   

วนันดัคณุหมอรถไม่
คอ่ยติด เป็นวนั
ธรรมดา 
ต้องการทางเลือก
เส้นทางที่รถไปถึง
รพ. เร็วที่สดุ 

9 ชาย 80 มากบัญาติ 
ลกูหลาน 
 

บ้าน
ลกูหลาน 

ซอยคุ้มเกล้า  10 
 

ลกูชายพามา
โรงพยาบาล รถ
สว่นตวั 
 

กลบักบัลกู
ชาย 
 

สะดวก มีรถสว่นตวั 
แตต้่องการ
ทางเลือกเส้นทางที่
รถไมต่ิด นัง่รถนาน
ไมไ่ด้ 

 
 จากตารางแสดงข้อมูลการมารับบริการสภูาพ ณ รพ.สิรินธร การให้บริการสาธารณะอื่นๆ ให้
ครอบคลุมการใช้งานของคนพิการทุกประเภทและครอบคลุมสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ผู้ สูงวัย
สามารถใช้ร่วมกบัคนทัว่ไปในสงัคมได้ จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัผู้สงูวยัทกุฝ่ายและ
ทุกระดับควรเร่งด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสงัคมสามารถใช้
ร่วมกนัได้ 
  
ตารางที่ 2 แสดงข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ให้บริการแทกซี่ส าหรับผู้สงูวยั  

ล าดับที่ ปัญหา-อุปสรรค ภาพประกอบ 
1. จ านวนผู้สงูอายโุทรนดัมากขึน้ ไปรับ-สง่ไมท่นั

ตามนดั 
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2. อปุกรณ์ผู้สงูอายหุลากหลาย บางครัง้ใสร่ถไม่
สะดวก 

 
 
 
 

 
3. บางเส้นทางรถติดแบบไมค่าดหมาย ผู้สงูอายุ

อาจทรมานอยูใ่นรถนานเกินไป 
 

4. บางครัง้การบอกต าแหนง่ไปรับผู้สงูอายไุม่
ชดัเจน หรือสือ่สารไมต่รงกนั ท าให้การเดินทาง

ลา่ช้า  

 
 
 
 

 
5.  สภาพถนนขรุขระแบบท่ีไมท่ราบลว่งหน้า อาจ

ท าให้อปุกรณ์ผู้สงูอายเุสยีหาย เป็นอนัตรายได้ 
 
 
 

 
 

 
 จากตารางแสดงข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ ให้บริการแทกซี่ส าหรับผู้สงูวยัเพื่อประกอบหลกัในการ
ออกแบบต่างๆ ในการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในภาคขนสง่ส าหรับคนพิการและผู้สงูวยั 
เพื่อให้สามารถออกแบบและปรับปรุงโครงขา่ยระบบขนสง่สาธารณะส าหรับผู้สงูวยั 
 
สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ใน
ชุมชนเมืองรอบ รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร เพื่อการพฒันาตามทิศทางการพฒันา โครงสร้างพืน้ฐานใน
ชมุชนดงันี ้
 1. วิเคราะห์กิจกรรมสขุภาพสงัคมสงูวยั กบัรูปแบบการเดินทางในชมุชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ตามการเปลีย่นพฤติกรรมการเดินทางจากการใช้พาหนะสว่นบคุคลไปสูก่ารใช้ระบบขนสง่มวลชนและการ
ขนส่งทางราง วิกฤตพลงังานที่สง่ผลให้พลงังานมีราคาสงูขึน้มาก รวมทัง้การเกิดสภาวะโลกร้อน ท าให้
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากใช้พาหนะส่วนบุคคลไปสู่การใช้ระบบขนส่ง
มวลชนและการขนส่งทางรางมากขึน้ เพื่อให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
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มลภาวะ ทิศทางการพฒันาจึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบขนส่งมวลชนและการขนส่งทางราง รวมทัง้ สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการเดินทางและการขนสง่สินค้า
ไปสูก่ารเดินทางด้วยระบบสาธารณะและการขนสง่ในหลายรูปแบบ  
 2. วิเคราะห์ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการเดินทางรับบริการสขุภาพส าหรับผู้สงูวยัในชมุชนเมืองรอบ 
รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบักฎระเบียบและการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน ประเทศ
ไทยยงัขาดกฎ ระเบียบ ที่เข้มแข็งในการบริหารจดัการและก ากบัดแูลกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้ยงั
ขาดการปราบปรามคอร์รัปชันที่มีความเข้มแข็งจึงจ าเป็นต้องสนบัสนุน ให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องและการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี
และ มีการก ากบัดแูลการให้บริการ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบงัคบัเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ที่สอด
รับกับเง่ือนไข กฎกติกาการค้าและการลงทุนที่ก าหนดโดยการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่ อให้การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานสามารถขยายการให้บริการไปยงักลุ่มอนุภูมิภาค รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถการ
แขง่ขนัของภาคการผลติและบริการ 
 3. สรุปรายงานสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ ใน
ชมุชนเมืองรอบ รพ.สริินธร กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยีอยา่งเป็น
ระบบที่ผ่านมาประเทศไทยขาดการส่งเสริมการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้ต้องพึ่งพาการ
น าเข้าวสัดุอปุกรณ์เทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสงู ทิศทางการพฒันาในระยะต่อไปจะส่งเสริม
สนบัสนุนให้มีการศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีเพื่อให้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในระยะต่อไปมีความ
ทนัสมยัและเป็น มิตรตอ่ สิง่แวดล้อม โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สือ่สารท่ีน าระบบโครงขา่ยสื่อสารโทรคมนาคม ไร้สายมาให้บริการครอบคลมุทกุภมูิภาคทัว่ประเทศมาใช้ 
เพื่อสนบัสนุนการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนวตักรรมที่ทนัสมยัให้กับภาคการ
ผลิตและบริการ รวมทัง้เพื่อลดการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ ประเทศมี
ดลุการคลงัที่ดีขึน้ บทสรุปในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเอือ้ตอ่ความเป็นอยูท่ี่ดี และประโยชน์สขุของ
สงัคม ตามนโยบาย และแผนพฒันาที่ปรับเปลี่ยนโดยมูลเหตุจากปัจจัยภายใน และนอกประเทศ อาทิ 
วิกฤติเศรษฐกิจ ภยัพิบตัิ และตระหนกัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกนั
ยังจ าเป็นต่อการบ ารุงรักษา หรือขยายขีดความสามารถโครงสร้างพืน้ฐานเดิม ให้ใช้งานได้ และเกิด
ประโยชน์สงูสดุ โครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต ต้องมุง่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยัง่ยืน 
 การศกึษาสถานการณ์สขุภาพสงัคมสงูวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสขุภาพ คือการให้
ความส าคญักบัโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภท สาธารณปูโภค สาธารณปูการ เพื่อให้ประชา
ชนได้รับความสะดวกสบายพร้อมทัง้แก้ปัญหาตา่ง ๆ โดยมีแนวทางในการด าเนินการอยา่งเหมาะสมและ
ยัง่ยืนตอ่ไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
 
รศรินทร์ เกรย์ , 2556. การดแูลผุ้สงูอาย ุ: ความสขุและความเครียด , นครปฐม : สถาบนัวิจยัประชากร

และสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล. 
กลัยา ไทยวงษ์, เนาวรัตน์ ค าสามารถ และ สมคิด ผลนิล. 2552. ประชากรวยักลางคน : การเตรียมความ

พร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสงัคมผู้สูงวัยใน 10-20 ปี ข้างหน้า. กรุงเทพฯ : สถาบัน
ทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2558. ตะวันออก-ตะวันตก -- ใครสร้างโลกสมัยใหม่, ปทุมธานี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัรังสติ.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

913 

เกษณีย์ ช้างทองค า, 2555. รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ประจ าทอ้งถ่ินที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตชมุชนกรณีศึกษา
จังหวดัอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ (สถ. ม.(สถาปัตยกรรมภายใน)) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั. 

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , 2555. เทคนิคการวิเคราะห์ส าหรับการวางแผนภาคและเมือง , กรุงเทพฯ : ภาค
วิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

สปุราณี ศรีฉัตราภิมุข, 2559. กรอบแนวทางในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ การพฒันาคณุภาพชีวิตและ
การเรียนรู้ ของคนพิการในยคุหลอมรวมเทคโนโลยี, กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ.  

มนสัวี แสงวิเชียรกิจ. 2556. Balance your mind เพือ่สูงวยัอย่างมีความสขุ.  
มนสัสทิธ์ิ โชคสนุทรนิธิ. 2559. "จบัตลาดผูสู้งวยั" เข้าถึงใจไดไ้ม่ยาก. ตอน 1, ตอน 2. 2556. เกห์ล ญาน, 

เมืองของผู้คน, กรุงเทพฯ : ลายเส้น. 
พสัตราภรณ์ ทิพยโสธร, 2551. การบรูณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม 

การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภณัฑ์อาคารเรียนเพื่อสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตครุศาสตร์
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายงานการวิจยั , 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั. 

ดวงพร ค านูณวัฒน์, 2559. วัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ , นครปฐม : 
สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล.  

อภิญญา อินทรรัตน์. 2557. ความฉลาดทางสขุภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ Health literacy of 
Health Professionals. วารสารพยาบาลทหารบก.ปีที่15 ฉบบัท่ี 3.  

 

http://161.246.37.11/search~S0*eng?/a%7b705%7d%7b697%7d%7b721%7d%7b714%7d%7b714%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b696%7d%7b724%7d%7b748%7d+%7b738%7d%7b682%7d%7b676%7d%7b714%7d%7b728%7d%7b697%7d%7b695%7d%7b707%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b696%7d%7b724%7d/a|c1b9d1cacad4b7b8d4ec+aae2a4cad8b9b7c3b9d4b8d4/-3,-1,0,B/browse


การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

914 

กระบวนการการส่ือสารและการรับรู้เพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ธุรกจิสถานบริการออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก  

Communication Process and Recognition for Customer Relationship Management Gym 
Business in the Mueang District of Phitsanulok Province 

 

กิตติพา ธนะชัย1* และ พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์1 
Kittipa Thanachai1*and Pnomsit Sonparjuk1 

 

1คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณโุลก 
1Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Phitsanulok 

*Corresponding author: kittipa_@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง กระบวนการการสื่อสารและการรับรู้เพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
ธุรกิจสถานบริการออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
กระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในมมุมอง
ของผู้ประกอบการ การศกึษานีใ้ช้การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ จ านวน 8 ราย ผู้วิจยั
ใช้การตรวจสอบโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี Theoretical Triangulation เพื่อหา
ความน่าเช่ือถือและความถกูต้องของการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัท าการวิจยัแบบ
สมัภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนือ้หาเพื่อจดัหมวดหมู่ของข้อมลูตามประเด็นศึกษา สรุปและตีความโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ผลการศึกษา พบว่า สว่นใหญ่ผู้ประกอบการเห็นวา่การ
ออกก าลงักายได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสงัคมเมือง จึงใช้กระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพื่อดงึดดูใจผู้ใช้บริการ เช่น การสะสมแต้ม สทิธิพิเศษวนัเกิด กิจกรรมของรางวลั 
โปรโมชัน่ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ซึง่เป็นการรักษาความสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 
ค าส าคัญ : กระบวนการการสื่อสาร, การบริหารความสมัพนัธ์, ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักาย 
 

Abstract 
 This research demonstrates the communication process and the recognition for 
customer relationship management of gym business in the Muang District of Phitsanulok 
province. The objective of this research is to study the communication process within the gym 
services industry according to the views of the owners. This study uses a research delivering 
qualitative research by means of primary research such as interviewing 8  people in town. The 
research used the examination through theoretical triangulation to find the reliability and validity 
of qualitative analysis. The data analysis used via interviewing content analysis to classify the 
data according to the study characteristics, summarizing by using the thematic analysis. The 
results illustrates that most entrepreneurs thinks that exercising in gym is a very popular activity 
in the city. Hence you can use the process of communication between the customer and its 
management in order to attract users to the service, accumulating points, birthday privilege, 
prize activity, promotion for members, which is to maintain ongoing relationships in the long term. 
Keywords: communication process, customer relationship management, fitness service business 
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บทน า 
 การออกก าลงักายและการเลน่กีฬามีประโยชน์ตอ่สขุภาพหลายประการ เช่น ช่วยท าให้ร่างกาย
แข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยคลายเครียด ท าให้ร่างกายกระปรีก้ระเปร่า นอนหลบัสบาย แต่ใน
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึน้ เด็กและผู้ สูงอายุใช้เวลาว่างในการใช้โทรศัพ ท์
สมาร์ทโฟนและดโูทรทศัน์เป็นระยะเวลานาน ซึง่เป็นปัญหาที่คกุคามเป็นโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังที่ก าลงัเป็นภยั
เงียบได้ขยายตวัรุนแรงมากขึน้ จึงมีการรณรงค์สง่เสริมกิจกรรมในการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพและท า
ให้มีสขุภาพท่ีดี 
 เนื่องจากมีการตื่นตวัเร่ืองการรักษาสขุภาพท าให้สถานบริการออกก าลงักายเพิ่มมากขึน้สง่ผล
ให้ผู้บริโภคมีทางเลอืกในการตดัสนิใจที่จะใช้บริการท าให้เกิดการแขง่ขนัทางด้านการตลาด ผู้ด าเนินธุรกิจ
จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้กลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะดึงดดูใจผู้บริโภค โดยเฉพาะการรักษา
ลกูค้าเก่า และหาลกูค้าใหม่เพิ่ม เพื่อสร้างความแตกต่างให้ชดัเจนในธุรกิจฟิตเนสจ าเป็นต้องใช้ยทุธวิธี
ทางการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ดงันัน้การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าจึงเป็นอีกหนึง่วิธีการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัเพราะช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้แล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความประทบัใจแก่ลกูค้า และอาจท าให้ลกูค้ากลบัมาใช้บริการใหมจ่นกลายเป็นความสมัพนัธ์
ระยะยาวกับองค์กรในที่สดุ นอกจากนีก้ารสื่อสารยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารความสมัพันธ์กับ
ลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกบัลกูค้าอย่างมีทิศทางมากขึน้ ผู้วิจยัได้ศึกษาการวิจยัอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ในครัง้นี ้เนื่องจากจังหวดัพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคภาคเหนือ
ตอนล่าง มีสถานศึกษาจ านวนมากทุกระดบัตัง้แต่อนุบาลจนถึงระดบัมหาวิทยาลยัระดบัอุดมศึกษามี
จ านวน 11 สถาบนั เช่น มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม สว่นระดบัอาชีวศกึษามี
จ านวน 8 สถาบนั ท าให้จ านวนนิสิตและนกัศึกษาเข้ามาอาศยัอยู่ในจงัหวดัพิษณโุลกจ านวนมาก อีกทัง้
จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณโุลกมีจ านวน 283,419 คน (ที่ท าการปกครองจงัหวดัพิษณโุลก
,2557)และเป็นอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ที่มีธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายหลายสถานที่มากกวา่
อ าเภอรอบนอกหรือจังหวดัใกล้เคียงจากที่ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ที่ส ารวจ จึงเป็นโอกาสดีส าหรับการลงทุนใน
ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายเพราะการออกก าลงักายเพื่อหุ่นท่ีสวยสขุภาพดีจึงเป็นกระแสท าให้คนที่
อยากหุ่นดีมีความต้องการออกก าลงักายตามสถานบริการออกก าลงักายเพราะมีโปรแกรมการออกก าลงั
กายแบบต่าง ๆ เฉพาะสว่นในร่างกายซึ่งสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างตรงจุดมากกวา่ต้อง
ไปออกก าลงักายเองในสวนสาธารณะเพราะเห็นผลช้ากวา่ ประกอบกบัคนในเมืองมีวิถีชีวิตในแตล่ะวนัมี
ความเร่งรีบ ท าให้ไม่มีเวลาและสถานที่ในการไปออกก าลงักาย แต่ในขณะเดียวกันการเปิดให้บริการ
สถานบริการออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ก็ยงัต้องพบกบัจดุอ่อนในเร่ืองของลกูค้า
สว่นใหญ่อยากได้อปุกรณ์ที่หลากหลายครบครัน ซึ่งต้องลงทนุสงูทัง้ค่าอปุกรณ์และค่าเช่าพืน้ที่และการ
แข่งขันที่สูงมีการระเบิดสงครามราคาแบบลดต ่าลงเร่ือย ๆ จากประสบการณ์ของผู้ วิจัยเคยไปสถาน
บริการออกก าลงักายส่วนใหญ่ไม่ชอบสถานบริการออกก าลงักายที่คนแน่นจนต้องรอใช้อุปกรณ์ต่อกนั  
ข้อเสยีคือต้องรับลกูค้าเพียงจ านวนจ ากดัได้ประมาณหนึง่เทา่นัน้  ท าให้คนเร่ิมมีคนหนีไปใช้บริการสถาน
บริการออกก าลงักายอื่นเพราะมีหลายสถานที่ท่ีมีคณุภาพเดียวกนัให้เลอืก การเปลีย่นใจไปใช้บริการของ
ธุรกิจสถานที่อื่นๆ ท่ีเกิดจากการทดลองใช้บริการของธุรกิจใหม่ๆ นัน้ สามารถใช้กระบวนการทางด้าน
ยุทธวิธีทางการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้า (Customer Relationship Management : CRM)คือ การ
สร้างและรักษาความสมัพนัธ์อย่างตอ่เนื่องในระยะเวลายาวนานกบักลุม่ลกูค้า เพื่อเป็นการดึงลกูค้าเก่า
กลบัมาใช้บริการอีกครัง้หนึง่ได้ง่ายกวา่การที่ลกูค้าเปลีย่นไปใช้บริการที่อื่น เพราะความเสือ่มเสยีช่ือเสียง
ของธุรกิจ หรือขาดความเช่ือมัน่ในการมาใช้บริการที่ยากต่อการแก้ไข และดึงลกูค้าเก่ากลบัมาใช้บริการ
ใหม่อีกครัง้หนึ่ง ดงันัน้ธุรกิจต่างๆ ต้องพยายามสร้างและรักษาช่ือเสียงของตนเองไว้ให้ดี จึงจะสามารถ
ดงึดดูลกูค้าเก่ากลบัมาใช้บริการได้ 
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 จากเหตผุลข้างต้น ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา กระบวนการการสื่อสารและการรับ รู้เพื่อการบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก เพราะธุรกิจ
สถานบริการออกก าลงักายเป็นอีกธุรกิจในจงัหวดัพิษณโุลกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจากการที่ผู้วิจยัลง
พืน้ท่ีส ารวจวา่ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักาย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าธุรกิจสถานบริการออก
ก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในมมุมองของผู้ประกอบการ 
 
วิธีการศึกษา 
 การด า เนินการวิจัยครั ง้นี  ้ เ ป็นการวิจัยเ ชิงคุณภาพ(Qualitative research)เพื่อศึกษา
กระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้าธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในมมุมองของผู้ประกอบการ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัคือ เจ้าของธุรกิจ เพื่อทราบถึงการบริหารลกูสมัพนัธ์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยด าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัเชิงคณุภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมลูด้านภาคสนาม 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
วิเคราะห์เนือ้หาเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นศึกษา สรุปและตีความโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แก่นสาระ(Thematic Analysis) 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง กระบวนการการสื่อสารและการรับรู้เพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้าธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก สามารถสรุปผลการศกึษาได้
ดงันี ้
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพันธ์กับลูกค้าธุรกิจ
สถานบริการออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในมมุมองของผู้ประกอบการมีประเด็นที่
นา่สนใจที่ควรน ามาสรุปผล และอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี ้
 

ผู้ส่ง (Source) ข้อมูลข่าวสาร
(Message) 

ช่องทาง(Channel) ผู้รับ(Receiver) 

ผู้จดัการ ไดนามิค ฟิตเนส โปรโมชัน่ คลาสออก
ก าลงักายตา่ง ๆ 

Line  Facebook  โทรศพัท์ ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

ผู้จดัการP.a.fitnessเซ็น
เตอร์ 

ขา่วสารโปรโมชัน่
เก่ียวกบัสทิธิพิเศษ 
ลดแลกแจกแถม 
หรือของรางวลั 

สมนาคณุ การสะสม
แต้ม 

Line,Facebook, IGหรือ
ทางอีเมล ์

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 
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ผู้จดัการ Fitness N-PRO  ขา่วสารโปรโมชัน่ 
ลดแลกแจกแถม 
การสะสมแต้มและ
คลาสออกก าลงักาย

ใหม่ๆ  

เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล 
(E-mail) Line, Facebook 

โทรศพัท์ 

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

เจ้าของ เอบยีิมฟิตเนส โปรโมชัน่ คอร์สออก
ก าลงักาย สว่นลด 

Facebook,Line email 
และโทรศพัท์ 

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

เจ้าของ ฟิตเนสนมัเบอร์ 9  สทิธิพิเศษให้กบั
เดือนเกิดจดั

โปรโมชัน่สว่นลด
ตา่ง ๆคอร์ส ออก

ก าลงักาย  

โทรศพัท์ email, 
LineFacebook,Twitter 
Youtube, Instagram 

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

ผู้จดัการ พษิณโุลก 
ยไูนเต็ด 

ขา่วการจดักิจกรรม
สะสมแต้ม และ

คลาสออกก าลงักาย
ใหม่ๆ  

Line, Facebook, 
Messenger และโทรศพัท์ 

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

ผู้จดัการ I-fitness  เพื่อแจ้งข้อมลู
ขา่วสารและคลาส
ใหม ่กิจกรรม และ
สว่นลดตา่งๆ 

Facebook, Line, 
YouTube, Blog หรือ 

Twitter 

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

เจ้าของ Fast Fit Gym  ขา่วสารโปรโมชัน่ 
ลดแลกแจกแถม 
การสะสมแต้ม และ
คลาสออกก าลงักาย

ใหม่ๆ  

Facebook, twitter, 
Google, Line, Email 

ลกูค้าที่เข้ามาใช้
บริการฟิตเนส 

  
 ผลการสมัภาษณ์เจ้าของธุรกิจ เพื่อทราบกระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ผลการศกึษาพบวา่ 
 จากการสมัภาษณ์เจ้าของธุรกิจถึงแรงบนัดาลใจในการท าธุรกิจสถานบริการออกก าลงักาย ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก กลุ่มที่ร้านอยู่ติดถนนสายหลกัและแหล่งชุมชนส่วนใหญ่รักสุขภาพ
อยากมีสขุภาพแข็งแรงอีกทัง้ยงัเห็นว่าการรักษาสขุภาพและการออกก าลงักายก าลงัได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในสงัคมเมืองมาก หนึ่งในรูปแบบการออกก าลงักายที่ก าลงัได้รับความนิยมคือการออกก าลงั
กายใน “ฟิตเนส” โดยกระแสความนิยมการออกก าลงักายยงัได้สร้างโอกาสทางธุรกิจการท่ีลกูค้าได้รับรู้ถงึ
ข้อมลูข่าวสารที่เจ้าของธุรกิจสง่ไปยงัลกูค้า เช่น กฎเกณฑ์ระเบียบข้อปฏิบตัิของธุรกิจสถานบริการออก
ก าลงักาย ข่าวสารโปรโมชัน่เก่ียวกบัสทิธิพิเศษ หรือของรางวลั สมนาคณุ การสะสมแต้ม และรับรู้ถึงการ
บริการท่ีดีจนลกูค้ายอมรับ ท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีตอ่ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักาย ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณโุลกสรุปผลได้ดงันี ้
 กระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
เป็นการศึกษากระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้าประกอบด้วย การติดตาม
ลกูค้า การมีความสมัพนัธ์กับลกูค้า การบริหารสื่อสารระหว่างกัน การเข้าใจความคาดหวงัจากลกูค้า
สามารถสรุปผลได้ดงันี ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

918 

ช่องทางในการสื่อสารเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  
 ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในจงัหวดัพิษณโุลก สว่นใหญ่จะใช้ช่องทางในการสือ่สารไปยงั
ลกูค้าด้วยการใช้ช่องทางที่ทนัสมยั โดยผ่านประสาทสมัผสัได้แก่ มองเห็น ได้ยิน ได้สมัผสั ซึ่งต้องอยู่ต่อ
หน้ากันแต่ถ้าอยู่ห่างไกลกันก็ต้องใช้สื่อประเภท โทรศพัท์ วิทยุท้องถ่ิน เคเบิล้ทีวีท้องถ่ิน หนงัสือพิมพ์
ท้องถ่ิน และ email Line Facebook YouTube ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio) ซึ่งมี
องค์ประกอบของการสือ่สารจากการศกึษาทฤษฏีของเบอร์โลน ามาใช้กบังานวิจยัเลม่นีก้ลา่ววา่ 
 S (Source) คือ เจ้าของกิจการ 
 M (Message) คือ ข้อมูลข่าวสารที่จะส่งไปยงัลกูค้า เช่น กฎเกณฑ์ระเบียบข้อปฏิบตัิในธุรกิจ
สถานบริการออกก าลงักาย และขา่วสารโปรโมชัน่เก่ียวกบัสทิธิพิเศษ หรือของรางวลั สมนาคณุ การสะสม
แต้ม  
 C (Channel) คือ ช่องทางการสือ่สาร ที่ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายใช้สือ่สารกบัลกูค้าด้วย
การมองเห็น ได้ยิน ได้สมัผสั ซึง่ต้องอยูต่อ่หน้ากนั  แตถ้่าอยูห่า่งไกลกนัก็ต้องใช้สือ่ (Media) เช่น โทรศพัท์  
วิทยุท้องถ่ิน เคเบิล้ทีวีท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และสื่อใหม่ email Line  Facebook Twitterและ 
YouTubeนอกจากนีธุ้รกิจสถานบริการออกก าลังกายในจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่เห็นว่า การจัด
โปรโมชัน่ลดราคาการสะสมแต้มสทิธิพิเศษวนัเกิด ควรมีอยา่งตอ่เนื่องเพื่อดงึดดูให้ลกูค้ากลบัมาใช้บริการ
ซ า้จนกลายเป็นลกูค้าประจ า เพราะเกิดความพงึพอใจจึงบอกตอ่ท าให้เราได้ลกูค้าเพิ่มขึน้ 
 R (Receiver) คือ ลกูค้าที่มาใช้บริการในธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง
พิษณโุลก ได้แก่ ลกูค้าสญัจร  ลกูค้าประจ า และลกูค้าที่เป็นสมาชิก 
 ปัจจัยที่มีผลทางการสื่อสาร 
 ปัจจัยภายในมีผลต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก จากการศึกษาแบบจ าลองการสื่อสารตาม
แนวคิดของเบอร์โล (Berlo1960, pp. 40-71) (ชยากร  สารีรัตน์, 2556) พบวา่ ผู้สง่ (Source) ต้องเป็นผู้ที่
มีทกัษะความช านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถใน "การเข้ารหสั" (encode) เนือ้หาข่าวสาร มี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมี
ความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนัน้ให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผู้ รับตลอดจน
พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัผู้ รับด้วยสถานบริการออกก าลงักาย ในจงัหวดัพิษณโุลก
เช่นกนั พนกังานให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้บริการลกูค้าได้เป็นอยา่งดีจึงจะท าให้
ธุรกิจไมร่าบร่ืนและเป็นท่ีนิยมจากลกูค้า 
 ปัจจัยภายนอกเช่น คู่แข่ง ลูกค้า เศรษฐกิจ มีผลต่อการรับรู้กระบวนการการสื่อสารเพื่อการ
บริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าปัจจุบนัคนหนัมาใสใ่จสขุภาพท าให้สถานออกก าลงักายเพิ่มมากขึน้สง่ผล
ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจที่จะใช้บริการ ท าให้เกิดการแข่งขนัทางด้านการตลาด ซึ่งมีปัจจยั
หลาย ๆ อยา่งที่ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้บริการกบัผู้ให้บริการเก่ียวกบัสถานท่ีออกก าลงักาย และในเร่ืองของ
รูปแบบการให้บริการ คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการหรือสถานท่ีให้บริการ  ผู้ด าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะดึงดดูใจผู้บริโภคด้วยการปรับปรุงรูปแบบของสถานที่ การ
เพิ่มเติมอปุกรณ์หรือกิจกรรมการออกก าลงักายให้มีความทนัสมยัมากขึน้ และพยายามน ากลยทุธ์ตา่ง ๆ 
มาใช้ในการดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะการรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม โดยการสร้างความ
ประทบัใจด้วยการบริการดี ใสใ่จ การจดักิจกรรม โปรโมชัน่ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก แบบรายเดือน รายปี 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแรงบนัดาลใจในการท าธุรกิจสถานบริการ
ออกก าลงักาย เนื่องจากให้ความส าคญัของสขุภาพที่ดีอีกทัง้ยงัเห็นว่าการรักษาสขุภาพและการออก
ก าลงักายก าลงัได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากในสงัคมเมืองมาก จึงเป็นหนึง่ในรูปแบบการออกก าลงักาย
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ที่ก าลงัได้รับความนิยมคือการออกก าลงักายใน “ฟิตเนส” โดยกระแสความนิยมการออกก าลงักายยงัได้
สร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ
กระบวนการการสื่อสารเพื่อการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเพื่อที่จะดึงดดูใจผู้ ใช้บริการเป็นอย่างมาก
เช่น การสะสมแต้มสทิธิพิเศษวนัเกิดกิจกรรมของรางวลัโปรโมชัน่ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเพื่อเป็นการรักษา
ความสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 
 จากการศึกษาในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ข้อค้นพบใหม่เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า แรงบนัดาลใจในการ
เร่ิมท าธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายเร่ิมจากรักตวัเองก่อน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ช่ืนทิพย์  อารี
สมาน (2545 : 53) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการเห็นคณุคา่ในตนเองวา่ มีความส าคญัตอ่บคุคลในการ
ด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ สามารถกระท าสิง่ตา่ง ๆ ได้อยา่งประสบผลส าเร็จ เนื่องจากมีความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตน สามารถเผชิญปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ มีความกระตือรือร้นเพื่อไปให้ถึง
จุดหมาย ยอมรับฟังค าพิพากษ์วิจารณ์ คุณลกัษณะดงักล่าวจะส่งผลให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตของ
ตนเองอย่างมีความสขุ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่สร้างปัญหาแก่ผู้อื่น และสงัคมจะเห็นได้ว่าการเห็น
คณุคา่ในตนเองนัน้มีความส าคญัจงึสมควรปลกูฝังความรู้สกึเหลา่นีใ้ห้เกิดขึน้ในเยาวชนของชาต ิในการที่
จะได้บุคลิกภาพของคนไทยยุคใหม่ ที่มีความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง และสามารถเผชิญปัญหา คิดได้อยา่งมีระบบ แก้ปัญหาและอปุสรรคได้เป็นอยา่งดีมีความรู้สึกที่ดี
ตอ่ตนเอง ซึง่จะสง่ผลตอ่บคุคลอื่นของสงัคมในทางที่ดีด้วยและสอดคล้องกบัแนวคิดของ กาญจนศรี  สงิห์
ภู่ (2555) ได้กลา่วไว้ว่าการออกก าลงักายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสขุภาพ เนื่องจากช่วยให้ระบบไหลเวียนของ
เลือดดีขึน้โดยท าให้เลือดไปเลีย้งส่วนต่าง ๆ ได้มากขึน้ ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตต ่า มีภูมิ
ต้านทานโรคดีขึน้ และป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน  โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม ช่วยในการควบคุม
น า้หนกัตวั ท าให้ทรงตวัดีขึน้ และท าให้เคลื่อนไหวคลอ่งแคลว่ขึน้ ช่วยให้ระบบขบัถ่ายท างานได้ดีขึน้และ
ยงัช่วยลดความเครียด และท าให้การนอนหลบัพกัผอ่นดีขึน้ 
 
ค าขอบคุณ 
 ส าหรับผู้ช่วยเหลือการศึกษาวิจัยในเร่ืองนีจ้นส าเร็จลลุ่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับการแนะน าให้
ค าปรึกษาจาก ผศ.ดร.พนมสทิธ์ิ สอนประจกัษ์ อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จึงใคร่
ขอขอบคณุเป็นอยา่งยิ่ง 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลี่ยม อนัดา
มนั และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสขุภาพของผู้สงูอายุในกลุ่มจังหวดัสามเหลี่ยม อนัดามนั 
กลุม่ตวัอย่างในการศึกษานีเ้ป็นผู้ที่มีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในจงัหวดัภเูก็ต พงังา และกระบี่ จ านวน 
429 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา  คา่ t-test 
(Independent sample t-test) ค่า F-test (One way ANOVA)  ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมสขุภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการปฏิบตัิพฤติกรรมด้านการดแูลอนามยัสว่นบคุคลมากที่สดุ รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการ
ป้องกันโรค และพฤติกรรมด้านการดูแลสขุภาพจิต ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์เป็นปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สงูอายุในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ศาสนา ลกัษณะที่พกั อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ ลกัษณะที่อยู่อาศยั สถานภาพใน
ครัวเรือน การเป็นสมาชิกชมรมผู้สงูอาย ุและบทบาทในชุมชน สง่ผลต่อพฤติกรรมด้านสขุภาพของผู้สงูอายุที่
ตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมสขุภาพ, ปัญหาการดแูลสขุภาพ, ผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลี่ยมอนัดามนั 
 

Abstract 
 The proposes of this paper were to study the health behavior of the elderly in the 
Andaman Triangle Provinces and to investigate the crucial health problems and obstacles faced 
by the elderly in the Andaman Triangle Provinces. The sample of this study was 429 people who 
were aged 60 and over and lived in Phuket, Phang-Nga, or Krabi. The research instrument was 
a questionnaire. The data was analyzed by using descriptive statistics, independent sample t-
tests and one-way ANOVAs (F-test). The study’s results indicating that health behavior of the 
respondents followed personal hygiene habits the most and, next, was the prevention of disease 
and mental health maintenance. The respondents believed that the factor of health organizations 
and healthcare providers was a problem and an obstacle at a moderate level. The results of the 
hypothesis testing showed that the demographics of the elderly, such as sex, age, highest level 
of education, religion, where they lived, family living condition, being a member of a senior 
citizen’s club, and role in the community, affected the health behavior of the elderly (p < 0.05). 
Keywords: health behavior, health care problems, elderly in the Andaman triangle provinces 
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บทน า  
 ประเทศไทยก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุโดยปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีประชากรสงูอายุคือ 60 ปี
ขึน้ไปจ านวน11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทัง้หมด 65.5 ล้านคน และคาดการณ์ว่าอีกไม่
เกิน 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสงัคมสงูอายอุย่างสมบรูณ์เมื่อมีสดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป
สงูขึน้ถึงร้อยละ 20 (กรมกิจการผู้สงูอาย,ุ 2561, น.3)โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุสง่ผล
กระทบด้านงบประมาณและการคลงัเมื่อจ านวนผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้ รายจ่ายด้านสวสัดิการสงัคมและ
สขุภาพเพื่อผู้สงูอายจุะเพิ่มมากขึน้ ปัญหาด้านสงัคม ผู้สงูอายถุกูทอดทิง้ให้อยูต่ามล าพงัหรือต้องรับภาระ
เลีย้งดบูตุรหลาน ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ไมม่ีรายได้จึงต้องพึ่งพาเป็นภาระทัง้ตอ่ตนเอง ครอบครัว สงัคม และ
ประเทศชาติ การขาดแคลนคนดแูล คนเข้าใจ และแรงทรัพย์ เป็นเหตใุห้ผู้สงูอายมุกัมีอาการซึมเศร้าได้
ง่าย ปัญหาด้านสุขภาพเกิดเนื่องจากเป็นวัยชรา เกิดภาวะสมรรถภาพถดถอยของก าลงักาย หรือไร้
สมรรถภาพ (Disability) รวมทัง้ภาระด้านค่ารักษาพยาบาลสงูกว่าช่วงวยัอื่น เป็นปัญหาสาธารณสขุใน
ระดบัชาติ ดงันัน้ถ้าไมต่ระหนกัถึงปัญหาของผู้สงูอาย ุและให้การดแูลอยา่งถกูต้อง ผู้สงูอายจุะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ของประเทศชาติในทกุ ๆ ด้านตอ่ไป 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2561) แนะน าแนวปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ10 ประการ เพื่อ
เสริมสร้างนิสยัและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทัง้ร่างกาย จิตใจ สร้างภูมิต้านทานโรคไม่ให้เจ็บป่วย โดย
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวยัปฏิบตัิได้ในชีวิตประจ าวนัขณะที่การดูแลสขุภาพผู้สงูอายเุพื่อให้มีสขุภาพที่
แข็งแรง มีอายยุืน ไมม่ีโรคภยัเบียดเบียน เป็นเปา้หมายที่ทกุฝ่ายต้องการ  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาถึงพฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลีย่ม
อนัดามนัประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา และกระบี่เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวดัที่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยว 
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีความหลากหลายเป็นสิ่งดงึดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก สร้างรายได้
มหาศาลสูป่ระเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากการทอ่งเที่ยวของกลุม่จงัหวดัสามเหลี่ยม
อนัดามนัรวมกันกว่า 560,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) หาก
สามารถบริหารจดัการบคุลากรได้อย่างมีคณุภาพ ประชาชนมีสขุภาพแข็งแรง ย่อมสง่ผลต่อการด าเนินงาน
ทางด้านการท่องเที่ยว นอกจากนัน้แล้วยงัช่วยในการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดประสิทธิภาพได้
อยา่งดีอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาการปฏิบตัิพฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลีย่มอนัดามนั  
 2. เพื่อศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการดแูลสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลีย่ม 
อนัดามนั 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจยัสว่นบคุคลทีแ่ตกตา่งกนัของผู้สงูอายสุง่ผลตอ่พฤติกรรมสขุภาพแตกตา่งกนั 
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจยัในครัง้นีป้ระชากรที่ศึกษาคือกลุม่ผู้สงูอายทุี่อาศยัอยู่ในจงัหวดัภเูก็ต พงังา และกระบี่ 
โดยมีอายตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คือกลุ่มผู้สงูอายทุี่อาศยัอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี่ ใช้
วิธีการสุม่แบบชัน้ภมูิตามจ านวนผู้ สงูอายใุนแต่ละจงัหวดั หลงัจากนัน้เลือกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความ
นา่จะเป็น คือก าหนดโควต้าในแตล่ะอ าเภอของจงัหวดั และเลอืกตวัอยา่งแบบบงัเอิญในการเก็บข้อมลู  
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การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยศึกษาข้อมูลการปฏิบตัิพฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูอายุ  
5 ด้าน ได้แก่  ด้านการรับประทานอาหาร  ด้านการออกก าลงักาย ด้านการดแูลอนามยัสว่นบคุคล  ด้าน
การป้องกันโรค และด้านการดูแลสุขภาพจิตและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สงูอาย ุ
 ผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี จ้ากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิ แบบสอบถามมี 3 สว่น ประกอบด้วย  
สว่นท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้สงูอาย ุมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 สว่นที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมสขุภาพที่ผู้สงูอายมุีการปฏิบตัิผู้วิจยัได้สร้างข้อค าถาม
จากกรอบแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมสขุภาพตามแนวทางสขุบญัญตัิแห่งชาติ10 ประการ ข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบัการแปลผลคะแนนในแบบสอบถามสว่นนี ้ผู้วิจยัก าหนดแบ่งระดบัการ
ปฏิบัติเป็น 3 ระดับ(ชัน้) ค านวณหาพิสยัของแต่ละระดับชัน้ได้เป็น 1.33จึงได้เกณฑ์การแปลผล คือ 
  คะแนนเฉลีย่   3.68 - 5.00 แสดงถึงการปฏิบตัิในระดบัมาก 
  คะแนนเฉลีย่   2.34 - 3.67 แสดงถึงการปฏิบตัิในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่   1.00 - 2.33 แสดงถึงการปฏิบตัิในระดบัน้อย 
 ส่วนที่ 3เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพของผู้สงูอายุ ที่ ผู้ วิจัย
สร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดของศศิพฒัน์ ยอดเพชรเล็ก (2552) สพุตัรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2556 : 
147-171) เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล และคณะ (2555: 32-33) ผู้ วิจัยได้สรุปออกมาเป็น 3 ด้าน 16 ข้อ
ค าถาม ประกอบด้วย  (1)ด้านปัจเจกบุคคล(2)ด้านครอบครัว และ (3)ด้านหน่วยงานหรือองค์กร
สาธารณสขุ/บคุลากรทางการแพทย์โดยลกัษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามด้วย
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวข้อง และด้านความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุม่
ประชากรจ านวน 30 คน ทดสอบความเช่ือมั่น ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามด้านพฤติกรรมสขุภาพเท่ากบั .737 ขณะที่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านปัญหาและ
อปุสรรคในการดแูลสขุภาพเทา่กบั .905 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (Independent sample t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA– F test)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3 ช่วงอาย ุ65-69 ปีมากที่สดุ ร้อยละ 
32.6 มีสถานภาพสมรสมากที่สดุ ร้อยละ 66.9 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากที่สดุ ร้อยละ 69.0 
นบัถือศาสนาพทุธมากที่สดุ ร้อยละ 70.9 สว่นใหญ่อาศยัอยู่ในจงัหวดักระบี่ ร้อยละ 37.1 อาศยัอยู่เขต
นอกเมืองมากที่สดุ ร้อยละ 80.2 ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบัคู่สมรสและบุตร ร้อยละ 32.9ไม่ได้ประกอบ
อาชีพมากที่สดุ ร้อยละ 31.5 สว่นใหญ่มีรายได้น้อยกว่า15,000 บาท ร้อยละ 27.3 มีสมาชิกในครอบครัว 
3 – 4 คน มากที่สดุ ร้อยละ 51.0 รายได้ของครอบครัวสว่นใหญ่ น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 27.3 มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มากที่สดุ ร้อยละ 53.6 ส่วนใหญ่อาศยับ้านตนเอง ร้อยละ  81.1 ส่วน
ใหญ่มีสถานะเป็นหวัหน้าครัวเรือน มากที่สดุ ร้อยละ 45.0 สว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกชมรมผู้สงูอาย ุร้อย
ละ 52.0 และไมม่ีบทบาทใดๆ ในชมุชน ร้อยละ 78.1 
 2. ผลการศกึษา พฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลีย่มอนัดามนั พบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมสขุภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการปฏิบตัิพฤติกรรม
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ด้านการดแูลอนามยัสว่นบคุคลมากที่สดุ (คา่เฉลีย่ 4.22) รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการปอ้งกนัโรค และ
พฤติกรรมด้านการดแูลสขุภาพจิต (คา่เฉลีย่ 4.06 และ 3.87 ตามล าดบั) ดงั Table 1 
 
Table 1 Mean and standard deviation of health behaviors 

พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ x  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

พฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ 3.80 0.66 มาก 
พฤติกรรมด้านการออกก าลงักาย 3.54 1.03 ปานกลาง 
พฤติกรรมด้านการดแูลอนามยัสว่นบคุคล 4.22 0.80 มาก 
พฤติกรรมด้านการปอ้งกนัโรค 4.06 0.79 มาก 
พฤติกรรมด้านการดแูลสขุภาพจิต 3.87 0.81 มาก 

พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในภาพรวม 3.90 0.58 มาก 
  
 3. ผลการศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการดแูลสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลี่ยม
อนัดามนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคด้านสขุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยมี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ มีปัญหาและ
อปุสรรคมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.68) รองลงมาคือด้านปัจเจกบคุคล และด้านครอบครัว(คา่เฉลี่ย 2.40 และ 
2.26 ตามล าดบั) ดงั Table 2 
 
Table2 Mean and standard deviation of health care problems and barriers of elderly in Andaman 
Triangle  

ปัญหาและอปุสรรคในการดแูลสขุภาพของผู้สงูอาย ุ x  S.D. ระดบัของปัญหา
และอปุสรรค 

ด้านปัจเจกบคุคล 2.40 1.01 น้อย 
ด้านครอบครัว 2.26 1.08 น้อย 
ด้านหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณสุข/บุคลากรทาง
การแพทย์ 2.68 0.96 ปานกลาง 

ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม 2.45 0.92 น้อย 
  
 4. การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกตา่งกนัของผู้สงูอายสุง่ผลตอ่พฤติกรรมสขุภาพ
แตกต่างกัน พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้สงูอายุส่งผลต่อพฤติกรรม
สขุภาพแตกต่างกนัโดยผู้สงูอายทุี่มีปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมด้านสขุภาพที่แตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ประกอบด้วย เพศอายรุะดบัการศึกษาศาสนาลกัษณะที่พกัอาชีพ
รายได้ความเพียงพอของรายได้ลกัษณะที่อยู่อาศยัสถานภาพในครัวเรือนการเป็นสมาชิกชมรมผู้สงูอาย ุ
และการมีบทบาทในชุมชนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกันขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย สถานภาพ จังหวดัที่อยู่  ภาวะการพกัอาศยั จ านวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ของ
ครอบครัวที่แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมสขุภาพแตกตา่งกนั อยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลงานวิจยัในหวัข้อเร่ือง “พฤติกรรมด้านสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่
จงัหวดัสามเหลีย่มอนัดามนั” พบประเด็นที่นา่สนใจควรน ามาอภิปรายผลดงันี ้
 1. ผู้ ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติพฤติกรรมด้านการดูแลอนามัยส่วนบุคคลมากที่สุด 
รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการป้องกนัโรค และพฤติกรรมด้านการดแูลสขุภาพจิต ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ
พฤติกรรม การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลเก่ียวกับสุขภาพทัง้ในด้านความรู้ เจตคติ และการ
ปฏิบตัิ ความสามารถในการแสดงออกเก่ียวกบัสขุภาพ ส่งผลต่อสขุภาพของผู้สงูอาย ุซึ่งสอดคล้องกบั 
สถาบนัเวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุ(2542 : 78 -109) ว่าการมีสขุภาพดีเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้
อย่างมีความสขุ ปฏิบตัิภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีสขุภาพดีจึงเป็นสิ่งส าคญัที่บคุคลทุก
เพศทุกวยัปรารถนา คนเราจึงต้องใส่ใจต่อการปฏิบตัิตนเองให้บรรลถุึงการมีสขุภาพดี มีกิจกรรมที่ควร
ปฏิบตัิเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มีสขุภาพดีมีอายยุืนยาว9 ประการเพื่อชีวีสดใสวยัสงูอาย ุได้แก่1) 
อาบน า้ทกุวนั แปรงฟันสะอาดอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้2) กินอาหารสกุสะอาด วนัละ 3 มือ้ ให้ถือ 5 หมู่3) 
ออกก าลงักายสามครัง้ต่ออาทิตย์ ครัง้ละนิดไม่เกิน 30 นาที4) ดื่มน า้สกุสะอาด อย่าให้ขาดวนัละ 6-8 
แก้ว5) พกัผ่อนให้เพียงพอ วนัละ 6-8 ชัว่โมงปลอดโปร่ง แจ่มใส6) งดสิ่งเสพติด คบหาญาติมิตร ใกล้ชิด
ครอบครัว7) ดแูลบ้านเรือนของใช้ เสือ้ผ้า ให้สะอาดตา นา่ใช้8) ตรวจสขุภาพให้ถ้วนถ่ี ปีละครัง้ เป็นอยา่ง
น้อย9) ฝักใฝ่ในธรรมะ ประกอบกรรมดี อารีตอ่ทกุคน 
 2. ปัจจยัด้านหนว่ยงานหรือองค์กรสาธารณสขุ/บคุลากรทางการแพทย์ เป็นปัญหาและอปุสรรค
ตอ่สขุภาพของผู้สงูอายมุากที่สดุ รองลงมาคือด้านปัจเจกบคุคล และด้านครอบครัว เนื่องจากการดแูลเอา
ใจใส่ผู้สงูอายตุ้องใช้ความรู้ความเข้าใจ เพราะผู้สงูอายตุ้องการการดูแลที่ดีและถูกต้อง จึงจะส่งผลต่อ
สขุภาพท่ีดีของผู้สงูอายใุนอนาคต ซึ่งสอดคล้องกบั ศศิพฒัน์ ยอดเพชร และคณะ (2552 : 16-22) วา่เครือ
ญาติมีบทบาทในการดแูลผู้สงูอายมุากที่สดุ แม้วา่จะปฏิบตัิตอ่ผู้สงูอายดุ้วยความรัก ความหวงัดีและเต็ม
ใจ แต่มีอปุสรรคในการดแูลผู้สงูอาย ุคือขาดแคลนผู้ดแูล ผู้ดแูลขาดความรู้ และขาดคณุภาพในการดแูล 
ขณะที่พยาบาลที่มาดูแลที่บ้าน และอาสาสมคัรในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสนบัสนุนการดูแลผู้สงูอายุเช่น 
อสม อผสไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการ พยาบาลมีภาระงานมากเกินความจ าเป็น  
 3. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ศาสนา รายได้ 
อาชีพ ลกัษณะที่อยูอ่าศยั และ บทบาทในชมุชน สง่ผลตอ่พฤติกรรมด้านสขุภาพท่ีแตกตา่งกนั สอดคล้อง
กบั สมรัตน์ ข ามา (2560) วา่ ระดบัการศกึษาของผู้สงูอายกุลุม่ ปวช.ขึน้ไป มีคณุภาพชีวิตที่ดีกวา่กลุม่ทีม่ี
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ - สถานภาพสมรส แสดงถึงการมีคู่ชีวิต จะมีความผกูพนัตอ่กนัอย่างลกึซึง้ระหวา่ง
คู่สมรส เมื่อคู่สมรสเจ็บป่วยจะมีคนดแูลช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อกนั – รายได้ ผู้ สงูอายุที่มีรายได้พอเพียง 
สามารถที่จะซือ้อาหารที่มีประโยชน์ในการด ารงสขุภาพทางกายให้แข็งแรง และตอบสนองความต้องการ 
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย–แหล่งของรายได้เป็นตวับ่งชีถ้ึงการเห็นคุณค่าในตนเองในเร่ืองการมี
อ านาจในการใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการและธ ารงไว้ซึ่งสขุภาพ – การเป็นสมาชิกชมรมผู้สงูอายเุป็น
ความสมัพนัธ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกบัสมาชิกในชมรม โดยพบว่าการเป็นสมาชิก
ของชมรมจะได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา “พฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลี่ยมอนัดามนั” ผู้วิจยั
ได้รับข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดการวางแผน
พฒันาบคุลากร สรุปได้ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิพฤติกรรมด้านการดแูลอนามยัส่วน
บคุคลมากที่สดุ รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการปอ้งกนัโรค และพฤติกรรมด้านการดแูลสขุภาพจิต 
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 ดังนัน้ผู้ สูงอายุควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่าง ๆ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ทานผกัผลไม้ งดอาหารรสจดั ออกก าลงักายอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที ดแูลรักษา
ความสะอาดในร่างกาย อาบน า้แปรงฟันอยา่งสม ่าเสมอ งดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และบหุร่ี ตรวจสขุภาพ
กบัแพทย์ พบปะพดูคยุกบัเพื่อน มีงานอดิเรก ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ เที่ยวพกัผอ่นกบัครอบครัว และ
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ กบัครอบครัว ซึง่จะสง่ผลตอ่สขุภาพท่ีดีของผู้สงูอายุ 
 2. จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านหนว่ยงานหรือองค์กรสาธารณสขุ/บคุลากรทางการแพทย์ มี
ปัญหาและอปุสรรคมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านปัจเจกบคุคล และด้านครอบครัว 
 ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีบริการสขุภาพทัง้ทางกายและจิตใจ
ส าหรับผู้สงูอายุทัง้ในด้านการป้องกัน การส่งเสริมสขุภาพ การวินิจฉัยโรคในระยะเร่ิมแรก การเตรียม
ความพร้อมในด้านบคุลากรทางการแพทย์และเคร่ืองมือทางการแพทย์  
 3. ผลการวิจัยครัง้นีท้ าให้ได้ข้อมูลที่เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นเก่ียวกับพฤติกรรมด้านสขุภาพของ
ผู้สงูอายใุนกลุม่จงัหวดัสามเหลีย่มอนัดามนั รวมทัง้ยงัเป็นผลท าให้เกิดแนวความคิดในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ผู้วิจยัจึงเห็นว่าควรมีศึกษาถึงการเข้าสูส่ิทธิประโยชน์ของผู้สงูอาย ุการรับรู้และการพึ่งพาเบีย้ยงัชีพและ
นโยบายของรัฐด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัผู้สงูอาย ุ
 
เอกสารอ้างอิง  
 
กรมกิจการผู้สงูอาย.ุ 2561. ข้อมลูสถิติจ านวนผู้สงูอายปุระเทศไทย ปี 2561 ด้วยระบบ POWER BI. 
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การวจิยัและการพฒันา, ปีที่ 8 ฉบบัท่ี 11 มกราคม-ธนัวาคม 2555, หน้า 20-42. 

ศศิพฒัน์ ยอดเพชรเลก็ และคณะ. 2552. ตวัแบบการดแูลผู้สงูอายทุี่ดีของครอบครัวและชมุชนในชนบท
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บทคดัย่อ 
 งานศกึษานีส้นใจศกึษาผลกระทบของปัญหาความไมส่อดคล้องทางการศกึษาที่มีตอ่คา่จ้างของ
แรงงานในตลาดแรงงานไทยทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลการส ารวจภาวะ  
การท างานของแรงงานไทย (LFS) พ.ศ. 2558 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ผลการศึกษาพบว่า  
(1) คา่จ้างเฉลีย่ของแรงงานท่ีท างานไมต่รงวฒุิ น้อยกวา่คา่จ้างเฉลีย่ในกลุม่แรงงานท่ีท างานตรงวฒุิ และ
ในกรณีของความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง ค่าจ้างเฉลี่ยของกลุ่ม Under-education น้อยกว่ากลุ่ม Over-
education และน้อยกวา่กลุม่ที่ท างานตรงตามระดบัการศกึษา (2) กลุม่แรงงานท่ีมีความไม่สอดคล้องทัง้
แนวดิ่งและแนวราบจะมีค่าจ้างเฉลี่ยที่ต ่ากว่ากลุม่ที่มีความสอดคล้องอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในกลุม่
อาชีพท่ีก าหนดทกัษะที่จ าเป็นต้องใช้ในงานในระดบัสงู (3) ความไมส่อดคล้องทางการศกึษาทัง้ในแนวดิ่ง
และแนวราบส่งผลทางลบต่อค่าจ้างแรงงานโดยรวมเมื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ  อย่างไรก็ตาม ผลต่อ
ค่าจ้างที่แสดงในงานศึกษานีเ้ป็นเพียงผลกระทบของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาต่อค่าจ้างของ
แรงงานท่ีมีสถานะเป็นลกูจ้างตามการส ารวจของ LFS เทา่นัน้ 
ค าส าคัญ: ความไมส่อดคล้องทางการศกึษา, อาชีพ, ตลาดแรงงานไทย 
 

Abstract 
 This study aimed to investigate the impact of both vertical and horizontal educational 
mismatched problems on wages in the Thai labor market. The analyses used a data set from the 
Labor Force Survey (LFS) in Thailand 2015, conducted by the National Statistical Office (NSO). 
The study found that (1) the average wage of workers whose work was not directly qualified was 
less than the average wage in the group of workers who worked at the right level. In the case of 
vertical mismatched, the average wage of under-education workers was less than over-education 
workers and less than the matched group. (2) The average wage of educational mismatched 
was much lower than the average wage of matched, especially in occupation groups (isco-2008) 
with the skills needed at a high level. (3) Educational mismatched negatively affected overall 
labor wages both vertically and horizontally when analyzed with econometrics. However, the 
effect on wage showed in this study was only the impact of educational mismatched on the wage 
of employees based on the LFS survey.  
Keywords: educational mismatch, occupation, Thai Labor market 
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บทน า  
 ความส าคญัของแรงงานในฐานะทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยการผลิต  หากแรงงานในภาคการผลิตของ
ประเทศมีทกัษะความรู้และศกัยภาพสงูจะสง่ผลให้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการผลติสงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่
การพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ (เสาวณีและกรวิทย์, 2556)  การก าหนดการพฒันาประเทศในอดีต
ที่ให้ความส าคญักบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึง่พิงปัจจยัการผลติที่มีราคาถกู พึง่พิงการลงทนุจาก
ภาคเอกชนและตา่งประเทศเป็นส าคญั  ภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 มีการปรับลดคา่เงินบาท เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอปุสงค์มวลรวมจากโครงสร้างที่เน้นการลงทนุในต่างประเทศเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพา
การสง่ออกเป็นส าคญั  การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในลกัษณะนี ้ท าให้ประเทศต้องเผชิญปัญหาสิง่แวดล้อมจากการ
ใช้ทรัพยากรอยา่งสิน้เปลอืงไปกบัการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม ตลอดจนการกดคา่จ้างแรงงานเพื่อพยายามรักษา
ต้นทนุการผลติ  ปัจจบุนัทิศทางการพฒันาประเทศจึงให้ความส าคญักบัการยกระดบัประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้
นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่น ด้วยเหตนุีท้ าให้ความต้องการทกัษะของแรงงานจึงต้องมีการเปลีย่นแปลง 
 การที่นายจ้างต้องเผชิญกับภาวะที่แรงงานมีทกัษะไม่ตรงกับที่ต้องการสะท้อนว่าในภาคการผลิตม ี
การใช้ประโยชน์จากทนุมนษุย์ที่ไมม่ีประสทิธิภาพ  ในหลายประเทศพยายามที่จะศกึษาที่มาและหาวิธีแก้ ปัญหา
ดงักลา่วทัง้ในรูปแบบของการให้แรงงานท างานเกินกว่าวฒุิการศึกษาที่ตวัแรงงานได้รับมาจากสถานศกึษา หรือ
การที่แรงงานบางกลุ่มต้องยอมท างานที่ต ่ากว่าวฒุิการศึกษาที่ส าเร็จมาเพื่อให้สามารถมีงานท าต่อไป เป็นต้น
ปัญหาความไม่สอดคล้องของทกัษะแรงงานกบัความต้องการของตลาดนี ้งานศึกษาของ Stoevska (2017) พบวา่ 
ในกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้วสว่นมากจะพบปัญหาความไม่สอดคล้องในลกัษณะที่แรงงานมีทกัษะสงูเกินกวา่ที่
จ าเป็นต้องใช้ในงาน (Over-qualified) สว่นในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันามกัจะพบปัญหาในลกัษณะที่แรงงานมี
ทกัษะต ่ากวา่ทกัษะที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน (Under-qualified)    
 อยา่งไรก็ตาม การที่แรงงานท างานไมเ่หมาะสมกบัศกัยภาพที่มีสง่ผลตอ่ต้นทนุทางเศรษฐกิจที่อาจจะ
เกิดขึน้ แม้วา่จะมีความมากน้อยแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล แตล้่วนสง่ผลเสยีตอ่ทกุภาคสว่น ในระดบับคุคล 
แรงงานอาจจะต้องเผชิญกบัคา่จ้างต ่ากวา่ที่ควรจะได้ซึ่งสง่ผลตอ่การมีความพึงพอใจในงานต ่าลง การมีต้นทนุ
ในการหางานท าและความเสีย่งในการถกูเลกิจ้างที่เพิ่มขึน้  ในระดบัองค์กร หนว่ยผลติต้องสญูเสยีประสทิธิภาพ
การผลิตไปจากผลิตภาพการผลิตที่จะได้รับจากแรงงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงใน
ระดับสังคมเศรษฐกิจโดยรวมในลักษณะของต้นทุนการศึกษาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์   
การวา่งงานอาจสงูขึน้ และการสญูเสยีรายได้จากภาษี (Lost Income Tax Revenues)  
 ในการศกึษาเก่ียวกบัปัญหาความไมส่อดคล้องของทกัษะแรงงานกบัความต้องการแรงงานของตลาดนี ้
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้พยายามศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวิธี 
ทีใ่ช้ในการวดัความไมส่อดคล้องในตลาดแรงงานในรูปแบบตา่งๆ ซึง่ในหลายๆ ประเทศ ได้หนัมาให้ความส าคญั
ที่จะศึกษาในประเด็นนีก้นัมากขึน้ ด้วยเหตผุลที่วา่ความส าเร็จในการจดัการอปุสงค์และอปุทานแรงงานจะเป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคลือ่นตลาดแรงงานเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มขึน้ของผลติภาพ
แรงงานและความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศที่เพิ่มขึน้  
 ส าหรับการศึกษาในประเทศไทย ความเป็นไปได้ที่จะพบความไม่สอดคล้องทางการศึกษาแนวดิ่งใน
กลุม่ Over-education จะต ่าสดุในคนที่เรียนระดบัปริญญาตรีสาขาสาธารณสขุ และคนที่เรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรืออาชีวะในสาขาวิทยาศาสตร์ (Senkrua, 2015) สว่นความไม่สอดคล้องในแนวราบพบในกลุม่ผู้ที่
จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แต่ท างานด้านสงัคมศาสตร์ มากกว่ากลุม่ที่จบการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์แต่
ท างานด้านวิทยาศาสตร์ (วิชชุลดา, 2560) นอกจากนีปั้ญหาความไม่สอดคล้องที่สง่ผลต่อผลลพัธ์ด้านรายได้
ของแรงงาน ซึ่งผลการศกึษาสว่นใหญ่พบวา่ความไม่สอดคล้องทางการศกึษามีผลทางลบตอ่คา่จ้างของแรงงาน 
(พิริยะและคณะ, 2559, ดวงจนัทร์, 2559 และวิชชลุดา, 2560) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความหลากหลายของกลุม่อาชีพ
ในตลาดแรงงาน การอยู่ในภาคการผลิตที่แตกต่างกนัย่อมมีผลต่อรายได้ที่แตกต่างกนั เนื่องจากการประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกันย่อมสะท้อนถึงความต้องการทกัษะของแรงงานที่แตกต่างกัน ดงันัน้ในงานศึกษานีจ้ึงได้
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ท าการศกึษาผลกระทบของความไมส่อดคล้องทางการศกึษาวา่มีผลตอ่คา่จ้างของแรงงานที่แตกตา่งกนัในแตล่ะ
กลุม่ของแรงงานอยา่งไร 
 การพยายามศึกษาและท าความความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหาความไม่สอดคล้องทางการศกึษา
ในตลาดแรงงานไทยที่ครอบคลมุในทกุมิติทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical / Horizontal mismatched) จะท า
ให้สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในลกัษณะต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่าจ้างที่
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของแรงงาน อันเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งของความแตกต่างกันของค่าจ้างใน
ตลาดแรงงานไทย เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถน าไปศึกษาตอ่ยอด หรือน าไป
ประกอบการวางแผนและเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาประเทศตอ่ไป 
 
วิธีการศึกษา  
 งานศึกษานีส้นใจศกึษาปัญหาความไมส่อดคล้องในตลาดแรงงานเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัความไม่สอดคล้อง
ทางการศกึษา ทัง้การที่ระดบัการศกึษาที่แรงงานส าเร็จมาหรือวฒุิการศกึษาของแรงงานไมส่อดคล้องกบังานที่
ท าอยู่ (ความไม่สอดคล้องทางการศกึษาในแนวดิ่ง) และการที่แรงงานต้องท างานที่ไม่ตรงกบัสาขาวิชาที่จบมา 
(ความไม่สอดคล้องทางการศกึษาในแนวราบ) รวมถึงการศกึษาผลกระทบของความไมส่อดคล้องทางการศกึษา
ตอ่ผลลพัธ์ของตลาดแรงงาน ซึง่งานศกึษานีน้ าแนวคิดของแบบจ าลอง Human Capital Earnings Function ของ 
Mincer (1974) ที่ปรับปรุงด้วยตวัแปรหุน่ (Mismatched Dummy Variables) ที่เป็นความไมส่อดคล้องทัง้ในแนวดิง่
และแนวราบเพื่อวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ประมาณค่าผลกระทบของความไม่สอดคล้องทาง
การศึกษาในลกัษณะตา่ง  ๆต่อค่าจ้างในแตล่ะกลุม่ของแรงงาน   งานศกึษานีน้ าข้อมลูการส ารวจภาวะการท างาน
ของแรงงานไทย (Labor Force Survey in Thailand: LFS) พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ 
(สสช.) มาเป็นข้อมลูหลกัในการวิเคราะห์เพื่อศกึษาปัญหาความไมส่อดคล้องทางการศกึษาในตลาดแรงงานไทย
ทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ  ตลอดจนผลกระทบของความไมส่อดคล้องตอ่รายได้ของแรงงานแตล่ะกลุม่ 

 นิยามของความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน (Educational Mismatched)  
 คือ การที่ทกัษะความรู้ความสามารถที่แรงงานมีไมส่อดคล้องตอ่การที่จะปฏิบตัิงานในต าแหนง่งานนัน้ๆ 
ให้ส าเร็จลลุว่ง ซึง่เป็นภาวะที่แรงงานมทีกัษะไมต่รงกบัที่ผู้ประกอบการต้องการ  โดยทัว่ไปถกูแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง (Vertical Mismatched) หมายถึง การที่แรงงานมีทกัษะหรือระดบัการศกึษา
ไม่ตรงกบัที่ผู้ประกอบการต้องการ จ าแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้(1) Over-education คือ การที่แรงงานมีระดบั
การศึกษาสงูกว่าระดบัการศกึษาที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพนัน้ๆ (2) Under-education คือ การที่แรงงาน
ต้องปฏิบตัิงานในต าแหน่งงานที่ต้องใช้ทกัษะความรู้ความสามารถสงูกว่าที่ตนมี หรือแรงงานมีระดบัการศึกษาที่
น้อยกวา่ระดบัการศกึษาที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพนัน้  ๆ สว่นความไม่สอดคล้องในแนวราบ (Horizontal 
Mismatched) หมายถึง การที่แรงงานส าเร็จการศกึษาในสาขาวิชาที่ไมส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
 การจัดการข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างจากข้อมูล LFS ที่ใช้ในการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไป อยู่ในสถานะก าลงั
ท างาน สามารถระบุระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จและระบุรหัสอาชีพได้ ซึ่งงานศึกษานีใ้ช้รหัสอาชีพตาม
มาตรฐาน ISCO-2008 ในระดบัหมวดย่อย (2 digits) วิเคราะห์ความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง และใช้รหสัอาชีพ
ตามมาตรฐาน ISCO-2008 ในระดบัหมู ่(3 digits) วิเคราะห์ความไม่สอดคล้องในแนวราบ โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่ง 
2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ส าหรับศึกษาความไม่สอดคล้องในแนวดิ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีอาย ุ15 ปีขึน้ไป มี
ข้อมลูระดบัการศึกษาสงูสดุที่ส าเร็จ สามารถระบรุหสัอาชีพในระดบัหมวดย่อยได้และต้องมีข้อมลูรายได้ด้วย ใน
กลุม่นีจ้ะมีจ านวน 50,629 ตวัอย่าง ทัง้นี ้ในการส ารวจของ LFS จะเก็บข้อมลูรายได้เฉพาะกลุม่ที่มีสถานะเป็นลกูจ้าง 
ได้แก่ ลกูจ้างรัฐบาล ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้างเอกชน และผู้ รับจ้างท างานหลายเจ้า  (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับ
ศึกษาความไม่สอดคล้องในแนวราบจะต้องเป็นผู้ที่มีอาย ุ15 ปีขึน้ไป สามารถระบรุหสัอาชีพในระดบัหมูไ่ด้ 
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และข้อมลูรายได้ รวมทัง้ต้องมีข้อมลูสาขาวิชาที่เรียนด้วย ในกลุม่นีจ้ึงต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาตัง้แต่ระดบัชัน้ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ไป ซึง่มีจ านวน 17,649 ตวัอยา่ง 
 การศึกษาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวดิ่ง (Vertical Mismatched) 
 งานศึกษานีใ้ช้แนวคิดการจดัประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification 
of Occupation: ISCO-2008) ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ในการก าหนดระดบัทกัษะที่ต้องการใน
แตล่ะอาชีพ (Skill Level by Occupation) โดยพิจารณาจากรหสัอาชีพตามหมวดยอ่ย (ISCO-2008 2 digits)  โดย
เทียบกบัระดบัทกัษะที่แรงงานได้รับจากการศกึษาในหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา(Skill Level by Education)  
ซึ่งถูกก าหนดขึน้จากแนวคิดการจัดระดับการศึกษาตามมาตรฐานการจัดประเภทการศึกษา (International 
Standard Classification of Education: ISCED-1997) ของ UNESCO ที่ สสช. ได้น ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลกัษณะการจดัการศึกษาของประเทศไทย เพื่อพิจารณาทกัษะของแรงงานว่ามีมากเกินกว่าหรือต ่ากว่าที่
ตลาดแรงงานต้องการ (Over/Under-education) 
 การศึกษาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในแนวราบ (Horizontal Mismatched) 
 งานศึกษานีใ้ช้วิธีการวดัตามหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม (Objective Measure) ซึ่งเป็นการพิจารณาใน
รายละเอียดของความสอดคล้องกันของสาขาวิชาที่จบมากับแต่ละสาขาอาชีพ โดยเปรียบเทียบว่าความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาจะมีความความสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็ น 
ในการประกอบอาชีพตา่งๆ มากน้อยเพียงใด จากการน าแนวคิดของมาตรฐานการจดัประเภทการศกึษา (ISCED-
1997) ของ UNESCO ที่จัดจ าแนกสาขาวิชาออกเป็น 8 กลุ่มวิชา อ้างอิงหลกัเกณฑ์สาขาการศึกษาที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพจากกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน  ประกอบกบัคูม่ือตวัอย่างอาชีพตามการจดั
ประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO-2008)  ซึ่งงานศึกษานี ้ได้พยายามจดักลุ่มสาขาวิชากับอาชีพ โดย
พิจารณาจากรหสัอาชีพตามหมู่ย่อย (ISCO-2008 3 digits) เพื่อให้ตวัอย่างอาชีพตามการจัดประเภทอาชีพมี
ความชดัเจนสามารถจดักลุม่กบัสาขาวิชาได้ละเอียดยิ่งขึน้ 
 แบบจ าลองที่ใช้ในงานศึกษาผลกระทบทางรายได้ของความไม่สอดคล้องทางการศึกษา 
 งานศึกษานีน้ าแนวคิดของแบบจ าลอง Human Capital Earnings Function ของ Mincer (1974) 
มาปรับปรุงด้วยตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) ที่เป็นความไม่สอดคล้องในลกัษณะต่างๆ (Mismatched) 
ได้แก่ ตวัแปรหุน่ความไมส่อดคล้องในแนวดิ่ง (Over-education และ Under-education) และตวัแปรหุ่น
ความไม่สอดคล้องในแนวราบ (Horizontal Mismatched) วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (Regression 
Analysis) เพื่อประมาณค่าผลกระทบของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในลกัษณะต่างๆ ต่อค่าจ้าง  
ในแตล่ะกลุม่ของแรงงาน ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยที่สดุ (Ordinary Least Squares: OLS)  แบบจ าลองทัว่ไป
ที่จะใช้ในการศกึษาเป็นดงันี ้

𝑙𝑛 𝑊𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1𝑀𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖 + 𝛼2𝑿𝑖 + 𝑢𝑖  

โดยที ่ 𝑊𝑖 คือ คา่จ้างที่ได้รับในแตล่ะเดือน (บาท) 
           𝑀𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖 คือ ตวัแปรหุน่ที่เป็นความไมส่อดคล้องในลกัษณะตา่งๆ ของแรงงาน i แตล่ะคน 
 𝑿𝑖 คือ  ตวัแปรควบคมุต่างๆ ที่เป็นคณุสมบตัิและข้อมลูภมูิหลงั ของแรงงาน i แต่ละคน 
เช่น เพศ อายุ อายุ2  จ านวนปีการศึกษา (yearsch) สถานภาพการสมรส การเป็นหวัหน้าครัวเรือน (HHhead) 
ประเภทของการเป็นลกูจ้าง  (wkstatus) กลุม่อาชีพ (isco1: กลุม่ที่ 1-9 ) จ านวนชัว่โมงการท างาน (workhrs) 
จงัหวดั (cwt)  
 𝑢𝑖 คือ  ตวัแปรสุม่คลาดเคลือ่น  
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ผลการศึกษา 
  แรงงานกลุ่มตวัอย่างที่ประสบปัญหาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ มี
คา่จ้างเฉลีย่ที่ต ่ากวา่แรงงานกลุม่ที่ไมพ่บปัญหาความไมส่อดคล้องทางการศกึษา กลา่วคือ ในกลุม่แรงงานทีพ่บ
ปัญหาความไมส่อดคล้องในแนวดิ่ง (Vertical Mismatched) พบว่า แรงงานกลุม่ Under-education มีค่าจ้างเฉลีย่
ต ่ากวา่กลุม่ Over-education และต ่ากวา่กลุม่ที่มีความสอดคล้องในแนวดิ่ง (Matched) ตามล าดบั  แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ผลการศกึษาที่แสดงในตารางที่ 1 เป็นเพียงการแสดงผลในเบือ้งต้นของคา่จ้างเฉลีย่ของแรงงานที่ยงัไมไ่ด้มีการน า
ตวัแปรควบคมุอื่น  ๆมาพิจารณา เช่น จ านวนปีการศกึษา กลุม่อาชีพ อาย ุเพศ จงัหวดัที่อาศยัอยู ่ฯลฯ ดงันัน้ ผลของ
ค่าจ้างเฉลี่ยของความไม่สอดคล้องทางการศึกษาที่แสดงอาจมีความคลมุเครือจากปัจจัยอื่นที่ยงัไม่ได้น ามา
พิจารณา  สว่นแรงงานที่ท างานไมต่รงกบัสาขาที่จบมา (Horizontal Mismatched) มีค่าจ้างเฉลีย่ต ่ากวา่แรงงาน
ที่ท างานตรงกบัสาขาที่จบมา (Matched)  และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบ
คา่จ้างเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ คา่จ้างเฉลีย่แตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  
 
Table 1 shows the average monthly wage of both vertical and horizontal educational mismatched. 

 Variables       N     Mean (Baht)   SD         Min     Max 
Vertical Mismatched     
Under-education 7,498 9,736.35 7368.611 250 100,000 
Matched 31,634 14,495.19 12559.66 200 300,000 
Over-education 11,497 10,645.98 6438.329 300 87,000 
Total 50,629 12,916.33 10965.37 200 300,000 
Horizontal mismatched 6,433 17,320.64 12498.77 1,280 300,000 
Matched 11,216 23,128.63 14621.59 1,500 300,000 
Total 17,649 21,011.64 14163.7 1,280 300,000 

  
 เมื่อพิจารณาผลของความไมส่อดคล้องทัง้สองกรณี โดยแยกพิจารณาตามกลุม่ของอาย ุ4 กลุม่ พบวา่ 
ในภาพรวมคา่จ้างจะเพิ่มขึน้ตามอาย ุและลดลงเมื่ออายมุากกวา่ 60 ปี สะท้อนวา่เมื่ออายเุพิ่มขึน้ ประสบการณ์
ในการท างานของแรงงานก็มีมากขึน้เช่นกนั  แม้ว่าในทุกกลุ่มอายุ แรงงานกลุ่มตวัอย่างที่ท างานตรงวฒุิจะมี
ค่าจ้างเฉลี่ยที่สงูกว่ากลุ่มแรงงานที่พบปัญหาความไม่สอดคล้องทัง้ 2 ประเภท  แต่จะเห็นว่าแรงงานที่ยงัเป็น
ก าลงัแรงงานและมีประสบการณ์ท างานที่สูง (กลุ่มอายุ 46-60 ปี) และท างานตรงวุฒิจะมีค่าจ้างเฉลี่ยที่สงู
มากกวา่กลุม่อายอุื่นๆ อยา่งเห็นได้ชดั ดงัในรูปภาพที่ 1 
 
 

   
 

 
Figure 1 shows the average monthly wage of both vertical and horizontal  
educational mismatched classified by age group  
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ผลของความไม่สอดคล้องทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ โดยแยกพิจารณาตามกลุ่มของอาชีพ พบว่า ปัญหาความไม่
สอดคล้องในแนวดิ่งกรณี Over-education กลุ่มอาชีพเสมียนมีสัดส่วนแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับ
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่าซึ่งเป็นระดบัการศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้ในงานมากที่สดุ (คิดเป็นร้อยละ 64.23 ของ
จ านวนแรงงานตวัอยา่งในกลุม่อาชีพนีท้ัง้หมด) รองลงมาคือกลุม่อาชีพผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ฐานซึง่แรงงานใน
กลุม่นีม้ีวฒุิการศกึษาสงูกวา่ระดบัประถมศกึษาหรือต ่ากวา่ (ร้อยละ 62.26) และกลุม่อาชีพพนกังานบริการและ
ผู้จ าหนา่ยสนิค้าซึง่แรงงานในกลุม่นีม้ีวฒุกิารศกึษาสงูกวา่ระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่ (ร้อยละ 18.01) ตามล าดบั  

ส่วนในกรณี Under-education กลุ่มอาชีพผู้จดัการ ข้าราชการระดบัอาวโุสมีสดัส่วนแรงงานที่มีวฒุิการศึกษาต ่า
กว่าระดบัอดุมศึกษา/อนปุริญญาหรือเทียบเท่ามากที่สดุ (ร้อยละ 54.21) รองลงมาคือกลุม่อาชีพผู้ปฏิบตัิงานที่มี
ฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้และประมงซึ่งแรงงานในกลุม่นีม้ีวฒุิการศึกษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 46.29) 
และกลุม่อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคซึง่แรงงานในกลุม่นีม้ีวฒุิการศกึษาต ่ากวา่ระดบัอนปุริญญา/ปวส. (ร้อยละ 31.31)  
สว่นในกรณีกลุม่อาชีพที่มีความสอดคล้องในแนวดิ่งมากที่สดุคือ กลุม่อาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ (ร้อยละ 91.50) กลุม่
อาชีพผู้ควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกอบ (ร้อยละ 76.33) และกลุ่มอาชีพเจ้าหน้าที่
เทคนิค (ร้อยละ 73.06) ตามล าดบั  
 กลุม่อาชีพทีม่ีสดัสว่นแรงงานที่ท างานไมต่รงกบัสาขาที่จบมามากที่สดุ ได้แก่ กลุม่อาชีพผู้ปฏิบตัิงานทีม่ี
ฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง (คิดเป็นร้อยละ 91.65) กลุ่มอาชีพช่างฝีมือและผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง 
(ร้อยละ 66.58) และกลุม่อาชีพผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรโรงงานและงานด้านการประกอบ (ร้อยละ 63.32) ทัง้นี ้ISCO-2008 
ได้ก าหนดระดบัทกัษะที่จ าเป็นของกลุม่อาชีพผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ฐานเป็นระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
โดยที่ในการส ารวจ LFS ระดบัการศึกษาที่จะมีข้อมลูสาขาวิชาจะต้องเป็นระดบัระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเทา่
ขึน้ไป ดงันัน้แรงงานตวัอยา่งในกลุม่อาชีพนีจ้ึงถือวา่ประสบปัญหาความไม่สอดคล้องในแนวราบทัง้หมด  ส าหรับ
กลุ่มอาชีพที่มีความสอดคล้องในแนวราบมากที่สดุคือ กลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ (ร้อยละ 75.67) กลุ่มอาชีพ
ผู้จดัการ ข้าราชการระดบัอาวโุส (ร้อยละ 73.25) และกลุม่อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิค (ร้อยละ 69.13) ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาคา่จ้างเฉลีย่ตามกลุม่อาชีพ (รูปภาพที่ 2) พบวา่ ความไมส่อดคล้องในแนวดิ่งกรณี Over-
education จะมีค่าจ้างเฉลี่ยสงูที่สงูในทกุกลุม่อาชีพ และค่าจ้างเฉลี่ยจะต ่าที่สดุในกรณีของ Under-education 
แตใ่นกรณีคา่จ้างเฉลีย่ของความไมส่อดคล้องในแนวราบ กลุม่อาชีพสว่นใหญ่จะมีคา่จ้างเฉลีย่ของแรงงานกลุม่
ตวัอย่างต ่ากว่าค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานกลุม่ตวัอยา่งที่ท างานตรงกบัสาขาที่จบมา ยกเว้นกลุม่อาชีพพนกังาน
บริการและผู้จ าหน่ายสินค้า   นอกจากนี ้กลุม่แรงงานที่มีความไม่สอดคล้องทัง้แนวดิ่งและแนวราบจะมีคา่จ้าง
เฉลี่ยที่ต ่ากว่ากลุม่ที่มีความไม่สอดคล้องอย่างเห็นได้ชดั ในกลุม่อาชีพผู้จดัการ ข้าราชการระดบัอาวโุส  กลุม่
อาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ  และกลุม่อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคเฉพาะกรณีทีม่ีความไมส่อดคล้องทัง้แนวดิ่ง เป็นต้น 

 

     
 

 
Figure 2  shows the average monthly wage of both vertical and horizontal educational mismatched 
classified by occupation group. (ISCO-2008) 
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 ผลการประมาณการแบบจ าลองของ Mincer (1974) ที่ปรับปรุงด้วยตวัแปรหุ่น Mismatched Dummy 
Variables เพื่อวิเคราะห์ผลของปัญหาความไม่สอดคล้องทางการศึกษาการที่มีต่อรายได้เป็นดังนี ้แรงงาน
ตวัอย่างกลุม่ Under-education มีผลทางลบต่อค่าจ้าง ซึ่งสอดคล้องกบังานศึกษาของพิริยะและคณะ (2559), 
ดวงจนัทร์ (2559), Iriondo (2016) โดยมีผลทางลบตอ่คา่จ้างของแรงงานหญิงมากกวา่แรงงานชาย  และเมื่อใสต่วัแปร
ควบคมุอื่นๆ เข้าไป โดยเฉพาะตวัแปรกลุม่อาชีพ พบว่า ในกรณีของ Over-education มีความสมัพนัธ์ทางบวก
ต่อค่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นผลของการมีระดับการศึกษาที่สูงขึน้ส่งผลต่อค่าจ้างที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลใน
รูปภาพที่ 2 ด้วยเช่นกนั  ทัง้นี ้เมื่อพิจารณากลุม่ตวัอย่างแรงงานที่มีความไม่สอดคล้องในแนวราบ พบว่า มีผล
ทางลบตอ่คา่จ้างเช่นเดียวกนักบักรณี Under-education ในแนวดิ่ง แม้วา่จะไมไ่ด้มากเทา่ก็ตาม 
 

 
Table 2  shows the results of the regression analysis using the ordinary least squares to estimate 
the impact of both vertical and horizontal educational mismatched on wages. 

Variables 
Vertical Mismatched by Skill Level Horizontal Mismatched 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
All Male Female All All Male Female All 

Horizontal      -0.074*** -0.089*** -0.068*** -0.075*** 
mismatch      (0.0085) (0.0115) (0.0111) (0.0080)    
Under- 

education 
-0.179*** -0.159*** -0.191*** -0.174***     
(0.0182) (0.0206) (0.0205) (0.0157)        

Over- 
education 

0.043*** 0.048*** 0.036*** 0.051***     
(0.0106) (0.0140) (0.0116) (0.0101)        

Female -0.125***   -0.130*** -0.092***   -0.090*** 
 (0.0086)   (0.0076)    (0.0092)   (0.0083)    

Age 0.020*** 0.017*** 0.021*** 0.019*** 0.012** 0.021*** -0.002 0.008*   
 (0.0023) (0.0022) (0.0033) (0.0019)    (0.0048) (0.0062) (0.0052) (0.0041)    

Age2 -0.0001*** 
-

0.0001*** -0.0001*** 
-

0.0001*** 0.0001** 0.00001 0.0003*** 0.0002*** 
 (0.00003) (0.00002) (0.00004) (0.00002)    (0.00006) (0.00007) (0.00007) (0.00006)    

Years of 
schooling 

0.030*** 0.032*** 0.028*** 0.030*** 0.091*** 0.088*** 0.096*** 0.089*** 
(0.0022) (0.0021) (0.0028) (0.0017)    (0.0060) (0.0065) (0.0059) (0.0038)    

Work status (compare with Gov. worker)     
Gov. 

enterprise 
0.350*** 0.393*** 0.280*** 0.284*** 0.318*** 0.387*** 0.246*** 0.268*** 

(0.0304) (0.0376) (0.0330) (0.0314)    (0.0246) (0.0368) (0.0282) (0.0272)    
Private 
small 

-0.151*** -0.111** -0.200*** -0.209*** -0.054 0.002 -0.079 -0.126*** 
(0.0474) (0.0496) (0.0457) (0.0223)    (0.0542) (0.0573) (0.0492) (0.0235)    

Private 
large 

0.044 0.059 0.036 -0.075*** 0.150*** 0.213*** 0.108** 0.035 
(0.0463) (0.0540) (0.0368) (0.0216)    (0.0512) (0.0525) (0.0501) (0.0243)    

Freelance -0.354*** -0.302*** -0.422*** -0.369*** -0.357*** -0.232** -0.562*** -0.376*** 
 (0.0388) (0.0456) (0.0363) (0.0274)    (0.0908) (0.0957) (0.1646) (0.0846)    

Working 
hour 

0.006*** 0.005*** 0.008*** 0.006*** 0.001 -0.000 0.001 0.001 
(0.0008) (0.0009) (0.0008) (0.0007)    (0.0011) (0.0012) (0.0011) (0.0006)    

Constant 8.450*** 8.439*** 8.475*** 8.556*** 7.727*** 7.588*** 7.859*** 7.894*** 
 (0.0732) (0.0652) (0.1065) (0.0691)    (0.1000) (0.1275) (0.1040) (0.0807)    

Province FE No No No Yes No No No Yes 
R2 0.592 0.550 0.647 0.626    0.569 0.569 0.579 0.602 
N 50,629 27,342 23,287 50,629 17,649 7,853 9,796 17,649 

หมายเหต:ุ ตวัแปรควบคมุทีใ่ชใ้นแบบจ าลองแต่ไม่ไดแ้สดงผล ไดแ้ก่ สถานภาพการสมรส (Single/Married) 
การเป็นหวัหนา้ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ 9 กลุ่มตาม ISCO-2008  
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สรุป  
 ผลกระทบของความไมส่อดคล้องทางการศกึษาทัง้ในแนวดิง่และแนวราบวา่มีผลทางลบตอ่คา่จ้างของ
แรงงานที่แตกต่างกนั นอกจากนีค้วามหลากหลายของกลุม่อาชีพสะท้อนถึงความต้องการทกัษะของแรงงานที่
แตกตา่งกนั ผลตอ่จ้างจึงมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่อาชีพด้วย  ดงันัน้ นอกจากการให้ความรู้และข้อมลูที่
ชดัเจนในการตดัสนิใจศกึษาตอ่แล้ว การพฒันาทกัษะเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของแรงงานก็เป็นสิ่งที่
จ าเป็นต้องท าควบคู่กนัไป ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความต้องการทกัษะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของประเทศด้วย 
 

ค าขอบคุณ 
 

 ขอกราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ชวะโนทย์ ที่ได้กรุณาให้ความเมตตาช่วยเหลือ 
พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า ชีแ้นะแนวทางและข้อคดิเห็นตา่งๆ ในการท างานอยา่งดียิ่ง และขอขอบคณุส านกังานสถิติ
แหง่ชาติที่ได้ให้ความอนเุคราะห์ข้อมลู LFS เพื่อเป็นข้อมลูหลกัที่ใช้วิเคราะห์ในงานศกึษานี ้
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยใช้หลัก  
สาราณียธรรมของประชาชนพุทธและมุสลิมในหมู่บ้านมะปรางมัน ต าบลช้างไห้ตก อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปัตตานี ใช้วิธีการเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสารและสมัภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า  
การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีจะต้องเข้าใจผู้อื่น  มีการติดต่อพดูคยุ การมีประสบการณ์ร่วมกนั ไว้วางใจกนั  
มีความยืดหยุน่ ยอมรับและให้เกียรติ  การจริงใจ  ซึง่บคุคลที่สมัพนัธ์กนัจะได้รับผลกระทบจากกนัและกนั 
ทัง้นีห้ลกัสาราณียธรรม ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลงัในการสร้างความสามคัคี สามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างประชาชนพุทธและมุสลิมในหมู่บ้านมะปรางมันได้ มีอยู่ 6 ข้อ คือ 1) 
กายกรรม คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา  2) วจีกรรม  คือ การมีวาจาที่ดี 3) มโนกรรม คือ  
ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตา 4) สาธารณโภคี คือ การรู้จกัแบง่สิง่ของให้กนัและกนัตามโอกาสอนัควร  5) สีล
สามญัญตา คือ มีความประพฤติสจุริตปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหมูค่ณะ และ 6) ทิฏฐิสามญัญตา คือ การมี
ความเห็นร่วมกนั 
ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์, พทุธ, มสุลิม, สาราณียธรรม  
 

Abstract 
 This qualitative study aimed to define a conceptual framework of relationship 
rehabilitation by Saraneyadham principles of Buddhists and Muslims in Maprangman village, 
Changhaitok sub-district, Khokpho district, Pattani province.  Data were collected through 
documentary review and in-depth interview. Findings showed that to have good relationship we 
needed to understand and interact with others, besides, we must accept and be sincere/honest 
to others for smooth relationship.  Saraneyadham principles could be regarded as Dharma 
power used for creating unity.  It could be applied to create good relationships between Buddhist 
and Muslims in Maprangman village. The principles consisted of the following: 1) physical action 
showing kindness; 2) good words; 3) thought consisting of kindness; 4) giving and taking 
depending on an appropriate occasion.  
Keywords: relationships, Buddhists, Muslims, Saraneyadham 
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บทน า  
 บ้านมะปรางมนัเดิมช่ือว่าบ้านป่าลาม แบ่งเป็น 4 ชุมชน ก็คือ บ้านป่าลามตก  บ้านป่าลามใต้  
บ้านป่าลามออก และบ้านป่าลามเหนือ  โดยที่บ้านป่าลา่มเหนือได้เปลี่ยนช่ือ เป็นบ้านมะปรางมนั ตาม
ช่ือวดัมาจนปัจจบุนั ทัง้นีชุ้มชนรอบวดัมะปรางมนัมีทัง้ประชาชนที่นบัถือศาสนาพทุธ อิสลาม ซึ่งจากการ
บอกเล่าของผู้สงูอายทุราบว่าชุมชนในบริเวณนีท้ัง้ชุมชนพุทธและมุสลิม สามารถอยู่อาศยัร่วมกนัได้ มี
การพึง่พากนัทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม มาโดยตลอด 
 ผู้น าชุมชนได้สะท้อนข้อมูลว่า สภาวะแวดล้อมภายนอกของบ้านมะปรางมนั เปลี่ยนแปลงไป 
นับตัง้แต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสมัพันธ์ของประชาชนระหว่าง
ศาสนาเป็นไปในทิศทางที่แยล่ง อาทิ แม้จะเคยเป็นเพื่อนกนั  แตปั่จจบุนัไมค่อ่ยจะสนิทเหมือนเดิม เพราะ
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมที่เป็นงานพิธี ในวนัส าคญัของประเทศ เช่น วนัแม่แห่งชาติ วนัพ่อ
แห่งชาติ  ในหมู่บ้านจะแยกกนัท า ชาวพุทธจะแยกไปท าเก่ียวกบัศาสนาพทุธ ชาวอิสลามจะแยกไปท า
เก่ียวกับศาสนาอิสลามไม่รวมกันท าเหมือนเมื่อครัง้แต่ก่อนๆ (ผู้ ใหญ่บ้าน, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 
2561) ขณะที่พระสงฆ์วัดมะปรางมันก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วิถีชีวิตของพระสงฆ์
เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่สามารถปฏิบตัิศาสนากิจได้เหมือนในอดีต เช่น ต้องมีทหารคุ้มครองระหวา่งออก
บิณฑบาตในหมู่บ้าน ต้องปรับเวลาการท ากิจกรรมภายในวัดไม่ให้มืดค ่าจนเกินไป เพราะจะท าให้
ประชาชนไมป่ลอดภยัในระหวา่งเดินทางกลบั (พระลกูวดัมะปรางมนั, สมัภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2561)   
 ปรากฏการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น สะท้อนให้เห็นความไม่วางใจกันทางสงัคมของประชาชนใน
หมูบ้่านมะปรางมนั   ซึง่ ( วนัชยั วฒันศพัท์, 2550) ได้สรุปไว้วา่ ความไว้วางใจทางสงัคมเป็นผลผลติของ
สมัพนัธภาพ จุดที่จะเกิดความไว้วางใจของสงัคมมากน้อยอย่างไรนัน้เกิดขึน้เมื่อคนเรามีปฏิสมัพนัธ์กัน 
กระบวนการที่เก่ียวข้องในการปฏิสมัพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง กลไกจ าเพาะ และหลกัการ จะต้อง
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการหรือความสนใจของทกุคนท่ีเก่ียวข้อง ความไว้วางใจของสงัคม 
จึงเป็นการสะท้อนคณุภาพแหง่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง สาธารณชนกบัสถาบนัของสงัคมและผู้น า และเป็น
ความสมัพนัธ์ที่เกิดจากความมากน้อย ที่สาธารณชนมีความคาดหวงัต่อสถาบนัหรือผู้น าของเขา ความ
คาดหวังดังกล่าวนีจ้ะคาดหวังต่อ สถาบันทางสงัคมและผู้น าจะน่าเช่ือถือพึ่งพิงได้ หรือต้องปกป้อง
ผลประโยชน์ของสาธารณชน ยตุิธรรม เปิดเผย ซื่อสตัย์ ส านึกรับผิดชอบ และกระท าในวิถีทางที่คาดหวงั
หรือเป็นท่ียอมรับ  
 การแก้ไขความไมไ่ว้วางใจกนัทางสงัคม จ าเป็นจะต้องสร้างความสมานฉนัท์และความเอือ้อาทร
ขึน้มาทดแทน ซึ่งจะเป็นการด ารงไว้ซึ่งคณุธรรมและคณุค่าของสงัคมไทยที่พึงพาเกือ้กูล มีการดแูลกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสและคนยากจน รักษาไว้ซงึสถาบนั ครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัทางสงัคม และพฒันาเครือข่าย
ชมุชนให้เข้มแข็ง เพื่อความอยูด่ีมีสขุ (อทุยั เอกสะพงั และคณะ, 2547 : 16)  ทัง้นีส้งัคมยิ่งมีความซบัซ้อน
มากเพียงใด สว่นตา่ง ๆ ก็ยิ่งแบง่หน้าที่ออกจากกนัมากเทา่นัน้ และยิ่งต้องพึง่พากนัและกนัมากขึน้ ดงันัน้
การด ารงอยู่ของสงัคม จึงขึน้อยู่กบัการท าหน้าที่ ของสว่นต่าง ๆ ที่ต้องประสานสอดคล้องกนั ความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัทางสงัคม เกิดจากการท่ีสมาชิกสว่นใหญ่ของสงัคมมีคา่นิยมร่วมกนั ระบบคา่นิยมเป็น
สว่นท่ีด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงที่สดุในระบบสงัคม (จ านง อดิวฒันสทิธิ และคณะ, 2543 : 8-9)    
 ในทางพระพุทธศาสนาได้ สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้แสดงหลกัธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกนั
เรียกวา่  สาราณียธรรม (พระไตรปิฎก ภาษาไทย. เลม่ 11) กลา่วโดยสรุปวา่ สาราณียธรรมหมายถึง ธรรม
เป็นที่ตัง้แห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี มีอยู่ 6 ข้อ คือ  
1) กายกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่นการให้การ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอือ้เฟือ้ต่อผู้อื่น ไม่รังแกท าร้ายผู้อื่น   2) วจีกรรม  อนัประกอบด้วยเมตตา คือ 
การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้ อื่นท าให้ผู้ อื่นเดือดร้อน  3) มโนกรรมอนั 
ประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เป็นการคิดดีต่อกนัไมค่ิด
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อิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบตัิเหมือนกันความสามคัคีก็จะเกิดขึน้ใน
สังคม  4) สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร เพื่อแสดงความรัก
ความหวังดีของผู้ ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน   5) สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่าง
เคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสจุริตปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น  และ 6) ทิฏฐิสามญัญตา คือ การมีความเห็นร่วมกนั ไม่เห็นแก่ตวั รู้จกัเคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สงัคมให้เกิดความสงบ  ธรรม 6 ประการนีผู้้ ใดได้
ประพฤติจะเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   เกือ้กูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน  อันจะเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดความรักความสามคัคีกนัตลอดไป 
 ดงันัน้การฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ของประชาชนพทุธและมสุลิมบ้านมะปรางมนั ที่มีความไว้วางใจ
กนัลดน้อยลงอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ
ที่จะน าพทุธวิธีขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน
ของประชาชน และความร่วมเย็นเป็นสุขในหมู่ บ้าน จึงได้ท าการศึกษากรอบแนวคิดการฟื้นฟู
ความสมัพนัธ์โดยใช้หลกัสาราณียธรรมของประชาชนพทุธและมสุลมิในหมู่บ้านมะปรางมนั ต าบลช้างให้
ตก อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในครัง้นี ้
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูโดยการศกึษาเอกสาร และการสมัภาษณ์ใช้
การสมัภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน และประชาชน
ทัว่ไป โดยค านึงถึงความครอบคลมุของประชากรทัง้ 2 ศาสนา จ านวน 18 คน  เคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ หัวข้อค าถามเพื่อก าหนดกรอบความคิดการฟื้นฟูความสมัพันธ์โดยใช้หลกัสาราณียธรรม 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ของค าตอบที่คล้ายคลึงกัน จากนัน้จึงน ามาสรุปผล และเขียน
อภิปรายเชิงพรรณนา  
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ก าหนดกรอบความคิดการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์โดยใช้หลกัสาราณียธรรมของ
ประชาชนพทุธและมสุลมิในหมูบ้่านมะปรางมนั ต าบลช้างให้ตก อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี เพ่ือท่ีจะ
ใช้ในการก าหนดแนวทางการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ของประชาชนท่ีเป็นรูปธรรมตอ่ไป ผลการศกึษาจ าแนก
รายประเด็นได้ดงันี ้
 การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
 สมัพนัธภาพ ( Relationship) หมายถึง การน าสมัพนัธภาพท่ีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 
 หาความรู้จกักนั  ติดตอ่สมัพนัธ์  สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกนั  และจะได้รับผลกระทบจากกนั
และกัน (ทัศนา บุญทอง, 2544)  การสร้างสมัพันธภาพที่ดี การเข้าใจผู้ อื่น  มีการติดต่อพูดคุย การมี
ประสบการณ์ร่วมกัน ไว้ใจกัน มีความยืดหยุ่น  ยอมรับและให้เกียรติ  การจริงใจ  การเข้าใจสาระและ
ความรู้สกึทางสมัพนัธภาพ  
 การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  เป็นความต้องการท่ีส าคญัขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ ซึง่จะต้อง
มีการติดตอ่สมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ด้วยกนัหลาย ๆ ครัง้ที่ต่อเนื่องกนั สมัพนัธภาพแบ่งได้เป็น  2  แบบคือ  
สมัพนัธภาพทางสงัคมและ สมัพนัธภาพเชิงวิชาชีพ ซึง่มีความแตกตา่งกนัในแง่ของการเป็นทางการในเชิง
วิชาชีพ มีกระบวนการ มีแบบแผนและอาศยัความรู้ความช านาญบนพืน้ฐานความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล จบ
ลงตามกระบวนการสร้างสมัพนัธภาพที่วางไว้ และสว่นสมัพนัธภาพในเชิงสงัคม จะไม่มีแบบแผน ไม่เป็น
ทางการ บนพืน้ฐานความพอใจของทัง้สองฝ่าย และจบลงด้วยความพอใจ สิ่งที่ เหมือนกันคือมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ รับบริการเช่นกนั การสร้างสมัพนัธภาพเพื่อการบ าบดัหลกัการจ าเป็น
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ต่อ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและหลักการที่จ าเป็นต่อการสร้าง
สมัพนัธภาพเพื่อการบ าบดั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในหมู่บ้านมะปรางมนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดัภายหลงั
เกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกบัประชาชนท่ีมีความแตกตา่งกนั
ทางศาสนาและชาติพนัธุ์ มีความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกนั (สเุมธ ทองไกรแก้ว, สมัภาษณ์ 12 มีนาคม 
2562) ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อในอดีตที่มีการไปมาหาสู ่ช่วยเหลือเกือ้กูลกนั ไม่ได้แบ่งแยกศาสนากนั
เหมือนในปัจจบุนั (มตุาฟา ยะโก๊ะ, สมัภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 
 จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า คนในชุมชนอยากให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนในหมูบ้่านได้กลบัสูภ่าวะปกติ  และเห็นวา่ผู้น าชมุชน และผู้น าศาสนา ต้องเป็นผู้น าในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ของประชาชน (เพลนิพิศ  มณีโชติ, สมัภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 
 ความไว้วางใจในสงัคม  วนัชยั วฒันศพัท์ (2550)  ได้เสนอแยก มมุมองความไว้วางใจออกเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ ดงันี ้1) มุมมองของนกัทฤษฎีที่ดูเร่ืองบุคลิกภาพ ซึ่งมองไปที่บุคลิกลกัษณะ ส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนัในความพร้อมที่จะไว้วางใจ และปัจจยัจ าเพาะแห่งการพฒันาน าไปสู ่ความพร้อมและปัจจยั
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสงัคม ที่น าไปสู่ความพร้อมเช่นกัน ความไว้วางใจจึงเป็นเร่ืองของความคาดหวงั 
ความเช่ือถือ หรือความรู้สกึลกึซึง้ ที่หยัง่รากลกึในบคุลิกภาพ  ที่มีจุดก าเนิดของการพฒันาด้านจิตใจใน
แต่ละคน ตัง้แต่เยาว์วยั 2) มุมมองของนกัสงัคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่ความ 
ไว้วางใจในลกัษณะของปรากฏการณ์ของสถาบนั ความไว้วางใจในความเป็นสถาบนัอาจจะ อธิบายว่า
เป็นความเช่ือถือในปฏิสมัพนัธ์กนัในอนาคต บ่งบอกว่าจะด าเนินไปหรือปรากฏชดัเจนที่ จะใช้กฎ กติกา 
และมาตรฐานของสงัคมทัว่ๆ ไป ที่จะท าให้เกิดความไว้วางใจหรือไม่  และ 3) มุมมองของนกัจิตวิทยา
สงัคม ซึ่งมุ่งความสนใจไปสู่การติดต่อหรือการด าเนินการระดบับุคคล ระหว่างปัจเจกที่อาจสร้างหรือ
ท าลายความไว้วางใจทัง้ในระดบัระหว่าง บคุคลหรือระหว่างกลุม่ มมุมองความไว้วางใจในลกัษณะนีจ้ึง
หมายถึง ความคาดหวงัของอีกฝ่าย ในการด าเนินการต่อกนั ความเสี่ยงที่สมัพันธ์อยู่ในสมมติฐานและ
การกระท าในความคาดหวงันัน้ๆ และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมที่อาจจะเสริมหรือยบัยงัการพฒันาและด ารง
ไว้ในความสมัพนัธ์ ระหวา่งกนั ความคาดหวงักบัพฤติกรรมมนษุย์ มกัจะท าปฏิกิริยากนั ท าให้เกิดหรือไม่
เกิดความ ไว้วางใจ ถ้าพฤติกรรมของคนที่เราคาดหวงัต ่ากว่าความคาดหวงัของเรา เราจะไมไ่ว้วางใจเขา 
แตถ้่าพฤติกรรมของเขาดีเกินกวา่ความคาดหวงัของเรา เราก็จะรู้สกึไว้วางใจเขา   
 กรณีของหมู่บ้านมะปรางมนั คนในชุมชนไม่ได้มีความขดัแย้งกันโดยตรง หากแต่เป็นเพราะ
สถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวมของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท าให้เกิดการแบ่งแยกและหวาดระแวง
ซึง่กนัและกนั  (ประเสริฐ  เสยีงช่ืน, สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2562) ซึง่สามารถรือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์กนัได้ไม่
ยากนกั กอปรกบัสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ที่ก็ลดน้อยลงไปมากแล้ว จึงควรเร่งสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกนัและกนั เพราะจะเป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาชมุชนต่อไป (ส าเริง ทองไกร
แก้ว, สมัภาษณ์, 11 มีนาคม 2562) 
 หลกัสาราณียธรรม  หมายถึง ธรรมเป็นท่ีตัง้แหง่ความระลกึถึงกนั หลกัการอยูร่่วมกนัถือวา่ 
เป็นธรรมที่เป็นพลงัในการสร้างความสามคัคี เป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จทัง้ปวง  เป็นพลงัอนัยิ่งใหญ่ที่
สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและความมัน่คงให้เกิดขึน้ได้และเป็นสิง่ที่สมาชิกในสงัคมทกุๆ  คน  
ควรท่ีจะตระหนกั เอาใจใส ่และร่วมกนัสร้างสรรค์ขึน้ให้มากที่สดุ  ในทางพระพทุธศาสนานัน้ พระพทุธเจ้า
ได้ตรัสหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึน้ในสังคมเอาไว้ 6 
ประการด้วยกนั ซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า "สาราณียธรรม 6" มีความหมายว่า หลกัธรรมอนัเป็นที่ตัง้
แห่งความระลึกถึง เป็นหลกัธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึน้ต่อกันและกนัอยู่เสมอในยามที่
ระลึกถึงกนั  ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความสามคัคีมีน า้หนึ่งใจเดียวกนัให้เกิดขึน้ด้วย  หาก
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สงัคมใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึน้ ก็ควรที่จะต้องน าเอา
หลกัธรรมธรรมทัง้  6 ประการ ไปใช้อยูต่ลอดเวลา  กลา่วคือ 
 เมตตากายกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลงักายมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน ไม่ท าร้ายกันให้ได้รับความ
ทกุขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถกูต้องต่อกนัอยูต่ลอดเวลา เป็น ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทัง้ต่อหน้าและ
ลับหลัง เป็นการคิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติ
เหมือนกนัความสามคัคีก็จะเกิดขึน้ในสงัคม    
 เมตตาวจีกรรม หมายถึงการพดูแตส่ิง่ที่ดีงามพดูกนัด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จกัการพดูให้
ก าลงัใจกนัและกนั ในยามที่มีใครต้องพบกบัความทกุข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆโดยที่ไม่
พดูจาซ า้เติมกนัในยามที่มใีครต้องหกล้มลง ไมน่ินทาวา่ร้ายทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงัพดูแนะน าในสิง่ที่ดีและ
มีประโยชน์ พดูอย่างใดก็ท าอยา่งนัน้ ไม่โกหกมดเท็จ การมีวาจาที่ดี สภุาพ อ่อนหวานพดูมีเหตผุลไมพ่ดู
ให้ร้ายผู้อื่นท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
 เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกนัในแง่ดี มีความหวงัดีและปรารถนาดีต่อกนั รัก
และเมตตาต่อกนัคิดแตใ่นสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกนั ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาทไม่โกรธแค้นเคือง
กนั รู้จกัให้โอกาสและให้อภยัต่อกนัและกนัอยูเ่สมอ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่นการให้
การอนเุคราะห์ช่วยเหลอืและเอือ้เฟือ้ตอ่ผู้อื่น ไมรั่งแกท าร้ายผู้อื่น   
 สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จกัแบ่งปันผลประโยชน์กนัด้วยความยตุิธรรม ช่วยเหลือกนั ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่นตน ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความเสมอภาคต่อกนั เอือ้เฟือ้ซึ่งกนัและกนั
อยู่เสมอ การรู้จกัแบ่งสิ่งของให้กนัและกนัตามโอกาสอนัควร เพื่อแสดงความรักความหวงัดีของผู้ที่อยูใ่น
สงัคมเดียวกนั   
 สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน 
เคารพในสิทธิเสรีภาพของบคุคลไมก้่าวก่ายหน้าท่ีกนั ไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธ์ิใดๆ ทัง้ปวง 
ความรักใคร่สามคัคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสจุริตปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ของหมูค่ณะ ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อื่น   
 ทิฏฐิสามญัญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้
ตรงกนั รู้จกัแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกนัและกัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จกั
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตวั รู้จักเคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สงัคมให้เกิดความสงบ  
 พระครูวิมลศีลาทร (สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2562) กลา่ววา่  หลกัสาราณียธรรม เป็นหลกัธรรม
ส าหรับการเสริมสร้างความสามคัคีและความเป็นปึกแผน่ให้เกิดขึน้ในสงัคมอนัจะน ามาซึง่ความสขุ ความ
สนัติความมัน่คงและความเจริญก้าวหน้าทัง้ทัง้หลายทัง้ปวง   และสามารถน ามาปรับใช้ในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ของประชาชนในพืน้ที่ได้ ซึ่งจะต้องก าหนดรูปแบบกิจกรรม หรือวิธีการปฏิบตัิร่วมกนัของ
ประชาชนทัง้สองศาสนาให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และบงัเกิดผลที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนตอ่ไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ด้วยหลกัสาราณียธรรม 
 
สรุป  
 การศึกษาครัง้นี ้มุ่งศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ด้วยหลกัสาราณีย
ธรรมของประชาชนพุทธและมุสลิมในชุมชนบ้านมะปรางมนั ต าบลช้างให้ตก  อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดั
ปัตตานี โดยสาระส าคญัของกรอบแนวคิด กล่าวคือ สมัพนัธภาพ คือ การที่บุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมา
รู้จกักนั  ติดตอ่สมัพนัธ์  สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกนั  และ จะได้รับผลกระทบจากกนัและกนั การสร้าง
สมัพนัธภาพที่ดี การเข้าใจผู้อื่น  มีการติดต่อพดูคยุ การมีประสบการณ์ร่วมกนั ไว้ใจกนั มีความยืดหยุน่   
ยอมรับและให้เกียรติ  การจริงใจ  การเข้าใจสาระและความรู้สกึทางสมัพนัธภาพ บคุคลที่สมัพนัธ์กนัจะ
ได้รับผลกระทบจากกนัและกนั   
 ความไว้วางใจทางสงัคมเป็นผลผลิตของสมัพนัธภาพ จุดที่จะเกิดความไว้วางใจของสงัคมมาก
น้อยอย่างไรนัน้เกิดขึน้เมื่อคนเรามีปฏิสมัพนัธ์กนั กระบวนการที่เก่ียวข้องในการปฏิสมัพนัธ์ไม่ว่าจะเป็น 
โครงสร้าง กลไกจ าเพาะ และหลกัการ จะต้องตอบสนอง ความจ าเป็นและความต้องการหรือความสนใจ
ของทกุคนที่เก่ียวข้อง หากจะหวงัให้มีการสนบัสนนุ การเอือ้ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นตวั
ด ารงอยู่หรือตวัยึดโยงความไว้วางใจของสงัคม ให้เกิดขึน้ และการกระท าในวิถีทางที่คาดหวงัหรือเป็นที่
ยอมรับ ในระบบสงัคมด้วยประการต่างๆ ที่ผู้ ใดได้ยอมรับแล้วประพฤติจะเกิดความสามคัคีให้เกิดเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนั  เกือ้กูลกนัก็จะไม่เกิดการทะเลาะกนั  ถ้าหากว่าคนไทยทกุคน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกนั
อยา่งสนัติเข้าอกเข้าใจซึง่กนัและกนั ยอมรับในความแตกตา่งซึง่กนัและกนั ช่วยเหลอืกนัให้ก าลงัใจซึง่กนั
และกนั และรู้จกัการให้อภยักนัอยูต่ลอดเวลา 
 แนวทางด้านการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ เน้นการประยุกต์ใช้หลกัสาราณียธรรม ซึ่ง เป็นธรรมเป็น
ที่ตัง้แหง่ความระลกึถึงกนั ถือวา่เป็นธรรมที่เป็นพลงัในการสร้างความสามคัคี มีอยู ่6 ข้อ คือ 1) กายกรรม 
คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา ให้การอนเุคราะห์ช่วยเหลือและเอือ้เฟือ้ตอ่ผู้อื่น ไม่รังแกท า
ร้ายผู้ อื่น  2) วจีกรรม  คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้ อื่นท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน  3) มโนกรรมอนั คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เป็นการคิดดีตอ่กนั
ไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท 4) สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กนัและกนัตาม
โอกาสอนัควร เพื่อแสดงความรักความหวงัดีของผู้ที่อยูใ่นสงัคมเดียวกนั  5) สีลสามญัญตา คือ ความรัก
ใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของหมูค่ณะ ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อื่น  และ 6) ทิฏฐิสามญัญตา คือ การมีความเห็นร่วมกนั 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครั ง้นี ม้ี วัตถุประสงค์เพื่ อ เสนอแนวทางส่ง เส ริมการเ ข้า ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในวดัชมพูสถิต ต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผลการวิจยั พบว่าปัจจุบนัวดัชมพสูถิตมีพทุธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาน้อย ซึ่งเกิดจากสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้จึงควรมีการปรับปรุง
การด าเนินงานของวดัเพื่อสง่เสริมให้พทุธศาสนิกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาให้มากขึน้ ดงันี ้
1) ด้านกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อลกัษณะ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของคน  ในแตล่ะช่วงวยั ปรับรูปแบบให้นา่สนใจ มีการผสมผสานสื่อเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
2) พระสงฆ์ควรมีวตัรปฏิบตัิที่งดงามน่าเลื่อมใส 3) บริเวณวดัต้องสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบตัิธรรม 
ค าส าคัญ: การสง่เสริม, กิจกรรม, พระพทุธศาสนา  
 

Abstract 
 This qualitative study aimed to explore guidelines for promoting the participation in 
Buddhism activities which Chomphusathit temple was a case study. Focus group discussion 
was used for data collection. It was found that few people participated in Buddhism activities 
held by Chomphusathit temple due to social condition change.  Hence, the temple should find 
ways to encourage people to join Buddhism activities. The following were guidelines for 
promoting people participation in Buddhism activities: 1) it should have diverse Buddhism 
activities to be responsive to learning behavior traits of people of all ages and 3) their interest 
together with modern media using; 2) Buddhist monks must always behave properly; and the 
temple environment must be clam and clean which suitable for Dharma practice. 
Keywords: promotion, activities, Buddhism 
 
บทน า  
 วดัถือเป็นศนูย์รวมที่ส าคญัของคนในชมุชนและเป็นท่ีพึง่ทางใจอยา่งดีของคนไทย ซึง่คนในอดีต
มีความใกล้ชิดกับศาสนามาก แต่ในปัจจุบันคนไทยกลับห่างวัดกันมากขึน้ อาจมีสาเหตุมาจาก
สิง่แวดล้อมรอบตวัที่เปลีย่นแปลงไปและสงัคมเปลีย่นแปลงเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ ตา่งคนตา่งอยูไ่มส่นใจ
ซึ่งกันและกัน แม้กระทัง้คนในครอบครัวเองก็ตาม ท าให้วดัไม่ใช่สิ่งจ าเป็นอีกต่อไป เมื่อผู้ ใหญ่ห่างเหิน
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ศาสนาเด็กและเยาวชนจึงรอยตามไปด้วย ซึ่งในงานของพระครูชินวรานวุตัร (2554) พบว่าการที่ประเทศ
ไทยนัน้เร่ิมรับวฒันธรรมทางตะวนัตกเข้ามา โดยเร่ิมจากสงัคมเมืองไปสู่สงัคมชนบท ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงและความสบัสนของสงัคมปัจจุบนัในการใช้สื่อสมยัใหม่ในยคุข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการ
เผยแพร่และการเปลีย่นแปลง การใช้สือ่ได้ก้าวเข้าสูย่คุสงัคมข้อมลูขา่วสารอยา่งแท้จริงแล้ว ท าให้วิถีชีวิต
และความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างสิน้เชิง ท าให้สงัคมไทยในปัจจุบนัเรียกว่าสงัคมไร้พรมแดน เพราะการ
กระจายเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้จากสภาพสงัคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนวฒันธรรมยงัสง่ผลให้สงัคมไทยเกิดความหลงใหล 
ช่ืนชม ยินดีกบัวตัถ ุจนกลายเป็นพวกวตัถนุิยมท าให้บทบาทของวดัลดลงทัง้ทางด้านการให้การศกึษาแก่
เยาวชนและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ลดลงไป สภาพสงัคมไม่เอือ้ให้พระสงฆ์กับชาวบ้านมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดเหมือนเช่นอดีต วดักบับ้านจึงมีช่องวา่งตอ่กนัเป็นเหตใุห้คณุคา่ที่แท้จริงเต็ม
ไปด้วยความงดงามทางศีลธรรมและจริยธรรมของวดัได้กลบักลายเป็นเพียงที่พึ่งทางพิธีกรรมและเป็นสิง่
มอมเมา ชาวบ้านให้ยดึติดไสยศาสตร์เป็นการซ า้เติมชาวบ้านให้ได้รับความทกุข์ยากเข้าไปอีก ซึ่งต่างใน
อดีตจากวดัเคยมีบทบาททางสงัคมที่เด่นและน่าเลื่อมใสศรัทธามาก แต่ปัจจุบนับทบาทของวดักลบัลด
น้อยลงด้วยปัจจยัหลายประการ จึงท าให้ทกุวนันีค้นไทยหา่งวดัพทุธศาสนิกชนเข้าวดัท าบญุน้อยลงท าให้
พทุธศาสนกิชนเข้าวดัเฉพาะมีกิจกรรมทางพทุธศาสนาเทา่นัน้ 
 ชุมชนวดัชมพสูถิตเป็นชุมชนขนาดเล็กตัง้อยู่บ้านทุ่งยาม ูต าบลยโุป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
ประชากรในชุมชนสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ทกุคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายโดยมีรูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตกึ่งเมืองกึ่งชนบท หมายถึง ชาวชุมชนต าบลยุโปส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน ค้าขาย และเป็น
ชมุชนท่ีอยูก่นัมานาน จึงมีความผกูพนักบัวดัชมพสูถิตอยา่งแนน่เฟน้  แตใ่นปัจจบุนัพบวา่ พทุธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาน้อยมาก สว่นใหญ่มีแต่เพียงผู้สงูอายเุท่านัน้  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาแนวทางสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา ของพทุธศาสนิกชนโดยรอบวดัชมพู
สถิต บ้านทุ่งยาม ูต าบลยโูป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซึ่งจะสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ของผู้ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ (Quantitative research) เพื่อแสวงหาแนวทางการ
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในชุมชนวดัชมพสูถิต บ้านทุ่งยามู 
ต าบลยโุป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา โดยการสนทนากลุม่พุทธศาสนิกชนในชุมชนวดัชมพูสถิต บ้านทุ่ง
ยามู ต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา รวมทัง้สิน้  8  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) มีคุณสมบัติภายใต้ขอบเขตของการศึกษาวิจัย ซึ่งมีคุณสมบตัิ คือ  เป็นพุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนวดัชมพสูถิตที่รับผิดชอบฝ่ายจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีส่วนร่วม หรือมีประสบการณ์ใน
การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาในชุมชนวดัชมพูสถิต  และอาศยัอยู่ในชุมชนไม่ต ่า
กว่า 5 ปี การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytical Induction)  ผู้ วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์โดยการน าข้อมลูมาจ าแนก จดัหมวดหมู่เช่ือมโยงข้อมลูที่ได้ วิเคราะห์สว่นประกอบและสรุปผล
โดยอาศยัความสอดคล้องและความเป็นเหตเุป็นผล  
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 แนวทางสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาในวดัชมพสูถิต ต าบลยโุป อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา จ าแนกเป็น 3 ประเด็น คือ 
 ด้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า ที่ผ่านมาวัดชมพูสถิต ไม่ได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
โดยทัว่ไปจะมีเฉพาะกิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่าเทา่นัน้ (ถนดั  
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พรหมจนัทร์, สนทนากลุม่, 18 มีนาคม 2562) นอกจากนีก็้เป็นงานที่เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของประชาชนท่ีต้อง
อาศยัพืน้ที่วดั เช่นงานบวช งานศพ เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาดงักลา่วข้างต้น โดยสว่น
ใหญ่จะมีแต่ผู้ สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนน้อยลง (เติม  สีแก้วอินทร์, สนทนากลุ่ม, 18 มีนาคม 2562)  
ส าหรับกลุม่ประชาชนวยัท างานจะมาร่วมกิจกรรมเฉพาะวนัส าคญัที่ตรงกบัวนัหยดุเท่านัน้ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน พบวา่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก  โดยสว่นใหญ่จะเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมที่เป็นงานประเพณี เช่น งาน
สงกรานต์  เป็นต้น  (ประสม  เอียดอ้น, สนทนากลุม่, 18 มีนาคม 2562)  
 แนวทางการพฒันาด้านกิจกรรมเพื่อให้เป็นท่ีสนใจและชีช้วนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม
มากยิ่งขึน้ พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อลกัษณะ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในแตล่ะช่วงวยั ปรับรูปแบบให้น่าสนใจ  โดยเฉพาะกลุม่เด็กและเยาวชน วดัควร
มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าวดัตัง้แต่อายุยงัน้อย มีการเปิดสอนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์  
สง่เสริมเด็กและเยาวชนเข้าสอบธรรมศึกษา มีการสร้างแรงจูงใจโดยการให้ทนุการศกึษา ให้รางวลั หรือการ
ประกาศเกียรติคณุให้เป็นแบบอย่าง (สริุยะ  สองแก้ว, สนทนากลุม่, 18 มีนาคม 2562) นอกจากนีค้วรมีการ
ผลิตสื่อ หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้เข้า
มาร่วมกิจกรรม ควรมีการฟืน้ฟกิูจกรรมที่เคยปฏิบตัิในอดีต เพื่อชีช้วนให้พทุธศาสนิกชนเข้ามาร่วมกิจกรรม
มากขึน้ เช่น งานบญุอาบน า้หลวงพ่อด า งานบญุประจ าปี (เจริญ  ลว่นลอ่ง, สนทนากลุม่, 18 มีนาคม 2562) 
หรือสร้างกิจกรรมให้เกิดขึน้ภายในวดัอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้วดักลายเป็นศนูย์กลางความร่วมมือภายใน
ชมุชน  
 ด้านพระสงฆ์  พบว่า การตดัสินใจร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบนั  คณุลกัษณะของ
พระสงฆ์มีสว่นส าคญัมาก โดยเฉพาะการมีวตัรปฏิบตัิที่งดงาม จะน ามาซึ่งความน่าเลื่อมใสศรัทธา (บญุสม  
ชุมวนั, สนทนากลุม่, 18 มีนาคม 2562) ดงันัน้ เจ้าอาวาส จะต้องมีการกวดขนัจริยาวตัรของพระสงฆ์ อย่าง
สม ่าเสมอ ไม่ให้ปฏิบตัิในสิ่งที่เป็นโลกวชัชะ (ชาวโลกติเตียน) ประการส าคญัในอีกด้านหนึ่งคือ พระสงฆ์
จะต้องสงเคราะห์ชุมชนด้วย กลา่วคือ การเข้าถึงชุมชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบเคราะห์กรรม 
หรืออาจกลา่วอีกนยัหนึง่คือ พระสงฆ์จะต้องมีลกัษณะของการร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัประชาชนด้วย 
 ผลการศึกษาดงักลา่วสอดคล้องกบั รังสิยศ งามฤทธ์ิ (2559) ที่กล่าวถึงหน้าที่และบทบาทของ
พระภิกษุในการทะนบุ ารุงพระพทุธศาสนา คือ มีความบริสทุธ์ิในศีล มีการเจริญภาวนา และมีปัญญาคิด
พิจารณาให้เข้าใจถึงสจัธรรม  มีความสามารถในการเทศนา และเป็นพระนักพัฒนา คือการท างาน
สงเคราะห์ชุมชนปฏิบัติด้วยการให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึน้พระสงฆ์เหล่านีไ้ม่ได้มีบทบาทเฉพาะพิธีกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ท่านยงัมี
บทบาทที่ส าคญัในพฒันาชมุชนและสงัคมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีด้วย เป็นต้น 
 3) ด้านอาคารสถานที่ พบวา่ วดัชมพสูถิต มีบริเวณกว้างขวาง มีเสนาสนะ เป็นจ านวนมาก หากแต่
มีพระสงฆ์จ าพรรษาน้อย ท าให้การดูแลไม่ทัว่ถึง เสนาสนะหลายแห่งช ารุดทรุดโทรม บริเวณวดัไม่สะอาด
เทา่ที่ควร (ถนดั  พรหมจนัทร์, สนทนากลุม่, 18 มีนาคม 2562) ตลอดจนไมม่ีการจดัสรรพืน้ที่เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  จึงขาดความร่วมมือจากประชาชน ดงันัน้ จึงควรมีการเปิดพืน้ที่ของวดัให้
เป็นพืน้ที่ของชมุชน  ให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม เช่น การเป็นที่ตัง้ของกลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่เยาวชน กลุม่จิตอาสา
ต่าง ๆ เป็นต้น หรือการจดัแบ่งบริเวณวดัให้เป็นพืน้ที่รับผิดชอบของกลุม่คนในชมุชน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของพระสงฆ์ในการดแูลเสนาสนะ ได้เป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม พระสงฆ์ควรมีการจดับรรยากาศของวดัให้
เอือ้ตอ่การปฏิบตัิธรรม หรือเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เช่น มีบริเวณส าหรับปฏิบตัิสมาธิ ห้องสมุด
ส าหรับศึกษาค้นคว้า บริเวณวดัต้องสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบตัิธรรม
พร้อมกนัไปด้วย 
 ผลการศึกษาดงักลา่วสอดคล้องกบั สมัพนัธ์ ก้องสมทุร (2554) ที่อธิบายวา่สงัคมไทยตัง้แตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุนั หมูบ้่านแตล่ะหมูบ้่านตา่งมีวดัประจ าหมูบ้่านของตนเป็นศนูย์กลาง ซึง่ถือวา่เป็นสมบตัิรวม
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ของคนทัง้หมู่บ้าน วดัจึงเป็นศูนย์รวมประชาชนและมีบทบาท ต่างๆ เช่น เป็นสถานศึกษา  เป็นสถาน
สงเคราะห์ เป็นสถานพยาบาล เป็นที่พกัคนเดินทาง เป็นสโมสรที่ชาวบ้านพบปะสงัสรรค์ และพกัผ่อน
หยอ่นใจ เป็นสถานท่ีบนัเทิง ที่จดังานเทศกาลและมหรสพตา่งๆ ส าหรับชาวบ้าน เป็นศนูย์กลางศิลปะและ
วฒันธรรม เป็นคลงัพสัดสุ าหรับเก็บของใช้ต่างๆ ที่ชาวบ้านได้ใช้ร่วมกนั เมื่อมีงานวดัหรืองานพิธีประจ า
หมูบ้่าน 
 
สรุป  
 แนวทางสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาในวดัชมพสูถิต ต าบลยโุป อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลกั คือ  
 1. ด้านกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อ
ลกัษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในแต่ละช่วงวยั ปรับรูปแบบให้น่าสนใจ มีการผสมผสานสื่อเทคโนโลยี
สมยัใหม ่ 
 2. พระสงฆ์ควรมีวตัรปฏิบตัิที่งดงามนา่เลือ่มใส  
 3. บริเวณวดัต้องสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบตัิธรรม 
 
ค าขอบคุณ  
 ผู้ศึกษาขอขอบคณุโครงการพฒันาผู้น าศาสนาเพื่อการพฒันาสงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ที่
สนบัสนนุทนุการศึกษา ขอบคณุ ดร.วนัพิชิต  ศรีสขุ อาจารย์ที่ปรึกษา และขอขอบคณุพทุธศาสนิกชนวดั
ชมพสูถิต ที่ให้ข้อมลูส าหรับการศกึษาครัง้นี ้
 
เอกสารอ้างอิง  
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แนวโน้มการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2570  
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Adaptation Trend of Rubber Planters in Three Southern Border Provinces  
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บทคดัย่อ  
 การวิจยัครัง้นีเ้พื่อวิเคราะห์แนวโน้มการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวนยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 
2561 - 2570 ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้ ให้ข้อมูล
หลกัจ านวน 21 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจยัพบว่า 1) ด้าน
การตลาด ต้องมีการเรียนรู้หลกัการตลาดเพิ่มขึน้ เปลี่ยนแปลงวิธีการให้มีรายได้สงูขึน้ และต้องมีการ
รวมกลุม่กนัเพื่อสง่ออกผลผลิตสามารถที่จะตอ่รองราคาที่เป็นธรรม 2) ด้านการลดต้นทนุ เช่น ลดต้นทนุ
การผลิต ท าปุ๋ ยน า้ชีวภาพ มีนโยบายเงินกู้ดอกเบีย้ต ่าโดยภาครัฐให้ทุนแก่เกษตรกร การใช้แรงงานใน
ครัวเรือน และการปลกูพืชแซมเพื่อเพิ่มผลผลติและรายได้ 3) ด้านการมีอาชีพเสริม มีการปลกูพืชแซมหรือ
พืชเสริมทดแทน ท าประมงเลีย้งสตัว์ หรืออาชีพอื่น และ 4) ด้านการเปลี่ยนแปลงอาชีพ เกษตรกรมีเพียง
บางสว่นท่ีปรับเปลีย่นอาชีพ สว่นใหญ่จะปลกูพืชเสริม เช่น ทเุรียน มะพร้าว ปาล์ม และเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึง่เกษตรกรที่เลอืกเปลีย่นอาชีพนัน้ เกิดจากเง่ือนไขด้านท่ีท ากิน หรือมีทางเลอืกที่ดีกวา่  
ค าส าคัญ: การปรับตวั, ยางพารา, จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
 

Abstract  
 This qualitative study aimed to analyze adaptation trend of rubber planters in three 
southern border provinces during 2018-2027. Data were collected through documentary review 
and interview with 21 key informants. Findings showed that marketing needed to learn marketing 
principles more than before for increasing income such as group forming for negotiation power. 
Production cost reduction could be done through bio - liquid fertilizer production, low interest 
rate policy assisted by the government, household workforce using, and growing other corps 
alongside rubber trees. Supplementary career should be promoted such as fisheries, livestock 
domestication, etc. Career transformation which was found that most of the informants also grew 
durian, coconut, oil palm and this was due to a better alternative. 
Keywords: adoption, rubber planters, southern border provinces 
 
บทน า  
 ยางพาราเป็นหนึง่ในพืชเศรษฐกิจหลกัที่ส าคญัของประเทศเช่นเดียวกบัข้าว ข้าวโพด เลีย้งสตัว์ 
มนัส าปะหลงั และอ้อย (สถาบนัวิจยัยาง, 2557) พืน้ที่ปลกูยางพาราส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้และภาค
ตะวนัออกซึง่เป็นพืน้ท่ีแรกเร่ิมการปลกูยางพาราของประเทศ แตปั่จจบุนัได้มีการขยายพืน้ท่ีปลกูไปยงัภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ เช่น ภาคตะวนัออกเฉียง ภาคเหนือ (องค์การสวนยาง , 2557) สามจงัหวดัชายแดน
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ภาคใต้หมายถึง ยะลา ปัตตานีและนราธิวาสซึ่งประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา 
โดยจงัหวดัยะลา มีเนือ้ที่ทัง้หมด 2,858,166 ไร่ พืน้ที่ถือครองเพื่อท าการเกษตร 1,723,173 ไร่ ในปีการ
เพาะปลกู2549/2550 พืน้ที่เพาะปลกูพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัคือ ยางพารา ผลไม้ ปาล์มน า้มนั ซึ่งยางพารา
มีพืน้ท่ีปลกู 1,268,288 ไร่ (กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานจงัหวดัยะลา, 2551) และ
ในปี 2560 มีพืน้ที่ปลกูยางพาราทัง้หมด 800,727 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทัง้หมด 52,178 
คน (การยางแห่งประเทศไทย สาขาปัตตานี, 2560) จงัหวดัปัตตานี ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญั
อนัดบัหนึ่งของจังหวดั พืน้ที่เพาะปลกู 338,714 ไร่ ผลผลิตรวม 70,856 ตนั ครัวเรือนที่ปลกูยางพารา 
37,925 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31 ของครัวเรือนเกษตรกรทัง้จงัหวดั มีการปลกูมากเป็นเป็นอนัดบัท่ี 12 
ของภาคใต้ และมีผลเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดัปัตตานี, ม.ป.ป.)  และในปี 2560 มีพืน้ที่
ปลกูยางพาราทัง้หมด 693,439 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทัง้หมด 53,037 คน (การยางแห่ง
ประเทศไทย สาขาปัตตานี, 2560) และจังหวัดนราธิวาส ในปี 2560 มีพืน้ที่ปลูกยางพาราทัง้หมด 
891,293 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทัง้หมด 70,574 คน (การยางแห่งประเทศไทย สาขา
ปัตตานี, 2560) 
 อดีตที่ผ่านมา พบว่าราคายางพาราได้เพิ่มขึน้ และลดลงจนกระทัง่ในปัจจุบนั จึงท าให้ชาวสวน
ยางซึ่งเคยมีรายได้จากการขายยางราคาแพง และใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเดือดร้อน เนื่องจากปรับตวัให้เข้ากับ
ความจนจากการมีรายได้ลดลงไม่ได้และเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยการเข้าไปแทรกแซงราคา ถ้า
มองราคายางที่เพิ่มขึน้ในอดีต และลดลงมาในปัจจุบนั พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลกั  แต่ที่ท าให้
ราคายางพาราเพิ่มขึน้ในอดีตเป็นเพราะความต้องการยางพาราของโลกเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก
เศรษฐกิจขยายตวัและอตุสาหกรรมซึง่ใช้ยางพาราเป็นวตัถดุิบเติบโตขึน้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในประเทศจีน ราคาน า้มนัดิบได้เพิ่มสงูขึน้สง่ผลให้ยางเทียมหรือยางสงัเคราะห์ซึ่งใช้ผลผลิตจากน า้มนั
เป็นวตัถดุิบมีราคาสงูขึน้ตาม และปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในปัจจุบนั
ปัจจัย 3 ประการนีผ้นัแปรไปในทิศทางกลบักนัคือ เศรษฐกิจถดถอย การค้าทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งใช้
ยางพาราเป็นวตัถดุิบก็ลดลง ราคาน า้มนัก็ลดลง และที่ส าคญัประเทศไทยได้เพิ่มพืน้ที่ปลกูยางพาราจาก 
2 ล้านไร่ขึน้เป็น 5 ล้านไร่ในปัจจบุนั ด้วยเหตนุีเ้องจึงท ายางพาราราคาลดลง และมีแนวโน้มลดลงหรือไม่
ก็คงที่อยู่ในระดบันีต้่อไปตราบเท่าที่เศรษฐกิจโลกถดถอยและผลผลิตยางยังล้นตลาดดงัที่เป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั (สามารถ มงัสงั, 2559) หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกประสบภาวะถดถอยหรือตกต ่าจะสง่ผลตอ่
สถานการณ์ราคายางพาราภายในประเทศให้ตกต ่าไปด้วย ในขณะที่ต้นทุนยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้รายได้ของเกษตรกรมีความผนัผวน และได้สง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องเกษตรกร 
โดยเฉพาะภาระหนีส้ินที่ต้องช าระต่อฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลกูยางพารา
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีภาระหนีส้ิน ซึง่ได้ก่อหนีส้นิไว้ในช่วงที่ราคายางพาราอยูใ่นเกณฑ์ดี 
เช่น ขยายพืน้ที่ปลูกยาง ซือ้ยานพาหนะ ปลูกบ้านใหม่หรือซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น จากปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าว ท าให้เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาของตลาดยางพารา 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558, น. 1-2) 
 แนวโน้มในการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เก่ียวข้อง
กบัอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2570 ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ใน
การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ดีขึน้โดยมีแนวโน้มในด้านการพัฒนาอาชีพ เดิม ได้แก่ 
การตลาด การลดต้นทุน การมีอาชีพเสริม และการเปลี่ยนแปลงอาชีพเพื่อให้อยู่ได้แบบยัง่ยืน และเป็น
แนวทางในการปรับตวัรับสถานการณ์ราคายางพาราลดลงของอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มี
อาชีพที่มัน่คง มีการลดต้นทุน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นที่
ต้องการของตลาดเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึน้ 
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วิธีการศึกษา  
 การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
 ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดย เ ป็นการวิ จัย เ ชิ ง เอกสาร  (Documentary Research) เบื อ้ ง ต้นผู้ วิ จัย ไ ด้ด า เนิน
กระบวนการวิจัยด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัแนวโน้มการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวนยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 
2561 - 2570 ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 การสมัภาษณ์ (Interview)  
 เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวโน้มการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวนยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 
2561 - 2570 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 21 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงัหวดัละ 1 คน ประธานเครือข่าย
ผู้น าเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 1 คน และสมาชิกกองทุน
ชาวสวนยางพาราในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงัหวดัละ 5 คน โดยเป็นค าถามปลายเปิด  
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลคนล าคัญพบว่าแนวโน้มการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2570 ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การตลาด ด้านการลดต้นทุน ด้านการมีอาชีพเสริม และด้านการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ดงัมีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 
 ดา้นการตลาด  
 ด้านการตลาดเก่ียวข้องกบัประชากรโลกและเศรษฐกิจ มมุมองในอนาคตยางพาราที่ขาดแคลน
มาก เพราะประชากรมากขึน้และเศรษฐกิจโลกก็เพิ่มขึน้ แต่ในอนาคตการใช้ยางพาราจะเป็นในรูปแบบ
ของน า้ยางข้นมากขึน้ สว่นยางแห้งก็จะลดลง เพราะน า้ยางข้นเป็นสินค้าที่คณุภาพดีและน าไปประกอบ
เป็นผลิตภณัฑ์ได้หลากหลายกวา่ยางแห้ง อีกทัง้เกษตรกรอาจจะต้องปรับในรูปแบบของผลผลิตจากการ
ขายในรูปแบบของน า้ยางสดปรับการแปรรูปในรูปของสถาบนั และต้องมีการรวมกลุม่ให้มากกว่านี ้เพื่อ
สามารถต่อรองในเร่ืองของราคาน า้ยางหรือผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายน า้ ซึ่งการตลาดถ้ามีศกัยภาพเพียงพอก็
จะมีผลติภณัฑ์ในระดบัอ าเภอหรือจงัหวดั และจะมีผลติภณัฑ์ที่ส าคญั เช่น หมอน ถงุมือ เป็นต้น พยายาม
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการรวมตวักนัด าเนินการอาชีพเป็นกลุม่และไปในทิศทางเกษตรแปลงใหญ่ตามที่
รัฐบาลมีนโยบาย อีกทัง้การตลาดในปัจจบุนัเร่ิมแยล่ง เกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการให้มีรายได้สงูขึน้ 
เพราะราคายางพาราลดลงและพืน้ที่เท่าเดิม ต้องมีการปลกูพืชอยา่งอื่นแซมให้มีรายได้เสริมมากขึน้ เช่น 
กล้วย การเลีย้งปลา ผกักูดเสริมในสวนยางพารา เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริมและน าผกัเหล่านีไ้ป
ขายในตลาดได้  
 
 ดา้นการลดตน้ทนุ  
 การลดต้นทุนต้องให้ความส าคัญของการลดต้นทุนรายแปลงหรือเกษตรกรรายตัวที่มีสวน
ยางพาราเป็นของตวัเอง ต้องให้ความสนใจในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การให้ปุ๋ ย เรียนรู้วิธีการตา่ง ๆ ท าปุ๋ ยใช้เอง 
มีการปรับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ ยโดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ มีแหลง่เรียนรู้ เป็นต้น สว่นใหญ่จะต้องใช้ปุ๋ ยเคมีอาจจะท า
ปุ๋ ยอย่างอื่นเสริมหรือท าปุ๋ ยใช้เองเพื่อลดต้นทนุการผลิต การลดต้นทนุสามารถท าได้หลากหลาย เช่น ลด
ต้นทุนการผลิต ท าปุ๋ ยน า้ชีวภาพ มีนโยบายเงินกู้ ดอกเบีย้ต ่าโดยเครือข่ายอยากให้ภาครัฐให้ทุนแก่
เกษตรกรเป็นการสง่เสริมลกัษณะกู้ ระยะยาวดอกเบีย้ต ่าหรือไม่มีดอกเบีย้ก็จะท าให้เกิดผลดี เพื่อน าไป
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สง่เสริมให้กบัอาชีพเสริม มีการวางแผนในพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลกูยางพาราควรปลกูพืชอย่างอื่น 
จะต้องรวมกนัเป็นกลุม่ที่จะพฒันาสวนยางพาราลดต้นทนุในการดแูลสวนยางพาราเรียกวา่มีการบริหาร
จดัการสวนยางพาราเป็นระบบเพื่อมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและรวมกลุม่เป็น
แปลงใหญ่เพื่อลดต้นทนุได้ และจะต้องมีลดต้นทนุในเร่ืองของแรงงานซึง่สามารถใช้แรงงานในครัวเรือนได้
ก็ควรไม่จ าเป็นต้องจ้าง การกรีดยางพารา การปลกูพืชแซม การสร้างอาชีพเสริม ส่วนใหญ่เกษตรกรได้
น าไปปรับใช้และเร่ิมท าเป็นอาชีพเสริมอย่างจริงจัง เป็นต้น โดยปกติแล้วพฤติกรรมการท างานของ
เกษตรกรในช่วง 30 ปีที่แล้วจะปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดี่ยวมาตลอด ท าให้ไม่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปประกอบอาชีพเสริมมีน้อยและต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ น้ 
อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องปรับก็คือในเร่ืองของแนวคิด โดยการปลกูพืชแซมเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ 
ให้กบัตวัเองและครอบครัวเป็นการลดต้นทนุในครัวเรือนได้  
  
 ดา้นการมีอาชีพเสริม  
 การจะท าให้มีรายได้เพิ่มต้องมาจากอาชีพเสริม เกษตรกรที่มีที่ดินว่างเปล่าหรือท าสวน
ยางพาราในช่วงที่ปลกูทดแทนใหม่ในระหว่างยางพารายงัไม่เติบโตในช่วง 3 ปีแรก ต้องให้ความส าคญั
และสนใจในการปลกูพืชแซมหรืออาชีพเสริมปลกูทดแทนให้มากกว่า เป็นการใช้พืน้ที่ให้เป็นประโยชน์ 
โดยการยางแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้ปลกูพืชแซมในสวนยางพารา มีการแจกจ่ายพนัธุ์ผกัต่าง ๆ  ให้
เกษตรกร เช่น ผกัเหลียง สบัปะรด เป็นต้น และกองทนุเปิดโอกาสให้ปลกูพืชแบบผสมผสาน โดยปลกูไม้
ยืนต้นตา่ง ๆ เช่น มะพร้าว ทเุรียน เงาะ เป็นต้น เป็นแนวทางที่จะท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามอีาชีพ
เสริมจะมีทนุสนบัสนนุให้กู้ยืมได้ มีวางแผนท าประมงเลีย้งสตัว์หรืออาชีพอื่นท่ีแตล่ะคนสามารถเรียนรู้และ
หน่วยงานเข้าไปสง่เสริมได้ แต่ในปัจจุบนัอาชีพเสริมเป็นปัญหาคือ เกษตรกรที่มีอาชีพเสริมจะมีพืน้ฐาน
และจะท าตอ่เนื่อง ถ้าท าไมต่อ่เนื่องก็จะไมเ่กิดประโยชน์ ซึง่เกษตรกรที่ท าและประสบความส าเร็จก็มีน้อย 
ถ้าเกษตรกรที่ไมม่ีประสบการณ์ในการท าก็จะไมป่ระสบความส าเร็จ  
  
 ดา้นการเปลีย่นแปลงอาชีพ  
 เกษตรกระเปลี่ยนแปลงอาชีพก็มีโอกาส แต่มีอยู่มีน้อยที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะ
เปลี่ยนแปลงอาชีพไป บางคนเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เปลี่ยนไปไม่หมด เห็นได้ชัดคือ เปลี่ยนพืน้ที่เป็นการ
สร้างสวนผลไม้ จากเดิมเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่โคน่ยางพาราแล้วปลกูสวนผลไม้จะมีอยู่ในสดัสว่น
ไมถ่ึง 10 เปอร์เซ็นต์ ก็ยงัมีพฤติกรรมที่ปลกูยางพาราอยูเ่ป็นหลกัอยู ่90 เปอร์เซ็นต์ กษตรกรที่มีพืน้ที่ปลกู
ยางพาราเป็นหลกัไมถ่ึงเลิกปลกูยางพาราไป มีเพียงบางสว่นที่ปรับเปลี่ยนอาชีพ และไม่สง่เสริมให้มีการ
เปลีย่นแปลงด้านอาชีพแตส่ง่เสริมปลกูเสริมเข้าไป ซึง่เกษตรกรไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลงอาชีพไปเลยแตจ่ะ
เปลี่ยนจากการประกอบอาชีพยางพาราเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียน มะพร้าว ปาล์ม และเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะพืน้ที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันทุกอาชีพมีการแข่งขัน มีเกษตรกรเลือกเปลี่ยนอาชีพแต่มีน้อยมากโดย
เง่ือนไข (1) ที่ท ากิน และ(2) มีทางเลือกที่ดีกว่า แต่ก็มีบางส่วนที่ยงัท าเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่ 
โครงการที่การยางแห่งประเทศไทยส่งเสริมคือ ในเร่ืองของการโค่นยางพาราและปลกูพืชอย่างอื่น เช่น 
ข้าวโพด มะนาว เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเพียงแค่
บางส่วนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้
เปลี่ยนแปลงอาชีพไปน้อยมากมาจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่เอือ้ต่อการปลูกยางพา รา และ
นอกจากนีใ้นยคุปัจจบุนั และในอนาคตที่เห็นได้ชดัเกษตรกรอายเุฉลีย่สงูขึน้ วยัทายาทไปประกอบอาชีพ
อย่างอื่นทดแทน อนาคตถ้าอาชีพยางพาราไม่ดีขึน้การประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็จะ
ลดลง ท าให้มีปัญหาในแรงงานการท าเกษตรที่ลดน้อยลงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ความรักในอาชีพ
การท าสวนยางพาราก็ลดน้อยลง ท าให้การท าเกษตรมีแต่วยัสงูอาย ุอีกทัง้เกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องมี
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ความรู้มีประสบการณ์เพื่อเป็นต้นทุนไปต่อยอดได้ เกษตรกรที่เป็นรุ่นพ่อแม่ก็ยงัท าเกษตรกรอยู่แต่รุ่น
ทายาทไปประกอบอาชีพอยา่งอื่น และแรงงานท่ีท างานจะเป็นแรงงานจากภาคอื่นในการท าสวนยางพารา
ก็อพยพกลบัไปท าสวนที่บ้านท าให้สวนยางพารามีการทิง้ร้างอยู่จ านวนมากและสว่นที่ล้มเหลวไม่มีการ
ดแูลรักษาก็มีจ านวนมากเช่นกนั 
  
สรุป 
 สถานการณ์ยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2550 - 2555 มีแนวโน้มราคา
คอ่นข้างสงูถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการแปรรูปยางพารา
ภายในประเทศ เกษตรกรในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ก็เร่ิมปลกูยางพารามากขึน้ ทัง้ในที่นา ทัง้บนเขา 
และพืน้ท่ีปกติก็มีการปลกูยางพาราเช่นเดยีวกนั ท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้และมีรายได้เพิ่มมาก
ขึน้ ถ้าราคายางพาราสงูขึน้ท าให้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลกูยางพาราเพิ่มมากขึน้ จนท าให้ราคายาง
ลดลงผลผลติที่ได้ในพืน้ท่ีที่ไมเ่หมาะสมท าให้เกษตรกรมีภาระที่สงูขึน้ เพราะวา่ผลผลติที่ได้เป็นผลกระทบ
ที่ออกมาท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระในเร่ืองของต้นทนุ เช่น ปุ๋ ย ค่าแรง ค่าพืน้ที่ ค่าเสียโอกาสในการใช้
พืน้ที่ในการปลูกพืชชนิดอื่น เป็นต้น หลงัจากปี พ.ศ. 2556 - 2560 ราคายางพารามีแนวโน้มที่ลดลง 
เพราะประเทศที่ผลิตและบริโภคยางพาราโดยน ายางพาราไปใช้มีการสต็อกยางพาราเพิ่มมากขึน้และ
ประเทศจีนมีการปลกูยางพาราในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม 
ประเทศกมัพชูา เป็นต้น ดงันัน้ประเทศจีนก็จะมีทางเลือกในการรับซือ้ยางพาราจากประเทศเหลา่นีแ้ทน
จากประเทศไทยซึ่งต้นทุนการผลิตของประเทศเหลา่นัน้และค่าขนสง่ถกูกว่าถ้ารับซือ้ยางพาราจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่ระยะทางไกลกวา่และคา่ขนสง่ก็แพงกว่า 
 แนวโน้มการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวนยางพาราระหวา่งปี พ.ศ. 2561 - 2570 ในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ต้องให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราพยายามด าเนินการด้านการตลาด และด้านการขาย
ผลผลิต ดังนี ้(1) ต้องปรับตัวเองโดยการให้ใส่ใจการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานให้มี
คณุภาพ และ(2) รวมตวัเป็นรูปแบบกลุม่ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ที่เป็นนิติบคุคลรวมตวักนัให้เป็นลกัษณะกลุม่
เกษตรกรหรือสหกรณ์เพื่อจะได้น าผลผลิตมารวมกนัเพื่อสร้างพลงัสร้างเอกภาพในการขายสินค้าไมใ่ช่วา่
เป็นรายบคุคลท าให้ไม่สามารถก าหนดราคาได้ ซึ่งต้องค านึงถึงสว่นมาก กว่าร้อยละ 90 ต้องพึ่งพาหรือ
ด าเนินการอาชีพแบบล าพงัไมต่อบสนองตอ่การรวมกลุม่กนั ในสว่นนีท้างหนว่ยงานรัฐบาลและหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องต้องเข้าไปเพื่อด าเนินการในทางตลาดอย่างชัดเจนและสร้างตลาดให้ทัว่ถึงทุกต าบลอยู่ใน
ท้องถ่ินให้มีที่สามารถเป็นตลาดที่เกษตรกรจะสามารถน าผลผลิตเข้ามาและน าไปสูก่ระบวนการแปรรูป
ต่อไป วางแผนในการท าเกษตรผสมผสานมากขึน้และเลีย้งสตัว์เพิ่มความหลากหลายในการท าอาชีพ ใน
ปัจจุบันระดับพืน้ที่ของเกษตรกรยังไม่มีต้นแบบของเกษตรกรยางพาราที่ท ารูปแบบของการท าสวน
ยางพาราแบบยัง่ยืนหรือหลากหลาย แต่ถ้าได้รับทนุจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภายนอกก็จะดีขึน้ในระดบั
พืน้ท่ีโดยการสง่เสริมยางพาราแบบยัง่ยืนและการพฒันายางพาราให้ครบวงจร เร่ิมตัง้แตก่ระบวนการผลติ
ส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมการปลกูสง่เสริมให้ปลกู วิธีดูแลต้นยางพารา การท ายางแผ่นให้ถูกวิธี การท า
ความสะอาดให้ถกูกระบวนการ และสิง่ที่ส าคญัก็คือการตลาดและสง่เสริมให้มีการแปรรูปยางพาราให้ได้ 
จะท าให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราน่าจะดีขึน้ อีกทัง้เกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องมี
การปรับตวัโดย (1) เกษตรกรให้รักในอาชีพและปรับเพื่อให้อยูร่อด ซึง่การขยายพืน้ท่ีในการปลกูเป็นไปได้
ยาก เกษตรกรที่มีพืน้ที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุใช้พืน้ที่และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต้องปรับตวัให้
มากขึน้ ถ้ารักในอาชีพการเป็นเกษตรกรสวนยางพารา พืน้ที่ในถือครองในครัวเรือนลดลงทุกปี ดงันัน้
เกษตรกรต้องมีการปรับตวัเพราะความเสี่ยงมีสงูถ้าไม่ปรับตวัก็จะท าให้อยู่อย่างยากล าบาก ในปัจจุบัน
ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าเกษตรกรไม่มีการปรับตวัก็จะอยูไ่ม่ได้ปรับตวัโดยการหาทางเลอืก
อาชีพเสริมใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สงูสดุใช้พืน้ที่เกิดประโยชน์สงูสดุ ถ้าพดูถึงชัว่โมงเฉลี่ยการท างานของ
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เกษตรกรชาวสวนยางใช้เวลาน้อยมากเฉลีย่ตอ่วนัตอ่การท างานตอ่คน ซึง่ถ้าเกษตรกรไมเ่พิ่มเวลาท างาน
หรือท าอาชีพเสริมจะท าให้เกษตรกรอยู่ยากล าบาก และ(2) การสง่ต่ออาชีพให้กบัลกูหลาน ซึ่งเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราสง่ตอ่ได้น้อยมาก สว่นใหญ่จะสง่ลกูเรียนในระดบัท่ีสงู สว่นใหญ่อายเุฉลีย่ของเกษตรกร
ที่ท าสวนยางพาราสว่นใหญ่จะเฉลีย่อยู่ที่อาย ุ58 - 60 ปี ดงันัน้เกษตรกรต้องมีการรักในอาชีพแล้วจะต้อง
มีการสง่ต่ออาชีพให้แก่ลกูหลานสืบทอด เพื่อคนรุ่นต่อไปได้น าไปบริหารจดัการ ในการสง่ต่อขายน า้ยาง
หรือแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพาราได้ ซึ่งคนในปัจจบุนัจะมีแนวในการผลิตแนวในการขายที่แตกต่างไปจาก
รุ่นหลงั และสามารถบริหารจัดการในการปลกูพืชร่วมและพืชแซมได้ อีกทัง้สามารถน าผลผลิตที่ได้ไป
จัดตัง้กลุ่มแปรรูปได้ ดงันัน้คือการส่งต่ออาชีพให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งในสงัคมปัจจุบนัมีน้อยมาก 
เพื่อท่ีสามารถพฒันาในเร่ืองของยางพาราให้ได้ก้าวไกลขึน้ และจะได้มีมมุมองที่เพิ่มมากขึน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของธุรกิจเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ ประชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 435 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสมการโครงสร้าง ผลการวิจยัพบวา่โมเดลสมการโครงสร้างมีคา่สถิติไค 
- สแควร์สมัพนัธ์ิ เท่ากบั1.120, ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value) เท่ากบั 0.058, ค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคล้องกลมกลนื เทา่กบั 0.943, คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องกลมกลนืที่ปรับแก้แล้วเทา่กบั 0.922, คา่
ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ิ  เท่ากบั 0.996 และค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของการ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.017 แสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้างมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยแสดงว่า (1) ส่วนประสมทางการตลาดกลยุทธ์ด้าน
ราคาและด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อคณุค่าที่รับรู้  (2) สว่นประสมทางการตลาดกลยทุธ์ด้านการสง่เสริม
การตลาดและด้านพนกังานขาย และคณุค่าที่รับรู้มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า (3) ความพึงพอใจมี
อิทธิตอ่ความจงรักภกัดี 
ค าส าคัญ: สว่นประสมการตลาด, คณุคา่ที่รับรู้, ความพงึพอใจ, ความจงรักภกัดี 
 

Abstract 
 This research aimed to factors affecting loyalty of mobile network business. The researcher 
applied the quantitative research methodology and the instrument for data collection was a 
questionnaire. The sample group of this research was 435 people living in Bangkok. The statistics 
used for analysis were descriptive statistics and Structural Equation Model (SEM). The research result 
showed that the Structural Equation Model consisted of significant indexes including Chi-Square 
relationship ( 2 /df ) 1.120, (p-value) 0.058, Goodness of Fit index (GFI) 0.943, Adjusted Goodness 
of Fit Index (AGFI)  0.922, Comparative Fit Index (CFI) 0.996, and Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 0.017. These showed that the analysis of the Structural Equation Model was 
appropriate and consistent with the empirical data. The research result revealed that (1) The 
marketing mix in terms of price and process strategy affected the perceived values (2) The marketing 
mix in terms of promotion, personal and perceived values affected the satisfaction (3) The satisfaction 
affected the loyalty. 
Keywords: Marketing Mix, Perceived Values, Satisfaction, Loyalty 
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บทน า 
 เนื่องจากปัจจุบนัการติดต่อสื่อสารมีความส าคญัต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงต้องการใช้เครือข่าย
โทรศพัท์ที่ตอบโจทย์ได้ จึงท าให้ผู้ให้บริการเครือขา่ยต้องแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงไมม่ีเพียงแตม่ีบริการท่ีดี มี
เครือข่ายที่ครอบคลมุ ราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค แต่ต้องมีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะ
ดึงดดูฐานลกูค้ารายเก่าและลกูค้ารายใหม่ โดยการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ มากมาย ส าหรับลกูค้ารายใหมท่ี่
ต้องการย้ายเครือขา่ยมาใช้บริการเครือข่ายของตน เมื่อผู้บริโภคเลือกใช้บริการเครือข่ายใดแล้ว จะสง่ผล
ให้ใช้เป็นเวลานาน และก่อให้เกิดความภกัดีตอ่เครือขา่ยนัน้ แตปั่จจบุนัพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป อีกทัง้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้ง่าย จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้ ศึกษาสนใจที่จะ
ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่ธุรกิจเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศกึษาสว่นประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่คณุคา่ที่รับรู้ 
 2.เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดและคณุคา่ที่รับรู้ที่มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  
 3.เพื่อศกึษาปัจจยัคณุคา่ที่รับรู้ และความพงึพอใจของลกูค้าที่มีอทิธิพลตอ่ความจงรักภกัดี 
 
กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Conceptual framework of model of factors affecting loyalty of mobile network business 
consisted 
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ผู้วิจยัท าการศกึษาตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้ 
 1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) กลยุทธ์ด้านการ
สง่เสริมการตลาด (Promotion) กลยทุธ์ด้านพนกังานขาย (Personal) กลยทุธ์ด้านกระบวนการ (Process) 
และกลยทุธ์ด้านสิง่ตา่ง ๆ ในส านกังาน (Physical Evidence) 
 2 ตวัแปรคัน่กลาง (Mediator Variable) ได้แก่ คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) และความพึง
พอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction) 
 3 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความจงรักภกัดีของธุรกิจเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ 
(Customer Loyalty) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model : SEM) โดยโปรแกรมSPSS และ AMOS โดยผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัคือ ลกูค้าที่ใช้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือดีแทค เอไอเอส และทรูมฟู เอช กลุม่
ตวัอย่างงานวิจยัมีจ านวน 435 คน จากผู้ ใช้เครือข่ายโทรศพัท์มือถือเอไอเอสดีแทค และทรูมฟู เอช สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง
บริษัทเอกชน รายได้อยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท และพบวา่เคยย้ายเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ 
 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีของธุรกิจเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือ  
 จากการวิเคราะห์ พบว่าโมเดลองค์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (ปรับแก้) มีค่าดัชนีที่ส าคัญ
ประกอบด้วยค่าสถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ ( 2 /df ) มีค่าเท่ากบั 1.120 (ผ่านเกณฑ์ 2 /df <  3) ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (p-value) มีค่าเท่ากับ 0.058 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากบั 0.943 (ผ่านเกณฑ์ GFI > 0.90) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
มีคา่เทา่กบั 0.922 (ผา่นเกณฑ์ AGFI > 0.90) คา่ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลนืเชิงสมัพทัธ์ (CFI) มีคา่
เท่ากบั 0.996 (ผ่านเกณฑ์ CFI > 0.90) และค่าดชันีรากของคา่เฉลี่ยก าลงัสองของการประมาณคา่ความ
คาดเคลื่อน (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.017 (ผ่านเกณฑ์ RMSEA < 0.08) แสดงว่าผลการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของธุรกิจเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงในภาพท่ี 2 
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Figure  2 The model of factors affecting loyalty of mobile network business  
 
Table 1 The research result of correlation analysis of factors affecting loyalty of mobile network 
business 

Dependent 
Variable Affecting 

 

Independent Variable 
 

Price Promotion Personal Process Value SAT 

Value 
DE 0.352 0.000 0.000 0.282 0.000 0.000 
IE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
TE 0.352 0.000 0.000 0.282 0.000 0.000 

SAT 
DE 0.000 0.230 0.228 0.000 0.328 0.00 
IE 0.115 0.000 0.000 0.092 0.000 0.000 
TE 0.115 0.230 0.228 0.092 0.328 0.000 

Loyalty 
DE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.660 
IE 0.076 0.152 0.151 0.061 0.216 0.000 
TE 0.076 0.152 0.151 0.061 0.216 0.660 

 
 เมื่อพิจารณาน า้หนกัความสมัพนัธ์พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดใน
สว่นกลยทุธ์ด้าน (Price) ราคาต่อคณุคา่ที่รับรู้ (Value) มีค่าสมัประสทิธ์เส้นทาง เท่ากบั 0.352 รองลงมา

2 / df = 1.120, p-value = 0.058, GFI = 0.943, AGFI = 0.922, CFI =0.996, RMSEA = 0.017 
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คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่รับรู้ (Value) ต่อความพึงพอใจของลูกค้า (SAT) มีค่าสัมประสิทธ์
เส้นทาง เทา่กบั 0.328 แสดงในตาราง 1 
 
สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวจิัย 
 1 เพื่อศึกษาสว่นประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่คณุคา่ที่รับรู้ ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
พบว่าส่วนประสมการการตลาดกลยุทธ์ด้านราคามีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีรับรู้ มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง
เท่ากับ 0.352 และส่วนประสมการการตลาดกลยุทธ์ด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับ รู้ มีค่า
สมัประสทิธ์ิเส้นทางเทา่กบั 0.282 
 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด และคุณค่าที่รับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพบว่า ส่วนประสมการการตลาดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.230 สว่นประสมการ
การตลาดกลยุทธ์ด้านพนกังานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 
0.228 และคณุคา่ท่ีรับรู้มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า มีคา่สมัประสทิธ์ิเส้นทางเทา่กบั 0.328 
 3 เพื่อศึกษาปัจจยัคณุคา่ที่รับรู้ และความพึงพอใจของลกูค้าที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี ผล
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างพบวา่ ความพงึพอใจของลกูค้ามีอิทธิพลตอ่มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีมี
คา่สมัประสทิธ์ิเส้นทางเทา่กบั 0.660 
 
อภปิรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยั เพื่ออธิบายและยืนยนัความสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั วา่เป็นไป
ตามทฤษฎีที่เก่ียวข้องอยา่งไร โดยผู้วิจยัได้อภิปรายผลการวิจยัที่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัไว้ดงันี ้
 ส่วนประสมการตลาดกลยุทธ์ด้านราคามีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Kotler, Keller (2016) ซึ่งส่วนประสมการตลาดกลยุทธ์ด้านราคาเก่ียวกับการมีอตัราค่าบริการที่ถกูและ
สมเหตสุมผล มีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการองผู้บริโภค มีสว่นลดคา่บริการ
ส าหรับลกูค้าที่ใช้บริการเป็นเวลานาน จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดคุณค่าที่รับรู้ต่อเครือข่ายโทรศพัท์มือที่
เลอืกใช้ 
 ส่วนประสมการตลาดกลยทุธ์ด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับรู้ สอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Kotler, Keller (2016) ซึ่งส่วนประสมการตลาดกลยุทธ์ด้านกระบวนการเก่ียวกับการให้บริการที่มี
ความสะดวกรวดเร็วในการเปิดใช้บริการเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน่ที่ง่ายขึน้ ความรวดเร็วใน
การให้บริการของพนกังาน จึงสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดคณุคา่ที่รับรู้ตอ่เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือที่เลอืกใช้ 
 ส่วนประสมการตลาดกลยทุธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า 
เป็นไปตามผลงานวิจัยของอรรถพล ฐิติวร (2558) และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Oliver (1997) (อ้างใน
ปุณยภาพัชร อาจหาญ, 2555, หน้า 8) ซึ่งส่วนประสมการตลาดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
เก่ียวกับการมีโฆษณาลงในสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีโปรโมชั่นหรือแพ็คเกจหลากหลาย มีโปรโมชั่น
ร่วมกบับริษัทอื่น และเมื่อลกูค้าช าระคา่บริการตรงเวลาจะได้รับสิทธิพิเศษหรือสว่นลดต่าง ๆ จึงสง่ผลให้
ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจตอ่เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือที่เลอืกใช้ 
 สว่นประสมการตลาดกลยทุธ์ด้านพนกังานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า สอดคล้องกบั
ทฤษฎีของ Oliver (1997) (อ้างในปณุยภาพชัร อาจหาญ, 2555, หน้า 8) ซึง่สว่นประสมการตลาดกลยทุธ์
ด้านพนกังานเก่ียวกบัด้านพนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส และดเูป็นมิตรต่อลกูค้า พนกังาน
ให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พนกังานมีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์ จึงสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
พงึพอใจตอ่เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือที่เลอืกใช้ 
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 คุณค่าที่รับรู้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า เป็นไปตามผลงานวิจัยของปรัศนียาภรณ์  
สายปิมแปง (2554) และสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Oliver (1997) (อ้างในปุณยภาพชัร อาจหาญ, 2555, 
หน้า 8) ซึ่งคณุค่าที่รับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกบัค่าโปรโมชัน่มีราคาที่สมเหตุสมผลราคาค่าบริการคุ้มค่ากับ
เงินที่จ่ายไป ความเสถียรของสญัญาณของเครือข่ายคุ้มค่ากับค่าบริการที่จ่ายไป การให้บริการของ
พนักงานคุ้มค่ากับความรู้สึกโดยผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สงูสุดในการจ่ายเ งินเพื่อแลกซือ้บริการ
เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ จึงสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจตอ่เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือที่เลอืกใช้ 
 ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี  เป็นไปตามผลงานวิจัย  
ปรัศนียาภรณ์ สายปิมแปง (2554) อรรถพล ฐิติวร (2558) อมัพล ชูสนกุ และวนัวิสา อยู่พุ่ม (2556) และ
สอดคล้องกบัทฤษฎี Kotler, Keller (2016) ซึ่งความพึงพอใจของลกูค้าของผู้บริโภคเก่ียวกบัความพอใจ
ต่อคุณภาพสญัญาณ ความพึงพอใจต่ออตัราค่าบริการ ความพึงพอใจต่อศูนย์บริการลกูค้า ความพึง
พอใจตอ่การโฆษณาผลติภณัฑ์และโปรโมชัน่ ความพึงพอใจตอ่การให้บริการของพนกังาน ความพงึพอใจ
ต่อความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการต่าง ความพึงพอใจต่อศูนย์บริการ  ด้วยเหตุนีส้่งผลให้ผู้บริโภค
เครือข่ายโทรศพัท์มือถืออยากใช้บริการต่อไปเร่ือยๆ ไม่เปลี่ยนใจไปใช้เครือข่ายอื่น  และแนะน าให้เพื่อน
หรือญาติใช้เครือขา่ยที่ตนเองใช้อยู ่จึงสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภกัดีตอ่เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือที่
เลอืกใช้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
ปรัศนียาภรณ์สายปิมแปง. 2554. โมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่า 

ตราสินค้า คุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า TrueMove 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,  
กรุงเทพมหานคร 

ปณุยภาพชัร อาจหาญ. 2555. ความพงึพอใจของลกูค้าที่มีตอ่การให้บริการของธนาคารทหารไทย จากดั 
(มหาชน) สาขาจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ 

อรรถพล ฐิติวร. 2558. อิทธิพลของสว่นประสมทางการตลาดต่อความไว้เนือ้เช่ือใจ ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพืน้ที่  ถนน
รัชดาภิเษก(ท่าพระ). วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, กรุงเทพมหานคร 

อมัพล ชสูนกุ และวนัวิสา อยูพุ่ม่. 2556. อิทธิพลของสว่นประสมทางการตลาดบริการตอ่คณุคา่ตราสนิค้า 
ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีของลกูค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปีใ้นร้านสะดวกซือ้
เขตราชเทวี.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร  

Kotler, Keller. 2016. Marketing Management. 15nd edn. Pearson, New York 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ศกึษาระดบัความส าเร็จของการน านโยบายการขบัเคลือ่นการ
พฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิของจังหวดัพะเยา (2) ศึกษาความแตกต่างกันของ
ความคิดเห็นของแต่ละอ าเภอต่อระดบัความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนไปปฏิบัติของจังหวัดพะเยา (3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจังหวดัพะเยา (4) ศึกษาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดพะเยาในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิ และ (5) เสนอแนะแนวทางของการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจังหวดัพะเยาในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับ
ความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของ
จงัหวดัพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2) แต่ละอ าเภอในจงัหวดัพะเยามีความเห็นต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยาที่แตกต่าง
กนั (3) หลกัธรรมาภิบาล การน านโยบายไปปฏิบตัิ การมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐ และ
แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการ
พฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา (4) จุดแข็งคือการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาประยุกต์ใช้ จุดอ่อนคือระยะเวลาที่เร่งรัดเกินไปในการน านโยบายไปปฏิบัติ โอกาสคือรัฐบาลให้
ความส าคญั อุปสรรคคือการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกจ ากัดด้วยอายุและเง่ือนไขในการด ารงชีวิตของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ (5) ข้อเสนอแนะคือควรมีการด าเนินโครงการให้ต่อเนื่องและปรับเง่ือนไขในการด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของประชาชนให้มากยิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ การน านโยบายไปปฏิบตัิ, นโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน, จงัหวดัพะเยา 
 

Abstract  
 There were five objectives of this research as follows: (1) to study the level of success in 
implementing Thai Niyom YangYuen Policy in Phayao province; (2) to study the difference of the 
opinions of district on level of success in implementing Thai Niyom YangYuen Policy in Phayao 
province; (3) to identify the factors that influence with the implementation of Thai Niyom YangYuen 
Policy in Phayao province; (4) to analysis the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the 
policy implementation in Phayao province; and (5) to recommend the appropriate approach to 
enhance the success of the policy implementation in Phayao province. The finding of this research 
were that: (1) the level of success in implementing  Thai Niyom YangYuen Policy in Phayao province 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

959 

were not less than 80 percent; (2) the difference among opinions of each district on level of success 
in the policy implementation in Phayao were found.; (3) policy implementation, good governance, 
public participation, and motivation of government officials are positive influencing factors on the level 
of success of the policy implementation; (4) strength were application and integration of good 
governance in policy implementation, weakness were a short time for implementing the policy and 
lack of motivation for involved government officials to carry out the policy; opportunity were 
government support, as well as  threat were the limitation of public participation in the policy; (5) 
researcher’s recommendations were that the policy should be maintained and improve the policy 
implementation in accordance with people’s way of life.  
Keywords: policy Implementation, Thai Niyom YangYuen Policy, Phayao province 
 
บทน า  
 นโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นนโยบายหลกัที่
ส าคญัของรัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2561 ที่ด าเนินการในทกุหมูบ้่านและชมุชนในประเทศไทยถือเป็น
นโยบายส าคญัของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561 (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์, 2561)และเป็นอีกหนึง่นโยบาย
ที่ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของรัฐไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติของ
จังหวัดพะเยาได้มีการประยุกต์ใช้ปัจจัยแห่งความส าเร็จหลายประการเพื่อช่วยให้การน านโยบายไป
ปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยาประสบความส าเร็จ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) ศกึษาระดบัความส าเร็จของการน านโยบายการขบัเคลือ่นการ
พฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา (2) ศึกษาความแตกตา่งกนัของ
ความคิดเห็นของแต่ละอ าเภอต่อระดบัความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา (3) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบาย
การขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา (4) ศึกษาจดุ
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของจงัหวดัพะเยาในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิ และ (5) เสนอแนะแนวทางของการน านโยบายการขบัเคลื่อนการ
พฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยาในอนาคต  
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจที่เน้นการวิจยัเชิงปริมาณและมีการวิจยัเชิงคณุภาพด้วย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ หนึ่ง ประชาชนจงัหวดัพะเยา ทัง้หมด   486,304 คน 
(ข้อมูลจากส านกัทะเบียนและบตัร กระทรวงมหาดไทย ปี 2561) ผู้ วิจัยค านวณขนาดตวัอย่างตามสตูร
การค านวณของยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง แต่เก็บตวัอย่างได้จริง 401 
ตวัอย่าง  และสอง ทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล ทัง้หมด 
812  คน ผู้ วิจัยค านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรการค านวณของยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 272 ตัวอย่าง แต่เก็บตัวอย่างได้จริง 275 ตัวอย่าง  ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิอย่างเป็น
สดัสว่น (Proportional Stratified Sampling) โดยการสุม่ตวัอย่างจากอ าเภอในจงัหวดัพะเยา แล้วเทียบ
สกัสว่นเพื่อหาขนาดตวัอยา่งที่เหมาะสมของแตล่ะอ าเภอ  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1) แบบสอบถามใช้รวบรวมข้อมูลทัง้เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นประชาชนจังหวดัพะเยา 401 คน และทีม
ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน จ านวน 275 คน และ (2) แบบสมัภาษณ์ใช้
รวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูตามหลกัสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัตารางที่ 1 และ  
(2) ข้อมูลเชิงคณุภาพ ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสร้างข้อสรุป 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู
แบบอปุนยั และการวิธีวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 
 ส าหรับการแปลค่าเฉลี่ยของตวัแปรนัน้ ผู้ วิจัยอ้างอิงเกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยโดย
ใช้อตัรภาคชัน้ ดงันี ้(ชใูจ คหูารัตนไชย, 2538, น.7-10) 
อนัตราภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด  – คะแนน
ต ่าสดุ                                   จ านวนชัน้ 
   = 5 – 1    =  0.8 
            5 
   

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.79 หมายถึง น้อยที่สดุ 
คะแนนเฉลีย่ 1.80 – 2.59 หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลีย่ 2.60 – 3.39 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 3.40 – 4.19 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.20 – 5.00 หมายถึง มากที่สดุ 

 
ตารางที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 

ประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ ประเภทสถิติ สถิติ 
1) ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ เพศ อาย ุที่อยู ่ระดบั
การศกึษา อ าเภอที่ปฏิบตัิงาน  

สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) ระดบัความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการ
พฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนมาปฏิบตัิของ
จงัหวดัพะเยา  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

สถิติเชิงอนมุาน การทดสอบคา่ที (t-test) 

3) แตล่ะอ าเภอมีความเห็นวา่ ระดบัความส าเร็จในการน า
นโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทย
นิยม ยัง่ยืนมาปฏิบตัิมีความแตกตา่งกนั 

สถิติเชิงอนมุาน การทดสอบคา่เอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว(one-
way ANOVA) 

4) มีปัจจยัอยา่งน้อยหนึ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จใน
การนโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยัง่ยืนมาปฏิบตัิ 

สถิติเชิงอนมุาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พห(ุmultiple regression 
analysis) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถกถอยแบบ
ขัน้ตอน (stepwise) 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 การวิจัยนี  ้เป็นการเก็บข้อมูลจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนจังหวัดพะเยา และกลุ่มทีม
ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบลเก่ียวกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิ
และผลส าเร็จของการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิ
ในจงัหวดัพะเยา โดยมีผลการวิจยัดงันี ้
 จากตารางที่ 2 พบวา่ข้อมลูทัว่ไปของประชาชนจงัหวดัพะเยาที่ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 214 คนคิดเป็น ร้อยละ 57.2 และเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 เท่ากนักบัอายรุะหวา่ง 41- 50 ปี จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.4 มีระดบัการศกึษาอยูท่ี่มธัยมศกึษา จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ
ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และอาศยัอยู่อ าเภอเมืองพะเยา จ านวน 
104 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.0  รองลงมาอาศยัอยูใ่นอ าเภอดอกค าใต้ จ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.5  
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และข้อมูลทัว่ไปของทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบลที่ตอบ
สอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเป็นเพศหญิง จ านวน 97 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวน 90 คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ
51- 60 ปี จ านวนมาก 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีระดบัการศึกษาอยู่ที่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 164 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงคือระดบัปริญญาโท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และปฏิบตัิงานอยู่
ในอ าเภอเมืองพะเยา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  รองลงมาคืออยู่ในอ าเภอดอกค าใต้จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.4  
 
กลุ่มประชาชนจังหวัดพะเยา 
ตารางที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ตวัอยา่งประชาชนจงัหวดัพะเยา                                                            กลุม่ตีวอยา่งทีมไทยนิยม   

 ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ  ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
214 
160 

57.2 
42.8 

เพศ ชาย 
หญิง 

167 
97 

63.3 
36.7 

อาย ุ ต ่ากวา่ 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41- 50 ปี 
51 – 60 ปี 
61 ปีขึน้ไป 

40 
69 
88 
88 
84 
23 

10.2 
17.6 
22.4 
22.4 
21.4 
6.0 

อาย ุ ต ่ากวา่ 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41- 50 ปี 
51 – 60 ปี 
61 ปีขึน้ไป 

2 
22 
64 
90 
86 
6 

0.7 
8.1 

23.7 
33.3 
32.0 
2.2 

การศกึษา ประถมศกึษา
หรือต ่ากวา่ 
มธัยมศกึษา 
ปวช. 
ปวส. 
ปริญญาตรีหรือ
สงูกวา่ 

93 
171 
46 
29 
44 

24.3 
44.6 
12.0 
7.6 
11.5 

การศกึษา มธัยมศกึษาหรือ
ต ่ากวา่ 
ปวช. 
ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

26 
6 
5 
164 
53 

10.2 
2.3 
2.0 

64.6 
20.9 

อ าเภอที่อยู่
อาศยั 

เมืองพะเยา 
แมใ่จ 
ดอกค าใต้ 
ภกูามยาว 
ภซูาง 
เชียงค า 
เชียงมว่น 
ปง 
จนุ 

104 
29 
58 
19 
26 
63 
16 
43 
43 

26.0 
7.2 
14.5 
4.7 
6.5 
15.7 
4.0 
10.7 
10.7 

อ าเภอที่อยู่
อาศยั 

เมืองพะเยา 
แมใ่จ 
ดอกค าใต้ 
ภกูามยาว 
ภซูาง 
เชียงค า 
เชียงมว่น 
ปง 
จนุ 

60 
25 
48 
12 
20 
40 
12 
28 
30 

21.8 
9.1 

17.4 
4.4 
7.3 

14.5 
4.4 

10.2 
10.9 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

962 

ตารางที่  3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการน านโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
   โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา 

ปัจจยั องค์ประกอบ �̅� S.D. ระดับความ
คดิเหน็ 

ล าดับ 

1. การน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ

1.1 มาตรฐานและวตัถปุระสงค์ของนโยบาย  3.67 0.74 มาก 1 
1.2 ทรัพยากรของนโยบาย 3.55 0.70 มาก 3 
1.3 การสื่อสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้
เป็นไปตามนโยบาย 

3.50 0.79 มาก 4 

1.4 ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบตั ิ

3.61 0.75 มาก 2 

1.5 เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 3.45 0.79 มาก 6 
1.6 การยอมรับของผู้น านโยบายไปปฏิบตัิ 3.55 0.74 มาก 3 
รวม 3.55 0.75 มาก  

2. หลักธรรมาภบิาล  

2.1 หลกัประสทิธิภาพ/คุ้มคา่ (Efficiency/Value 
for money)   

4.08 0.93 มาก 6 

2.2 หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) 4.14 0.88 มาก 1 
2.3 หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)   4.01 0.99 มาก 10 
2.4 หลกัการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ 
(Accountability)  

4.08 0.90 มาก 4 

2.5 หลกัเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 4.13 0.85 มาก 2 
2.6 หลกันิตธิรรม (Rule of Law) 4.10 0.92 มาก 3 
2.7 หลกัความเสมอภาค (Equity)   4.07 0.94 มาก 9 
2.8 หลกัการมีสว่นร่วม (Participation) 4.07 0.91 มาก 8 
2.9 หลกัมุ่งเน้นฉนัทามต ิ(Consensus 
Oriented) 

4.08 0.93 มาก 7 

2.10  หลกัการกระจายอ านาจ 
(Decentralization)   

4.08 0.90 มาก 5 

รวม 4.08 0.91 มาก  
3. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
กิจกรรมของภาครัฐ 

3.1 การมีสว่นร่วมในการคดิ 4.06 0.80 มาก 1 
3.2 การมีสว่นร่วมในการในขัน้ตดัสนิใจ 4.02 0.80 มาก 2 
3.3 การมีสว่นร่วมปฏิบตักิาร   3.97 0.77 มาก 3 
3.4 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.89 0.85 มาก 5 
3.5 การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 3.89 0.82 มาก 4 
รวม 3.97 0.80 มาก  

4. แรงจูงใจของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

4.1 ลกัษณะงานท่ีท า  3.56 0.75 มาก 4 
4.2 ความส าเร็จในการท างานของบคุคล  3.73 0.72 มาก 3 
4.3 การได้รับการยอมรับนบัถือ  3.86 0.76 มาก 1 
4.4 ความรับผิดชอบ  3.74 0.73 มาก 2 
4.5 คา่ตอบแทน  3.48 0.76 มาก 6 
4.6 การสร้างแรงจงูใจจากผู้น า 3.55 0.80 มาก 5 
รวม 3.65 0.75 มาก  

  
 จากตารางที่ 3 พบวา่ ปัจจยัหลกัธรรมาภิบาลเป็นปัจจยัที่มีการน ามาประยกุต์ใช้มากที่สดุในการ
น านโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในจังหวัดพะเยา โดย
ประยกุต์ใช้ในระดบัมาก(x̅=4.08) ซึ่งองค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาลที่กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่
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มีการน ามาประยกุต์ใช้มากที่สดุคือ หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ในระดบัมาก (x̅=4.14) รองลงมา
คือหลกัเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) (x̅=4.13) ปัจจยัรองลงมาที่มีการน ามาประยกุต์ใช้คือหลกัการ
มีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐ โดยประยกุต์ใช้ในระดบัมาก (x̅=3.97) ซึ่งองค์ประกอบ
ของหลกัการมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐที่กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่ามีการน ามา
ประยกุต์ใช้มากที่สดุคือ  หลกัการมีสว่นร่วมในการคิด  (x̅=4.06) รองลงมาคือ หลกัการมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ  (x̅=4.02) ปัจจยัรองลงมาที่มีการน ามาประยกุต์ใช้คือ แรงจงูใจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยประยกุต์ใช้
ในระดบัมาก (x̅=3.65) ซึ่งองค์ประกอบของแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการน ามาประยกุต์ใช้มากที่สดุ
คือ การได้รับการยอมรับนบัถือ (x̅=3.86)  รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ (x̅=3.74)  และปัจจยัสดุท้ายที่
กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นวา่ถกูน ามาประยกุต์ใช้น้อยที่สดุคือ การน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยประยกุต์ใช้ใน
ระดบัมาก (x̅=3.55) ซึ่งองค์ประกอบที่น ามาประยุกต์ใช้มากที่สดุคือ มาตรฐานและวตัถุประสงค์ของ
นโยบาย (x̅=3.67) รองลงมาคือ ลกัษณะของหนว่ยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ (x̅=3.61)  
 
ตารางที่ 4 ผลส าเร็จของการน านโยบายการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไป
   ปฏิบตัิในจงัหวดัพะเยา 

ผลส าเร็จ องค์ประกอบ �̅� S.D. ระดับความ
คดิเหน็ 

ล าดับ 

1. ผลผลิต 

1.1 เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีเป้าหมายลงพืน้ท่ีในระดบัหมู่บ้าน
ร่วมกนัตามแนวทางประชารัฐ 

3.87 0.79 มาก 1 

1.2 ประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่ บ้านอย่าง
สม ่าเสมอ 

3.77 0.80 มาก 7 

รวม 3.82   0.79 มาก  

2. ผลลัพธ์ 

2.1 ประชาชนได้พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 3.80 0.81 มาก 5 
2.2 การตอบสนองความต้องการและปัญหาในหมู่บ้าน 
คุ้มคา่และสมประโยชน์ 

3.85 0.83 มาก 2 

2.3 หมู่บ้านสามารถก าหนดกิจกรรมเพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตของตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ พึง่พา
ตนเองได้ 

3.78 0.84 มาก 6 

2.4 ประชาชนปรับแผนการด าเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.82 0.84 มาก 3 

2.5 ประชาชนมีความตระหนกัและมีสว่นร่วมในการ
พฒันาหมู่บ้านและประเทศ ความรู้รักสามคัคีและ
ประชาธิปไตย 

3.81 0.81 มาก 4 

2.6 พฒันาและแก้ไขปัญหาในมิตเิศรษฐกิจ สงัคมและ
ความมัน่คง 

3.77 0.81 มาก 8 

รวม 3.80 0.82 มาก  
3. ผลส าเร็จ
รวม 

 3.81 0.81 มาก  

  
 จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิในจงัหวดัพะเยามีผลส าเร็จในระดบัมาก ( x̅=3.81) โดย
ผลส าเร็จด้านผลผลิตรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.82) และผลส าเร็จด้านผลลพัธ์รวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=3.81) โดยผลส าเร็จที่มากที่สดุคือผลส าเร็จด้านผลผลิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือเกิดการ   
บรูณาการขบัเคลือ่นงาน/โครงการของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีมีเป้าหมายลงพืน้ที่ในระดบัหมูบ้่านร่วมกนัตาม
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แนวทางประชารัฐ (x̅=3.87) รองลงมาคือผลส าเร็จด้านผลลัพธ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ          
การตอบสนองความต้องการและปัญหาในหมูบ้่าน คุ้มคา่และสมประโยชน์  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1  พบว่า ระดับความส าเร็จของการน านโยบายการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิในจงัหวดัพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  
 
ตารางที่  5 ผลการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที ( t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของระดับ     
 ความส าเร็จของการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไป 
 ปฏิบตัิในจงัหวดัพะเยา 

 �̅� S.D. Std. Error Mean T Sig.(2-tailed) 
ความส าเร็จ 3.81 0.6818 0.0376 15.898 0.000 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความส าเร็จของการน านโยบายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนไปปฏิบัติจังหวัดพะเยามีค่า 3.81 โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.6818 มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคา่เฉลี่ยของตวัอย่างเท่ากบั 0.0376 และ และ
เมื่อน ามาทดสอบ t-test เพื่อทดสอบว่า ค่าเฉลี่ยของระดบัความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อน
การพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไป ปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 หรือไม ่
โดยมีเกณฑ์การ แปลผลคือ  Sig.(2-tailed)/2 < 0.05 และ t > 0 ซึง่ได้ผลการวิเคราะห์คอื คา่ของ t เทา่กบั 
15.898 มีค่า Significance ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ 0.000 นั่นหมายความว่า ค่าเฉลี่ยระดบั
ความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิ
ของจงัหวดัพะเยา ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่พบซึ่งถือเป็นผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิในใน
ระดบัที่สงูมากนัน้ สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จหรือตวัแปรต้นที่น ามาประยุกต์ใช้ในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิครัง้นีค้วรจะน าไปประยกุต์ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัที่ 2  พบวา่ แตล่ะอ าเภอมีความเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าเร็จ
ของการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิในจังหวดั
พะเยาที่แตกตา่งตา่งกนั   
 
ตารางที่  6 ผลการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
 ทางเดียว (one-way ANOVA) จากความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดัพะเยา 
 

อ าเภอ N �̅� S.D. F Sig.(2-tailed) 
เมือง
พะเยา 

104 4.78 0.42 23.370 0.000 

แม่ใจ 29 3.75 0.66   
ดอกค าใต้ 58 3.81 0.53   
ภูกามยาว 19 4.13 0.61   
ภูซาง 26 3.62 0.84   
เชียงค า 63 3.85 0.81   
เชียงม่วน 16 3.80 0.70   

ปง 43 3.75 0.71   
จุน 42 4.12 0.53   

 

 จากตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นของ
ประชาชนที่อยู่ในอ าเภอที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความคิดเห็นต่อระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยัง่ยืนไปปฏิบตัิในจังหวดัพะเยา และเพื่อให้ทราบ
ว่าอ าเภอใดบ้างที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึง
ได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยจับคู่ 
( Post Hoc Multiple Comparisons) แ บบ  LSD 
(Least Significant Difference) ดงัตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดัพะเยาแยก
   รายอ าเภอ 
อ าเภอ เ มื อ ง

พะเยา 
แม่ใจ ดอกค าใต้ ภกูามยาว ภซูาง เชียงค า เชียงม่วน ปง จุน 

เมืองพะเยา - 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แม่ใจ 0.000* -  0.039*     0.013* 
ดอกค าใต้ 0.000*  -      0.013* 
ภูกามยาว 0.000* 0.039*  - 0.007*   0.029*  
ภูซาง 0.000*   0.007* -    0.001* 
เชียงค า 0.000*     -   0.026* 
เชียงม่วน 0.000*      -   
ปง 0.000*   0.029*    - 0.006* 
จุน 0.000* 0.013* 0.013*  0.001* 0.026*  0.006* - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ <.05 

  
 จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนอ าเภอเมืองพะเยามีความเห็นต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไปปฏิบัติของจังหวัดพะเยา
แตกต่างจากทุกอ าเภอ แต่นอกจากนีป้ระชาชนอ าเภออื่น ๆ ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี  ้
ประชาชนอ าเภอแม่ใจมีความคิดเห็นแตกตา่งจากประชาชน อ าเภอภกูามยาว และอ าเภอจุน ประชาชน
อ าเภอดอกค าใต้มีความเห็นแตกตา่งจากประชาชนอ าเภอจนุ ประชาชนอ าเภอภกูามยาวมีความคิดเห็นที่
แตกต่างจากประชาชนอ าเภอภซูาง และอ าเภอปง ประชาชนอ าเภอภซูางมีความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
ประชาชนอ าเภอภูกามยาวและอ าเภอจุน  ประชาชนอ า เภอเชียงค ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
ประชาชนอ าเภอจุน อ าเภอปงมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากประชาชนอ าเภอภูกามยาว และอ าเภอจุน 
ประชาชนอ าเภอจุนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากประชาชนอ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภซูาง 
อ าเภอเชียงค า และอ าเภอปง 
 
ตารางที่  8 ผลการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบทางเดียว (one-way ANOVA) จากความคิดเห็นของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล 

อ าเภอ N �̅� S.D. F Sig.(2-
tailed) 

เมือง
พะเยา 

60 3.30 0.20 4.824 0.000 

แม่ใจ 25 3.32 0.74   
ดอกค าใต้ 48 3.39 0.81   
ภูกามยาว 12 3.63 0.89   
ภูซาง 20 3.38 0.67   
เชียงค า 40 3.56 0.53   
เชียงม่วน 12 3.84 0.47   
ปง 28 3.57 0.13   
จุน 30 3.99 0.62   

 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่าความคิดเห็นของทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยัง่ยืน ระดบัต าบลที่อยู่ปฏิบตัิงานในอ าเภอที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความคิดเห็นต่อระดบัความส าเร็จของการ
น านโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนไปปฏิบัติในจังหวัดพะเยา และเพื่อให้ทราบว่า
อ าเภอใดบ้างที่มีความคิดเห็นที่แตกตา่งกนั จึงได้ท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยจับคู่  (Post Hoc 
Multiple Comparisons) แบบ LSD (Least Significant 
Difference) ดงัตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคูค่วามคิดเห็นของทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ
 ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล แยกรายอ าเภอ 
อ าเภอ เ มื อ ง

พะเยา 
แม่ใจ ด อ ก

ค าใต้ 
ภู ก า ม
ยาว 

ภูซาง เชียงค า เ ชี ย ง
ม่วน 

ปง จุน 

เมืองพะเยา -     0.027* 0.003*  0.000* 
แม่ใจ       0.011*  0.000* 
ดอกค าใต้   -    0.016*  0.000* 
ภูกามยาว          
ภูซาง       0.030*  0.000* 
เชียงค า 0.027*     -   0.003* 
เชียงม่วน 0.003* 0.011* 0.016*  0.030*  -   
ปง        - 0.007* 
จุน 0.000* 0.000* 0.000*  0.000* 0.003*  0.007* - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ <.05 

 

 จากตารางที่ 9 เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการ Post Hoc Tests ของ LSD พบว่า ทีม
ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอเมืองพะเยามีความเห็นต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิ
ของจงัหวดัพะเยาแตกตา่งจากทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนระดบัต าบล 
อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงม่วน และอ าเภอจุน ทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอแมใ่จมีความคิดเห็นแตกตา่งจากทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล อ าเภอเชียงม่วน และอ าเภอจุน ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอดอกค าใต้มีความเห็นแตกตา่งจากประชาชนอ าเภอเชียงมว่น
และอ าเภอจุน ทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบลอ าเภอภซูางมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล 
อ าเภอเชียงมว่นและอ าเภอจนุ  ทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล 
อ าเภอเชียงค ามีความคิดเห็นที่แตกตา่งจากทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน 
ระดบัต าบล อ าเภอเมืองพะเยาและอ าเภอจุน   ทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอเชียงม่วน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแมใ่จ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภซูาง และ
อ าเภอจุน ทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอปงมีความ
คิดเห็นแตกตา่งจากทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอจุน 
และทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล อ าเภอจนุมีความคิดเห็นที่
แตกต่างจากทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล อ าเภอเมือง
พะเยา อ าเภอแมใ่จ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภซูาง อ าเภอเชียงค าและอ าเภอปง 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  สะท้อนให้เห็นว่านอกจากความคิดเห็นต่อความส าเร็จของ
นโยบายจะมีความแตกต่างกนัจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ตา่งอ าเภอกนัแล้วยงัมีความแตกต่างกนัใน
มมุองของประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกด้วย เช่นในอ าเภอเมืองพะเยาที่พบวา่ ทีมขบัเคลือ่นฯมีความเห็นว่า
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จในระดับมาก( x̅=3.30) แต่ประชาชนเห็นว่าประสบ
ความส าเร็จในระดบัมากที่สดุ (x̅=4.78) 
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 และ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3  พบว่า หลักธรรมาภิบาล การมี่ส่วนร่วมของ
ประชาชน การน านโยบายไปปฏิบตัิ และแรงจงูใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ทัง้สี่ปัจจยัเป็นปัจจยัที่มีผลอิทธิพลตอ่
การน านโยบายการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยนื ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา  
 
ตารางที่  10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) ด้วยวิธีการวิเคราะห์    การ
ถดถอยแบบขัน้ตอน (stepwise regression) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิในจงัหวดัพะเยาจากความ
คิดเห็นของประชาชนจงัหวดัพะเยา 

*มีนัยส าคัญทางสถติิ .05 

 
 จากตารางที่ 10 พบวา่ ในความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดัพะเยา   ปัจจยัหลกัธรรมาภิบาล  และ
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จการน า
นโยบายการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา 
 

ตัวแปรอิสระ Coefficients ล าดับที่ของสมการถดถอย  

1 2 

ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล Standardized (Beta) 0.906 0.615 
Unstandardized (B) 0.857 0.582 

ปัจจัยด้านการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมของภาครัฐ 

Standardized (Beta) - 0.334 
Unstandardized (B)  0.311 

Constant   0.581 -0.427 
𝐑  0.906 0.921 
𝐑𝟐  0.821 0.848 
𝐑𝟐𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞  0.821 0.027 

Std. Error of the Estimate  0.31823 0.29398 
F  1764.697 1067.426 
Sig.  0.000* 0.000* 

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(multiple regression) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
แบบขัน้ตอน (stepwise regression) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
การขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยาจากความคิดเห็น
ของทีมขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัต าบล 

ตัวแปรอิสระ Coefficients ล าดบัท่ีของสมการถดถอย  
1 2 

ปัจจัยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ Standardized (Beta) 0.796 0.531 
Unstandardized (B) 0.931 0.621 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ Standardized (Beta) - 0.344 
Unstandardized (B)  0.369 

Constant   0.190 -0.051 
𝐑  0.796 0.826 
𝐑𝟐  0.634 0.682 
𝐑𝟐𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞  0.634 0.048 
Std. Error of the Estimate  0.37251 0.34786 
F  459.272 283.266 
Sig.  0.000* 0.000* 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า ในความคิดเห็นของทีมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยัง่ยืน ระดบัต าบล   ปัจจยัการน านโยบายไปปฏิบตัิ และปัจจยัแรงจงูใจของเจ้าหน้าที่รัฐ มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัความส าเร็จการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนไปปฏิบตัิ
ของจงัหวดัพะเยา  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 นีส้ะท้อนให้เห็นว่า ในการน านโยบายไปปฏิบตัินัน้
ควรค านงึถึงทัง้สองสว่นคือ สว่นของประชาชนผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและผู้ รับประโยชน์จากนโยบายและสว่น
ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้น านโยบายไปปฏิบตัิเนื่องจากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นวา่ ประชาชนจะให้
ความส าคัญกับปัจจัยหลกัธรรมาภิบาลกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของภาครัฐ 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ รัฐจะให้ความส าคัญกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยแรงจูงใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นส าคญั 
 ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึและผลการวิเคราะห์บนัทึกแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า จุดแข็งของ
การน านโยบายการพฒันาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยัง่ยืน ไปปฏิบตัิในจงัหวดัพะเยา คือ 1) การ
มอบหมายหน่วยงานที่น าไปปฏิบตัิและการบูรณาการทุกภาคส่วน  2) ทรัพยากรนโยบายเพียงพอและ
เหมาะสม3) การสื่อสารทางนโยบายและบังคับให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) วตัถปุระสงค์ของโครงการมีความชดัเจน และ 5) ตอบสนองกบัสถานการณ์และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและการเมือง จดุออ่นคือ 1) ระยะเวลาที่เร่งรัดเกินไป 2) มาตรฐานนโยบายไมม่ีความชดัเจน และ4) 
การยอมรับนโยบายของเจ้าหน้าที่มีน้อย โอกาสคือ 1) รัฐบาลให้ความส าคญั 2) มีการก าหนดโครงการ
จากหลายหน่วยงานมารองรับปัญหาความต้องการของประชาชน และ 3) สร้างความคุ้นเคยและเป็นการ
สื่อสารข้อมลูขา่วสารการปฏิบตัิงานจากหนว่ยงานของรัฐไปสูป่ระชาชนโดยตรง และอปุสรรคคือ 1) ผู้น า 
ชุมชนขาดความเข้าใจ 2) ความขดัแย้งภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 3) ความเบื่อหน่ายของประชาชน 4) พืน้ที่
หา่งไกล 5) ทีมวิทยากรมีงานในหน้าที่ประจ าด้วยท าให้ทุม่เทให้กบัการน านโยบายไปปฏิบตัิไมเ่ต็มที่ และ 
และข้อเสนอแนะส าหรับการน านโยบายการพฒันาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยัง่ยืน ไปปฏิบตัิใน
จังหวัดพะเยาในอนาคตคือ1)ควรมีการด าเนินการให้ต่อเนื่องทัง้ด้านงบประมาณและการด าเนินงาน  
2) ควรปรับปรุงการน านโยบายไปปฏิบตัิ 3) ควรมีการประเมินผลนโยบายหรือติดตามผลการด าเนิ 4)ควร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงพืน้ที่ตลอดจนช่วงเวลาให้สอดคล้องและเอือ้ต่อการเข้าร่วมของประชาชน  
5) ควรมีการพัฒนาผู้น าชุมชน/หมู่บ้านให้สานต่อและเข้าใจการจัดท าโครงการ โปร่งใส และไม่ชักจูง
ประชาชน และ 6) ควรลดเงื่อนไขเก่ียวกบัโครงการท่ีประชาชนเสนอในเวทีประชาคม  
 

สรุป 
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) ระดบัความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจังหวดัพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2) แต่ละอ าเภอในจังหวดั
พะเยามีความเห็นต่อความส าเร็จในการน านโยบายการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทย
นิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยาที่แตกตา่งกนั (3) หลกัธรรมาภิบาล การน านโยบายไปปฏิบตัิ การ
มีส่วนร่วมของประชาชน และแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ไปปฏิบตัิของจงัหวดัพะเยา 
(4) จุดแข็งคือการน าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ จุดอ่อนคือระยะเวลาที่เร่งรัดเกินไปในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ โอกาสคือรัฐบาลให้ความส าคญั อปุสรรคคือการมีสว่นร่วมของประชาชนถกูจ ากดัด้วย
อายแุละเง่ือนไขในการด ารงชีวิตของผู้ เข้าร่วมโครงการ (5) ข้อเสนอแนะคือควรมีการด าเนินโครงการให้
ตอ่เนื่องและปรับเง่ือนไขในการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของประชาชนให้มากยิ่งขึน้   
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพ       
เก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้อ านวยการศนูย์ฯ รองผู้อ านวยการ วิทยากร และกรรมการ
ศนูย์ โดยศกึษาแนวคิดหน้าที่ทางการบริหารให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ POLC ของลอูิส อลัเลน (วาทิน ประ
ชานนัท์, 2557) ผลการวิจยัพบวา่ 1) การวางแผน (Planning)  มีการวางแผนด้านทรัพยากรบคุคลแบบไม่
เป็นทางการ โดยให้สมาชิกของศนูย์เป็นวิทยากรสบัเปลี่ยนกบัตามความสะดวก การวางแผนในการน า
เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมรมยงัไม่มีความชดัเจนและขาดการประสานงานกับองค์กรอื่นๆที่เก่ียวข้อง 2) 
การจัดองค์กร (Organizing) มีผู้ อ านวยการศูนย์ฯเป็นผู้บริหารจัดการหลกัและให้คณะกรรมการและ
สมาชิกมีสว่นร่วม โดยอ านาจสงูสดุอยูท่ี่ผู้อ านวยการศนูย์ฯ 3) การเป็นผู้น า (Leading) ผู้อ านวยการศนูย์
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจและกระตุ้นการท างานของสมาชิก มีการติดต่อสื่อสารกบัสมาชิกผ่านการ
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ปฏิบตัิงาน 4) การติดตามควบคมุ ผู้อ านวยการศนูย์มีบทบาท
ส าคัญในการควบคุมกระบวนการด าเนิน โดยการสงัเกตแบบห่างๆและจะให้อิสระต่อสมาชิกในการ
ปฏิบตัิงาน โดยจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในด้านตา่งๆ เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนท่ีสดุ 
ค าส าคัญ: กระบวนการ, การด าเนินงาน, ศนูย์ฝึกวิชาชีพ, สงขลา 
 

Abstract 
 This study aimed to explore operational process of the Vocational Occupation Training 
Center in Lamplai sub-district.  In-depth interview was conducted with the center director, the 
center deputy director, a resource person, and the center committee.  Results of the study were 
as follow. 1) Planning – informal planning on human resource; the center members were asked 
to be a resource person based on their convenience; unclear planning on bringing the youths 
to attend a training; and lack of coordination with other concerned organizations. 2) Organizing 
– the center director was the main administrator and participated by the center committee and 
members. 3) Leading – the center director had influence on member motivation and he 
communicated with the members through a meeting. 4) Controlling – the center director play 
key roles in controlling the operational process by distance observation to make the process be 
smooth. 
Keywords: process, task operation, occupation training center, Songkhla 
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บทน า 
 จากการรายงานเมื่อปี 2561 พบว่า เยาวชนจ านวนมากที่อยู่ในตลาดแรงงานยงัขาดทกัษะใน
ด้านอาชีพหรือเป็นแรงงานไร้ฝีมือ (องค์การแพลน อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย, 2561) ท าให้หนว่ยงาน
ตา่งๆ ทัง้ภาครัฐบาล และเอกชน ตระหนกัดีในปัญหาการขาดทกัษะของแรงงานเยาวชน จึงได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยให้ศนูย์ฝึกอบรมด้านอาชีพมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมความรู้และทกัษะในการประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่น ทกัษะด้านฝีมือ ทกัษะด้านวิชาช่างต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
ประสบปัญหาการขาดความรู้และทักษะในการด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับฝีมือ
แรงงานเยาวชน โดยกระจายการให้บริการ ทัง้ในเมืองและชนบท และให้บริการในหลายๆ สาขา วิชาชีพ 
ตลอดจนมีการให้บริการที่ต่อเนื่องกัน การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ ก าหนด
หลกัสตูรเอง โดยค านงึถึงความต้องการของประชากร กลุม่เปา้หมาย และความต้องการด้านฝีมือแรงงาน
เป็นส าคญัรวมถึงทกัษะในการเป็นนายตวัเอง (สารนกุรมไทยส าหรับเยาวชน , 2562) ในขณะเดียวศนูย์
อบรมด้านอาชีพมีงบประมาณสนบัสนนุและความสามารถที่จ ากดัในการจดัการอบรมและประสานงาน
ระหว่างนายจ้าง ตลอดจนสถาบันการอบรมที่ก็ยังคงไม่เข้มแข็งนกั โดยเฉพาะในศูนย์ฝึกอบรมที่เป็น
องค์กรประชาชน 

ศูนย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรที่เกิดจากการ
รวมกลุ่มของประชาชน ก่อตัง้โดยประชาชนโดยได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อ วันที่1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา มี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และการฝึกอบรมทกัษะวิชาช่างตา่งๆให้กบัเยาวชนทัง้ที่อยูใ่น
ระบบการศึกษา และที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เนื่องจากมีความตระหนกัถึงปัญหาการขาดทกัษะ
ทางด้านฝีมือ และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนปัญหาการว่างงาน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจ
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ศนูย์ฝึกอบรมแหง่นี ้ซึง่สาขาวิชาช่างที่ศนูย์ฯเปิดให้ฝึกอบรมประกอบด้วย 
6 สาขา ได้แก่ วิชาช่างเช่ือมเหลก็ วิชาช่างตีเหลก็และแปรรูปเหลก็ วิชาช่างเคร่ืองยนต์ วิชาช่างไม้ วิชาช่าง
ไฟฟา้เบือ้งต้น  และวิชาช่างกลงึไม้ ซึง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลอืกสาขาวิชาได้ตามความสนใจของ
ตนเอง โดยมีผู้อ านวยการและสมาชิกของศนูย์ฯเป็นผู้ ฝึกอบรม แต่เนื่องด้วยสมาชิกหลายท่านมีอาชีพ
ประจ าท าให้ไม่สามารถให้การฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับความสามารถที่จ ากัดในการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานหรือองค์กรเก่ียวกบัเยาวชน รวมถึงการขาดเครือขา่ยในการติดต่อประสานงาน
และช่วยเหลือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ อีกทัง้ระบบการประชาสมัพันธ์หรือการแนะแนวเก่ียวกับ
ศนูย์ฯ และการเข้าไมถ่ึงกลุม่เปา้หมายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้เยาวชนทัว่ไปไมส่ามารถเข้าถงึและไมรู้่จกัศนูย์
ฝึกอบรมวิชาช่างสูอ่าชีพเท่าที่ควร ทัง้ที่ก่อตัง้มาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี และสาขาวิชาที่เปิดฝึกอบรมมีความ
น่าสนใจสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพร้อมทัง้มีที่พักให้ด้วย 
รวมถึงอตัราเยาวชนที่ว่างก็มีจ านวนมาก ทัง้นีด้้วยประเด็นปัญหาดงักล่าวท าให้ศูนย์ฝึกอบรมวิช่างสู่
อาชีพเองยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะสามารถท าหน้าที่ขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้
เยาวชนได้ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

จากประเด็นปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาประเด็น กระบวนการด าเนินงานของ
ศนูย์ฝึกวิชาช่างสูอ่าชีพ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานของ
ศนูย์ฝึกวิชาช่างสูอ่าชีพ ที่ท าให้การฝึกอบรมทกัษะด้านอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 
และสามารถพฒันาทกัษะด้านวิชาช่างของเด็กและเยาวชนตอ่ไป  

 
วิธีการศึกษา  
 การวิจยัครัง้นี ้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการด าเนินงานของศนูย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพ ต าบลล าไพล 
อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บข้อมลูประกอบด้วย การศกึษา
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และวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจยัน าข้อมลูที่
ได้มาวิเคราะห์แบบพรรณนาความ ซึง่มีผู้ให้ข้อมลูส าคญัดงันี ้ 

1. ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมลูส าคญัในการ
สมัภาษณ์ เชิงลกึโดยมีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ 
  1.1 ผู้อ านวยการศนูย์ฝึกวิชาช่างสูอ่าชีพ 1 คน 
  1.2 ผู้จดัการศนูย์ฝึกวิชาช่างสูอ่าชีพ 1 คน 
  1.3 วิทยากรจ านวน 5 คน 
  1.4 กรรมการศนูย์ฯจ านวน 9 คน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์ทัง้หมดที่ได้มาสรุป ซึ่ง เป็นการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด โดยเรียบเรียงเป็นขัน้ตอนและตรวจสอบ
สอบความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมูล และน าข้อมลูให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ตรวจสอบความถกูต้องและตรงกับ
ความเห็น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาแบบพรรณนาความ 
จากการลงพืน้สมัภาษณ์จริงโดยการสมัภาษณ์จะแบง่ออกตามกลุม่ผู้ให้ข้อมลูส าคญั เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมลู
ที่เหมาะสมกบัจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากที่สดุ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 1. กระบวนการด าเนินงานด้านการวางแผน ประกอบด้วย ดงันี ้
  1.1 การวางแผนทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพได้มีการวางแผนบุคลากร
ศูนย์ฯตัง้แต่ช่วงการก่อตัง้ศนูย์ฯ โดยจัดวิทยากรแยกเป็นแผนกตามความสามารถ แผนกละ 2 คน และ
ผู้อ านวยการศนูย์ฯจะเป็นวิทยากรหลกัในทกุแผนก แต่ปัจจุบนัเนื่องจากมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมไม่
มากนกัประกอบกบัวิทยากรบางท่านต้องประอาชีพหลกั ท าให้วิทยากรไม่ค่อยมีบทบาทในการฝึกอบรม
เทา่ที่ควร  
  1.2 การวางแผนงบประมาณ งบประมาณในการก่อตัง้และจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์มาจาก
งบประมาณสว่นตวัของผู้อ านวยการศนูย์มีการวางแผนตัง้แตก่ารก่อสร้างโรงเรือนจนถึงการใช้แบง่รายได้
จากผลผลิตของศนูย์ที่ขายได้ การวางแผนก่อสร้างเป็นในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปตามงบประมาณ แต่
ปัจจุบนัศูนย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพก าลงัด าเนินการของบประมาณจากภาคเอกชน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
หอพกัเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ เข้ารับการอบรมที่มาจากตา่งพืน้ท่ี   
  1.3 การวางแผนวสัดอุปุกรณ์ วสัดอุปุกรณ์สว่นใหญ่ทางศนูย์จะเป็นผู้จดัท าขึน้มาเอง 
ยกเว้นเคร่ืองมือไฟฟา้ขนาดใหญ่ที่มีการจดัซือ้เข้ามา ศนูย์ฯมีการวางแผนในการจดัท าเคร่ืองมือขึน้มาเอง
ให้ได้มากที่สดุ เพื่อช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายและสามารถน าไปขายเป็นผลผลติจากศนูย์เพิ่มรายได้อีกทาง 
  1.4 การวางแผนการบริหาร การบริหารจดัการศนูย์เป็นไปในลกัษณะการบริหารแบบมี
สว่นร่วม โดยผู้อ านวยการศนูย์เป็นผู้บริหารและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และตัดสินใจ ในการวางแผนการบริหารไม่ค่อยมีความชัดเจน โดยจะปรับตามสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์นัน้ๆ 
  

2. กระบวนการด าเนินงานด้านการจดัการองค์กร 
  2.1 การจดัการงบประมาณ คณะกรรมการศนูย์มีสว่นร่วมในการจดัการงบประมาณ
ของศนูย์ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ มีการสรุปรายรับรายจ่ายของศนูย์วา่ในแตเ่ดือนวา่มรีายรับเทา่ไหร่   จาก
ไหนบ้าง และมีรายจ่ายเทา่ไหร่ อะไรบ้าง และสรุปยอดเงินสว่นกลางคงเหลอืส าหรับการบ ารุงและพฒันา
ศนูย์ฯ 
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  2.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการศูนย์มีการประชุมและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบแตล่ะสว่น โดยแบง่หน้าที่รับผิดชอบตามแผนก ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้มปีระสทิธิภาพและ
บรรลเุป้าหมาย เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องรับผิดชอบงานที่วิทยากรมอบหมายตามความสามารถ
และแผนกที่เข้ารับการฝึกอบรม และหากมีปัญหาต้องรายงานให้อ านวยการศนูย์ทราบและร่วมกบัแก้ไข
ปัญหา 
  2.3 การจดัการวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองมือช่างทกุอย่างที่ทางศนูย์จดัซือ้และ
สร้างขึน้มา สมาชิกทกุคนและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบและดแูลรักษาให้สามารถ
ใช้งานได้ยาวนานและสมบูรณ์ หากช ารุดสมาชิกและผู้ อ านวยการศูนย์ร่วมกันซ่อมแซมให้มีสภาพที่
สมบรูณ์พร้อมใช้งานอีกครัง้ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีสามารถมาใช้เคร่ืองมือช่างของ
ศนูย์ได้ แตไ่มอ่นญุาตให้ยืมกลบัไป 
  2.4 การจดัการองค์กร โดยสว่นใหญ่ผู้อ านวยการศนูย์จะเป็นผู้บริหารจดัการศนูย์เป็น
หลกั จะเป็นผู้ก าหนดเปา้หมาย ก าหนดหน้าที่ปฏิบตัิงานของสมาชิก จดัคา่ตอบแทนส าหรับสมาชิกที่ผลติ
สนิค้าหรือผลผลติของศนูย์ออกไปจ าหนา่ย จดัท าหลกัสตูรส าหรับการฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้และและระยาว 
โดยมีคณะกรรมการศนูย์ร่วมสนบัสนนุให้การช่วยเหลอืในด้านตา่งๆ   
 3. กระบวนการด าเนินงานด้านการน าหรือผู้น า  

3.1 การน าหรือผู้น าสมาชิก ผู้น าสงูสดุของศนูย์ฯคือผู้อ านวยการศนูย์ซึง่เป็นท่ีเคารพ 
นบัถือของสมาชิก ผู้อ านวยการศนูย์จะเป็นผู้จงูใจ ชกัน า กระตุ้นและชีท้ิศทางให้ด าเนินไปสูเ่ปา้หมายผา่น
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงแผนการด าเนินงานและกระตุ้นให้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
กระบวนการด าเนินงาน โดยการเน้นมนษุย์สมัพนัธ์ท าให้เกิดผลผลติในระยะยาวที่สงูกวา่ภาระงานเพราะ
คนมกัไมค่อ่ยชอบภาระงาน  

3.2 งบประประมาณ ผู้อ านวยการศนูย์จะเป็นผู้จดัสรรงบประมาณและก าหนด 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆตลอดจนจดัสรรคา่จ้างส าหรับสมาชิกที่สร้างผลผลติไปขายโดยจะแบง่สว่นหนึง่ให้กบัศนูย์
เพื่อใช้ในการบ ารุงและพฒันาศนูย์    
  3.3 วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ คณะกรรมการศนูย์มีการประชมุหารือและชีแ้จง
หากมีความประสงค์จะซือ้เคร่ืองมอืที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก โดยการใช้จ่ายในการจดัซือ้เคร่ืองมอื
จะต้องมีการชีแ้จงในที่ประชุมเพื่อร่วมตดัสินใจ แต่เคร่ืองมือทัว่ไปและเคร่ืองมือที่สามารถสร้างเองได้
สมาชิกสามารถตดัสนิใจได้เอง 
  3.4 การติดตามควบคุม ผู้ อ านวยการ และรองผู้ อ านวยการศูนย์เป็นผู้ น าในการ
ติดตามควบการด าเนินงานของสมาชิกให้เป็นไปตามแผนและบรรลเุปา้หมายที่วางไว้ และคอยก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน ซึ่งมีการประเมินแบบไม่เป็นทางการและควบคุมอยู่ห่างๆเพื่อไม่ให้สมาชิกหรือ
วิทยากรใต้การบงัคบับญัชามีความกดดนั 
 4. กระบวนการด าเนินงานด้านการควบคมุติดตาม การควบคมุและติดตามการด าเนินงานของ
บุคลากรศูนย์ ผู้ อ านวยการศูนย์จะเป็นผู้ ควบคุมว่าเมื่อไหร่ควรเร่ง เมื่อไหร่ควรผ่อน ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย ประเมินมาตรฐานของงาน โดยทัว่ไปแล้วในกระบวนการนีไ้ม่ค่อยมี
ความชดัเจนมากนกั เนื่องจากผู้อ านวยการให้ความเป็นอิสระกบัสมาชิกค่อนข้างมากในการปฏิบตัิงาน 
เพื่อลดความกดดนัในการท างานและเปิดโอกาสให้น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเปิดกว้าง ตนจะ
เป็นผู้ เฝา้ดอูยูห่า่งๆ และจะเข้าไปช่วยเหลอืเมื่อสมาชิกต้องการหรือมีความจ าเป็น  
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สรุป  
 
 ในการวิจยัเร่ือง กระบวนการด าเนินงานของศนูย์ฝึกวิชาช่างสูอ่าชีพ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้
 กระบวนการด าเนินงานของศนูย์ฝึกวิชาช่างสูอ่าชีพ พบวา่ ศนูย์ฯมีการวางแผนทรัพยากรบคุคล
ไว้ค่อนข้างชดัเจนว่าใครรับผิดชอบสว่นไหน ต้องท าหน้าที่อะไรบ้าง แต่บคุลากรยงัไม่ค่อยมีบทบาทตาม
แผนที่วางไว้เนื่องจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีจ านวนไม่มากนกั ประกอบกับบุคลากรเองก็ต้องประกอบ
อาชีพของตวัเองด้วย จึงไม่คอ่ยมีบทบาทในการฝึกอบรม การวางแผนเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ศนูย์ยงั
ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและเยาวชนไม่ทราบข้อมูล
เก่ียวกับศนูย์ ปัจจุบนัเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มาจากการแนะน าบอกต่อผ่านคนรู้จกั ใน
ส่วนของงบประมาณ มีการวางแผนและก าหนดงบประมาณและค่าใช้จ่ายชัดเจน มีการจัดสรร
ค่าตอบแทนส าหรับสมาชิกและเบีย้เลีย้งส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรม มีการวาง
แผนการจดัซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ โดยมีการปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการ ศนูย์ฯมีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อหารือและพดูคยุถึงปัญหาที่เกิดขึน้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาแต่ไมม่ีการก าหนดช่วงเวลา
การประชมุที่แนน่อน ข้อได้เปรียบของศนูย์คือ ได้รับการสนบัสนนุจากประชาชนในพืน้ท่ี เนื่องจากศนูย์ฯมี
การช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมาใช้เคร่ืองมือช่างต่างๆได้โดยไม่คิดค่าบริการ จึงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน การบริหารจัดการศูนย์ฯเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้
คณะกรรมการศนูย์มีสว่นร่วมในกระบวนการบริหารจดัการร่วมกบัผู้อ านวยการ ซึ่งผู้อ านวยการเป็นผู้น า
และผู้บริหารสงูสดุ โดย จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์กรและควบคมุการด าเนินงานของบคุลากรโดย
การเน้นมนษุย์สมัพนัธ์  

กระบวนการด าเนินของศูนย์ฝึกวิชาช่างสู่อาชีพโดยภาพรวมค่อนข้างมีระบบและมีจัดการ 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และวสัดอุุปกรณ์ ที่เป็นระบบของตนเองตามโครงสร้างองค์กรและบริบท
สงัคม แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความจ าเป็นในการพฒันากลยทุธ์การด าเนินงานของศนูย์บางสว่นเพื่อเสริม
จุดแข็ง เช่นสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์ สร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัองค์กรเยาวชนในพืน้ที่ และลด
จุดอ่อนของกระบวนการด าเนินงานท่ีควรมีการปรับปรุงและแก้ไข ตลอดจนการเพิ่มโอกาสและจดัการกบั
อปุสรรคที่ขวางกัน้การด าเนินของศนูย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาเด็ก
และเยาวชนในสงัคมตอ่ไป    

 
ค าขอบคุณ  
 
 งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยการเอือ้เฟือ้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือตา่งๆ ของหลาย
ทา่น ซึง่ให้การสนบัสนนุผู้วิจยัตัง้แตเ่ร่ิมต้นงานวิจยัจนเสร็จสมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า และดร.วนัพิชิต ศรีสุข อาจารย์
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจยันี ้ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้วิจยั รวมทัง้สละเวลาให้ค าแนะน า และความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์เก่ียวกบัแนวทางการวิจยั การปรับปรุงงานวิจยัและการน าเสนองานวิจยันี ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งท่านคอยชีแ้นะ ท าให้ผู้ วิจัยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์วางแผน รวมทัง้
แผนงานต่างๆ และสรุปข้อมูลได้อย่างราบร่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ตลอดจน ดร.ซมัซู สาอุ และ   
ดร.ดิเรก หมานมานะ ซึ่งเป็นกรรมการสอบโครงร่างการวิจยัฉบบันีท้ี่ให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ เพื่อให้งานวิจยันีม้ีความถกูต้องสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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 ขอขอบคณุผู้ ให้สมัภาษณ์ทกุท่าน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อทกุท่านที่ไม่ได้กลา่วนามไว้ในที่นี่ที่กรุณา
สละเวลาเอือ้เฟือ้ข้อมลูและให้ความร่วมมือในด้านตา่งๆ ที่มีสว่นช่วยให้การจดัท าวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุว่ง
ด้วยดี  
 สดุท้ายผู้ วิจัยหวงัว่างานวิจยัฉบบันีจ้ะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทัง้หมดนีใ้ห้แก่
เหลา่คณาจารย์ที่ประสทิธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เก่ียวข้อง และขอมอบความ
กตญัญกูตเวทีตาคณุ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคณุทกุท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้
นัน้ ผู้วิจยัขอน้อมรับผิดเพียงผู้ เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทกุท่านที่ได้เข้ามาศกึษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัตอ่ไป 
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กรอบแนวความคดิการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของประชาชนพุทธและมุสลิมโดยใช้หลักศาสน
สัมพันธ์ ในหมู่บ้านฉลองชัย ต าบลเข่ือนบางลาง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

Conceptual Framework of the Relationship Rehabilitation of Buddhist and Muslims by  
Religious Relationship Principles in Chalongchai Village, Khuen Banglang 

Sub-district, Bannangsata District, Yala Province 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดกรอบความคิดการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ของประชาชน
พุทธและมุสลิมโดยใช้หลกัศาสนสมัพันธ์ในหมู่บ้านฉลองชัย ต าบลเขื่อนบางลาง อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวิจยัพบวา่ ความสมัพนัธ์ของประชาชนในหมูบ้่านฉลองชยัเลวร้ายลงภายหลงัเกิดเหตกุารณ์ความ
รุนแรงในพืน้ที่  จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตัง้แต่ปี 2547 ท าให้ประชาชนที่มีศาสนาแตกต่างกัน
หวาดระแวง และมีความเป็นอื่นซึ่งกนัและกนั ซึ่งหากน าหลกัแนวคิดศาสนสมัพนัธ์มาใช้เป็นหลกัในการ
รือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความผาสกุแก่ประชาชนในหมู่บ้านเหมือนเช่น 
ในอดีต ซึ่งมีหลกัการคือ 1) มีการพดูและฟัง, การให้และการรับ, การแสวงหาและแบ่งปัน 2) เปิดตวัเอง
รับรู้ประสบการณ์ทางศาสนาของผู้อื่น 3) การตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทียมกนั 4) ความจริงและ
ไว้ใจกัน 5) การยอมรับความจริง ข้อผิดพลาดของตนเองในอดีตและปัจจุบนั 6) แสดงออกด้วยความ
เคารพ ซื่อตรงสภุาพ มีมิตรไมตรีตอ่กนั 
ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์, พทุธ, มสุลิม, ศาสนสมัพนัธ์ 
 

Abstract 
 This qualitative study aimed to determine a conceptual framework of the relationship 
rehabilitation of Buddhists and Muslims by using religious relationship principles in Chalongchai 
village, Khuen Banglang sub-district, Bannangsata district, Yala province.  Data were obtained 
through documentary review and in-depth interview.  Findings showed that relationships among 
people in Chalongchai village were worsen after the unpeachful situations in 2004.That was, 
people of different religion there mistrusted to each other.  Thus, the adoption of religious 
relationship principles was an alternative to create peace and order among people there.   The 
principles included: 1) speaking and listening, 2) giving and taking, 3) equality basis 4) sincere 
and trustworthiness, 5) fact acceptance, and 6) receptiveness and friendliness to other people. 
Keywords: relationships, Buddhists, Muslims, religious relationships 
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บทน า 
 สถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้เกิดขึน้เป็นเวลา 15 ปีแล้ว น ามาซึง่ความสญูเสยี
ทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ซบัซ้อน ทัง้ด้าน
ความมั่นคง ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ เชือ้ชาติ ศาสนา และด้านผลประโยชน์ที่ซับซ้อนแอบแฝง 
สถานการณ์ด้านความมั่นคงจึงเป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาลทุกสมัย (อดิศักดิ์  ลือโฮ้ง, 2556) จาก
ฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-DSID) พบว่า ใน
ระหว่างเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2560 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวมทัง้สิน้ 19,279 
เหตกุารณ์ ในช่วงเวลาดงักลา่ว มีผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ 6,544 ราย มีผู้บาดเจ็บ 12,963 
ราย (ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี, 2560) ซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงในลกัษณะต่าง ๆ กระจายอยู่โดยทัว่ไป
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 บ้านฉลองชัย หมู่ 4 ต าบลเขื่อนบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จังหวดัยะลา ก่อตัง้หมู่บ้านเมื่อปี 
2526 กรมประชาสงเคราะห์ได้จดัสรรที่ดินให้จ านวน 150 ครอบครัว เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองพฒันา
ภาคใต้ จังหวดัยะลา เป็นชาวพุทธร้อยละ 50และมุสลิมร้อยละ 50 ตัง้แต่ก่อตัง้หมู่บ้านจนถึงปี 2546 
ประชาชนทัง้สองศาสนา อยู่อาศยัด้วยกนัในหมู่บ้านอยา่งปกติมีอาชีพท าสวนยางและสวนผลไม้ ใช้ชีวิต
ในสงัคมเหมือนๆ กนั แตกต่างพิธีกรรมทางศาสนาเท่านัน้ หลงัจากเกิดเหตปีุ 2547 ความไม่ปลอดภยัใน
การด ารงชีพ ความหวาดกลวั หวาดระแวง เกิดขึน้ในหมูบ้่าน ชาวพทุธต้องย้ายถ่ินฐานหาที่ท ากินใหมเ่พื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต ขายสวนขายบ้านในราคาถูกๆ ส่วนใหญ่ผู้ ซือ้คือกลุ่มไทยมุสลิม ปัจจุบันมี
อตัราส่วนประชากรไทยพุทธต่อมุสลิม 30:70 และถ้ามีโอกาสก็จะย้ายถ่ินออกไปอีกถ้าสถานการณ์ยงั
รุนแรงมากขึน้และใกล้ตวัมากขึน้ จรินทร์ จนัทร์แดง, (สมัภาษณ์, 30 มีนาคม 2561) ชาวบ้านไม่รู้ว่าใคร
เป็นโจร ใครเป็นคนท า ใครเป็นผู้สัง่ให้ท า จึงเกิดความหวาดระแวง และหวาดกลวัไมไ่ว้ใจกนั ไมส่นิทสนม
กันเหมือนเมื่อก่อน ทุกคนระวงัและกลวัภัยที่จะตามมา คนไม่เคยโกรธกันเกลียดกันต้องมาระแวงไม่
ไว้วางใจกนั ไมพ่ดู ไมไ่ปมาหาสูก่นั ไมม่ีปฏิสมัพนัธ์ ยิ่งนานยิ่งหา่งกนั จนกระทัง่แบง่ฝ่ายกนัด้วยศาสนาที่
นบัถือ จ าเป็น จนัทร์แดง, (สมัภาษณ์, 6 เมษายน 2561) จากสถานการณ์ดงักลา่วจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา 
เพื่อคืนความสงบสนัติสขุมาสูห่มูบ้่าน ด้วยการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ของประชาชนทัง้สองศาสนา การวิจยันี ้
มีเป้าหมายส าคญัคือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบตัิของชมุชน องค์กรที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบตัิเสริมสร้างความเข้าใจ น าพาสนัติสขุกลบัเข้า
มาในหมูบ้่านเหมือนเดิม 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล จากเอกสาร เช่นเอกสารงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ พร้อมทัง้ สมัภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) ในกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั
จ านวน 8 คน ประกอบด้วยผู้ น าศาสนา , ผู้ น าชุมชน, ผู้ น ากลุ่มอาชีพ, ผู้ สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอผลการศกึษาโดยการพรรณาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 บ้านฉลองชยั ต าบลเขื่อนบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เป็นชุมชนสองวิถี กลา่วคือมี
ทัง้ประชาชนที่มีเชือ้สายไทย นบัถือศาสนาพทุธ และประชาชนที่มีเชือ้สายมลายนูบัถือศาสนาอิสลาม วิถี
ความเป็นอยูข่องประชาชนแตว่ฒันธรรมก็มีวิธีปฏิบตัิเป็นของตนเอง ในขณะท่ีภารกิจที่เป็นงานสว่นรวมก็
สามารถร่วมมือกนัได้ หรือการเก่ียวพนัธ์ข้ามวฒันธรรมก็ปรากฏให้เห็นจนชินตานบัเนื่องมาตัง้แต่จดัตัง้
หมู่บ้าน จนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ (สชุาติ ก้งเส้ง , สมัภาษณ์ , 16 
มีนาคม 2562) ซึง่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีตก่อนเหตกุารณ์ความไมส่งบนัน้ อธิบายได้วา่ เป็นลกัษณะ
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ของการด ารงอยูใ่นสงัคมพหวุฒันธรรม หมายถึงกลุม่สงัคมที่แยกยอ่ยออกเป็น กลุม่ภาษา กลุม่ชาติพนัธุ์ 
กลุ่มศาสนาหรือเชือ้ชาติต่างๆ และกลุ่มชุมชน หรือสังคมหลากวัฒนธรรม ต้องมองว่าไม่มีต้นแบบ
วฒันธรรมเพียงอย่างเดียว แต่มีความหลากหลายมากมายอยู่ร่วมกนัด้วย สมาชิกในสงัคมสามารถอยู่
ร่วมกนัได้  (มลูนิธิเลก็-ประไพ วิริยะพนัธุ์, 2559)  

ภายหลงัเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของประชาชนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เกิดความ
หวาดระแวง ขาดการไปมาหาสู่เหมือนเช่นแต่ก่อน (เจริญ จันทร์พรหมศรีมหาโพธ์ิ, สมัภาษณ์, 20 , 
มีนาคม 2562) หากนับเฉพาะความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณี
วฒันธรรมแทบจะไมพ่บความร่วมมือในด้านนีเ้ลย (หนึง่ฤทยั ชยัชนะ, สมัภาษณ์, 20 , มีนาคม 2562)  
 อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้น าชุมชนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ประสงค์จะให้มีการรือ้ฟื้น
ความสมัพนัธ์ของประชาชนกลบัขึน้มาให้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องหาวิธีการหลาย ๆ ด้าน หากพิจารณาเฉพาะ
หลกัศาสนาพทุธแล้ว พบว่ามีแนวคิดสนบัสนนุการสร้างสงัคมสนัติสุข ดงัที่ปรากฏในค าอธิบายของ พระ
พรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), (2555) ที่กลา่วว่า “ชาวพทุธจะอยูร่่วมกบัศาสนิกชนของศาสนาอื่นๆ แม้
เมื่อมีลัทธิศาสนาใหม่ๆ เข้ามาจากภายนอกก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเปิดโอกาสหรือถึงกับ
ช่วยเหลอืเอือ้เฟือ้ให้มีการเผยแผโ่ดยสะดวก ชาวพุทธมิใช่มีเพียงขนัติธรรมเป็นปกติธรรมดาเทา่นัน้ แตย่งั
มีความสมัพนัธ์เชิงบวก คือถึงกับช่วยเหลือเอือ้เฟือ้เกือ้กูล หรือประสานร่วมมือกันด้วยเมตตากรุณาจึง
กลายเป็นปัจจยัและเป็นสือ่ที่จะช่วยให้ศาสนาตา่งๆ ท่ีแตกตา่งหลากหลายสามารถอยูร่วมกนัได้ดี” 

แนวคิดหลกัศาสนสมัพนัธ์  ได้ถกูกลา่วถงึในกลุม่ผู้น าชมุชนทัง้สองศาสนา ท่ีจะน ามาใช้เป็น 
เคร่ืองมือในการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ของประชาชนในหมูบ้่าน ซึง่หลกัการส าคญัของหลกัศาสนสมัพนัธ์ คือ 
เป็นกระบวนการ 1) พูดและฟัง , การให้และการรับ , การแสวงหาและแบ่งปัน 2) เปิดตัวเองรับรู้
ประสบการณ์ทางศาสนาของผู้อื่น แลกเปลีย่นประสบการณ์ทางศาสนา จะไมพ่ดูเนือ้หาแท้ของศาสนา 3) 
อยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทียมกัน 4) อยู่บนพืน้ฐานความจริงและไว้ใจกัน 5) ยอมรับความจริง , 
ข้อผิดพลาดของตนเองในอดีตและปัจจบุนั 6) แสดงออกด้วยความเคารพ ซื่อตรงสภุาพ มีมิตรไมตรีตอ่กนั 
(ชศูกัดิ์ สริิสทุธ์ิ, 2544) ซึง่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงันี ้
   1. การพูดและฟัง, การให้และการรับ, การแสวงหาและแบ่งปัน หมายถึง การแสดงความเป็น
กลัยาณมิตรตอ่กนั ด้วยสงัคหวตัถ ุ4 ซึ่งหมายถึง หลกัธรรมที่เป็นเคร่ืองยดึเหนี่ยวน า้ใจของผู้อื่น ผกูไมตรี 
เอือ้เฟือ้ เกือ้กูล หรือเป็นหลกัการสงเคราะห์ซึ่งกนัและกนั มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทาน คือ การให้ การ
เสียสละ หรือการเอือ้เฟือ้แบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่น ไม่ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่
ได้ฝ่ายเดียว คณุธรรมข้อนีจ้ะช่วยให้ไมเ่ป็นคนละโมบ ไมเ่ห็นแก่ตวั 2) ปิยวาจา คือ การพดูจาด้วยถ้อยค า
ที่ไพเราะอ่อนหวาน พดูด้วยความจริงใจ ไม่พดูหยาบคายก้าวร้าว พดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับ
กาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคญักับการพูดเป็นอย่างยิ่ ง เพราะการพูดเป็นบนัไดขัน้แรกที่จะ
สร้างมนษุย์สมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ 3) อตัถจริยา คือ การสงเคราะห์ทกุชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น และ 4) สมานตัตา คือ การเป็นผู้มีความสม ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอ
ปลาย คุณธรรมข้อนีจ้ะช่วยให้สมาชิกในชุมชนเป็นคนมีจิตใจหนกัแน่นไม่โลเล รวมทัง้ยงัเป็นการสร้าง
ความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย  

2. การเปิดตวัเองรับรู้ประสบการณ์ทางศาสนาของผู้อื่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนา 
จะไม่พูดเนือ้หาแท้ของศาสนา หมายถึง จะต้องสร้างพืน้ที่การรับรู้แก่นแท้ทางศาสนาของกันและกัน 
แสวงหาจุดร่วมเพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชน และสงวนจุดต่างตลอดจนไม่ละเมิดจุดต่างของ
ศาสนาอื่น 

3. การอยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทียมกนั ชุมชนต้องสร้างระบบการเฉลี่ยทกุข์เฉลี่ยสขุ ด้วย
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในทกุศาสนา โดยเฉพาะผู้น าชมุชนจะต้องไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ 
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4. การอยู่บนพืน้ฐานความจริงและไว้ใจกัน คือ การประยุกต์ใช้หลกัฆราวาสธรรม ซึ่งแปลว่า 
คุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ 1) 
สจัจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสตัย์เป็นพืน้ฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน  2) ทมะ 
แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บงัคบัตวัเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสจัจะ  3) ขนัติ แปลว่า 
อดทน ไม่ใช่เพียงแตอ่ดทนกบัค าพดูหรือการกระท าของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลัน้
ตอ่การบีบบงัคบัของกิเลส  4) จาคะ แปลวา่ เสยีสละ บริจาคสิง่ที่ไมค่วรมีอยูใ่นตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะ
นัน้คือสิง่ที่ไมค่วรมีอยูก่บัตน ละนิสยัไมด่ีต่างๆ 

5. การยอมรับความจริง , ข้อผิดพลาดของตนเองในอดีตและปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องสร้าง
กระบวนการรับรู้ร่วมกันของทัง้สองศาสนาให้ละวางความเจ็บปวดจากผลกระทบของเหตุการณ์ และ
พร้อมยอมรับหากแต่ละฝ่ายมีสว่นร่วมที่ท าให้เกิดความขดัแย้งขึน้ภายในชุมชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ทัง้นีรู้ปแบบวิธีการอาจจะต้องอาศยัคนกลางที่ทกุฝ่ายให้การยอมรับเพื่อท าหน้าที่ประสานความเข้าใจ 

6. การแสดงออกด้วยความเคารพ ซื่อตรงสภุาพ มีมิตรไมตรีต่อกนั หมายถึงการมีคณุลกัษณะ
ของการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพเพื่อนตา่งศาสนิกในความอาวโุส หรือมีต าแหน่งหน้าที่อนั
ควรให้เกียรติ แสดงกริยาอาการที่สุภาพมีมิตรไมตรีต่อกัน ทัง้นีอ้าจประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงลกัษณะของมิตรแท้ มิตรแท้ 4 คือ  1)  มิตรอุปการะ มีลกัษณะ ช่วยรักษา
เพื่อน ช่วยรักษาทรัพย์สนิของเพื่อน เมื่อเพื่อนมีภยั เป็นท่ีพึง่พ านกัได้ เมื่อเพื่อนมีกิจจ าเป็น ช่วยออกทรัพย์
ให้เกินกวา่ที่ออกปาก 2) มิตรร่วมสขุร่วมทกุข์ มีลกัษณะ บอกความลบัแก่เพื่อน รักษาความลบัของเพื่อน
เมื่อเพื่อนมีภยัอนัตรายไม่ละทิง้ แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 3) มิตรแนะน าประโยชน์ มีลกัษณะเพื่อนจะท าชั่ว
เสียหาย คอยห้ามปรามไว้ แนะน าสนบัสนนุให้เพื่อนตัง้อยู่ในความดี ให้เพื่อนได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไมเ่คยได้รู้ได้
ฟัง บอกทางสขุทางสวรรค์ให้เพื่อน และ 4) มิตรมีน า้ใจ เพื่อนมีทกุข์ พลอยไม่สบายใจ (ทกุข์ก็ทกุข์ด้วย)  
เพื่อนมีสขุ พลอยแช่มช่ืนยินดี (สขุก็สขุด้วย)  เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยบัยัง้แก้ไขให้ และ เขาสรรเสริญเพื่อน 
ช่วยพดูเสริมสนบัสนนุ  
 
สรุป 

แนวคิดพหุวัฒนธรรมชีใ้ห้เห็นถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความ
แตกต่างทางด้านชาติพนัธุ์ วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ืออาศยัอยูใ่นสงัคมเดียวกนัอย่าง หลีกเลี่ยง
ไมไ่ด้ จึงจ าเป็นจะต้องรู้จกัแนวทางการในการอยูร่่วมกนัของผู้คนภายใต้พหวุฒันธรรม เพื่อการ ด ารงชีวิต
ของมนุษย์เป็นไปอย่างปกติสุขและสงบสุข พืน้ฐานในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่มีกลุ่มคนที่  
หลากหลาย ซึ่งทกัษะการเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสงัคม ทกัษะการ
รู้จกั และเข้าใจผู้อื่นอยา่งถ่องแท้ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความสมัพนัธ์แก่กลุม่คนในสงัคมไปในทางที่ดี ด้วยเหตนุี ้
ผู้ วิจัยพยายามที่จะหาค าตอบในประเด็นการนบัถือศาสนา ปฏิบตัิตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบตัิพิธีกรรมตามความเช่ือกิจกรรมทางศาสนาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยประชากรพุทธและมุสลิมเป็น
อย่างไร ซึ่งทัง้สองประเด็นนีส้ามารถสร้างความเข้าใจตามแนวคิด หลักศาสนสัมพันธ์อย่างไร และ 
แนวทาง มาตรการ การสร้างเข้าใจถึงสิทธิทางวฒันธรรมระหวา่งทัง้สอง ศาสนาตามแนวคิดหลกั ศาสน
สมัพนัธ์ในการปอ้งกนัแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสงัคมอยา่งไร ภายใต้สงัคม “พหวุฒันธรรม” 
 จากแนวคิดพหุวฒันธรรมชีใ้ห้เห็นถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรม ที่มีความ
แตกต่างทางด้านชาติพนัธุ์ วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ืออาศยัอยูใ่นสงัคมเดียวกนัอย่าง หลีกเลี่ยง
ไมไ่ด้ จึงจ าเป็นจะต้องรู้จกัแนวทางการในการอยูร่่วมกนัของผู้คนภายใต้พหวุฒันธรรม เพื่อการ ด ารงชีวิต
ของมนุษย์เป็นไปอย่างปกติสุขและสงบสุข พืน้ฐานในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่มีกลุ่มคนที่  
หลากหลาย ซึ่งทกัษะการเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสงัคม ทกัษะการ
รู้จกั และเข้าใจผู้อื่นอยา่งถ่องแท้ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความสมัพนัธ์แก่กลุม่คนในสงัคมไปในทางที่ดี ด้วยเหตนุี ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0
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ผู้วิจัยพยายามที่จะหาค าตอบในประเด็นการนบัถือศาสนา ปฏิบตัิตาม ศาสนธรรม ศาสนบญัญัติ หรือ
ปฏิบตัิพิธีกรรมตามความเช่ือกิจกรรมทางศาสนาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยประชากรพุทธและมุสลิมเป็น
อย่างไร ซึ่งทัง้สองประเด็นนีส้ามารถสร้างความเข้าใจตามแนวคิด หลักศาสนสัมพันธ์อย่างไร และ 
แนวทาง มาตรการ การสร้างเข้าใจถึงสิทธิทางวฒันธรรมระหวา่งทัง้สอง ศาสนาตามแนวคิดหลกั ศาสน
สมัพนัธ์ในการปอ้งกนัแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสงัคมอยา่งไร ภายใต้สงัคม “พหวุฒันธรรม” 
  การศกึษานีเ้พื่อก าหนดกรอบความคิดการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ของประชาชนพทุธและมสุลมิ โดย
ใช้หลกัศาสนสมัพนัธ์ ในหมูบ้่านฉลองชยั ต าบลเขื่อนบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เกิดขึน้จาก
แนวคิด 3 แนวคิดคือ 1) แนวคิดเก่ียวกบัพหวุฒันธรรม ซึ่งเป็นสภาพท่ีประชาชนทัง้สองศาสนาจะต้องอยู่
ร่วมกนับนความแตกต่างกนั จึงต้องเคารพในความแตกต่าง เช่น เชือ้ชาติ, ศาสนา, ประเพณี, วฒันธรรม
และภาษา ต้องมีการปรับวิธีคิดและท่าที เรียนรู้ด้วยใจเป็นกลางปราศจากอคติ ระมดัระวงัค าพดูและการ
กระท าที่ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งในชมุชน การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมต้องเข้าใจในหลกัศาสนา 
มีการปฏิสมัพนัธ์ไปมาหาสูก่นั มีความเสมอภาคกนัทัง้พทุธและมสุลมิ 2) การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสขุ คน
พทุธยึดหลกัสงัคหวตัถ ุ4 คือ ทาน, ปิยวาจา, อตัถจริยา, สมานตัตตา ซึ่งในชมุชนมีการแบง่ปัน การให้ซึง่
กันและกัน การพูดการเจรจาท าให้เกิดมนุษยสมัพันธ์ พูดความจริง ชีน้ าประโยชน์สุขแก่ชุมชน มีการ
ช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์แก่กันและร่วมทกุข์ร่วมสขุ ไม่ถือยศถือต าแหน่ง ปรึกษารับฟังซึ่งกนัและกนั
และรับรู้ปัญหา แก้ไขปัญหาชมุชนด้วยกนั 3) หลกัศาสนสมัพนัธ์ เห็นด้วยกบัหลกัการเสวนา มีการพดูคยุ
และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนากนับนความจริงและไว้วางใจ
กันซึ่งแสดงออกด้วยความสุภาพมีมิตรไมตรีต่อกัน เพราะการเจรจาเสวนากันเป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน้ด้วยสนัติวิธี รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกนั เป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ให้คงอยู่ สร้างความสมัพนัธ์ให้
แนบแน่น เป็นการสร้างรากฐานสนัติสขุให้เกิดขึน้ในชุมชนจนไม่มีอุดมการณ์ใดๆมาแยกไทยพุทธและ
มสุลมิให้ออกจากกนัได้ แสดงภาพกรอบแนวคิดดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ ศึกษาขอขอบคุณ ดร.วันพิชิต ศรีสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสงัคม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าชีแ้นะ และช่วยเหลอืในการเขียนบทความ
ฉบบันี ้และขอขอบคุณผู้ ให้ข้อมลูทุกท่านตลอดจนเพื่อนทัง้สองศาสนาในหมู่บ้านฉลองชยั ต าบลเขื่อน
บางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ท่ีร่วมให้ข้อมลูและแสดงความคิดเห็นในครัง้นี  ้

แนวทางการฟืน้ฟู
ความสมัพนัธ์ 

สถานการความสมัพนัธ์ 

แนวคิดสงัคมพหุ
วฒันธรรม 

แนวคิดการสร้าง
ความสมัพนัธ์ 

แนวคิดศาสนสมัพนัธ์ 
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บทคัดย่อ 
ด้วยนกัศึกษาสว่นใหญ่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีผลการเรียนภาษาองักฤษ

ค่อนข้างต ่า  ท าให้ขาดความมัน่ใจในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้วิจยัในฐานะอาจารย์สอนวิชา
ภาษาองักฤษในมหาวทิยาลยัฯ แหง่นีไ้ด้เลง็เห็นความส าคญัดงักลา่ว  จึงได้ด าเนินโครงการนีร่้วมกบัสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทลั เพื่อพฒันาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษเพื่อใช้ในการสมคัร
งานของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อให้มีความมั่นใจยิ่งขึน้ การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ใน
การสมคัรงาน โดยใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนภาษาอังกฤษในการสมคัรงาน การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผู้ เช่ียวชาญด้านระบบและ
เทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ทา่น เป็นผู้ประเมินคณุภาพของสือ่ และมีผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ จ านวน 
2 ท่าน เป็นผู้พิจารณาประเมินเนือ้หา นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจชัน้ปีที่ 4 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มกลุม่
ตวัอย่างแบบเจาะจง ให้เป็นผู้ ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษเพื่อใช้สมคัรงาน ผลการศึกษาพบวา่ 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษเพื่อใช้สมคัรงานโดยภาพรวมจากการประเมิน
ของผู้ เช่ียวชาญด้านระบบและเทคนิคคอมพิวเตอร์ พบอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ภาษาองักฤษ ได้ประเมินในภาพรวมระดบัมาก สว่นความพึงพอใจของผู้ เรียน ในภาพรวมพบวา่ อยู่ในระดบั
มาก การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยสื่อโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนชมสื่อกบัคะแนนหลงัชม
สื่อพบว่าผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้สงูขึน้หลงัจากชมสื่อที่ระดบันยัส าคญั 0.01 โครงการวิจยันีแ้สดง
ให้เห็นว่าผู้ เรียนมีความสขุ มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษเพื่อใช้
สมคัรงาน  
ค าส าคัญ:  ภาษาองักฤษ, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สมคัรงาน  
 

Abstract  
 Most students of Rajamangala University of Technology Krungthep face problems of 
learning and using English language and the results were found rather low level.  After graduation, 
they might feel discouraged in using English language in the future career. This research project was 
aimed to develop a media of computer assisted instruction and to study the learners’ satisfaction after 
consulting with the computer assisted instruction of English language for job application. 3 computer 
experts evaluated the quality of the media and 2 language lecturers assessed the content of the 
computer assisted instruction of English language for job application. 30 students of Business 
Administration faculty were studied their satisfaction. The study findings revealed that both the 
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computer experts and language lecturers evaluated the media of Computer Assisted Instruction of 
English language for job application at very high level, Similarly the learners’ satisfaction was 
discovered at very high level as well. Additionally, learning achievement was compared between pre-
test score and post-test score. It was found that post-test score was higher than pre-test score with 
statistical significance at 0.01. 
Keywords: English language, computer assisted instruction, job application 
 
บทน า 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบนัอดุมศึกษาสายอาชีพเปิดสอนในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโทและมีรากฐานมาจากการหลอมรวมตวักนัของสถาบนัการศกึษาสายอาชีพที่มี
ช่ือเสียงและประวตัิศาสตร์มาอยา่งยาวนาน 3 แห่งคือ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้
หรือการช่างสตรีพระนครใต้ มีช่ือเสียงในความเช่ียวชาญด้านงานช่างสตรี อาทิ งานตดัเย็บเสือ้ผ้าและ
ออกแบบแฟชั่น งานประดิษฐ์และจัดดอกไม้ อาหารอาหารแปรรูป วิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งมี
ประวัติศาสตร์มานานกว่า 80 ปี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  หรือ
วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ มีช่ือเสยีงในความเช่ียวชาญทางด้านช่างอตุสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมบริการ 
การท่องเที่ยว การโรงแรม อตุสาหกรรมสิ่งทอ อตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองยนต์ เคมี ช่างส ารวจ ช่างภาพซึง่มีประวตัิศาสตร์มานานกวา่ 60 ปี และสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ  มี ช่ือเสียงในความเช่ียวชาญในด้านบริหารธุรกิจการตลาดและ
ภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะ ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ซึง่มีประวตัิศาสตร์มานานกวา่ 30 ปี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงนับว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในสายวิชาชีพท่ีครบวงจรใน 3 กลุม่ความรู้คือ 

1. กลุ่มการบริหารจัดการ (Management) ได้แก่ การตลาด การบัญชี การจัดการระบบ
สารสนเทศ การประเมินราคาทรัพย์สนิ 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry) เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรด้านงานบริการ ได้แก่ สิ่งทอและแฟชั่น การ
ออกแบบอุตสาหกรรม ช่างภาพ ช่างพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย การ
ทอ่งเที่ยวและบริการการโรงแรม อาหารไทย อาหารแปรรูป อาหารไทยฮาลาล 

3. กลุม่วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ได้แก่ อากาศยาน ไฟฟา้ โยธา เคร่ืองกล อตุสาหการ 
ส ารวจ วิศวกรรมเคมีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษ ที่ค่อนข้าง
ล าบากเนื่องจากพืน้ฐานการศกึษาของผู้ เรียนมีความแตกตา่งกนัมาก อาทิเชน่ ความสนใจ  ความต้องการ
ในการใช้ภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ ตลอดจนพืน้ฐานความรู้ที่มีหลายระดบัและคอ่นข้างต ่า ด้วย
นกัศึกษาสว่นหนึ่งมาจากระดบัอาชีวศกึษา ท าให้อาจารย์ผู้สอนภาษาองักฤษต้องตระหนกัและระลกึถึง
ความแตกต่างของนกัศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ท าให้ผู้สอนต้องจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้วิธีการบูรณาการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ  ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม ผู้วิจยัจึงได้น าข้อดีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาสอนเพื่อให้เกิดการพฒันา
องค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การเรียนการสอนภาษาองักฤษในการเรียนอย่างเดียวนบัวา่ยงัไมพ่อ 
ผู้ เรียนยงัสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั บทเรียนภาษาองักฤษจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
นวตักรรมที่ให้โอกาผู้ เรียนสนใจในการฝึกฝนเพิ่มเติมนอกจากชัน้เรียน หรือเมื่อมีเวลาวา่งในการใช้ให้เกิด
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ประโยชน์โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้คอมพิวเตอร์น าสอนยังเหมาะสมได้โดยเฉพาะการ
พฒันาการอา่น การเขียน การพดู จึงเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจละมีประสิทธิภาพ ส าหรับผู้ เรียนวิชา ภาษาต่างประเทศ (ทิพวรรณ ชาติวงศ์ , 
2544) 
 การวิจัยครัง้นี ้เป็นโครงการศึกษาความร่วมมือระหว่าง อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
และอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษส าหรับการ
สมัครงานให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์
การศกึษา ดงันี ้

1. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่  4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ในการสมคัรงาน โดยใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษในการสมคัร
งาน 
 
วิธีการศึกษา  
 กลุ่มตวัอย่าง 
 ก าหนดกลุม่ตวัอย่าง จากนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจจ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในโครงการวิจยั 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 
2. แบบประเมินคณุภาพสือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษในการสมคัรงาน โดยผู้ เช่ียวชาญ

ด้านระบบและเทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ทา่น   
3.แบบประเมินคณุภาพเนือ้หาบทเรียนภาษาองักฤษของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้ เช่ียวชาญ

ด้านภาษาองักฤษ จ านวน 2 ทา่น โดยถามความ คิดเห็นเก่ียวกบัด้านเนือ้หา 5 ด้านหลกั ได้แก่ การด าเนนิ
เร่ือง เนือ้หา ภาพ - ภาษา แบบฝึกหดัหน่วย เรียน และการจดับทเรียน - เวลา และด้านเทคนิคการผลิต
บทเรียน ถามความคิดเห็น 5 ด้านหลกั ได้แก่ การด าเนินเร่ือง เทคนิค - เสียง ตวัอกัษร - สี ภาพ - ภาษา 
และการจดับทเรียน - เวลาเป็น แบบประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลเิคิร์ท (Likert) 
แบบประเมินวิธีประมาณคา่โดยก าหนดระดบัคา่ความคิดเห็นเป็นแบบมาตราสว่น ประมาณคา่ ซึง่การให้
นํ้าหนกัคะแนนในระดบัความคิดเห็นแบง่เป็น 5 ระดบัคือ 

เห็นด้วยระดบัมากที่สดุ มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 5 
เห็นด้วยระดบัมาก               มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 4 
เห็นด้วยระดบัปานกลาง มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 3 
เห็นด้วยระดบัน้อย               มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 2 
เห็นด้วยระดบัน้อยที่สดุ มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 1 

 แบบประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึง่มี รายละเอียด 
5 ด้านหลกั ดงัที่กลา่วไว้ ซึ่งเป็นแบบประเมินวิธีประมาณค่า โดยก าหนดระดบัค่าความ คิดเห็นเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งการให้นํ้าหนกัคะแนนในระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบัคือ (ประคอง 
กรรณสตู, 2528) 

ความพงึพอใจระดบัมากที่สดุ มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 5 
ความพงึพอใจระดบัมาก  มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 4 
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ความพงึพอใจระดบัปานกลาง มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 3 
ความพงึพอใจระดบัน้อย  มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 2 
ความพงึพอใจระดบัน้อยที่สดุ มีคา่ระดบัคะแนนเทา่กบั 1 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

  1. ผู้ ด าเนินการวิจัยครัง้นี ้มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์       
เป็นผู้ออกแบบเนือ้หาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษในการสมคัรงาน แบ่ง ออกเป็น 3 บท 
โดยแต่ละบทมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษต่างๆ ในการสมคัรงานของนกัศึกษา
สาขาวิชาชีพตา่งๆที่สนใจ และมีทัง้หมด 3 บท คือ  

บทที่ 1 การอ่านประกาศโฆษณา สมคัรงาน และวิเคราะห์องค์ประกอบของประกาศ
สมคัรงานแบบง่ายๆ   

บทที่ 2 ทกัษะการเขียนใบสมคัรงาน  จดหมายสมคัรงานและ resume (ประวตัิ 
รายละเอียดโดยย่อของผู้สมคัรงาน ประกอบด้วย ข้อมลูสว่นตวั  ประวตัิการศกึษา ความเช่ียวชาญพิเศษ  
ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์การท างาน  ตลอดจนผลงานเดน่ๆท่ีผา่นมา)   

บทที่ 3 พฒันาทกัษะการพดูโต้ตอบสมัภาษณ์การสมคัรงาน มีการแนะน าการเตรียม
ตวั ตลอดจนการตอบค าถามที่เป็นค าถามส าคญั โดยผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนใน หน่วยเรียน หรือหวัข้อ
ใดก็ได้ที่ตนสนใจ ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดบัเนือ้หาที่จดัเรียงไว้ สามารถ กระโดดข้ามไปเรียนบทอื่น ๆ 
ได้ตามต้องการ หรือสนใจได้ 

2. ผู้พฒันาสื่อเป็นผู้ ร่วมคณะวิจยัครัง้นีเ้ป็นอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั
คณะบริหารธุรกิจ ได้ประชุมและวิเคราะห์บทเรียนดงักลา่วแล้วพฒันาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยการระดมสมอง สร้าง แผนภมูิเครือขา่ยเนือ้หา  โดยแต่ละบทประกอบด้วย การน าเสนอบทเรียน การ
เรียนรู้ ฝึกท าแบบฝึกหดั และประเมินผล  คณะผู้วิจยัใช้ โปรแกรมออเธอร์แวร์ 7.0, อโคบีโ้ฟโต้ชอป ซีเอส 
และมาโครมีเดีย แฟลชเอ็มเอ็กซ์ หลงัจากนัน้จึงให้ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบและเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเมิน
คณุภาพของสือ่ดงักลา่ว 

3. ขัน้ต่อไปได้เชิญ โดยอาจารย์ผู้ สอนภาษาอังกฤษประเมินบทเรียนภาษาอังกฤษของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกหนึง่ครัง้ และให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  

4. ก่อนน าไปใช้คณะผู้ด าเนินโครงการวิจยัท าการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาตามข้อเสนอแนะ ของ
ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ จากนัน้น าไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
เพื่อตรวจสอบส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน จากการ ทดลอง
กบักลุม่ตวัอยา่ง ซึง่เมื่อพบข้อบกพร่องคณะผู้ด าเนินโครงการวิจยัท าการแก้ไขโดยการ ตรวจสอบความถกู
ต้องทัง้ส านวนภาษา ตรวจข้อความที่พิมพ์ผิดตามที่กลุม่ตวัอยา่งที่ท าการทดลอง ที่ได้ระบไุว้ให้ถกูต้อง 

5. จากนัน้ท าการทดลองโดยให้นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 จ านวน 30 คน ทดลองใช้โปรแกรมดงักลา่ว
ระหวา่งพกักลางวนัหรือเมื่อวา่งจากการเรียน โดยไมจ่ ากดัเวลาแล้วแตส่ะดวก เมื่อปีการศกึษาที่  2/2561  

6. และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัจากสิน้สดุการ
ทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผูใ้ช้ 
ผู้วิจยัน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งที่เป็นอาสาสมคัร

นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 30 คน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. คณะผู้ด าเนินโครงการวิจยัอธิบายวิธีศกึษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผู้ เรียน เข้าใจ 
2. ผู้ เรียนท าการเรียนบทเรียน และท าแบบฝึกหดัในแตล่ะหนว่ยซึง่เป็นแบบปรนยั และแบบเติม

ค าโดยจะมีตวัเลือกให้จ านวนตามข้อของแต่ละหน่วย ในการท าแบบฝึกหดัมีการจับ เวลา และเมื่อท า
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แบบฝึกหดัแต่ละหน่วยครบทกุข้อแล้วจะมีการแจ้งคะแนนให้ทราบ พร้อมทัง้เฉลย แบบฝึกหดัข้อที่ผู้ เรียน
ตอบผิด 

3.เมื่อเสร็จจากการเรียนแต่ละบทเรียนแล้วผู้ เรียนต้องท าแบบทดสอบหลงัเรียนซึ่ง เป็นแบบ
ปรนยัให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยมีตวัเลือกให้ 4 ตวัเลือก ในการท าแบบทดสอบจะมี การจบัเวลาใน
การท า และเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จครบทุกข้อ จะมีการแจ้งคะแนนให้ทราบ โดย จะไม่มีการเฉลย
แบบทดสอบข้อที่ผู้ เรียนตอบผิด พร้อมทัง้แจ้งในสว่นของหวัข้อในบทเรียนที่ ผู้ เรียนได้คะแนนต่าํสดุ 

4. ให้นกัศึกษาท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของนกัศกึษาที่เรียนบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

5. น าผลทีไ่ด้ไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจไดแ้ก่ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  1. คา่เฉลีย่เลขคณิตใช้สตูรดงันี ้

𝑋 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

    เมื่อ    i  แทน 1,2,…n 
      X  แทนคา่เฉลีย่ 
       แทนผลรวมของคะแนนรวมจากตัวอย่างที่  i ถึงตัวอย่างที่  n
           

iX  แทนคา่คะแนนหรือคา่ข้อมลูแตล่ะตวั 
            n  แทนจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ตอบแบบประเมิน 
  2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ใช้สตูรดงันี ้

𝑆. 𝐷. =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

     เมื่อ  S.D. แทนคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       X  แทนคะแนนแตล่ะคน 
      X  แทนคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 
      n  แทนจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของบทเรียน 

     𝐸1 =
(

∑ 𝑥

𝑁
)

𝐴
× 100 

  เมื่อ  E1  = ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
    ∑ x = คะแนนรวมของผลลพัธ์ก่อนเรียน 
    A = คะแนนเต็มของการสอบก่อนเรียน 
    N = จ านวนผู้ เรียน 
 

𝐸2 =
(

∑ 𝐹

𝑁
)

𝐵
× 100 
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  เมื่อ E2 = ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
    ∑ F  = คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
    B = คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
    N = จ านวนผู้ เรียน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้ด าเนินโครงการวิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีการด าเนินงานตาม 

ขัน้ตอนตา่ง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ คณะผู้ ด าเนินโครงการวิจัยน าชุดบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษในการสมคัร งาน ไปด าเนินการให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านภาษาองักฤษ
จ านวน 2 ท่าน ท าการตรวจสอบความถกูต้อง ทางด้านเนือ้หา โดยรวมของผู้ เช่ียวชาญด้านระบบและ
เทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบ ความเหมาะสมในการผลิตสื่อการสอน พร้อมทัง้
แจกแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้กบัผู้ เช่ียวชาญ เพื่อท าการประเมินคณุภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนัน้น าแบบ ประเมินไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนภาษาองักฤษในการ สมคัรงานท่ีสร้างขึน้ 
 
ผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของสือ่ โดยรวมของผู้เช่ียวชาญด้านระบบและเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านเนือ้เร่ือง 4.38 0.48 มาก 
2. ด้านแสง ส ีเสยีง 4.28 0.62 มาก 
3. ด้านเทคนิคภาพ/ภาพเคลือ่นไหว 4.10 0.49 มาก 
4. ด้านเว็บไซต์ 4.20 0.66 มาก 
5. ด้านแบบทดสอบ 4.44 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.60 มาก 
  
 จากตารางที่ 1  ผลการประเมินคณุภาพของสื่อ โดยรวมของผู้ เช่ียวชาญด้านระบบและเทคนิค
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน  ภาพรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.26,  S.D. = 0.60) โดยเรียงล าดบั
จากระดบัประสิทธิภาพมากที่สดุถึงน้อยที่สดุ ด้านแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.44, 
S.D. = 0.58) ด้านเนือ้เร่ือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.38, S.D. = 0.48)  ด้านแสง สี เสียง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.62 ) ด้านเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.20, S.D. = 0.66 )  ด้านเทคนิคภาพ/ภาพเคลื่อนไหว  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.10,S.D. = 
0.49) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพสือ่ โดยรวมของผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ระดับคุณภาพ 

1.ด้านเนือ้หา และการด าเนินเร่ือง 
2.ด้านแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

4.33 
4.33 

 

0.27 
0.41 

 

มาก 
มาก 

 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.00 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อ โดยรวมของผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ พบว่า

ความมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X  =4.33, .S.D. =0.00) โดยเรียงล าดบัจากระดบัความพึงพอใจมาก
ที่สดุถึงน้อยที่สดุพบวา่ ด้านเนือ้หา และการด าเนินเร่ือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.33, S.D. = 
0.27) และด้านแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33, 
S.D. = 0.41) 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลมัฤทธ์ิก่อนการใช้สือ่และหลงัการใช้สือ่ 

กลุม่ จ านวน 
n 

คา่เฉลีย่ 
X  

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

คา่ t 
(p-value) 

 คะแนนก่อนใช้สือ่ 30 4.77 1.29 29.84 
(0.000) ** คะแนนหลงัใช้สือ่ 30 12.30 2.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
  

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งคะแนนก่อนใช้สื่อกบัหลงัใช้
สื่อ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 และ 0.01 ( t = 29.84, p-value = 0.000) และ
เมื่อพิจารณาคะแนนสอบเฉลี่ย ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนใช้สื่อ มีค่าเท่ากับ 4.77 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีคา่เทา่กบั 1.29 และหลงัใช้สือ่ มีคะแนนสอบเฉลีย่เทา่กบั 12.30 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคา่
เท่ากับ 2.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษในการสมคัรเพื่อใช้ในการ
สมคัรงานท่ีสร้างขึน้ ท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้หลงัการใช้สือ่ 
 
ตารางที่ 4 ความพงึพอใจของผู้ใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเนือ้เร่ืองและการน าเสนอ 4.00 0.68 มาก 
2. ด้านแสง ส ีแสง 4.33 0.71 มาก 
3. ด้านเว็บไซต์ 4.32 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 0.69 มาก 
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 จากตารางที่ 4 ผลสรุปความพึงพอใจของผู้ ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 30 คน อยู่ใน
ระดบัมาก ( X  =4.22, S.D. =0.69) โดยเรียงล าดบัจากระดบัความพงึพอใจมากที่สดุถึงน้อยที่สดุพบว่า 
ด้านแสง ส ีแสง มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.71) ด้านเว็บไซต์ มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก ( X  =  4.33, S.D.  =  0.66)  ด้านเนื อ้ เ ร่ืองและการน า เสนอ มีค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 
( X = 4.22, S.D. = 0.69)   
 
 ผลการศึกษาครัง้นีบ้รรลวุตัถปุระสงค์งานวิจยัทัง้สองข้อที่ก าหนดไว้ คือ นกัศึกษาชัน้ป่ีที่ 4 ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลมีพฒันาการใช้ภาษาองักฤษในการสมคัรงานเพิ่มขึน้หลงัจากได้ใช้
สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนกัศกึษามีความพงึพอใจในการเรียนรู้ฝึกฝนโดยใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาองักฤษในการสมคัรงานในระดบัมาก  
 
สรุป 

โครงการวิจยัพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อใช้ในการสมคัรงานโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนีจ้ดัท าขึน้โดยความร่วมมือของอาจารย์นกัวิจยัคณะศิลปศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสามารถใช้สื่อนีไ้ด้ทุกเวลาทุกสถานที่ที่ผู้ เรียนมีความ
ต้องการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  โดยมีวัตถุประสงค์
การศกึษาเพื่อ  

1. พฒันาการใช้ภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ในการสมคัรงาน โดยใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

2. ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษใน 
การสมคัรงาน 
 
ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้หลงัจากเรียนรู้จากสือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
จากผลลพัธ์ที่ปรากฏว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนรู้ ( X  =4.77)ต ่ากว่าผลทดสอบการเรียนรู้หลงัใช้สื่อ  
( X  = 12.30) และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และ 0.01แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึน้ เน่ืองจากมีผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 สงูขึน้กวา่ก่อนการใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัจาก
การใช้สื่อการเรียนรู้ ท าให้นกัศึกษามีความเช่ือมัน่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของสรุเชษฐ์ เวชช
พิทกัษ์ และพรพิไล เลิศวิชา (2548) อิคลสั อมูา (2554) สนุนัทา กสิวิวฒัน์ , พิทกัษ์นิลนพคณุ และชาตรี
เกิดธรรม (2557)วฒันา ช่ืนชมกลิน่, สมศกัดิ์ มีเสถียร, ธีระพล เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2555) และ ฐิติรัตน์ 
แก่นนคร (2557) ที่ว่าเทคนิคมลัติมีเดีย ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถ น า เนือ้หา ข้อมลูภาพ เสียง  วีดิทศัน์ 
เพลง มาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน  สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนีส้ามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนกุ
และเพลดิเพลนิกบัการเรียนรู้และมีผลการเรียนรู้เพิ่มขึน้ เป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม ่ไมเ่หมือนกบัการเรียน
จากหนงัสือหรือกระดานหน้าห้องอย่างเดียวท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนีส้ามารถพฒันาการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายและใช้ซ า้ๆได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จึงท าให้ผู้ เรียนและผู้ ใช้สื่อสามารถพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา   

2. ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ เรียน อยู่ในระดับมาก ( X  =4.22,  
S.D. =0.69) จากการศกึษานีพ้บวา่ ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มมากขึน้หลงัจากใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน  นับว่ามีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขจาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เมื่อสะดวก และมลัติมีเดียในสื่อสามารถกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ สุมาลี รัตนศรีหา
(2559)สนุนัทา กสิวิวฒัน์ , พิทกัษ์นิลนพคณุ และชาตรีเกิดธรรม (2557) สมศรี ถินค าเชิด เอนก ศิลปนิล
มาลย์ และลดาวลัย์ วฒันบตุร (2558)คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนแบบเดิมที่มุง่เน้นทอ่งจ า เปลีย่นมาเป็นการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จากกิจกรรมตา่งๆ
ตลอดจนสื่อแอนนิเมชัน่ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนกุไม่น่าเบื่อเหมือนเรียน
ในห้องเรียนอย่างเดียว ผู้ เรียนสามารถทราบผลคะแนนที่เรียนรู้ได้ทนัที สามารถเรียนซ า้ๆจนเกิดความ
เข้าใจได้  การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษนีจ้ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตามสภาพของ
บทเรียน เนือ้หา วตัถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนอายุและระดบัการศึกษาของผู้ เรียน เพื่อให้สื่อนัน้มี
ลกัษณะการท้าทายให้ผู้ เรียน เรียนรู้ได้อยา่งตอ่เนื่อง  

โครงการวิจยัพฒันาพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อใช้ในการสมคัรงาน 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจดัท าขึน้เพื่อช่วยเหลอืและสง่เสริมให้นกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายสามารถ
ไปสมัครงานประกอบอาชีพตามถนัดและต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษสมัครงานมากยิ่งขึน้ นับว่าโครงการนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถผลักดันให้มีโครงการ
พฒันาการใช้ความสามารถของนกัศึกษาในระดบัชัน้อื่นๆ และมีอีกหลายวิชาตามมาเพื่อเป็นการพฒันา
คณุภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลยัตอ่ไปในอนาคต 
 
ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้บริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ดร. สกิุจ นิตินยั อธิการบดีมหาวิทยาลยั และ ผศ.ดร.จ านง แก้วเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ให้
โอกาสและสนบัสนนุการวิจยัเสมอมา  ขอขอบพระคณุทกุภาคสว่นที่สนบัสนนุการวิจยันีท้ัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ขอขอบคณุ คณาจารย์ และนกัศกึษาทกุคนท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจยันี  ้
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บทคดัย่อ  
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดหมวกคลุมผมสตรี  อ าเภอบันนังสตา 

จงัหวดัยะลา ด้วยศิลปะ Marbling Art ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาชมุชนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผลิตหมวกคลุมผมสตรี อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ร่วมพัฒนา
รูปแบบชุดหมวกคลมุผมสตรีทัง้ 3 แบบ และเรียนรู้การใช้ศิลปะ Marbling Art ประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
สร้างลวดลายและพิมพ์ผิวผ้าด้วยน า้ ตามหลกัการจัดองค์ประกอบศิลป์ทางทัศนธาตุจุด เส้น รูปร่าง 
รูปทรง ลกัษณะพืน้ผิว และสี จากการประยกุต์ลวดลายพืน้ฐานศิลปะ Marbling Art ได้แก่ (1) แบบลาย
พดั จ านวน 1 แบบ (2) แบบลายคลืน่ จ านวน 1 แบบ (3) แบบลายสะบดั จ านวน 1 แบบ ตามแนวความคดิ 
รูปแบบทางธรรมชาติ ผลการเก็บความพงึพอใจของกลุม่ผู้บริโภคที่มีตอ่ชดุรูปแบบ ด้านความพงึพอใจที่มี
ตอ่ชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี พบวา่มีผลการประเมินในระดบัความพงึพอใจมาก คา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.15 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.39  
ค าส าคัญ: ชดุหมวกคลมุผมสตรี, ศิลปะ, Marbling Art, วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
 

Abstract 
The purposes of this research study were to design and develop the hijab in Bannang 

Sata district, Yala, using Marbling Art. This research based on participatory research to aid the 
Small and Micro Community Enterprise (SMCE) for hijab production of women’s group at 
Bannang Sata district, Yala. The women’s group were to help with development of 3 hijab 
designs and learn the Marbling Art to apply in hijab pattern design and water printing following 
the principles of art; point, line, shape, form, type of fabric surface and color. The 3 hijab designs 
using Marbling Art and natural inspirations were 1) fan pattern, 2) wave pattern and 3) fleck 
pattern. The satisfaction towards the hijab designs from the sample group was collected. The 
result showed that the hijab designs were “very satisfied” with a mean score of 4.15 and standard 
deviation of 0.39. 
Keywords: hijab, art, Marbling Art, participation action research 
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บทน า 
 ตามที่จงัหวดัชายแดนใต้จดัให้มีโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ซึ่งเป็น
โครงการเชิงบูรณาการส าคญัตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายการบริหารและการพฒันาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 และการพฒันาประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 (ศนูย์อ านวยการ
บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้, 2560) มุ่งเน้นการสร้างฐานเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศกัยภาพของพืน้ที่
เพื่อให้เกิดการขยายผลไปตามสดัส่วนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากพฒันาผู้ประกอบการที่ผลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP ) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กบัประชาชนในชุมชนท้องถ่ินเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศอยา่งยัง่ยืน 
 เคร่ืองนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจยัสี่ที่มีความส าคญัที่ใช้ในการบ่งชีแ้สดงความเป็นตวัตนของราก
เหงาที่ยังคงอยู่ตามประเพณีอย่างกลุ่มชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลาชายแดนใต้ของไทยที่ยังคงมี
เอกลกัษณ์ตามเชือ้ชาติ และวิถีชีวิตการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนาอิสลามเชือ้สายไทยและมลายู แต่
ปัจจบุนัวิถีการด ารงชีพเกิดการปรับเปลีย่น ผ้าคลมุผมมสุลมิสตรี หรือที่เรียกวา่ “ฮิญาบ” กลายเป็นเคร่ือง
แต่งกายที่สร้างรสนิยมให้แก่ผู้สวมใส่จ าหน่ายหลากหลายตามท้องตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตดงักลุม่
วิสาหกิจชมุชนกลุม่แม่บ้านผลิตหมวกคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ที่ผลิตผ้าคลมุผมสตรี
แบบส าเร็จเหมาะแก่การสวมใสต่ามเทศกาล หรือท ากิจกรรมตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 Old women’s headscarves and Indepth Interview with Community Enterprise 
 

 ซึง่จากการสมัภาษณ์ นางหะมีด๊ะ กามา (กมุภาพนัธ์. 2561) รองประธานกลุม่ชมุชน เห็นปัญหา
จากการจดัจ าหน่ายตามศนูย์แสดงสินค้า OTOP พบว่ารูปแบบหมวกคลมุผมสตรีที่จ าหน่ายอยูม่ีรูปแบบ
คล้ายคลงึกบัท้องตลาด เป็นผลให้สนิค้าถกูตอ่รองราคาให้ลดลงจากผู้ซือ้ ด้วยสภาพปัจจบุนัฮิญาบกลาย
เป็นเคร่ืองแต่งกายที่บ่งบอกถึงรสนิยมในแต่ช่วงกลุ่มผู้ ใช้งาน อ้างตามในการเจาะเทรนด์โลก 2019 
(TCDC. 2561) กลา่วถึงในยคุ GEN M (Muslim Millennial) ชาวมสุลิม มิลเลนเนียล เป็นคนรุ่นใหม่ที่มา
พร้อมกบัความต้องการที่แสดงอตัลกัษณ์ตามวิถีชีวิตที่ทนัสมยัแบบคนรุ่นใหม ่โดยภมูิใจศรัทธาและเป็น
ผู้บริโภคที่มีความกระตือรือร้น สร้างความเคลือ่นไหว ชอบการมีสว่นร่วม และมีความคิดสร้างสรรค์ ดงันัน้
เพื่อเป็นการช่วยยกระดบัผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมตอ่กลุม่เปา้หมายผู้บริโภคหลกัได้แก่ กลุม่ช่วงวยัรุ่นถึงวยั
ท างานเฉลี่ยอายุประมาณ 20 – 45 ปี รวมถึงช่วยให้ชุมชนพฒันาพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืนทางผู้ วิจยัจึง
เล็งเห็นถึงความส าคญัพฒันาสินค้าหมวกคลมุผมสตรีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตหมวก
คลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา  
 จากปัญหาที่ผู้วิจยักลา่วข้างต้นจึงศกึษาวิจยัเร่ืองการออกแบบและพฒันาชดุหมวกคลมุผมสตรี 
อ าเภอบนันงัสตา จังหวดัยะลา ด้วยศิลปะ Marbling Art เทคนิคการสะบดัสี วาดลวดลายลงบนผิวน า้
แล้วพิมพ์ภาพลงบนวสัดเุหมือนชัน้หินอ่อน (Baanthai Ebru Art. 2016) เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกตา่ง
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ให้กบัผ้าคลมุผมมสุลิมสตรีตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายผู้บริโภคช่วงวยัรุ่นจนถึงวยัผู้ ใหญ่ในยคุ
สมัย GEN M ที่มีความกระตือรือร้นหาสิ่งแปลกใหม่และช่ืนชอบในงานศิลปะบนเร่ืองราวอันเกิดจาก
ทกัษะฝีมือ บนพืน้ฐานความอดุมสมบรูณ์สภาพแวดล้อมและประเพณีให้มีความโดดเด่น แปลกใหม ่และ
เป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่เข้ากบัยคุการพฒันาประเทศไทย 4.0  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและถ่ายทอดเทคนิค ศิลปะ  Marbling Art มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านผลิต
หมวกคลมุผมสตรี  

2. เพื่อพฒันาชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของกลุม่ผู้บริโภคที่มีตอ่ชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา 
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การผลติหมวกคลมุผมสตรี 

2. ผู้ให้ข้อมลู 
ผู้วิจัยเลือก วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผลิตหมวกคลมุผมสตรี อ.บนันงัสตา จ.ยะลา โดยลง

พืน้ที่รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ผู้ ให้ข้อมลูจ านวนรอบละ 2 คน เพราะ สมาชิกในกลุม่นีจ้ะมีระบบการจดัการ
คือ แบง่การท างานออกเป็นฝ่าย โดยมีคณะผู้น าในการรับข้อมลูและจดัเตรียมวตัถดุิบ และสมาชิกที่เหลือ
จะมารับการท างานเป็นขัน้ และในการลงพืน้ท่ีรอบที่ 3 จ านวน 10 คน 

3. การเก็บข้อมลูปฐมภมูิ 
การลงพืน้ที่รอบที่ 1 เร่ิมสมัภาษณ์เชิงลกึถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ทางชมุชนและกลุม่

วิสาหกิจชมุชนจะได้รับ โดยค านงึถึงจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคทางกลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
การลงพืน้ท่ีรอบที่ 2 สอบถามและร่วมกนัพฒันารูปแบบชดุหมวกคลมุผมสตรี (ตรือบสุ) กบัผู้น า

และตวัแทนหลกั 

Figure 2 Develop Product Design 
การลงพืน้ที่รอบที่ 3 เป็นการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้แก่กลุม่วิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการ

ฝึกอบรมการท าศิลปะ Marbling Art ประยกุต์ใช้ร่วมกบัการสร้างลวดลายและพิมพ์ผ้า เพื่อให้เกิดทกัษะที่
สอดคล้องและองค์ความรู้ที่ประยกุต์ใช้กบับริบททางชมุชน 
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Figure 3 Training in the area 

 
กลุม่แม่บ้านผลติหมวกคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ร่วมกนัพฒันารูปแบบ รอบ

ที่ 2 เพื่อโดดเด่น แปลกใหม่แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ทางด้านทกัษะฝีมือที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุม่แมบ้่านผลติหมวกคลมุผมสตรี สามารถผลติตามรูปแบบได้ 

การลงพืน้ที่รอบที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ผู้บริโภคที่มีต่อชุดรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี 
ณ ร้านค้าจดัจ าหนา่ยสนิค้าที่กลุม่วิสาหกิจชมุชน อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 

4. กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

5. ขอบเขตงานวิจยั 
ใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาชมุชนซึ่งเป็นการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ

เพื่อน ามาวิเคราะห์ และถ่ายทอดร่วมกนัปฏิบตัิพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบับริบทของกลุม่ชุมชน 
และเก็บความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบแก็บข้อมูลเชิงปริมาณตัวเลขทางสถิติประกอบการสรุปผลตาม
วตัถปุระสงค์ 3 ข้อ 

ขัน้ตอนการด าเนินวิจยั 
1) ศกึษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัที่เก่ียวข้องจากหนงัสอื บทความ สือ่ออนไลน์ 
2) ศึกษาจากการสมัภาษณ์รอบที่ 1 และวิเคราะห์สินค้าเดิมที่มีในท้องตลาดร่วมกบักลุม่

วิสาหกิจชมุชนกลุม่แมบ้่านผลติหมวกคลมุผมสตรี อ.บนันงัสตา จ.ยะลา วิเคราะห์ สรุปผล และออกแบบ
ชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี เพื่อน าไปพฒันาร่วมกบักลุม่วิสาหกิจชมุชน 

3) ลงพืน้ท่ีรอบที่ 2  เพื่อพฒันารูปแบบหมวกคลมุผมสตรีร่วมกนั 
 4) ลงพืน้ที่รอบที่ 3  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยกุต์เทคนิค ศิลปะ Marbling Art  ใน
เชิงปฏิบตัิกบักลุม่วิสาหกิจชมุชนผลติหมวกคลมุผมสตรี พร้อมทัง้ร่วมกนัพฒันารูปแบบ 
 5) สรุปผลชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี จ านวน 3 ชดุ 

ตัวแปรต้น 
1. ผู้ ผลิตกลุ่มแม่บ้านผลิตหมวกคลุม
ผมสตรี 
2. ลวดลายศิลปะ Marbling Art 
3. แนวความคิดรูปแบบธรรมชาติ 
4. วสัด/ุ อปุกรณ์ 
5. กลุ่มผู้บริโภค 

ตัวแปรตาม 
1. ลวดลายศิลปะ Marbling Art 
2. รูปแบบหมวกคลมุผมสตรี จ านวน 
3 แบบ 
3. ความพึ งพอใจผู้ บ ริ โภค ท่ี ทีต่อ
รูปแบบหมวกคลุมผมสตรี จ านวน 30 
คน 
 

- หลกัการจดัองค์ประกอบศลิป์ 
- ทศันธาตทุางการออกแบบ 
- หลกัการออกแบบผลติภณัฑ์ 
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 6) เก็บข้อมลูสอบถามความพงึพอใจกลุม่ผู้บริโภคมีตอ่ชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี 
 7) สรุปและอภิปรายผลการวิจยั พร้อมทัง้น าเสนอผลงาน จดัท ารายงาo 

6. เคร่ืองมือในงานวิจยั 
6.1  การคัดเลือกลวดลาย จากการพัฒนาร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิต

หมวกคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา และผู้วิจยั 
6.2  การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจใช้แบบสอบถาม ชนิดมาตราสว่นประมาณ

ค่า 5 ระดบั วิธีการแบบสุม่บงัเอิญจากการทดสอบวางผลิตภณัฑ์ต้นแบบที่ร้านค้าชุมชน จ านวน 30 ชุด 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาคา่ความถ่ีและร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. จากการศึกษาและถ่ายทอดประยุกต์ใช้เทคนิค ศิลปะ Marbling Art ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน
ผลิตหมวกคลุมผมสตรี พบว่า เลือกใช้เทคนิคการสะบดัสีหรือหยดสีเกิดเป็นลวดลายต่างๆ วัสดุหลกั 
ได้แก่ (1) สีอะคริลิกผสมสารยึดเกาะคุณภาพสูง (2) ผงเจล (Ox gall) ในอัตราส่วนสดัส่วนที่ก าหนด 
อปุกรณ์การผลิต ได้แก่ (1) ถาดหรือภาชนะใสน่ า้ประสาน (2) หลอดหยอดสี (Dropper) หรือ แปรงทาสี 
และ (3) หวี เหลก็ปลายแหลม หรือ ไม้เสยีบลกูชิน้ ตามกรรมวิธีกระบวนการผลติ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 4 Making Marbling Art Process 
 
 จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบตัิร่วมกัน ท าให้ผู้ วิจัยสงัเกต พบว่า วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านผลิตหมวกคลุมผมสตรี อ าเภอบันนงัสตา จังหวดัยะลา ยังคงมีความไม่คุ้นชินกับเทคนิค
ศิลปะ Marbling Art  ในขัน้ตอนการลอกลายลงบนผืนผ้า ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ าเป็นที่จะต้องช่วยกนัในการลอก
ลวดลายบนผิวน า้ลงบนผ้า จึงเป็นเหตใุห้ในการท างานท่ียงัคงเป็นทกัษะใหมเ่กิดการไมรู้่จงัหวะในการวาง
ผ้าเป็นเหตทุ าให้เกิดความเสียหายต่อลวดลายที่เกิดบนผิวหน้าผ้า แต่ทัง้นีเ้มื่อมีการปฏิบตัิหลายครัง้ก่อ
เกิดการพฒันาที่ดีขึน้ท าให้ลวดลายมีความสมบรูณ์และมีสสีนัท่ีสดใสตามลวดลายที่ก าหนด โดยท าให้แต่
ละผืนท่ีลวดลายเอกลกัษณ์เฉพาะ  
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ลักษณะพืน้ฐานลวดลายแบ่งเป็น  2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การหยดสีเรียงแถวดุลยภาพแบบ
สมมาตร (Symmetry Balance) คือ การจดัองค์ประกอบทัง้สองด้านเทา่กนั และ(2) การหยดสีอิสระดลุย
ภาพแบบไมส่มมาตร (Asymmetry Balance) คือ การจดัองค์ประกอบทัง้สองด้านไมเ่ทา่กนั  

 
 
 
 
 
 
 

   
(A)                                               (B) 

 
Figure 5 Dropping color rows (A) and free dripping color (B) 

 
2. จากการพฒันาชุดรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี พบว่า หมวกคลมุสตรี (ตรือบุส) แบบส าเร็จ

เหมาะสมสวมใสส่ะดวก โดยมีแนวคิดจากการสร้างลายบนพืน้ฐานการออกแบบรูปแบบ 3 แบบ 
 แบบที่  1 แบบลายพัด แนวคิดใช้หลกัการจัดวางลวดลายแบบดุลยภาพแบบสมมาตรของ
รูปร่าง จึงท าให้รู้สกึมัน่คง นิ่ง สง่างาม และนา่เกรงขาม โทนสวีรรณะเย็น ประกอบด้วย สเีขียว สนี า้เงิน สี
ฟา้ สมีว่ง และสเีหลอืง โดยรูปแบบผ้าคลมุเป็นแบบส าเร็จ และสามารถปรับเปลีย่นสายคาดบนศรีษะตาม
ความต้องการ 
 
 
 

                                               
 

 
 

 
 
 
Figure 6 The patterned fabric fan and the pattern of women's the hijab (Type 1) 

 
 แบบที่ 2 แบบลายคลื่น แนวคิดใช้หลกัการจดัวางลวดลายแบบดลุยภาพแบบไม่สมมาตรของ
เส้นจึงท าให้รู้สกึไม่หยดุนิ่ง เคลื่อนไหว มีความนา่สนใจ สร้างจุดเด่นด้วยคู่สีที่แตกต่าง บนพืน้ฐานทฤษฎี
ความขดัแย้งของเส้น สี รูปร่าง ลกัษณะพืน้ผิว บริเวณว่าง แสงและเงา จากการไล่ระดบัความแตกต่าง
ของชัน้ผ้าและลวดลายด้วยโทนสวีรรณะร้อน ประกอบด้วย สชีมพ ูสมีว่ง และสเีหลอืง  
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Figure 7 The patterned fabric wave and the pattern of women's the hijab (Type 2) 
 
 แบบที่ 3 แบบลายสะบดั แนวคิดใช้หลกัการจดัวางลวดลายแบบดลุยภาพแบบไม่สมมาตรของ
รูปร่าง แสดงถึงความมัน่คง แข็งแกร่ง และความนิ่งสงบ โทนสขีาวด าโดยใช้การหาคา่สแีก่ออ่น 0%, 15%, 
50%, 75% และ100% เพื่อไลร่ะดบัคา่ส ีโดย โดยรูปแบบผ้าคลมุเป็นการสวมใสแ่บบส าเร็จสวมใสง่่าย 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 The patterned fabric flick and the pattern of women's the hijab (Type 3) 
 

3. จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อชุดรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี อ าเภอ
บนันงัสตา จงัหวดัยะลา พบวา่  

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเพศหญิง จ านวน 30 คน (100%) 
อยูใ่นอายชุ่วง 16 – 25 ปี จ านวน 2 คน (6.67%) อายชุ่วง 26 – 35 ปี จ านวน 4 คน (13.33%) อายชุ่วง 36 
– 45 ปี จ านวน 8 คน (26.67%) อายุช่วง 46 – 55 ปี จ านวน 16 คน (53.33%) มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาท/เดือน จ านวน 8 คน (26.67%)  รายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน จ านวน 15 คน (50%)  รายได้ 
15,001-20,000 บาท/เดือน จ านวน 6 คน (20%) รายได้ 20,001 บาท/เดือนขึน้ไป จ านวน 1 คน (3.33%) 
ตอนที่ 2 ข้อมลูความพงึพอใจของกลุม่ผู้บริโภคที่มีตอ่ชดุรูปแบบหมวกคลมุผมสตรี 
 
Table 1 The satisfaction towards the hijab designs from the sample group were collected 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ   x ̄ S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1 n    

1. คณุภาพของผลิตภณัฑ์ 28 2 - - - 30 4.93 0.25 มากที่สดุ 
2. อายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ 30 - - - - 30 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. การออกแบบลวดลายเป็นที่ต้องการของลกูค้า - 12 18 - - 30 3.40 0.49 ปานกลาง 
4. ผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์เฉพาะประจ าท้องถ่ิน - - 16 14 - 30 2.53 0.50 ปานกลาง 
5. ประโยชน์ใช้งาน 27 1 2 - - 30 4.83 0.52 มากที่สดุ 
6. การออกแบบลวดลายที่มีความทนัสมยั - 17 13 - - 30 3.57 0.50 มาก 
7.  สินค้ามีความแข็งแรง สวมใสป่ลอดภยั 25 4 1 - - 30 4.80 0.48 มากที่สดุ 

รวม       4.15 0.39 มาก 
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สรุปผลการวิจยั จากตารางที่ 1 พบวา่มีผลการประเมินความพงึพอใจมีตอ่ชดุรูปแบบหมวกคลมุ
ผมสตรี ในระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ในระดบัคามพึงพอใจมากที่สดุ (  x ̄ = 4.93, S.D. = 
0.25) อายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ ในระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ (  x ̄ = 5.00, S.D. = 0.00) การ
ออกแบบลวดลายเป็นที่ต้องการของลกูค้า ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง (  x ̄ = 3.40, S.D. = 0.49) 
ผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์เฉพาะประจ าท้องถ่ิน ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง (  x ̄ = 2.53, S.D. = 0.50) 
ประโยชน์การใช้งาน ในระดบัคามพึงพอใจมากที่สดุ (  x ̄ = 4.85, S.D. = 0.52) การออกแบบลวดลายที่มี
ความทนัสมยั ในระดบัความพึงพอใจมาก (  x ̄ = 3.57, S.D. = 0.50) และสินค้ามีความแข็งแรง สวมใส่
ปลอดภยั ในระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ ( x ̄ = 4.80, S.D. = 0.48)  

 
อภปิรายผล 
 ในวิจัยนี ใ้ ช้หลักการสร้างแนวคิดและลวดลายชุดหมวกคลุมผมสตรีตามหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์อ้างถึงในประเสริฐ  พิชยะสุนทร (2555) เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุดหมวกคลุมผมสตรี
ลวดลายพืน้ฐาน 3 รูปแบบเนื่องจากการท าลวดลายด้วยศิลปะ Marbling Art เป็นกรรมวิธีใหม่ส าหรับ
ชมุชน ดงันัน้เพื่อให้เกิดการตอ่ยอดที่หลากหลายทางผู้วิจยัจึงคดัเลอืกการถ่ายทอดการสร้างลวดลายจาก
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ รวมถึงทัศนธาตุทางการออกแบบ มาใช้ร่วมผสมผสานกับหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างความโดดเด่น สวยงาม แปลกใหม่ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ลวดลาย
หลากหลายเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ได้ และจากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจบริเวณร้านค้า
วิสาหกิจชุมชนพบว่า กลุม่ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุช่วง 46 – 55 ปี มากที่สดุ จ านวน 
16 คน ซึง่เป็นช่วงอายทุี่ไมต่รงตามกลุม่ผู้บริโภคหลกัจึงสง่ผลตอ่ระดบัคะแนนในข้อการออกแบบลวดลาย
เป็นท่ีต้องการของลกูค้ามคีะแนนในระดบัปานกลาง ( x ̄ = 2.53, S.D. = 0.50) และผลติภณัฑ์มีเอกลกัษณ์
เฉพาะประจ าท้องถ่ิน มีคะแนนในระดบัความพงึพอใจปานกลาง ( x ̄ = 2.53, S.D. = 0.50) 
 
ค าขอบคุณ 
 ในการท าวิจัยการออกแบบและพฒันาชุดหมวกคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จังหวดัยะลา 
ด้วยศิลปะ Marbling Art ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัด้วยงบของส านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ติดตามผลการด าเนินและสนับสนุนความช่วยเหลือการท างานจากคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และวิสาหกิจชมุชนคลมุผมสตรี อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
ผู้วิจยัจึงขอขอบคณุมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อออกแบบชุดอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสกิ

ที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของชุดอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถ
มอเตอร์ไซค์คลาสสกิจากอตัลกัษณ์ของหนุมานและทศกัณฐ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกในเขตสาทร จ านวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า หนุมาน มีกายสีขาว หาวเป็นเดือนดาว กุณฑล
ขนเพชร และเขีย้วแก้ว ทศกัณฐ์ เป็นยักษ์ กายสีเขียว ปากแสยะ ตาโพลง อุปกรณ์ส าหรับผู้ ขับขี่ 
รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก รูปแบบที่ 1  มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สดุ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย  
คิดเป็น 4.47 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์, หนุมาน, ทศกัณฐ์, ชดุอปุกรณ์, รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก 
 

Abstract 
 The purpose of this research was twofold. The first objective was to design Thai style 
public relations on a custom design for classic motorcycle riders. Finally, the level of satisfaction 
with the custom design for classic motorcycle riders was evaluated. The data was statistically 
analyzed by calculating the mean value and the standard deviation. The research instrument 
was a satisfaction questionnaire with a sample size of 30 persons. Hanuman was designed with 
a white body, earrings, diamond hair, glass teeth and spitting stars. Thotsakan was a round-
eyed giant with a green body and a grimace mouth. The evaluation suggested alight level of 
satisfaction with the second COLLECTION of the custom design as rated by classic motorcycle 
riders: mean=4.47 (of 5), S.D=0.57. 
Keywords: identity, hanuman, Thotsakan, custom design, classic motorcycle 
 
บทน า  

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีส าคญัของไทยท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีแห่งชาติ (อจัฉริยา 
วสนุนัต์, 2560) ทัง้นีย้งัเป็นเร่ืองราวที่มีคณุค่าทางด้านวรรณศิลป์และให้ความรู้เก่ียวกบัสงัคม ประเพณี 
และวฒันธรรมไทย (กรมศิลปากร, 2558) มีการสอดแทรกศีลธรรม ผ่านตวัเอกของเร่ือง คือ หนมุาน หรือ
วานรเผือก มีตรีเพชร เป็นอาวธุประจ าตวั มีความ เก่งกล้ามาก สามารถแปลงกาย หายตวัได้ ทัง้ยงัอยูย่ง
คงกระพัน เป็นทหารเอกของพระราม และทศกัณฐ์ เป็นยักษ์รูปงาม มีสิบหน้า ยี่สิบกร ทรงมงกุฎชัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ลกัษณะปากแสยะ ตาโพลง กายสีเขียว และเป็นยกัษ์ที่สร้างความเดือดร้อนไปทัว่ (อจัฉริยา วสนุนัต์ , 
2560) ด้วยเอกลกัษณ์อันโดดเด่นของสองตัวละครดังกล่าว จึงมิใช่เร่ืองแปลกที่มีการปรากฏร่วมกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในหลาย ๆ ด้าน ที่ยังคงมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน  เช่นเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์
คลาสสิกที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปก่ียคุสมยั ความสวยงามและเสน่ห์ยงัคงเป็นที่พดูถึงอยู่เสมอ สง่ผลให้มีผู้
รักความเร็วจ านวนมากที่ให้ความสนใจในการเลือกขับขี่รถประเภทนี ้และสิ่งที่ส าคัญคือการเลือกใช้
อปุกรณ์หรือเสือ้ผ้าในการสวมใสข่ณะขบัขี่เป็นสิ่งส าคญั เพราะนอกเหนือจากการป้องกนัอบุตัิเหตุที่อาจ
เกิดขึน้แล้วนัน้ ยังบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ สวมใส่ ทัง้นีห้ากอุปกรณ์หรือเสือ้ผ้าดังกล่าวมีการน าทุน
วฒันธรรมมาใช้ในการออกแบบที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ก็ย่อมสง่ผลให้ผลิตภณัฑ์นัน้มีความน่าสนใจ
และเป่ียมด้วยคณุคา่ความเป็นไทยมากขึน้   

ผู้วิจยัมีความตระหนกัถึงคณุคา่ดงักลา่วจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาอัตลกัษณ์ของหนุมานและ
ทศกัณฐ์เพื่อการออกแบบชุดอุปกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก  เพื่อสะท้อนความเป็นไทย
และไม่เพียงเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่ยงัเพื่อเป็นการเติมเต็มด้านจิตใจและวฒันธรรม
ให้กับผู้ที่รักการขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก รวมทัง้สามารถเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตาผู้พบเห็น
ระหวา่งการขบัขี่ได้อีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อออกแบบชุดอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก ที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย   
 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของชุดอุปกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจากอตั
ลกัษณ์ของหนุมานและทศกัณฐ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
1) ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรต้น ได้แก่ ชุดอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก ประกอบด้วย หมวกนิรภยั 
ถงุมือ เสือ้คลมุหนงั และโมง่ ตามล าดบั 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์
คลาสสกิ 
2) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสกิ 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  ผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสกิในเขตสาธร โดยการสุม่แบบเจาะจง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองรามเกียรติ์ โดยก าหนดขอบเขตเฉพาะท่ี
เก่ียวกับหนุมานและทศกัณฐ์ รวมถึงหลักการออกแบบกราฟิก และการประเมินความพึงพอใจของ
ผลิตภณัฑ์ ได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ท าการร่างแบบและเลือกแบบที่ดีที่สดุโดย
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ น ามาปรับปรุงแก้ไข เขียนแบบและสร้างต้นแบบ ตามล าดบั ตอ่จากนัน้
น าไปสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ตามกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ธีรชัย สุขสด, 2544) 5 ด้าน คือ 1) ประโยชน์ใช้สอย 2 ความงาม 3) ความสะดวกสบาย 
4)วสัดุ  5) การผลิต และกรอบแนวคิดในการออกแบบกราฟิก (ปาพจน์ หนุนภกัดี, 2553) คือ 1) ความ
น่าสนใจ 2) การใช้สี และ3) การสื่อความหมาย หลงัจากนัน้สรุปผลการวิจัย เขียนรายงานและสรุป 
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และน าเสนอ ตามล าดบั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ชดุที่ 3 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกบัหนมุานและทศกณัฐ์ และงานวิจยัด้าน
การออกแบบกราฟิก  

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างที่มีต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถ
มอเตอร์ไซค์คลาสสกิ ด้วยแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างที่มีต่อการศึกษาอตัลกัษณ์ของหนุมานและ
ทศกัณฐ์เพื ่อการออกแบบชุดอุปกรณ์ส าหรับผู้ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก รูปแบบที่ 1 มากที่สุด 
สามารถสรุปผลการวิจยัด้านตา่งๆ ดงัตารางด้านลา่ง 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งที่มีตอ่การออกแบบชดุอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่
รถมอเตอร์ไซค์คลาสสกิ รูปแบบที่ 1  

รายการ  S.D 
        ประโยชน์ใช้สอย  4.43 0.57 
        ความงาม 4.52 0.62 
        ความสะดวกสบาย 4.35 0.65 
        วสัด ุ 4.45 0.55 
        การผลติ 4.42 0.49 
        ความนา่สนใจ  4.60 0.52 
        การใช้ส ี 4.55 0.58 
        การสือ่ความหมาย 4.55 0.56 

              รวม 4.47 0.57 
 
 สรุปและอภปิรายผล 

การศึกษาอตัลกัษณ์ของหนุมานและทศกณัฐ์เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ชดุอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบั
ขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสกิ สามารถสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์ของหนุมาน คือ ลงิเผือก กายสขีาว หาวเป็นเดือน
เป็นดาว ดสูนกุสนานและขีเ้ลน่ สว่น ทศกณัฐ์ เป็นยกัษ์ กายสีเขียว ลกัษณะปากแสยะ ตาโพลง ดดูรุ้าย 
(อจัฉริยา วสนุนัต์, 2560) ซึง่สอดคล้องการงานวิจยัของ พริมรตา จนัทรโชติกลุ (2553) ที่กลา่ววา่ หนมุาน
เกิดมาจากเทพอาวุธสามอย่าง คือ คทาเพชร ตรีเพชร และจักรแก้วเป็นศีรษะและมีลกัษณะพิเศษ คือ 
กณุฑล ขนเพชร และเขีย้วแก้ว เมื่อส าแดงฤทธ์ิจะหาวเป็นดาว เดือนและตะวนั  

การออกแบบชุดอปุกรณ์ส าหรับผู้ขบัขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย โดยการถ่ายทอดผ่านลวดลายในแบบฉบบัของตวัเองผสมผสานความอ่อนช้อยของลายเส้นที่แสดง
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย สอดคล้องการงานวิจัยของ จินตนา พงษ์รามญั (2561) ที่กล่าวว่า ศิลปกรรม
ไทยนัน้มีความสลบัซบัซ้อนลกึซึง้ ด้วยรูปแบบ วิธีการ และลกัษณะของลายมีความแตกตา่งกนัตามแต่ละ
ยคุสมยั  มีการดดัแปลงและท่ีน ามาตดัทอนตอ่ยอดในรูปแบบท่ีตามความเข้าใจของตนเอง ซึง่ล้วนแล้วแต่
เพียงเพื่อต้องการสบืสานความไทย  

การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดอุปกรณ์ส าหรับผู้ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจากอตั
ลกัษณ์ของหนุมานและทศกณัฐ์ รูปแบบที่ 1  มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สดุ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มี
คา่เฉลีย่คิดเป็น 4.47 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 เนื่องจากเป็นรูปแบบร่วมสมยั สะดดุตา และมีการ
จดัองค์ประกอบของภาพที่ดี ซึง่สอดคล้องการงานวิจยัของ ชมณฏัฐา แจ้งกระจ่าง (2561) ที่กลา่ววา่ งาน
กราฟิกที่ดีต้องขึน้อยู่กับการออกแบบที่ดี นบัตัง้แต่หลกัการเบือ้งต้นของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการผลิต นอกจากนีย้งัต้องมีความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถ
น ามาใช้ในการออกแบบกราฟิกด้วย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันยุคสมัยที่มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

X

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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บทคัดย่อ  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการใช้ภาษาไทยผา่นเฟซบุ๊กของผู้น านกัศกึษามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัภเูก็ต โดยเก็บข้อมลูจากการโพสต์ข้อความของผู้น านกัศกึษา จ านวน 27 คน จ านวน 615 ข้อความน า
ข้อความทัง้หมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า การแปรด้านการสะกดค า  พบ  
3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การแปรด้านการสะกดค าทัว่ไป พบ 10 ประเภท 2) การแปรด้านการสะกดค าที่สะกดตาม
การออกเสียงในภาษาพดูพบ 6 ประเภท และ 3) การแปรด้านการสะกดค าที่อาจสง่อิทธิพลต่อภาษาพดู พบ  
4 ประเภท การพิมพ์แบบพิเศษพบ 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การพิมพ์ซ า้ตวัอกัษรตวัสดุท้าย 2) การพิมพ์ซ า้สระ  
3) การพิมพ์ซ า้เคร่ืองหมาย และ 4) การพิมพ์เว้นวรรคระหว่างตวัอกัษร การใช้สญัรูป พบ 4 ลกัษณะ ได้แก่  
1) การใช้สญัรูปเดี่ยว 2) การใช้สญัรูปประกอบข้อความ 3) การใช้อิโมจิประกอบข้อความ และ 4) การใช้
สติ๊กเกอร์ การสร้างค าใหม่ พบ 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ค าแสดงเสียง อารมณ์ และกิริยาอาการ พบ 5 ประเภท  
2) ค าลงท้าย พบ 3 ประเภท 3) การน าค าที่มีอยูแ่ล้วในภาษามาใช้สือ่สารในอีกความหมายหนึง่เนื่องจากออก
เสยีงคล้ายกนั และ 4) ค าศพัท์อื่น ๆ การใช้เคร่ืองหมาย พบ 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การใช้เคร่ืองหมายปรัศนี 2) 
การใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ 3) การใช้เคร่ืองหมายจุดไข่ปลา และ 4) การใช้เคร่ืองหมายมหัพภาค การใช้
ภาษาองักฤษปนภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยถ่ิน 
ค าส าคัญ: การใช้ภาษาไทย, สื่อสงัคมออนไลน์, ผู้น านกัศกึษา  
 

Abstract 
 This research aimed to study Thai language usage through Facebook of student leaders at 
Phuket Rajabhat University. Data was collected from posting messages of 27 student leaders with 615 
messages. They were analyzed according to specified issues. The study found that there were 3 aspects 
of variation in word spelling as follow: 1) 10 types of variation in general word spelling, 2) 6 types of variation 
in word spelling by spoken language pronunciation, and 3) 14 types of variation in word spelling which 
might influence on spoken language. Then, there were 4 aspects of special typing including retyping of 
the last letter, retyping of the last vowel, retyping of the last punctuations, and typing space between letters. 
There were 4 aspects of symbol usage as follow: 1) using single symbol, 2) using symbol with message, 
3) using emoji with message, and 4) using stickers. There were 4 aspects of word rebuilding as follow: 1) 
5 types of expression word as the voice, mood and manner, 2) 3 types of postscript, 3) using original words 
with the same pronunciation to communicate in different meaning, and 4) other words. There were 4 types 
of punctuations including  using question marks, using exclamation marks, using ellipsis marks, and 
4using full stop marks.  Therefore, the mixing of English in Thai language usage, including Thai 
dialect usage. 
Keywords: Thai language usage, social media, student leaders 
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บทน า  
สงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมของการติดต่อสื่อสาร ดงัจะเห็นได้ว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์จึงสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึน้ ด้วยเหตุนี ้
มนุษย์จึงรับรู้ และเรียนรู้ที่พร้อมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ เช่น การรับมือกับภยัธรรมชาติ การรับรู้เหตุการณ์
ความเป็นไปของผู้คนในสงัคม เป็นต้น 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็วมีหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะสื่อสงัคม
ออนไลน์ ดงัที่ วนิษา แก้วสขุ (2557, หน้า 8) กลา่วถึงสื่อสงัคมออนไลน์ว่า เป็นสื่ออินเทอร์เน็ตที่มุง่สร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ของกลุม่คนในเร่ืองของกิจกรรม กิจวตัร พฤติกรรม หรือการแลกเปลี่ยนข้อมลูต่าง ๆ ระหว่างกนั 
โดยสร้างเนือ้หาในรูปแบบข้อความรูปภาพ วีดิทศัน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น 

เฟซบุ๊ก เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมอย่างยิ่งในสงัคมยคุ
ปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา กลุม่คนท างาน เฟซบุ๊ก จึงกลายเป็นพืน้ท่ีทีไ่มจ่ ากดัระยะทาง  
ไม่จ ากัดเวลา และสามารถสร้างความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่จ ากัดวงสนทนา ด้วยเหตุนีห้ลายคน 
จึงเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดงัเช่นผู้น านกัศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊กประชาสมัพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ทัง้เร่ืองที่เก่ียวกับงานกิจกรรมนกัศึกษา เร่ืองราวส่วนตวั เร่ืองทัว่ ๆ ไป และด้วยบทบาท
หน้าที่ของการเป็นผู้น าท าให้นกัศึกษากลุ่มนีเ้ป็นที่สนใจ และเป็นที่จบัจ้องของนกัศึกษาคนอื่น ๆ การสื่อสาร
ผ่านเฟซบุ๊กของผู้น านกัศึกษาจึงถือว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการรับรู้ข้อมลูข่าวสารมากกว่านกัศึกษา
ทัว่ไป 
 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้น านกัศึกษาจะมีบทบาทหน้าที่เก่ียวกบังานกิจกรรมนกัศกึษา ตลอดจนงาน
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง แต่เมื่อต้องใช้เฟซบุ๊กน าเสนอเร่ืองราว พบว่ายงัมีการใช้ภาษาที่มุ่งเน้นความสะดวก 
รวดเร็ว รวมถึงการใช้ภาษาที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัการเขียนภาษาไทย ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจึงเห็นความส าคญัที่
จะวิจัยการใช้ภาษาไทยที่มีการโพสต์ข้อความหน้าไทม์ไลน์ในเฟซบุ๊ก จากประชากรกลุ่มตวัอย่างที่เป็น
ผู้น านกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ซึ่งสว่นใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่ในภาคใต้ ทัง้นี เ้พื่อเป็นการวิจยั
ลกัษณะการใช้ภาษาไทยในกลุม่เยาวชนที่ท าหน้าที่เป็นผู้น านกัศึกษา เป็นบคุคลต้นแบบที่มีการสื่อสาร
กับบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะในบทบาทของผู้น านักศึกษาที่ท าหน้าที่แจ้งข่าวสาร การวิจัยเร่ือง “การใช้
ภาษาไทยผา่นเฟซบุ๊กของผู้น านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต” ครัง้นีจ้ึงเป็นสว่นหนึง่ที่สะท้อนให้เห็น
ลกัษณะการใช้ภาษาไทยที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นการเรียนรู้ และท าความเข้าใจ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา
หรือพฒันาการใช้ภาษาให้ถกูต้องตอ่ไป  
 
วิธีการศึกษา  

รวบรวมข้อมลูการโพสต์ข้อความหน้าไทม์ไลน์จากเฟซบุ๊กของผู้น านกัศึกษาในระดบัคณะของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ได้แก่ นายกสโมสรนกัศกึษา และรองนายกสโมสรนกัศกึษา จ านวน 5 คณะ ซึง่
แต่ละคณะมีผู้น านกัศึกษา จ านวน 6 คน รวม 30 คน แต่มีผู้น านกัศึกษาที่ยอมรับผู้ วิจัยเป็นเพื่อนทาง    
เฟซบุ๊ก เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการวิจัยครัง้นี ้จ านวน 27 คน ผู้ วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากผู้น านกัศึกษาดงักลา่ว 
ตัง้แต่วนัที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 615 ข้อความ โดยปรับกรอบการวิจยัจากงานวิจยัของ กานต์รวี 
ชมเชย (2556) เร่ือง “ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุม่ของคนไทยรุ่นใหมใ่นการสือ่สารทางอินเตอร์เน็ต” 
ในประเด็นของลกัษณะภาษาไทยเน็ตจากกระดานแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์  www.yenta4.com, 
www.dek-d.com, www.panthip.com และ www.facebook.com แบ่งเป็น 6 ลกัษณะ ได้แก่ การแปรด้าน
การสะกดค า การพิมพ์แบบพิเศษ การใช้สญัรูป การสร้างค าใหม ่การใช้เคร่ืองหมาย และการใช้ภาษาองักฤษ
ปนภาษาไทย นอกจากนีผู้้วิจยัได้วิจยัประเด็นการใช้ภาษาไทยถ่ินเพิ่มเติม  
 
 

http://www.yenta4.com/
http://www.dek-d.com/
http://www.facebook.com/
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์  
 ลกัษณะของการใช้ภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊กของผู้น านกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ปรากฏ
ตามประเด็นท่ีวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 1. การแปรด้านการสะกดค า พบวา่มี 3 ลกัษณะ ดงันี ้
     1.1 การแปรด้านการสะกดค าทัว่ไป พบจ านวน 10 ประเภท ดงันี ้
  1.1.1 การแปรการสะกดค าสระอ ูเป็นสระอ ุพบจ านวน 4 ค า ได้แก่ ย ุก ุรุ้ และอยุ่ 
  1.1.2 การแปรการสะกดค าที่ใช้สระไอ เป็น อัย พบจ านวน 4 ค า ได้แก่ จัย ปัย คัย 
    และงยั 
  1.1.3 การแปรการสะกดค าที่พยญัชนะต้น พบจ านวน 9 ค า เช่น เยย ชิบหาย เจือก  
    เป็นต้น 
  1.1.4 การแปรการสะกดค าที่พยญัชนะท้าย พบจ านวน 13 ค า เช่น เผ็ช  ครัช ขอโทด 
    ขอบคนุ แย้ว เป็นต้น 
  1.1.5 การแปรการสะกดค าทัง้พยญัชนะต้น และพยญัชนะท้าย พบจ านวน 1ค า ได้แก่  
    ชิฟหาย 
  1.1.6 การแปรการสะกดค าที่ตดัพยญัชนะกลางออก พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ สมันา 
  1.1.7 การแปรการสะกดค าที่ตดัพยญัชนะท้ายออก พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ ตงั สขุสนั 
    อนรัุก สทิ สร้างสรร และจนั  
  1.1.8 การแปรการสะกดค าไม้ไต่คู้  เป็น ไม้โท พบจ านวน 5 ค า ได้แก่ เด้ก เป้น เห้น เย้น 
    และภเูก้ต 
  1.1.9 การแปรการสะกดค าสระไอไม้ม้วน เป็น สระไอไม้มลาย พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ไช้ 
    ไห้ และไคร 
   1.1.10 การแปรการสะกดค าสระไอไม้มลาย เป็น สระไอไม้ม้วน พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ 
    ใหน และล าใย 
      1.2 การแปรด้านการสะกดค าที่สะกดตามการออกเสียงในภาษาพดู พบจ านวน 6 ประเภท 
    ดงันี ้
   1.2.1 การแปรการสะกดค าควบกล า้ไม่แท้ เป็น ไม่ควบกล า้ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ เสด 
     และจิง 
   1.2.2 การแปรการสะกดค าที่มีไม้ไตคู่้  เป็น อ้อ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ ก้อ 
   1.2.3 การแปรการสะกดค าที่มีเสยีงตรี ด้วยการใช้ไม้ตรีก ากบั พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ น๊ะ 
   1.2.4 การแปรการสะกดค าควบกล า้ ล/ร เป็น ค าที่ไม่ควบกล า้ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ 
     คบั และคับ้   
   1.2.5 การแปรการสะกดค าตามการออกเสียงค าที่มีการกลมกลืนเสียง พบจ านวน 1 ค า 
     ได้แก่ นัล้ล้าก 
   1.2.6 การแปรการสะกดค าที่มีเสยีงตรี ด้วยการใช้ไม้โทก ากบั พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ น้ะ 
     ล้ะ และว้ะ 
      1.3 การแปรด้านการสะกดค าที่อาจสง่อิทธิพลตอ่ภาษาพดู พบจ านวน 14 ประเภท ดงันี ้
   1.3.1 การแปรการสะกดพยญัชนะต้น จาก ล เป็น ร พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เริส 
   1.3.2 การแปรการสะกดค าที่ไมค่วบกล า้ เป็น ควบกล า้ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ มว้าก 
   1.3.3 การแปรการสะกดพยญัชนะท้าย จาก น เป็น ล สง่ผลตอ่การออกเสยีงของค า โดย
    ออกเสียงเป็น /ล/ ซึ่งเป็นเสียงพยญัชนะท้ายที่ไมม่ีในระบบเสียงภาษาไทยแตม่ีใน
    ระบบเสยีง ภาษาองักฤษ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เพื่ล 
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   1.3.4 การแปรการสะกดค าที่มีเสยีงสระอะ เป็น สระอา พบจ านวน 15 ค า เช่น ค้าบ  
    นาจา ค้า คา่บ เป็นต้น 
   1.3.5 การแปรการสะกดค าพยญัชนะต้น จาก ข เป็น ค พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เค้า 
   1.3.6 การแปรการสะกดค าที่มีเสียงสระประสม เป็น สระเดี่ยว พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ 
    เดว่ และเทว่ 
   1.3.7 การแปรการสะกดค าที่ประกอบด้วยสระเกิน เป็น สระเดี่ยว พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ 
    มะ่ 
   1.3.8 การแปรการสะกดค าที่มีเสยีงสระแอ เป็น สระอิ อี พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ ลิว้ 
   1.3.9 การแปรการสะกดค าที่มีเสยีงสระแอ เป็น สระอา พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ ล้าว 
  1.1.10 การแปรการสะกดค าสระอะ เป็น สระโอะ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ โน้ะ 
  1.1.11 การแปรการสะกดค าสระอะ เป็น สระเอาะ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เนาะ 
  1.1.12 การแปรการสะกดค าสระเออ เป็น สระออ พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ หรอ 
   1.3.13 การแปรการสะกดค าที่ใช้สระไอ เป็น อยั พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ มัย้ 
   1.3.14 การแปรการสะกดค าจากเสยีงตรี เป็นเสยีงเอก ด้วยการใช้ไม้เอกก ากบั  
    พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ นะ่ นะคะ่ และนะ่คะ่  
 2. การพิมพ์แบบพิเศษ พบวา่มี 4 ลกัษณะ ดงันี ้
     2.1 การพิมพ์ซ า้ตัวอักษรตัวสุดท้าย พบจ านวน 157 ค า เช่น จังเยยยยยย ชอบบบบบ 
   อร่อยยยย ใช่เลยยยย นา่ร๊ากกกกก เป็นต้น  
     2.2 การพิมพ์ซ า้สระตวัสดุท้าย พบจ านวน 11 ค า เช่น  ค่าาาา ง่าาา ฮ่าาา อ่าาา ดีฟ่าาาา 
   นาจาาาา เป็นต้น   
     2.3 การพิมพ์ซ า้เคร่ืองหมาย พบจ านวน  4 ค า ได้แก่ เยอะๆๆๆๆ มากๆๆๆๆ หมูๆๆๆ และ
   สดุๆๆๆๆ  
     2.4 การพิมพ์เว้นวรรคระหวา่งตวัอกัษร พบจ านวน 1 ประโยค ได้แก่ ห า ย ไ ป ไ ห น เ นี ้ย 
             3. การใช้สญัรูป พบวา่มี 4 ลกัษณะ ดงันี ้
     3.1 การใช้สญัรูปเดี่ยว พบจ านวน 1 สญัรูป ได้แก่ >< 
     3.2 การใช้สญัรูปประกอบข้อความ พบจ านวน 9 สญัรูป เช่น ขอโทษ -P-, >\\\\\\\\\\< สวยสสั, 
  วอนรุ่นพี่ดี ๆ มาช่วยท าสักคน >!!<, จะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง T_T, เย้ๆ ลูกชิน้หน้า
  มอ ><''' เป็นต้น 
     3.3 การใช้อิโมจิประกอบข้อความ พบจ านวน 140 รูป เช่น       
   เป็นต้น 
                  3.4 การใช้สติ๊กเกอร์ พบจ านวน 6 สติ๊กเกอร์ ได้แก่ 
             
 
  
 
 4. การสร้างค าใหม ่พบจ านวน 4 ลกัษณะ ดงันี ้
     4.1 ค าแสดงเสยีง อารมณ์และกิริยาอาการ พบวา่มี 5 ประเภท ดงันี ้
   4.1.1 ค าแสดงเสยีงหวัเราะ พบจ านวน 6 ค า ได้แก่  555 อิอ ิฮ่า ฮา แฮร่ๆ และหุๆ ๆๆ 
   4.1.2 ค าเลยีนเสยีงร้องไห้ พบจ านวน 7 ค า เช่น เง้อ งืออ แงงง ฮือออ หือ้ เป็นต้น  
   4.1.3 ค าอทุาน พบจ านวน 9 ค า เช่น อ๊าก เอ้า เห้ย เอ๊ะ อุ้ยย เป็นต้น 
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   4.1.4 ค าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก พบจ านวน 22 ค า เช่น งุงิ อุ๋งอิ๋ง งือ้ ฟรุ้งฟริง้ มุ้ งมิง้ 
     เป็นต้น 
   4.1.5 ค าแสดงกิริยาและทา่ทาง พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ จุ้บ อุ้บ และโอ้โห 
  4.2 ค าลงท้าย พบวา่มี 3 ประเภท ดงันี ้
    4.2.1 ค าลงท้ายประโยคค าถาม พบจ านวน 9 ค า เช่น เนีย้ ออ่ ล้ะ ว้ะ เป็นต้น 
    4.2.2 ค าลงท้ายประโยคบอกเลา่ พบจ านวน 24 ค า เช่น เนอะ วะ่ มัง้ โน้ะ อะ่ เป็นต้น 
    4.2.3 ค าลงท้ายประโยคที่แสดงความหมายขดัแย้ง พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ เหอะ 
  4.3 การน าค าที่มีอยู่แล้วในภาษา (ในความหมายอื่น) มาใช้สื่อสารในอีกความหมายหนึ่ง
   เนื่องจากออกเสยีงคล้ายกนั พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ ลัน่ และล าใย 
  4.4 ค าศพัท์อื่น ๆ พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ เปย์ โดนเท ขัน้เทพ เพื่อนเท เฟีย้วฟา้ว และเทพ 
  5. การใช้เคร่ืองหมาย พบวา่มี 4 ลกัษณะ ดงันี ้
  5.1 การใช้เคร่ืองหมายปรัศนีย์ (?) พบจ านวน 26 ประโยค เช่น อะไรคือทีมเปรีย้ว ?????, 
   มนัใช่เวลาไหม?, เพิ่มอีกท าไม ?, ปลอ่ยเต็มที่เลยสน้ิะ ?, อะไรหวา่...? เป็นต้น  
  5.2 การใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) พบจ านวน 66 ประโยค เช่น น้องอย่าลืมกินยานะครับ!!, 
   หลาบ!, เอ้า!!!!, ดอกเดียว!, ตวัก!ู!!! เป็นต้น  
  5.3 การใช้เคร่ืองหมายจดุไขป่ลา (...) พบจ านวน 60 ประโยค เช่น ต้องกว้างขนาดไหนวะ่…
   มันถึงไม่ต้องรู้สึก, ระดับ….สูงสุด, หือ้…..ขอโทษ, วันดี ๆ ….วันนีเ้ป็นอีกวนัที่รู้สึกว่า
   ได้รับอะไรดี ๆ, ใช่..จะนอนใต้ต้นแอปเปิล้ท าไม เป็นต้น 
  5.4 การใช้เคร่ืองหมายมหพัภาพ (.) ท้ายประโยค พบจ านวน 62 ประโยค เช่น ชีวิตมนัไม่มี
   อะไรดีขึน้เลย., รีบไปรีบกลบั., จะไม่ท าให้เธอเสียใจ., ซกัผ้าตอนฝนตก., ฉันมียุงเป็น
   เพือ่น. เป็นต้น 
 6. การใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย พบจ านวน 34 ค า เช่น Hello, HBD, Face, by, InBox   
  เป็นต้น 
 7. การใช้ภาษาไทยถ่ิน พบ 15 ค า เช่น หลาบ หวางไป แหลง  อีขึน้ปี 3 แขง่รถสกัเดียวนิ  
  คนกะลยุเสยีเหม้ด  รีบหลบมา เป็นต้น 
 การวิจัยสื่อออนไลน์มีผู้ วิจัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมของผู้ ใช้สื่อออนไลน์ การรับรู้
ขา่วสารในสือ่ออนไลน์ การใช้สือ่ออนไลน์ในการเรียนการสอน เป็นต้น สว่นการวิจยัการใช้ภาษาไทยในสือ่
ออนไลน์นัน้มีผู้ วิจยัไว้จ านวนหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกบัการวิจยัในครัง้นีพ้บว่ามีส่วนที่สอดคล้องกนั เช่น 
สอดคล้องกับการวิจัยของ ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (2548) เร่ือง “ภาษาในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต” 
พบว่า มีการใช้ภาษาพดูในการเขียน ท าให้เกิดการพิมพ์ข้อความที่เลียนแบบเสียงพดูมากที่สดุ เช่น การ
ซ า้พยญัชนะหรือสระ เพื่อให้เหมือนการลากเสียง การใช้ภาษาเด็ก เพื่อให้การสนทนาดูน่ารัก และเป็น
กนัเอง การตดัค าให้สัน้ เพื่อให้พิมพ์เร็วขึน้ การใช้สญัรูป เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สกึของผู้พดู สอดคล้อง
กบัการวิจยัของ ทินวฒัน์ สร้อยกุดเรือ (2549) เร่ือง “ลกัษณะการใช้ภาษาในห้องสนทนาแบบสว่นตวั” ที่
พบว่ามีการใช้สญัรูปเช่นเดียวกัน สอดคล้องกบัการวิจยัของ บษุยมาศ แสงจนัทร์ (2552) เร่ือง “พฤติกรรม
และทศันคติตอ่การใช้ภาษาแชทของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่สว่นใหญ่จะปรากฏการใช้ค าอทุาน
เพื่อแสดงอารมณ์ในการสนทนาผา่นแชทของวยัรุ่น เช่น อิอิ คริคริ หหุ ุเป็นต้น และสอดคล้องกบัการวิจยั
ของ กานต์รวี ชมเชย (2556) เร่ือง “ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุม่ของคนไทยรุ่นใหมใ่นการสือ่สารทาง
อินเตอร์เน็ต” ที่วิจัยลกัษณะของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวยัรุ่น ผลการวิจยั
พบว่า ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธภาษาใหม่ของภาษาไทยที่ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาษาเขียน 
และภาษาพดู แตเ่กิดขึน้ในฐานะภาษาที่ตอบสนองความต้องการของกลุม่คนรุ่นใหมใ่นการสือ่สารกนัผา่น
หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ จ าแนกได้ 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การแปรด้านการสะกดค า 2) การพิมพ์
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แบบพิเศษ 3) การใช้สญัรูป 4) การสร้างค าใหม่ 5) การใช้เคร่ืองหมาย และ 6) การใช้ภาษาองักฤษปน
ภาษาไทย จากตวัอยา่งผลการวิจยัที่สอดคล้องกนัข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะร่วมบางประการของการใช้
ภาษา คือ การใช้ภาษาในห้องสนทนา การใช้ภาษาแชท ภาษาไทยเน็ต และการใช้ภาษาในเฟซบุ๊ก การใช้
ภาษาลกัษณะนีเ้ป็นการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ผู้ ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มุ่งเน้นการสื่อสารที่
สะดวก รวดเร็ว จึงมีการตดัทอนค า การสร้างค าใหม่ให้สะดุดตาผู้อ่าน การใช้สญัลกัษณ์ที่สามารถสื่อ
ความหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สกึแทนภาษาเขียน รวมทัง้มีการน าภาษาพดูมาปะปนกบัภาษาเขียน เป็น
ต้น    
 การวิจัยครัง้นีพ้บว่ามีผลการวิจยับางส่วนที่แตกต่างกับการวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (2556) 
เช่น มีการพิมพ์ซ า้สระอาท้ายค า การพิมพ์ซ า้เคร่ืองหมายไม้ยมก การแปรการสะกดค าสระอะ เป็น 
สระโอะ การแปรการสะกดค าสระอะ เป็น สระเอาะ การแปรการสะกดค าสระเออ เป็น สระออ เป็นต้น การ
แปรเหลา่นีส้อดคล้องกบัท่ี ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ (2548) วิจยัไว้ กลา่วคือ เป็นลกัษณะของการใช้ภาษาพดู 
มีการลากเสียงเพื่อเน้นย า้ และดเูป็นกนัเองมากขึน้ นอกจากนีผู้้วิจยัยงัเพิ่มเติมประเด็นการใช้ภาษาไทย
ถ่ิน ซึง่พบวา่มีการใช้ค าภาษาไทยถ่ินใต้จ านวนหนึง่ ทัง้นีเ้พราะผู้น านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต สว่น
ใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่ในภาคใต้ จึงเลือกใช้ภาษาไทยถ่ินใต้สื่อสารผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เช่น หลาว หลาบ แหลง 
เป็นต้น บางค าใช้เพราะความคุ้นเคย บางค าไม่สามารถเลือกสรรค าภาษาไทยมาตรฐานมาใช้แทนได้
เพราะขาดคลงัค า และบางค าใช้เพื่อให้รู้สกึถึงความใกล้ชิด ความเป็นกนัเองระหวา่งผู้สง่สารและรู้รับสาร 

ผลการวิจยัข้างต้นจะเห็นวา่ แม้มีการวิจยัการใช้ภาษาไทยในสือ่ออนไลน์ประเภทตา่ง ๆ ในกลุม่
ผู้ศกึษาที่แตกตา่งกนั แตก่ารใช้ภาษาไทยในสือ่ดงักลา่วมีลกัษณะที่ใกล้เคียงกนั ไมว่า่จะเป็นกลุม่นกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา อดุมศกึษา สือ่มวลชน แม้กระทัง่นกัศกึษาที่มีบทบาทเป็นผู้น านกัศกึษา ซึง่ความเป็น
ผู้น าไมไ่ด้สง่ผลตอ่การใช้ภาษาไทยที่จะต้องมุง่เน้นความถกูต้อง ข้อมลูนีส้ะท้อนให้เห็นวา่การใช้ภาษาใน
สื่อออนไลน์เกิดขึน้ในลกัษณะที่ใกล้เคียงกนัทัง้ของเยาวชน รวมถึงสื่อมวลชน และเกิดขึน้ในวงกว้าง  หาก
ค านึงถึงบทบาทความเป็นผู้น าที่ควรเป็นแบบอยา่งแก่บคุคลอื่น ๆ  แล้ว ผู้น านกัศึกษาควรให้ความส าคญั 
และเห็นความจ าเป็นของการใช้ภาษาไทยให้ถกูต้อง ไม่ว่าการสื่อสารครัง้นัน้จะเป็นไปอย่างเป็นทางการ
หรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อเฟซบุ๊กซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะเพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่
นกัศึกษาคนอื่น ๆ จ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาไทยให้ถกูต้องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่ผู้น านกัศกึษาด้วย 

อย่างไรก็ตาม การวิจัยครัง้นีท้ าให้เห็นว่าการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อเฟซบุ๊กของผู้น านกัศึกษามี
ลกัษณะที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเขียนสะกดค าที่มุ่งเน้นความ
สะดวก รวดเร็ว และสื่อสารกนัเข้าใจเฉพาะในกลุม่ของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงหลกัเกณฑ์การเขียนสะกด
ค าที่ถกูต้อง สอดคล้องกบัที่ สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์  (2536, หน้า 290 - 310) กลา่วถึงสาเหตสุ าคญัที่ท าให้
เขียนค าผิดว่ามีหลายประการ รวมทัง้ความไม่สนใจที่จะเขียนให้ถกูต้อง หรือตัง้ใจเขียนให้ผิดเพื่อสร้าง
ความสนใจ เป็นต้น หากเป็นความตัง้ใจที่จะเขียนให้ผิดบ่อย ๆ อาจเกิดเป็นความเคยชินจนไม่สามารถ
เขียนค าให้ถกูต้องได้ และสอดคล้องกบัที่ สวพร จนัทรสกลุ ขวญัตา ทวีสขุ ซูไรดา เจะนิ ปองทิพย์ หนหูอม 
และโสภณ พฤกษวานิช (2560) กลา่วถึงสภาพการใช้ภาษาไทยในการสือ่สารผา่นสือ่ออนไลน์เฟซบุ๊กของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถ่ินในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ว่า 
นกัศึกษาร้อยละ 90 ตัง้ใจเขียนผิด ตดัทอนค าให้สัน้ลงเพื่อง่ายต่อการสื่อสาร โดยนกัศึกษาให้เหตผุลวา่ 
การสื่อสารดงักลา่วเกิดขึน้เฉพาะในกลุม่เดียวกันเพื่อใช้แสดงอารมณ์ต่าง ๆ รวมทัง้การใช้ค าให้สัน้ลงก็
เพื่อความรวดเร็วในการสือ่สาร และท าให้เกิดความสนกุสนานในการสือ่สารด้วย 
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สรุป  
 การใช้ภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊กของผู้น านกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  พบว่า มีลกัษณะที่
แตกตา่งจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การแปรค า การตดัค า การใช้สญัรูป การใช้เคร่ืองหมายตา่ง ๆ การ
ใช้ค าภาษาองักฤษแทนค าไทย เป็นต้น การใช้ภาษาดงักลา่วมุง่เน้นความสะดวกรวดเร็ว สามารถสื่อสาร
เข้าใจในกลุ่มของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความถกูต้องด้านการใช้ภาษาไทย เมื่อพิจารณาถึงสาเหตขุอง
การเขียนแล้ว พบว่า ไม่เห็นความจ าเป็นของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพราะเป็นการ
สื่อสารเฉพาะกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวยัเดียวกนั หากมีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการท าให้มีความสนิท
สนมคุ้นเคย มีความเป็นกนัเองได้มากกวา่ นอกจากนีย้งัต้องการความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ลกัษณะ
การใช้ภาษาไทยเช่นนีอ้าจส่งผลต่อการความเคยชินจนท าให้ภาษาไทยที่ใช้ได้อย่างถูกต้องต้อง
เปลีย่นแปลงไป เพราะเกิดคา่นิยมที่ท าตาม ๆ กนัจนเข้าใจวา่เป็นเร่ืองที่ถกูต้อง  
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บทบาทและความต่อเน่ืองของศาลเจ้าต่อการธ ารงอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
ของคนไทยเชือ้สายจีนในจังหวัดภูเกต็ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและบทบาทในมิติสัมพันธ์ทางสังคม

วฒันธรรมกบัความตอ่เนื่องของศาลเจ้า และเพื่อวิเคราะห์ลกัษณะพิธีกรรม ประเพณีที่เกิดขึน้ในรอบปีต่อ
การธ ารงอตัลกัษณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนในจังหวดัภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า  
1) ศาลเจ้าหรือที่ชาวภเูก็ตเรียกวา่ “อ๊าม” ในจงัหวดัภเูก็ต มีจ านวน 51 แห่ง ภายใต้การดแูลของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และนิติบคุคล “อ๊าม” เป็นพืน้ที่ทางสงัคมอนัเป็นศนูย์กลางที่สถิตขององค์
เทพหรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ มี “โรงพระ” เป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปเคารพ มีการแสดงออกถึงวฒันธรรมภมูิ
ปัญญา บทบาท มิติของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง และกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่ส าคญั 2) การสร้างตวัตนของกลุม่ชาติพนัธุ์จีนในจงัหวดัภเูก็ตปรากฏ
ชดัเจนผา่นทางระบบสญัลกัษณ์ในวิถีเฉพาะ ความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม ภาษา และประเพณี ที่เกิดขึน้ใน
รอบปีในพืน้ที่ศาลเจ้า พบว่ามี 6 เทศกาล ได้แก่ ตรุษจีน ไหว้เทวดา พ้อต่อ (วนัสารทจีน) ถือศีลกินผกั 
แซยิดหรือเส้งตา๋น และวนัฉลองครอบรอบการสร้างศาลเจ้า การด ารงอยู ่และปัจจยัส าคญัของการธ ารงที่
แสดงความเป็นอตัลกัษณ์ซึ่งขบัเคลื่อนภายใต้กลุ่มพลวตัไปสู่ปรากฏการณ์ทางสงัคมระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน และการปรากฏตัวของกลุ่มคนจีนผ่านมุมมองการสร้างศาลเจ้า พิธีกรรม ประเพณี เป็นตวัแปร
ส าคญัตอ่การสร้างตวัตนทางสงัคมกบัพืน้ที่ทางอตัลกัษณ์ของคนไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัภเูก็ต  
ค าส าคัญ: บทบาท, ศาลเจ้า, อตัลกัษณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม, คนไทยเชือ้สายจีน 

 
Abstract 

 The purpose of this study was to study the structure and roles in the social and cultural 
relations dimension with the continuity of the Chinese shrine; to analyze ritual characteristics and 
the tradition that had occurred yearly to maintain the social and cultural identities of the Thai 
people of Chinese descent in Phuket. As a result 1) There were 51 Chinese shrines so called 
"Aam" by the Puketians from Phuket under the supervision of the Department of Local 
Administration, Ministry of Interior and Juristic Person. "Aam" was a social area where Gods and 
Goddesses or sacred things were centered. There was a "Rong Phra", which was a place of 
idolatry. Additionally there were an expression of culture, wisdom, and role, dimension of social, 
economic and political changes which had become an important cultural attraction. 2) The 
creation of the identity of the Chinese ethnic group in Phuket was evident through the symbolic 
system in specific ways like beliefs, religions, rituals, languages and traditions that had occurred 
yearly. There were 6 festivals found in the shrine area, including Chinese New Year, worshiping 
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gods, goddesses, Por Tor (Wan Sart Jean), partaking vegetables for merit making and the 
celebration of the shrine construction establishment. Living is an important factor in maintaining 
the identity which was driven under the dynamic group to the social phenomenon between the 
past and the present. And the presence of the Chinese group through the view of building a 
shrine, a traditional ritual, was an important parameter in the creation of a social identity with the 
area of identity of the Chinese descent in Phuket. 
Keywords: role, Chinese (shrine), social and cultural identity, Thai people of Chinese descent 
 
บทน า  
 ในอดีตภเูก็ตเป็นพืน้ท่ีที่มีกลุม่คนจีนเข้ามาตัง้รกราก ตัง้ถ่ินฐาน และเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ด้านการค้าขาย การท าเหมืองแร่ดีบกุ เพื่อสร้างถ่ินฐาน สร้างฐานะให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว อมรา พงศาพิชญ์ (2547, หน้า 143-150) กลา่วถึงคนจีนท่ีเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย สรุป
ได้ว่า คนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะแรกช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 2 แบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นขนุนาง และกลุม่ที่มีอาชีพเป็น
กรรมกรหรือเป็นกุลี คนจีนเดินทางมาเพื่อท างานในลกัษณะชัว่คราวหรือถาวร โดยเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่
นอกประเทศเนื่องจากไม่พอใจสภาพเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง การเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย
ของคนจีนท าให้มีการปรับตวั ปรับความคิด ค่านิยม และวิถีชีวิต ด้วยเหตนุีว้ฒันธรรมจีนจึงมีลกัษณะที่
ผสมผสานกับวฒันธรรมของคนพืน้ถ่ินได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้ช่วงระยะแรก “คนจีน” ถูกมองว่าเป็น 
“คนอื่น” ที่ไม่ใช่สว่นประกอบของโครงสร้างสงัคมไทย แต่คงปฏิเสธไม่ได้วา่คนจีนมีสว่นส าคญัอยา่งมาก
ในการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศไทย 

การที่กลุม่คนจีนโพ้นทะเลย้ายถ่ินฐานจากมาตภุมูิมาสูแ่ผ่นดินใหม่ จนเกิดการก่อตวัเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธุ์คนจีนที่มีความสมัพนัธ์กันมาตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั เช่น การด ารงอยู่ การเปลี่ยนแปลง  การพฒันา
ไปสูโ่ลกาภิวตัน์ และการปรากฏทางสงัคมวฒันธรรม กระบวนทศัน์หรือแนวคิดของบรรพบรุุษในการสืบ
สาน สืบทอดขนบธรรมเนียม และยังคงรักษาความเช่ือ พิธีกรรม ประเพณีของความเป็นตัวตนอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั น าไปสู่ความยึดมัน่ในวฒันธรรมประเพณีที่ส่งต่อสูล่กูหลานของตนอย่างเหนียว
แน่น (กองนโยบายและแผนงาน ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 2555, หน้า 9) กลายเป็นการสร้าง       
อตัลกัษณ์ทางสงัคม ผา่นมมุมองความส าคญัของพฒันาการของกลุม่คนจีนด้วยการสร้างสญัลกัษณ์ทาง
นามธรรมสูรู่ปธรรมที่ปรากฏให้เห็นถึงความเป็นคนจีนโดยปรากฏอยู่ในสญัลกัษณ์ทางรูปธรรมดงัเช่นศาลเจ้า
ที่กลายเป็นเทวสถานท่ีสิงสถิตขององค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กลายเป็นพืน้ท่ีประกอบสร้างพิธีกรรม 
ประเพณีทางสงัคม และวฒันธรรม  

 ศาลเจ้าเป็นเทวสถานท่ีประจุความหมายของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งปรากฏในรูปแบบศิลปกรรมด้าน
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ทางสงัคม และวฒันธรรมของกลุม่คนจีนที่เข้ามาปลกูสร้างในช่วงการตัง้
ถ่ินฐานหรือการอพยพของคนจีนท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ตทีน่ าคติความเช่ือ ความศรัทธาติดตวัมาด้วย 
ศาลเจ้าจึงกลายเป็นพืน้ท่ีรองรับการประกอบพิธีกรรม รวมทัง้เป็นศนูย์กลางของสถานท่ีสกัการะองค์เทพ
และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของคนจีนหรือคนไทยเชือ้สายจีน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามชุมชนและพืน้ที่ในจังหวดั
ภเูก็ตตามลกัษณะของการตัง้ถ่ินฐานของคนจีนท่ีกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีตา่ง ๆ   

ด้วยความนา่สนใจของความเป็นคนไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัภเูก็ตกบัความสมัพนัธ์ตอ่ศาลเจ้า 
ผู้วิจยัจึงเห็นความส าคญัที่จะศึกษาเร่ือง “บทบาทและความต่อเนื่องของศาลเจ้าต่อการธ ารงอตัลกัษณ์
ทางสงัคมและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัภเูก็ต” ทัง้นีเ้พื่อศกึษาโครงสร้างและบทบาทใน
มิติสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมกับความต่อเนื่องของศาลเจ้า และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะพิธีกรรม 
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ประเพณีที่เกิดขึน้ในรอบปีต่อการธ ารงอัตลกัษณ์ทางสงัคมและวัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนใน
จงัหวดัภเูก็ต  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาโครงสร้างและบทบาทในมิติสมัพนัธ์ทางสงัคมวฒันธรรมกบัความตอ่เนื่อง 
ของศาลเจ้า  

2. เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะพิธีกรรม ประเพณีที่เกิดขึน้ในรอบปีต่อการธ ารงอตัลกัษณ์ทางสงัคม
และวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัภเูก็ต 

 
วิธีการศึกษา  

การศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสงัเกต การสมัภาษณ์ การท างานภาคสนาม และ
การศกึษาจากเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารที่เก่ียวกบัชาวจีนในภเูก็ต การท างานภาคสนาม
ในพืน้ที่จังหวดัภูเก็ต การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสมัภาษณ์กลุ่มประชากร ทัง้การ
สมัภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ได้แก่ ปราชญ์ผู้ รู้ด้านวฒันธรรมจีน ม้าทรง ผู้ประกอบ
พิธีกรรมในศาลเจ้า และกรรมการศาลเจ้าที่มีหน้าที่จดังานตา่ง ๆ รวมถึงคนไทยเชือ้สายจีนฮกเกีย้น และ
คนท้องถ่ินภเูก็ต เป็นต้น 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์  

1. โครงสร้างและบทบาทในมิติสมัพนัธ์กบัความต่อเนือ่งของศาลเจ้า 
    เนื่องจากภูเก็ตเป็นพืน้ที่ที่กลุ่มคนจีนเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน และใช้เป็นพืน้ที่ในการท ามาหากิน   

มาตัง้แต่อดีต เมื่อคนจีนเข้ามาอาศยัอยู่ และมีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ท าให้มีการขยายตวักระจายไปยงั
พืน้ที่ต่าง ๆ จนเกิดการกลืนกลาย การผสมผสานทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวจีนแบบดัง้เดิมกบั
คนพืน้ถ่ิน อย่างไรก็ตามแม้วฒันธรรม และประเพณีจะมีการผสมผสานปรับเปลี่ยนไป แต่ความเช่ือ และ
ความยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองยงัคงอยู ่โดยเฉพาะความเช่ือที่เก่ียวกบัดวงวิญญาณ
องค์เทพที่กลุม่คนจีนได้น าติดตวัมาจากเมืองจีนมาสูแ่ผ่นดินภเูก็ต จนเกิดการสืบสาน สืบทอดกระบวน
ทศัน์หรือแนวคิดด้านความเช่ือที่เป็นนามธรรมต่อดวงวิญญาณองค์เทพ จนสามารถสร้างความสมัพนัธ์
ผสมผสานกบั “คนพืน้ถ่ิน” ได้อย่างกลมกลืน สะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของคนจีนที่ยงัคง
ธ ารงอยู่ในปัจจุบัน ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในรูปแบบศิลปกรรมการสร้างศาลเจ้า สญัลกัษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม น าไปสูก่ารก่อตวัเป็นอนสุรณ์สถาน เป็นวตัถธุรรมที่เป็นรูปธรรมซึง่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีพิธีกรรม
และประเพณีต่าง ๆ  “ศาลเจ้า” หรือที่คนจีนในภเูก็ตเรียกวา่ “อ๊าม” จึงเป็นพืน้ท่ีทางกายภาพท่ีเป็นเหมือน
ศนูย์กลางของการแสดงออกถึงวฒันธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการน าวฒันธรรม การด าเนินชีวิตตาม
วิถีของคนจีนที่สามารถด ารงตนเพื่อความมัน่คงผล และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึน้อย่างเคร่งครัด รวมทัง้
ยดึมัน่ตอ่การปฏิบตัิตนในด้านความเช่ือ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การนบัถือองค์เทพ ท าให้เกิด
กลุ่มสังคมคนจีนอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างศาลเจ้าประจ าเขตพืน้ที่ของตนเพื่อใช้เป็นสถานที่
ประดิษฐานรูปเคารพที่น าติดตวัมาส าหรับการกราบไหว้  
 ศาลเจ้าเกิดขึน้จากการอพยพของกลุม่คนจีนท่ีมีความเช่ือพืน้ฐานเดิมในการนบัถือศาสนา ลทัธิ 
การบูชาบรรพบุรุษและอ านาจอันลีล้บัเหนือธรรมชาติตามความเช่ือ และค าสอนต่าง ๆ โดยยึดหลกั
แนวคิดของลทัธิขงจือ้ ประสานกบัความเช่ือของลทัธิเต๋าที่เช่ือในอ านาจดวงวิญญาณขององค์เทพ และ
ผสมผสานกบัการนบัถือศาสนาพทุธ ภายใต้ระบบความเช่ือ ผา่นพิธีกรรมในรูปแบบประเพณีที่สบืทอดกนั
มา จึงมีการสร้างศาลเจ้าส าหรับเป็นที่พึ่งทางใจและตอบสนองต่อวิถีการด าเนินชีวิต  ศาลเจ้าจึงเป็น
ศนูย์กลางที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีสาธารณะ เป็นศนูย์รวมจิตใจของคนจีน  
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 ส าหรับคนจีนฮกเกีย้นในพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ตได้ร่วมกนัสร้างศาลเจ้าเหมือนกับพืน้ที่อื่น ๆ ที่กลุ่ม
คนจีนเข้าไปอาศยัและสร้างรากฐานความเป็นตวัตนไว้ เพื่อเป็นสญัลกัษณ์หรือภาพตวัแทนผ่านพิธีกรรม 
ด้วยการประกอบสร้างพิธีกรรม และสิ่งส าคญัคือต้องมีผู้ประกอบพิธีกรรมหลาย ๆ ฝ่าย อาทิ ผู้ประกอบ
พิธี ร่างทรงหรือม้าทรงที่ท าหน้าที่อัญเชิญดวงวิญญาณองค์เทพมาประทับร่าง และกลุ่มคนจีน ผู้ที่มี
บทบาทสืบทอดพิธีกรรมและประเพณีต่อการธ ารงชาติพนัธุ์ทางพืน้ที่สงัคม ทัง้นี ้กลุ่มบุคคลดงักล่าวมี
ความสมัพนัธ์กบัศาลเจ้า องค์เทพในมิติทางวฒันธรรม ประเพณีตา่ง ๆ มาอยา่งยาวนาน  
 “อ๊าม” หรือศาลเจ้ากลายเป็นพืน้ที่ทางสังคมอันเป็นศูนย์กลางที่สถิตขององค์เทพหรือสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ มี “โรงพระ” เป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปเคารพ ด้วยความเช่ือและความศรัทธาท าให้จงัหวดั
ภูเก็ตมีศาลเจ้าปรากฏอยู่เป็นจ านวนมากถึง 51 ศาลเจ้า  ภายใต้การดูแลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และนิติบคุคล (ประเสริฐ ฟักทองผล 2561, สมัภาษณ์) ศาลเจ้าดงักลา่วมีบทบาทต่อ
กลุ่มคนจีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อการธ ารงไว้ด้วยการสร้างสัญลกัษณ์วตัถุธรรม การตรึงความ
เป็นอตัลกัษณ์ทางสงัคมและตอบสนองความต้องการของคนจีนหรือคนไทยเชือ้สายจีน ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สร้างศาลเจ้าส าหรับเป็นศาสนสถานเพื่อใช้เป็นท่ีพึง่ทางใจ เนื่องจากในอดีตคนจีนโพ้นทะเลที่
เดินทางออกจากมาตุภูมิต้องเผชิญกับความยากล าบาก โดยเฉพาะการเดินทางทางน า้ทะเลชายฝ่ัง
มณฑลฮกเกีย้นออกสูม่หาสมทุร การเดินทางด้วยเรือส าเภฝ่าเกลียวคลื่นทะเลซึ่งเต็มไปด้วยภยัอนัตราย
และอปุสรรคนานปัการ กลุม่คนจีนจึงต้องหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือการเซ่นไหว้เทพยดา การบชูาองค์
เทพแห่งท้องทะเลที่คนจีนนบัถือว่าเป็นเทพธิดาแห่งมหาสมุทร ที่เรียกว่า องค์เทพเทีย้นซ่งเซ่งโบ้ หรือ    
มา่จ้อโป ้ด้วยการอญัเชิญองค์เทพที่ตนกราบไหว้บชูาท่ีบ้านเกิดและการน าวตัถมุงคลและสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิด้วย
การห่อเฮีย้วโห้ยจากกระถางธูปที่บ้านเกิดของตนติดตวัมา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองลางป้องกนัภยัอนัตรายจาก
การเดินทางให้มาสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยั ดงัจะเห็นว่าพืน้ที่ภูเก็ตในสมยัอดีตที่เป็นยคุของ
การท าเหมืองแร่ คนจีนที่เข้ามาได้สร้างศาลเจ้าเล็ก ๆ ไว้ และได้น ารูปเคารพองค์เทพต่าง ๆ ที่ตนเคารพ
นบัถือมาประดิษฐานประทบัไว้ให้เป็นสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิประจ าหมูบ้่าน ประเสริฐ ฟักทองผล (2561, สมัภาษณ์) 
กลา่วถึงศาลเจ้า ว่า ใช้เป็นที่พกัพิงชัว่คราวส าหรับคนจีนที่เป็นกรรมกรจีนเหมืองแร่ที่ เข้ามาพกัที่ศาลเจ้า
เพื่อรอให้ญาติพี่น้องหรือตระกูลแซ่ด้วยกนัมารับไปท างาน หรือไปหานายเหมืองที่ต้องการแรงงาน ศาล
เจ้าจึงมีความส าคัญกับคนจีน และเมื่อถึงวันพระโช่ยจั๊บหง่อ ผู้ ชายที่ท าเหมืองแร่จะเดินทางเข้ามา
สกัการะองค์เทพ และ “ซ่งเก้ง” คือ การสวดบทบชูาในศาลเจ้าที่ตัง้อยูใ่กล้กบัสถานที่ท าเหมืองแร่ รวมทัง้
กลบัมาไหว้บรรพชนประจ าตระกลู สิง่เหลา่นีเ้ป็นวฒันธรรมที่ถือปฏิบตัิสบืทอดกนัมา  
 2. ศาลเจ้าประจ าชุมชนหรือท้องถ่ิน ใช้เป็นเทวสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิที่ประดิษฐานรูปเคารพและสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นพืน้ที่สาธารณะของสว่นรวม เป็นการสร้างศาลเจ้าตามความเช่ือ อนัเกิดจากประเพณีที่สบื
ตอ่กนัมาของคนจีนฮกเกีย้น และคนไทยเชือ้สายจีน เป็นสถานท่ีส าคญัในการประกอบพิธีกรรมส าคญัของ
คนจีน โดยมีบริบทของวตัถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกันเพื่อประกอบพิธีกรรมของชุมชน 
เช่น การประกอบพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผกัที่เรียกวา่ “เจ๊ียะฉ่าย” วนัฉลอง “แซยิดองค์เทพ” ที่กลุม่
คนจีนอญัเชิญมาประดิษฐานไว้ โดยประธานของศาลเจ้าในชุมชนต่าง ๆ ที่เรียกว่า เจ้าอ๊าม จะจัดงาน
ประกอบพิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปี ศาลเจ้าจึงมีความส าคญัต่อแบบแผนในการ
ด ารงชีวิตของคนจีนมาก 
 3. สร้างศาลเจ้าเพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงออกถึงความเคารพนบัถือองค์เทพประจ าตระกูล ตาม
ตระกูลแซ่เดียวกนั เมื่อครัง้อพยพเข้ามาตา่งได้น าองค์เทพที่นบัถือตามบรรพบรุุษ และเพื่อใช้เป็นที่กราบ
ไหว้บชูาบรรพบรุุษที่ลว่งลบัไปแล้ว มาประดิษฐานภายในศาลเจ้า ศาลเจ้าจึงกลายเป็นสถานที่ศนูย์รวม
เครือญาติ อาทิ ศาลเจ้าจ้ออ๋อง เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลแซ่อ๋อง ศาลเจ้าแสงธรรม (เต่งกองต๋อง) เป็น
ศาลเจ้าประจ าตระกูลแซ่ตนั ศาลเจ้าหลิมฮู้ ไท้ซู่ (สามกอง) เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลแซ่หลิม เป็นต้น
นอกจากนีจ้ะมีการประกอบพิธีกรรมเฉพาะวนัแซยิดองค์เทพหรือวนัเสง่ต่านองค์เทพประจ าตระกูล และ
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วนัฉลองครบรอบของศาลเจ้าเท่านัน้ และจะมีการประกอบพิธีกรรมโดยมีการประทบัทรงของม้าทรงซึ่ง
องค์เทพที่เข้าประทบัร่างทรงนัน้เป็นองค์เทพประจ าตระกลู ศาลเจ้าเหลา่นีจ้ะไมม่ีการประกอบพิธีกรรมใน
งานประเพณีถือศีลกินผกั ปัจจุบนัมีการเปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าสกัการะขอพรบารมีจากองค์เทพและสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในศาลเจ้าประจ าตระกูลได้ และเยี่ยมชมศิลปกรรมด้านประติมากรรม 
สถาปัตยกรรมภายในศาลเจ้า รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมเมื่อถึงวัน
ครบรอบการก่อตัง้ศาลเจ้าหรือวนัแซยิดองค์เทพประจ าตระกลู 
 4. สร้างศาลเจ้าตามกระแสความนิยมซึง่มีความเช่ือบนพืน้ฐานเศรษฐกิจตามยา่นชมุชนแหลง่ที่
อยูอ่าศยัของกลุม่คนจีนท่ีจะต้องมีศาลเจ้าประจ าชมุชน โดยทัว่ไปศาลเจ้าลกัษณะนีม้กัเป็นศาลเจ้าขนาด
เล็ก องค์เทพที่ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในศาลเจ้ามกัเป็นองค์เทพปุ้นเถ่ากง องค์เทพเทียนซ่งเซ่งโบ้
หรือเจ้าแม่ย่านางเรือ เฮียบเทีย้นไต่เต่ (เต้กุนหรือกวนอู) เป็นต้น ส่วนใหญ่กลุ่มคนจีนที่เข้ามาประกอบ
อาชีพค้าขาย มกัจะมีองค์เทพเหลา่นีเ้พื่อใช้ในการเคารพ เป็นการสร้างความสขุทางใจ การสร้างศาลเจ้า
ลกัษณะนีไ้ด้มีการพฒันาเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ในงานประเพณีถือศีล     
กินผกั  
 5. สร้างศาลเจ้าเพื่อใช้บนบาน ตลอดจนแก้บน เพราะกลุ่มคนจีนที่เข้ามาท ามาหากินมักมี
จุดเร่ิมต้นจากความยากจน ไม่มีทรัพย์สมบตัิใด ๆ ติดตวั เมื่อกลุ่มคนจีนเหล่านีป้ระสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงาน มีฐานะท่ีดีขึน้ มีความเป็นอยูท่ี่มัน่คง จึงเช่ือวา่นา่จะเป็นไปตามที่เคยบนบานศาลกลา่วขอ
พรจากสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีช่วยดลบนัดาลหรือสนบัสนุนให้ประสบผลส าเร็จ และเมื่อได้ตามสิ่งท่ีขอแล้วจะมี 
การแก้บนด้วยการสร้างองค์เทพถวายหรือสร้างศาลเจ้าขนาดเล็ก ๆ  ถวาย อาทิ ศาลเจ้าปุดจ้อ ที่มี       
องค์เทพเจ้าแมก่วนอิมเป็นองค์ประธาน บคุคลทัว่ไปมกัขอพรในเร่ืองการมีบตุรและขอช่ือบตุร เป็นต้น 
 6. การสร้างศาลเจ้าเพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ ท่ีพบวา่มีมากขึน้ในปัจจบุนั เป็นการตอ่รองอนั
เป็นผลพลอยได้เมื่อประสบผลส าเร็จ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปกราบไหว้องค์เทพเพื่อช่วยให้หายจากความ
กังวล ความเครียดต่าง ๆ และมีความสขุกายสขุใจมากขึน้ ศาลเจ้าจึงมีรายได้จากค่าธูปเทียนและเงิน
บริจาคจากการท าบญุ เพื่อน ามาปรับปรุง พฒันาศาลเจ้า ศาลเจ้าที่มีองค์เทพอันสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเช่ือว่ามี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจึงมีผู้ เข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นจ านวนมาก นอกจากนีศ้าลเจ้า
ยงัมีบทบาทส าคญัที่ต้องอาศยัความร่วมมือจากกลุม่คนจีนในการจดังานพิธีกรรม ประเพณีประจ าปี เพื่อ
น าเงินบริจาค และเงินจากการเช่าบชูาองค์เทพมาบริหารงานของแตล่ะศาลเจ้า กลายเป็นการสร้างรายได้
ทางอ้อมลกัษณะพทุธพาณิชย์เชิงธุรกิจ และน าไปสูก่ารพฒันาเทวสถานตอ่การท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
มากขึน้ 
 7. การสร้างศาลเจ้าจีนทัง้ในอดีตและปัจจุบนัเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การศกึษาของลกูหลานคนจีน 
ไตรรงค์ ลิม้ปกรณ์กุล (2561, สมัภาษณ์) กล่าวถึงศาลเจ้าว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นสถานที่เรียนหนงัสือของ
ลกูหลานคนจีน ในการเรียนการสอนจะสอนการอ่าน เขียนพูดแบบภาษาจีนกลาง แต่มีบางศาลเจ้าที่มี
การเรียนการสอนที่ใช้ภาษาจีนฮกเกีย้นตามอย่างบรรพบรุุษที่เข้ามาอาศยัอยูใ่นภเูก็ต สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการ
ปลกูฝังรากฐานเดิม และเป็นการรักษาวฒันธรรมจีน เพราะการสอนภาษาจีนจะด าเนินควบคู่กับการ
ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ความกตญัญ ูและความปรองดองสามคัคใีนหมูค่ณะ โดยผู้สอนจะยกตวัอยา่ง
ตัวละครที่เป็นวีรบุรุษ เทพเจ้า เซียนต่าง ๆ ที่ได้สถาปนาเป็นเทพหรือที่เ รียกว่า “ห้องสิน” เป็นต้น
นอกจากนี ้ศาลเจ้ายังเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เป็นแหล่งรวมความเช่ือ  ความ
ศรัทธาของคนจีน เป็นแหลง่รวมปรัชญาค าสอน คณุธรรมจริยธรรม เช่น คณุธรรม 8 ประการของขงจือ้ที่
สืบทอดมาถึงปัจจุบนั ท าให้คนจีนมีความรัก สามัคคี รวมตวัช่วยเหลือกนัเพราะต่างยึดมัน่ตามค าสอน
เดียวกนั ซึง่ในปัจจบุนัศาลเจ้าในจงัหวดัภเูก็ตใช้พืน้ท่ีเป็นสถานท่ีเรียนและเปิดสอนด้านภาษาจีนกลางให้
บตุรหลานและบคุคลทัว่ไปท่ีอยากเรียนภาษาจีน เช่น ศาลเจ้าแมย่า่นางเรือ (ซมัเทียนเฮวกึ๋ง) ศาลเจ้าแสง
ธรรม (เต่งกองต๋อง) เป็นต้น ศาลเจ้าที่มีการประกอบพิธีกรรม ประเพณีที่ส าคญัยงัเป็นแหลง่องค์ความรู้
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และกระบวนการสืบทอดศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ โดยมีการเรียนรู้การประกอบพิธีกรรมจากผู้ประกอบ
พิธีกรรมที่เรียกว่า “ฮวดกัว้” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนส่งต่อบุตรหลานได้ท าความเข้าใจสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม  
 8. สร้างศาลเจ้าด้วยความเช่ือถือศรัทธาในความศกัดิ์สทิธ์ิขององค์เทพ โดยรับรู้ผา่นร่างทรง หรือ
ม้าทรง ปกติศาลเจ้าลกัษณะนีจ้ะมีจุดเร่ิมต้นจากแท่นบูชาและรูปเคารพที่บ้าน ต่อมาองค์เทพแสดง
ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ให้ผู้ที่มากราบไหว้พบเห็นมากขึน้ จนท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาถึงกบับริจาคที่ดิน 
และทรัพย์สนิให้ก่อตัง้ศาลเจ้าขึน้ 
 9. สร้างศาลเจ้าเพื่อเป็นศนูย์กลางการรวมกลุม่ของชาติพนัธุ์และสมาคมชมรมของคนจีน เช่น 
ศาลเจ้าแมย่า่นางเรือ ซึง่เป็นศาลเจ้าของสมาคมคนจีนฮกจิว้  สมาคมภเูก็ตฮกเกีย้นสามคัคี   มลูนิธิกศุล
ธรรมภเูก็ต สร้างขึน้เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลอืกลุม่คนจีนท่ีมาจากท้องถ่ินเดียวกนัแตไ่มใ่ช่ญาติพี่น้องกนั 
เป็นต้น  
 10. สร้างศาลเจ้าเพื่อเป็นอนสุรณ์ของบรรพบรุุษที่ท าคณุความดี เป็นการสร้างเพื่อเซ่นไหว้ดวง
วิญญาณบรรพชนที่ท าความดีหรือผู้ที่เสียสละ และเป็นการร าลกึถึงเหตกุารณ์ครัง้ส าคญัของบรรพบุรุษ
คนจีนที่อพยพเข้าท ามาหากินเก่ียวกบัการท าเหมืองแร่ดีบกุที่ในอดีตได้รวมตวักนัเป็นพวกอัง้ยี่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แก่พวกพ้อง จึงมีการสร้างศาลเจ้าเพื่อยกยอ่งวีรชนที่กล้าหาญ มีความซื่อสตัย์ ได้แก่ ศาลเจ้า
ต่องย่องส ูนอกจากนีย้งัมีศาลเจ้าที่มีความเก่ียวข้องกบับรรพบรุุษที่ลว่งลบัไปแล้ว เช่น ศาลเจ้าพ้อตอ่ก๊ง 
เป็นต้น 

2. ลกัษณะพิธีกรรม ประเพณีที่เกิดข้ึนในรอบปีต่อการธ ารงอตัลกัษณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม
ของคนไทยเชื้อสายจีนในจงัหวดัภูเก็ต  

    ด้วยลกัษณะโครงสร้าง บทบาท และมิติความสมัพนัธ์ของกลุม่คนไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดั
ภเูก็ตน าไปสูค่วามเช่ือ ความศรัทธาตอ่พืน้ท่ีส าคญัอนัศกัดิ์สทิธ์ิ คือ ศาลเจ้า ท าให้เกิดการตวัตนของกลุม่
ชาติพนัธุ์ จีนในจังหวดัภูเก็ตปรากฏผ่านทางระบบสญัลกัษณ์ในวิถีเฉพาะ ความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม 
ภาษา และเทศกาลหรือประเพณีที่เกิดขึน้ในรอบปีในพืน้ที่ศาลเจ้า ซึ่งพบว่ามี 6 เทศกาล ได้แก่ ตรุษจีน 
ไหว้เทวดา พ้อตอ่ (วนัสารทจีน) ถือศีลกินผกั แซยิดหรือเส้งตา๋น และวนัฉลองครอบรอบการสร้างศาลเจ้า 
ผู้วิจยัจะน าเสนอเฉพาะเทศกาลที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ของภเูก็ต 5 เทศกาล โดยไมก่ลา่วถึงตรุษจีน ทัง้นี ้
เพราะเป็นเทศกาลที่มีลกัษณะสอดคล้องกบัพืน้ท่ีอื่น ๆ ของประเทศไทย โดยสรุปลกัษณะของเทศกาลทัง้ 
5 ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไหว้เทวดา เป็นประเพณีที่ร าลึกถึงเทวดาองค์เทพเตียวเทียนซือและเพื่อตอบแทนพระคณุ 
องค์เทพ เทพยดาบนสรวงสวรรค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเหล่ามวลมนุษย์ อนัเป็นวฒันธรรม ขนบธรรม
เนียบที่เกิดขึน้และยึดถือปฏิบตัิมาตามบรรพบรุุษคนจีนฮกเกีย้น โดยมีการประกอบพิธีกรรมบชูาในพืน้ท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ในศาลเจ้า และท่ีบ้าน ซึ่งจดัขึน้หลงัจากวนัตรุษจีน 9 วนั พิธีกรรมจะเร่ิมต้นตัง้แต่หลงัห้าทุม่
หรือเที่ยงคืนของวนัท่ี 8 (โช่ยโปย้) จนถึงวนัท่ี 9 (โช่ยเก้า) (พงศกร เกิดสขุ 2561, สมัภาษณ์)  

2. พ้อต่อ หรือวันสารทจีน เป็นประเพณีที่มีคติความเช่ือ และรูปแบบของการประกอบสร้าง
พิธีกรรมในศาลเจ้า ซึง่ถือเป็นพืน้ท่ีศกัดิสทิธ์ิและใช้พืน้ท่ีประดิษฐ์เป็นการเฉพาะในการท าพิธีกรรมท่ีมีการ
ใช้พืน้ที่เป็นฉาก เป็นเวที เป็นมหรสพ มีบคุคลส าคญัทัง้คนไทยเชือ้สายจีน และคนอื่น ๆ ทัง้ในและนอก
พืน้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรม มีการหมุนเวียนและร่วมกันด าเนินการใน “มิติช่วงเวลาในพืน้ที่แห่ง
ความศักดิ์สิทธ์ิ” ตัง้แต่วันที่ 1 เดือน 7 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน 7 ตามปีจันทรคติจีน เพื่อเซ่นไหว้
วิญญาณบรรพบรุุษ วิญญาณวีรชน และวิญญาณที่ไร้ญาติ ตามพืน้ที่ของชุมชนตา่ง ๆ หรือศาลเจ้าที่จดั
งาน แต่ไม่มี รูปเคารพองค์เทพไต่ซือเอี๋ย (เว้นแต่ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วที่มีรูปเคารพ) จะมีการจัดท า
ประติมากรรมตุ๊กตากระดาษองค์เทพไตซ่ือเอี๋ย หรือจดัท าป้ายช่ือองค์เทพไตซ่ือเอี๋ย ที่ท าด้วยกระดาษขึน้
แทน รวมทัง้มีขนมเตา่แดงหรือที่เรียกวา่ “อัง่กู้” ซึง่กลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของประเพณีพ้อตอ่ ที่แสดง
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ความหมายทางสญัคติความเช่ือเร่ืองคุณงามความดี ความกตญัญูที่มีต่อบรรพชนของคนจีน น าไปสู่
กระบวนการสร้างงานศิลปะขนมเตา่แดงที่สือ่ถึง  “เกราะ หรือสิง่ปกปอ้งคุ้มครอง” ตามความเช่ือวา่ “เตา่” 
เป็นสตัว์มงคล เป็นพาหนะแห่งสวรรค์ มีอายุยืนยาว สามารถน าพาผู้คนข้ามแดนทรุกนัดาร จนล่วงพ้น
จากความทุกข์ยากทัง้ปวง คนไทยเชือ้สายจีนในจังหวดัภูเก็ตจึงร่วมกันสืบทอดประเพณีพ้อต่ออย่าง
ตอ่เนื่อง  

3. ถือศีลกินผัก หรือเจ๊ียะฉ่าย เกิดขึน้ตามความเข้าใจของบรรพบุรุษจีนในภูเก็ตที่ใช้ใน
ความหมายของการกินผกักิว้ออ๋งฉ่าย ระหว่างวนัที่ 1 - 9 เดือน 9 ตามปีจนัทรคติจีน มีความเก่ียวข้องกบั
ความเช่ือที่เก่ียวกบัองค์เทพกิว้ออ๋งไตเ่ต ่เป็นความเช่ือตามความเช่ือของลทัธิเตา๋ และความเช่ือของพทุธ
ศาสนานิกายมหายานที่เก่ียวพนักบัประวตัิศาสตร์จีน ซึ่งคนไทยเชือ้สายจีนเรียกช่ือประเพณีนีอ้ย่างเป็น
ทางการมาตัง้แตอ่ดีตวา่ “ประเพณีกินผกั” ตามความหมายที่ตรงตวัของค าวา่ เจ๊ียะฉ่าย โดยหมายรวมถึง
การถือศีลที่เป็นทัง้ข้อห้าม และข้อควรปฏิบตัิส าหรับผู้ ร่วมการกินผกักิว้อ๋องฉ่ายด้วยความเช่ือและความ
ศรัทธาตอ่องค์เทพก่อให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมของคนจีน ประเพณีถือศีลกินผกัในจงัหวดัภเูก็ตถือเป็น
ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีการจดัมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นประเพณีที่มีการประกอบพิธีในศาลเจ้า และ
การใช้เส้นทางในพืน้ท่ีสาธารณะในการประกอบพิธีกรรมบางอย่าง เช่น อิว้เก้ง เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการ
ใช้พืน้ที่ทางร่างกายในการประทบัร่างทรงผ่านบุคคลที่องค์เทพคดัเลือก ผู้มีบารมีในการท าหน้าที่ของ
ความเป็นองค์พระหรือ “พระจีน” ในช่วงวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 9 เดือน 9 ตามปีจนัทรคติจีน เป็นการถ่ายทอดมิติ
ทางความเช่ือในพิธีกรรมที่เกิดขึน้ในช่วงประเพณีถือศีลกินผกั เป็นช่วงที่องค์เทพจากสวรรค์ลงมาเยี่ยม
เยือนประชาชนมากที่สุด อาจเรียกช่วงเวลานี ว้่า “ยุคแห่งการประทับร่างทรง” นับเป็นมิติและ
ปรากฏการณ์ทางความเช่ือและลทัธิทางศาสนาของสงัคมคนจีนฮกเกีย้นสมยัใหม ่เกิดมิติด้านปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างองค์เทพ กลุ่มบุคคลและพืน้ที่ทางสังคม ชุมชน เป็นการเช่ือมโยงตามวิถี ชีวิตทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ สงัคมและวฒันธรรมของคนจีน ภายใต้ปรากฏการณ์ในประเพณีถือศีลกินผกัที่มีจ านวนม้า
ทรงที่มากที่สุดในพืน้ที่จังหวดัภูเก็ต (สมชาย มนูจันทรัถ 2561, สมัภาษณ์) ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่
หลากหลายทางมิติ คงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของพิธีกรรม และประเพณี 

4. แซยิดหรือเส้งต๋าน เป็นงานครบรอบวันเทวสมภพ วันร าลึกคล้ายวันเกิด วันเลื่อนขัน้หรือ
ต าแหน่งการปรับยศ และวันส าเร็จมรรคผลขององค์เทพนัน้ๆ ตามปฏิทินจันทรคติจีน มีการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ โดยขึน้อยู่กบัองค์เทพหรือองค์ประธานที่เรียกว่า “เจ้าอ๊าม” ของแต่ละศาลเจ้าและตาม
ลกัษณะขององค์เทพที่คนไทยเชือ้สายจีนฮกเกีย้นให้ความเคารพนบัถือ มีการประกอบพิธีปา้งเอี๋ย เป็นพิธี
อัญเชิญกองทัพทัง้ 5 ทิศ เรียกว่า “หง่อเอี๋ยก๋ี” ธง 5 สี เพื่ออารักขาพืน้ที่ศาลเจ้า พิธีเฉีย้โห้ย เป็นการ
อญัเชิญไฟศกัดิ์สิทธ์ ณ บริเวณริมทะเลใกล้กบัท่ีตัง้ของศาลเจ้า การประกอบพิธีอญัเชิญหยกอ๋องซ่งเต่
และพิธีโข้กุ้น การจดัเลีย้งด้วยอาหารคาวหวานถวายแด่เหลา่เทพทหารและม้าศึกในกองทพัสวรรค์ทัง้ 5 
ทิศ ที่รักษาเขตปริมณฑล มีการประทบัร่างม้าทรงขณะที่มีการประกอบพิธีกรรม ซึ่งสว่นใหญ่จดัขึน้เป็น
เวลา 2 วนั 

5. ฉลองครอบรอบการสร้างศาลเจ้า เป็นการจดังานในวนัตามตวัเลขรอบปีตามปฏิทินจนัทรคติ
จีน เช่น วนัครบรอบการเฉลมิฉลอง 108 ปี เป๊งหยอ่งซ้านจุ้ยตุย่เต้าโบ้เก้งของศาลเจ้าจุ้ยตุย่เต้าโบ้เก้ง ด้วย
การจัดประกอบพิธีกรรมตามลกัษณะพืน้ที่บริบทของแต่ละศาลเจ้า และตามความพร้อมของกรรมการ
ศาลเจ้า มีการประกอบพิธีกรรมอิว้เก้งแห่องค์พระรอบเมือง การเนรมิติพืน้ที่เพื่อร าลกึถึงอดีตหรือจ าลอง
ลกัษณะโครงสร้างรูปแบบศาลเจ้าในยคุแรก การรือ้ฟืน้มหรสพต่าง ๆ เช่น การแสดงงิว้ หนงักลางแปลง 
ลเิก เป็นต้น (กิตติวงค์ จนัทร์สทัธรรม 2561, สมัภาษณ์) โดยแตล่ะศาลเจ้าได้ยดึบทบาท มิติความสมัพนัธ์
ในห้วงอดีตตามความทรงจ าเพื่อสะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ 
 การใช้พืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิในศาลเจ้าของกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนในจังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้าง และบทบาทความสมัพนัธ์ของผู้คนกบัเทศกาล ประเพณีที่เก่ียวข้องกบัความเช่ือ ความศรัทธา 
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จนกลายเป็นประเพณี และวฒันธรรมที่สมัพนัธ์กบัสงัคมในพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต ที่เกิดขึ น้อย่างต่อเนื่อง แม้
จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยคุสมยั แต่ก็ยงัคงรักษาแก่นหลกัไว้ได้ สิ่งเหลา่นีท้ าให้จงัหวดัภเูก็ตได้รับ
การยอมรับในเร่ืองความโดดเดน่ของพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ คือ ศาลเจ้า ท่ีมีความเก่ียวพนักบัพิธีกรรมตา่ง ๆ จน
เกิดเป็นเทศกาล หรือประเพณีที่ส าคัญของชาวไทยเชือ้สายจีน สอดคล้องกับที่ สนัต์ สุวัจฉราภินันท์ 
(2558, หน้า 124 - 140) กลา่วถึงพืน้ที่มิติของการเช่ือมโยงระหว่างพืน้ที่กบัสงัคม โดยใช้ฐานคิดในเร่ือง
ของศาสนสถานที่ช่วยเอือ้ให้เกิดการผสานระหว่างรอยแยกทางกายภาพและนามธรรม ว่า พืน้ที่ถือเป็น
สว่นหนึ่งของมนษุย์ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมทัง้สามารถเข้าไปปรับเปลีย่น 
และครอบครอง โดยเช่ือวา่พืน้ท่ีเป็นหวัใจส าคญัเหมือนหวัใจของการสร้างศาลเจ้า ท าให้คนจีนตา่งมุง่เน้น
การปฏิบตัิการสร้างและควบคมุพืน้ท่ีที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพ และเป็นสญัลกัษณ์ความเป็นคนจีน
ที่ผู้สร้างท าให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เกิดคุณค่า และเกิดการสร้างเครือข่ายทางสงัคมโดยมีศาลเจ้าเป็น
ภาพตัวแทน หรือเปรียบเหมือนวัตถุที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบวิถีชีวิตทางสังคมที่มีการ
ปรับเปลี่ยน มีการพฒันาการทางความคิดที่ซบัซ้อนซ่อนอยู่ภายใต้นิยามและความหมายทางศาลเจ้า 
การศึกษาครัง้นีย้งัมีส่วนที่สอดคล้องและแตกต่างจากการศึกษาของ จันทิรา แกมขุนทด (2544) เร่ือง 
“ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชือ้สายจีนในเขตเทศบาลเมืองภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต” ที่พบว่ามี
ประเพณีที่ศึกษาไว้สอดคล้องกัน ได้แก่ ตรุษจีน ไหว้เทวดา สารทจีน และถือศีลกินผกั ซึ่งมีศาลเจ้าเป็น
พืน้ที่ส าคัญในการประกอบพิธีกรรม และจันทิรา แกมขุนทด ยังกล่าวถึงประเพณีไหว้พระจันทร์ และ     
เชงเม้ง ที่ผู้วิจยัไม่ได้น ามาศึกษาทัง้นีเ้พราะเป็นประเพณีในรอบปีชีวิตที่ไม่ได้ใช้พืน้ที่ของศาลเจ้าในการ
ประกอบพิธีกรรม แต่ผู้วิจยัได้ศึกษางานแซยิด และวนัฉลองครอบรอบการสร้างศาลเจ้า ซึ่งถือเป็นงานที่
ส าคัญอีกงานหนึ่งของชาวไทยเชือ้สายจีน อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการศึกษาครัง้นีท้ าให้มองเห็น
ความสมัพนัธ์ของคนไทยเชือ้สายจีนที่มีความผกูพนักบัศาลเจ้ามาอยา่งยาวนาน ท าให้ศาลเจ้ายงัคงเป็น
พืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาจนปัจจุบนั แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปในด้านเชิงพาณิชย์มากขึน้ แต่ความส าคญั
ดังกล่าวก็ยังคงธ ารงอยู่จนกลายเป็นพืน้ที่ส าคัญที่นอกจากจะเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่
ส าคญัแล้ว ยงักลายเป็นพืน้ท่ีทางการทอ่งเที่ยวที่มีนกัทอ่งเที่ยวสนใจเข้าไปเยี่ยมชมจ านวนมาก  
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความรู้และเจตคติในการป้องกันโรคไขมนัในเลือดสงู ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างประกอบด้วยเพศชายและหญิงใกล้เคียงกนั อายเุฉลี่ย 45.10±10.46 ปี ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์
คอ่นข้างอ้วน ดชันีมวลกายเทา่กบั 23.30 ± 4.58 กก./ตร.ม. ระดบัความรู้และเจตคติของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
อยู่ในระดบัสงู เท่ากบัร้อยละ 75.00 และ 52.50 ตามล าดบั แต่มีระดบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยู่ใน
ระดบัต ่า (ร้อยละ 57.50) และรับประทานอาหารกลุ่มไข่ดาว/ไข่เจียว เนือ้ติดมนั/ หมูสามชัน้ ขนมหวานและ
เคร่ืองดื่มรสหวานตา่งๆ อยูใ่นระดบัความถ่ีในการบริโภคเป็นประจ า (4-7 วนัตอ่สปัดาห์) ผลการศกึษาในครัง้นี ้
เป็นข้อมูลพืน้ฐานเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและดูแลสุขภาพของกลุ่มวัยท างานเพื่อการมี
คณุภาพชีวิตที่ดี 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, โรคเรือ้รัง, โรคไขมนัในเลือดสงู, คนวยัท างาน 

 
Abstract 

The objectives of this study were to study food consumption knowledge, attitudes and 
behaviors of working people in Nakhon Si Thammarat province and factors related to hyperlipidemia. 
The sample of this research is calculated by using Taro Yamane (N=200) , and sampling by using 
stratified random sampling. The instrument were questionnaires. Data analyzed by using statistics of 
percentage, mean, and standard deviation. With regard to approximation of the sampled population 
about men and women, it was found that aged between 45.10±10.46  years old. According to the 
nutritional status, the sample had body mass index average at 23.30  ± 4.58  kg/m2.  The results 
indicated that the workers had the average percentages of nutritional knowledge and attitude towards 
food high and moderate levels (75.00%  and 52.50% , respectively), however, their overall food 
consumption behaviors were quite inappropriate with an average percentage of 57.50. In addition, 
eggs fried, brisket, deserts, and sweetened drinks were always intake with sample (4-7 days/week). 
Results in this study should be used for developing a nutritional health promotion program related to 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

1024 

nutrition, promoting good attitudes to select appropriate food, and promoting appropriate food 
consumption behavior to improve nutritional status among these workers. 
Keywords: food consumption behavior, non-communicable diseases, hyperlipidemia, working people 
 
บทน า 
 อาหารเป็นปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ อาหารที่ดีจะส่งผลให้เกิดสขุภาพที่ดี แต่
ปัจจุบนัผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต 
ท าให้แบบแผนการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนใช้แรงงานน้อยลง สิ่งอ านวยความสะดวกมีมาก
ขึน้ สง่ผลให้พฤติกรรมทางด้านสขุภาพเปลี่ยนแปลงไปได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน เช่น 
อาหารส าเร็จรูปจากร้านสะดวกซือ้ อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารตามสื่อนิยม และการขาดการออกก าลงักาย 
พฤติกรรมสขุภาพท่ีเปลีย่นแปลงเหลา่นีล้้วนสง่ผลให้เกิดปัญหาสขุภาพตามมามากมาย โดยเฉพาะภาวะ
ไขมนัในเลอืดสงู ที่ปัจจบุนัถือวา่เป็นปัญหาสาธารณสขุที่ส าคญัและมีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัว่โลก 
เกิดปัจจยัเสีย่งส าคญัที่ท าให้เกิดโรคเรือ้รังตา่ง ๆ โดยเฉพาะโรคหวัใจและหลอดเลือด ซึง่ต้องใช้คา่ใช้จ่าย
ในการดแูลสงู และก่อให้เกิดการตายก่อนวยัอนัควร (World Health Organization, 2010) ภาวะไขมนัใน
เลือดสงูเป็นภาวะที่อาจมีความผิดปกติของไขมนัตวัใดตวัหนึ่งหรือหลายตวัร่วมกนั 2 ภาวะ  (Gaensan, 
2011) โดยภาวะคอเลสเตอรอลสูง โดยเฉพาะไขมันที่มีความหนาแน่นต ่า ( low density lipoprotein 
cholesterol; LDL-C) เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Kelley et al; 2012)  
ภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia) เป็นสาเหตุที่ส าคญัของปัญหาทางด้านสขุภาพที่ทวีความ
รุนแรงไปทัว่โลก (Smith, 2008) ปัจจบุนัสถิติประชากร 1 พนัล้านคนมีภาวะไขมนัในเลอืดผิดปกติถึง 350 
ล้านคน และภาวะไขมนัในเลอืดผิดปกติเป็นสาเหตโุดยตรงที่ท าให้เสยีชีวิตถงึ 4.4 ล้านคน หรือร้อยละ 7.9 
ของประชากรทัว่โลก (World Health Organization [WHO], 2011) ส าหรับในประเทศไทยจากการส ารวจ
พบว่าในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาพบประชากรในวยัผู้ ใหญ่มีภาวะไขมนัในเลือดผิดปกติมีแนวโน้มเพิ่ มมาก
ขึน้เร่ือย ๆ โดยพบวา่ระดบั Total cholesterol สงูขึน้ร้อยละ 31-72 ระดบัไตรกลเีซอไรด์ สงูขึน้ร้อยละ 20-
43 ระดบั LDL-C สงูขึน้ร้อยละ 11-67 และระดบัแฮชดีแอล (HDL-C) ต ่าร้อยละ 4-14 ( Nillakupt et al., 
2010.) และจากรายงานการส ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 
พบวา่ความชกุของภาวะคอเลสเตอรอลสงูมีทิศทางที่เพิ่มขึน้อยา่งชดัเจนโดยพบวา่คร่ึงหนึง่ของประชากร
ไทยอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปมีระดบัคอเลสเตอรอลรวมมากกว่า 200 มก./ดล. ขึน้ไปโดยรวมทัง้ประเทศมี
ความชุกของระดบัไขมนัมีจ านวนร้อยละ 50.9 โดยพบความชุกของระดบัไขมนัในผู้หญิงสงูถึงร้อยละ 
51.1 และความชุกของระดบัไขมนัในผู้ชายสงูถึงร้อยละ 46.5 ตามล าดบัและพบว่าร้อยละ 19.4 ของ
ประชากรไทยที่อายตุัง้แต1่5 ปีขึน้ไป พบว่ามีระดบัไขมนัมากกวา่ 240 มก/ดล. ขึน้ไปโดยเพิ่มจากร้อยละ 
17.1 เป็น 21.4 ในผู้หญิงและเพิ่มจากร้อยละ 13.7 เป็น 17.1 ในผู้ชายตามล าดบัและเมื่อพิจารณาตาม
ภมูิภาคพบวา่กรุงเทพฯ และภาคกลางมีความชกุมากที่สดุคือร้อยละ 25.5 และ 25.1 รองลงมาคือภาคใต้
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบร้อยละ 24.5 14.7 และ 13.8 ตามล าดบั (วิชัย เอกพลากร , 
2553) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารถือเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่สขุภาพ หากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไม่เหมาะสมจะสง่ผลให้ได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของ ร่างกายท าให้เสี่ยงตอ่การเกิด
ภาวะไขมนัในเลอืดผิดปกติและน าไปสูก่ารเกิดโรคหวัใจ โรคหลอดเลอืด และโรคความดนัโลหิตสงูตามมา 
(อจัฉรา ดลวิทยาคุณ, 2555) ในปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาส าคญัที่
ต้องได้รับการแก้ไขอยา่งเร่งดว่น เนื่องจากประชากรวยัผู้ใหญ่ทัว่โลก มี 400 ล้านคนเป็นโรคอ้วน และ 1.6 
พนัล้านคนมีภาวะอ้วนท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมนัสงูซึง่อาหารท่ีมีไขมนัสูงหรืออาหาร
กลุ่มเสี่ยงที่เป็นตวัก่อโรคเหล่านี ้เช่น อาหารจ าพวกของทอด เบเกอร่ี เคร่ืองดื่มต่าง ๆ เป็นต้น (WHO, 
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2011) จากการศกึษายงัพบวา่ประชากรสว่นใหญ่มกัชอบรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวธีิการทอดและการ
ผดั (ณภาภชั คจัฉานชุ, 2552) นอกจากนัน้ยงัพบว่ามีการบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทน า้อดัลมร้อยละ 71.1 
บริโภคแปง้และน า้ตาลสงูเกือบ 3 เทา่จาก 12.7 กิโลกรัม/ คน/ ปี ในปี พ.ศ. 2552 และมีการบริโภคผกัและ
ผลไม้น้อย ดงันัน้งานวิจยัฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคไขมนัในเลือดสงู ซึ่งอาหารที่เป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนันัน้พบวา่มีความเสี่ยงมากในการท าให้เกิดภาวะ
ไขมนัในเลอืดผิดปกติ ได้แก่อาหารจ าพวกของทอด อาหารส าเร็จรูป อาหารตามสือ่นิยมหรืออาหารฟาตส์
ฟูด้ เบเกอร่ี รวมไปถึงเคร่ืองดื่มที่ก าลงันิยมกนัมากที่สดุในปัจจบุนัเชน่ ชาไขม่กุ น า้อดัลม เป็นต้น เพื่อเป็น
ข้อมูลพืน้ฐานที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมนัในเลือดสงูและเพื่อ
สง่เสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีแก่ประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศกึษาพฤติกรรม ความรู้ และเจตคติในการบริโภคอาหารท่ีมีผลตอ่ภาวะไขมนัในเลอืดสงู

ของคนวยัท างานในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

วิธีการวจิัย 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรคไขมันในหลอดเลือดสูงของคนวัยท างานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ กลุม่ของคนวยัท างานที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ได้แก่ 16 ต าบล 114 หมู่บ้าน ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีและยินดีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรวัยท างานที่อยู่ในระยะเวลาที่
ท าการศึกษาวิจยั และอาศยัอยู่ในพืน้ที่เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ค านวณโดยใช้สตูรทาโร่
ยามาเน ่(Taro Yamane) ที่ความคลาดเคลือ่น 0.5 ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน 

เคร่ืองมือการวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความรู้และ

ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคไขมนัในเลือดสงู ที่ผู้วิจยัได้น ามาจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) น ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมและได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ต ารางานวิจยัอื่น ๆ ที่
เ ก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพืน้ที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 6 ตอน คือ  

ตอนที่ 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และโรค
ประจ าตวั  

ตอนที่ 2  ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคไขมนัในเลือดสูง ได้แก่ การเลือกรับประทาน
อาหารและการปอ้งกนัโรคไขมนัในเลอืดสงู มี 3 ตวัเลอืก จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 10 ข้อ 

ตอนที่ 3   เจตคติตอ่โรคไขมนัในเลอืด ได้แก่ เจตคติตอ่การเลอืกรับประทานอาหาร มี 5 ตวัเลอืก 
จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 12 ข้อ   

ตอนที่ 4   ความถ่ีในการบริโภคอาหารที่มีผลต่อระดบัไขมนัในเลือด ได้แก่ ความถ่ีในการเลือก
ดื่มเคร่ืองดื่มและการเลือกรับประทานอาหารว่ามีการรับประทานก่ีครัง้ /เดือน หรือก่ีครัง้/สปัดาห์ มี 7 
ตวัเลอืก จ านวน 15 ข้อ 
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ตอนที่ 5   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 12 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิด ลกัษณะ
ตวัเลือกเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบั คือ ปฏิบตัิเป็นประจ า ปฏิบตัิบ่อยครัง้ ปฏิบตัิบางครัง้ และ
ไมเ่คยปฏิบตัิ ให้คะแนน 3-1 ในค าถามเชิงบวก และให้คะแนน 1-3 ในค าถามเชิงลบ มีเกณฑ์ในการเลอืก
ดงันี ้ 

ปฏิบตัิเป็นประจ า  คือ ท่านกระท าตามข้อความหรือเหตุการณ์นัน้เป็นประจ าหรือ
สม ่าเสมอ 

ปฏิบตัิบางครัง้ คือ ท่านกระท าตามข้อความหรือเหตุการณ์นัน้เป็นบางครัง้หรือไม่
สม ่าเสมอ 

ไมเ่คยปฏิบตัิ คือ ทา่นไมเ่คยกระท าตามข้อความหรือเหตกุารณ์นัน้เลย 
เกณฑ์การจดัระดบัพฤติกรรม ใช้วิธีค านวณอนัตรภาคชัน้ โดยใช้คา่พิสยัซึง่ค านวณจากคะแนน

สงูสดุ ลบคะแนนต ่าสดุ แล้วน าผลลพัธ์มาแบง่เป็น 3 ช่วงเท่าๆ กนั เป็น 3 ระดบั ดงันี ้ระดบัดี, ระดบัปาน
กลาง, และระดบัไมด่ี  
 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Validity) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 –
1.00 จากนัน้น าเคร่ืองมือ ที่ได้ปรับปรุงแล้วทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างวยัท างานในเขตพืน้ที่อ าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 200 คน ความรู้เร่ืองโรคไขมันในเลือดสูงหาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้สตูร KR-20 เทา่กบั 0.85 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเจตคติตอ่การบริโภคอาหาร
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.81 และ 0.79 
ตามล าดบั 

การเก็บรวบรวมข้อมลู  
การวิจัยครัง้นีไ้ด้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากส านกังานสาธารณสขุจังหวัด

นครศรีธรรมราช ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้    
1. ผู้วิจัยได้ท าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัไปยงัผู้น าชุมชน เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือ

จากผู้น าชมุชนในการรวบรวมข้อมลูพร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 
2. ภายหลงัจากอนุญาตแล้ว ผู้ วิจัยเข้าพบผู้น าชุมชนเพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รายละเอียดในการรวบรวมข้อมลูและขอความร่วมมือในการศกึษา  
3. ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมลูและชีแ้จงให้ทราบถึงสทิธิในการตอบ

รับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยัครัง้นี  ้ข้อมูลทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมวิจัยจะเก็บเป็นความลบั เมื่อผู้ เข้าร่วม
วิจยัยินดีเข้าร่วมวิจยัจึงให้เซ็นใบยินยอม 

4. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม  ตรวจสอบความครบถ้วนของ
แบบสอบถาม กรณีพบว่าข้อมูลบางชุดที่มีค าถามที่ไม่ได้ตอบ ได้ด าเนินการขอข้อมูลเพิ่มเ ติมจาก
กลุม่เปา้หมายโดยการสอบถาม กลุม่เปา้หมายเพิ่มเติม          

การวเิคราะห์ข้อมลู      
ในการวิจัยครัง้นีว้ิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายให้เห็นลกัษณะของข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไปกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อมูลทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างแบ่งออกเป็นเพศชาย 103 คน (ร้อยละ 51.50) และเพศหญิง 97 
คน (ร้อยละ 48.50) กลุม่ตวัอยา่งประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 33 คน (ร้อยละ 16.50) เกษตรกร/
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ท าสวน 50 คน (ร้อยละ 25.00) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 52 คน(ร้อยละ 26.00) และรับจ้างทัว่ไป 53 คน (ร้อย
ละ 26.50) สว่นใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย, ปริญญาตรี เท่ากบัร้อยละ 23.50, 25.50 
ตามล าดับ  ภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ้วน  
(Mean±S.D. = 23.30 ± 4.58 กก./ตร.ม.)  
2. ระดับความรู้และเจตคตต่ิอการป้องกันโรคไขมันในเลอืดสูง 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัการปอ้งกนัโรคไขมนัในเลอืดสงูของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่กลุม่ตวัอยา่งร้อย
ละ 75.0 มีระดบัความรู้อยูใ่นเกณฑ์ดี (6.67-10 คะแนน) เจตคติกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีและ
ปานกลางใกล้เคียงกัน เท่ากับร้อยละ 52.5 และ 47.5 ตามล าดบั ขณะที่พฤติกรรมการดแูลตนเองด้าน
อาหารท่ีปอ้งกนัความเสีย่งของโรคไขมนัในเลอืดสงูสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 57.5) แสดงข้อมลูดงั
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1 ระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการ
ปอ้งกนัโรคไขมนัในเลอืดสงู 

 
ความรู้ในการรับประทานอาหารตอ่การเกิดภาวะไขมนัในเลอืดสงู ดงัรายละเอียดในตารางที่ 2 

พบว่าความรู้ในแต่ละประเด็นด้านอาหารสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัคะแนนเฉลี่ยที่ดี ยกเว้นประเด็นการเลอืก
น า้มนัในการประกอบอาหาร (0.55±0.49 คะแนน) ขนมหวาน เคร่ืองดื่มชกู าลงั และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
มีผลเพิ่มระดับไขมันในเลือด มีคะแนนเฉลี่ยรายข้อเท่ากับ 0.53±0.50, 0.33±0.47 และ0.24±0.48 
คะแนนตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับความรู้   
           ระดบัสงู  (6.67-10 คะแนน) 150 75.00 
           ระดบัปานกลาง (3.34 – 6.66 คะแนน) 50 25.00 

ระดบัต ่า (0 – 3.33 คะแนน) 0 0.00 
ระดับเจตคต ิ   

ระดบัดี (33-60 คะแนน) 105 52.50 
ระดบัปานกลาง (17-32 คะแนน) 95 47.50 
ระดบัต ่า (1-16 คะแนน) 0 0.00 

ระดับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร   
ระดบัสงู (33-60 คะแนน) 85 42.50 
ระดบัปานกลาง (17-32 คะแนน) 0 0.00 
ระดบัต ่า (1-16 คะแนน) 115 57.50 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ที่ 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology 

 
 

1028 

ตารางที่ 2 ความรู้ในการรับประทานอาหารตอ่การเกิดภาวะไขมนัในเลอืดสงู 

ความรู้ คะแนน  
Mean±S.D 

1. อาหารจ าพวกผกัและผลไม้จะช่วยปอ้งกนัโรคไขมนัในเลอืดสงู 0.97±0.17 
2. การใช้น า้มนัพืชท าอาหารแทนน า้มนัจากสตัว์หรือกะทิจะช่วยปอ้งโรคไขมนั
ในเลอืดสงู 

0.55±0.49 

3.อาหารท่ีมคีวามเสีย่งตอ่โรคไขมนัในเลอืดสงู คือ หนงัหม ูหนงัไก่ หมสูามชัน้
ทอด  

0.86±0.67 

4. อาหารท่ีมีผลตอ่โรคไขมนัสงู คือขนมโดนทั เค้ก คกุกี ้ 0.67±0.47 
5. ขนมหวานทกุชนิดมีผลเพิ่มปริมาณไขมนัในเลอืด 0.53±0.50 
6. การดื่มเคร่ืองดื่มชกู าลงัชนิดตา่งๆ มีผลตอ่โรคไขมนัในเลอืดสงู 0.33±0.47 
7. เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่นเหล้า เบียร์ มีผลตอ่โรคไขมนัในเลอืดสงู 0.24±0.48 
8. การดื่มน า้สมนุไพรจะช่วยปอ้งกนัโรคไขมนัในเลอืดสงูได้ 0.71±0.45 
9. ออกก าลงักายแต่ละครัง้อย่างน้อย 30 นาที ต่อวนั ช่วยลดโรคไขมนัในเลือด
สงูได้ 

0.64±0.48 

10. การออกก าลงัการด้วยการเดิน วิ่งเหยาะ ๆ หรือเต้นแอโรบิก ช่วยปอ้งกนัโรค
ไขมนัในเลอืดสงูได้ 

0.81±0.38 

 
3. ความถี่ในการบริโภคอาหารที่มีผลต่อระดับไขมันในเลอืดสูง 
 พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีมีผลตอ่ระดบัไขมนัในเลือด ประเมินจากความถ่ีในการเลอืก
รับประทานอาหารและการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูงของกลุ่มตัวอย่างใน
ระยะเวลา 1 เดือน ส่วนใหญ่พบในอาหารกลุ่มไข่ดาว/ไข่เจียว (ร้อยละ 25.50), เนือ้ติดมนั/หมูสามชัน้ 
(ร้อยละ 22.00) และกลุม่ขนมกรุบกรอบ ขนมหวานและเคร่ืองดื่มรสหวานตา่ง ๆ (ร้อยละ10.50-17.00) มี
ความถ่ีในการบริโภคเป็นประจ า (4-7 วนัตอ่สปัดาห์) แสดงข้อมลูดงัตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ระดบัความถ่ีในการบริโภคอาหารที่มีผลตอ่ระดบัไขมนัในเลอืดสงู 

ชนิดอาหาร 

นานๆ ครัง้ 
≤ 1 วันต่อ
สัปดาห์ 

จ านวน (ร้อยละ) 

บางครัง้ 
2-3 วันต่อ
สัปดาห์ 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

เป็นประจ า 
4-7 วันต่อ
สัปดาห์ 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. เคร่ืองดื่มรสหวานในบรรจภุณัฑ์ที่ปิดสนิท สตูร
หวานปกติทุก  ชนิด (ชา-กาแฟกระป๋อง, น า้
ผลไม้, เคร่ืองดื่มชกู าลงั, น า้อดลม) 

62(31.0) 121 (60.5) 17 (8.5) 

2. เคร่ืองดื่มรสหวานในบรรจุภัณฑ์ที่ ปิดสนิท 
น า้ตาลต ่ าห รือปลอดน า้ตาล (ชา -กาแฟ
กระป๋อง น า้ผลไม้, เคร่ืองดื่มชกู าลงั, น า้อดลม) 

55(27.5) 116(58.0) 29(14.5) 
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ชนิดอาหาร 

นานๆ ครัง้ 
≤ 1 วันต่อ
สัปดาห์ 

จ านวน (ร้อยละ) 

บางครัง้ 
2-3 วันต่อ
สัปดาห์ 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

เป็นประจ า 
4-7 วันต่อ
สัปดาห์ 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

3. เคร่ืองดื่มรสหวานชงขายสตูรหวานปกติ (เช่น 
ชา กาแฟ น า้หวานตกัขาย น า้สมนุไพรรสหวาน 
น า้แดงมะนาว) 

63(31.5) 103(51.5) 34(17.0) 

4. เคร่ืองดื่มรสหวานชงขายสตูรน า้ตาลต ่า (เช่น 
ชา กาแฟ     น า้หวานตักขาย น า้สมุนไพรรส
หวาน น า้แดงมะนาว) 

62(31.0) 106(53.0) 32(16.00) 

5 .  อ าหา รจานด่ วนตะวันตก  เ ช่ น  พิ ซ ซ่ า 
แฮมเบอร์เกอร์ 

72(36.0) 105(52.5) 23(11.5) 

6. อาหารคาวที่มีกะทิ เช่น แกงเผ็ด ต้มขา่ 72(36.0) 105(52.5) 23(11.5) 
7. หมทูอด เนือ้ทอด ปลาทอด ไก่ทอด 56(28.0) 123(61.5) 21(2.5) 
8. ไขด่าว/ไขเ่จียว 44(22.0) 105(52.5) 56(25.5) 
9. เนือ้ติดมนั หมสูามชัน้ 64(32.0) 92(46.0) 44(22.0) 
10. อาหารที่มีเนย/มาการีนและแป้ง เช่น เค้ก 
คกุกี ้โดนทั พาย 

110(55.0) 74(37.0) 16(8.0) 

11. ขนมหวานท าจากไข่แดง เช่น ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง 

94(47.0) 91(45.5) 15(7.5) 

12. ขนมเช่ือม เช่น สาคูน า้เช่ือม ลกูชิดน า้เช่ือม 
มนัเทศเช่ือม  
      กล้วยเช่ือม 

72(38.5) 106(53.0) 17(8.5) 

13. ขนมหวานที่มีกะทิ เช่น กล้วยบวชชี วุ้นกะทิ 
ข้าวต้มผดั 

79(39.5) 100(50.0) 21(10.5) 

14. ขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบบรรจซุอง 99(49.5) 78(39.0) 23(11.5) 
15. ไอศกรีมกะทิ/ผสมนม 77(38.5) 102(51) 21(10.5) 

 
อภปิรายผล  

การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ
ไขมนัในเลือดสงู  ได้แก่อาหารจ าพวกของทอด อาหารส าเร็จรูป อาหารตามสื่อนิยมหรืออาหารฟาตส์ฟูด้ 
เบเกอร่ี รวมไปถึงเคร่ืองดื่มที่ก าลงันิยมกันมากที่สดุในปัจจุบนัเช่น ชาไข่มุก น า้อดัลม เป็นต้น เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมนัในเลือดสงูและเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่ดีแก่ประชาชน ภาวะโภชนาการของกลุม่คนวยัวยัท างานมีภาวะโภชนาการเกิน กลา่วคือคา่ดชันี
มวลกายอยู่ในระดบัค่อนข้างอ้วน ซึ่งการมีภาวะโภชนาการเกินนีจ้ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมนัใน
เลือดสงู เพราะการที่ได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายจะท าให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ไขมนัในเลือดผิดปกติ (อจัฉรา ดลวิทยาคณุ, 2555) อาหารที่นิยมรับประทานบ่อยที่สดุคือกลุม่ไข่ดาว/ไข่
เจียว เนือ้ติดมนัและหมสูามชัน้ทอด และกลุม่ขนมหวานและเคร่ืองดื่มรสหวานตา่งๆ ซึง่อาหารเหลา่นีเ้ป็น
แหลง่อาหารท่ีเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะมีผลเสยีต่อการเกิดความเสีย่งต่อโรคไขมนัในเลอืดสงูและโรค
อ้วน เนื่องจากเป็นอาหารที่ประกอบไขมนัในปริมาณสงู โดยเฉพาะไขมนัอิ่มตวัและคอเลสเตอรอล ซึง่จะมี
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ผลเสยีกระบวนการทางชีวเคมีของร่างกายที่จะน ามาสูก่ารเกิดภาวะไขมนัในเลอืดสงูหรือเพิ่มความรุนแรง
ของภาวะไขมนัในเลือดสงู  โดยเฉพาะไข่ที่เป็นแหลง่โปรตีนคณุภาพดี แต่มีปริมาณคอเลสเตอรอลที่สงู
มากยิ่งผา่นกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีการทอดก็จะท าให้ได้รับไขมนัเพิ่มมากขึน้ 

พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านอาหารที่ปอ้งกนัความเสีย่งของโรคไขมนัในเลอืดสงูสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัต ่า หมายถึง กลุม่ตวัอย่างวยัท างานมีการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสขุภาพ รับประทาน
อาหารกลุม่จ าพวกที่ก่อให้เกิดการสะสมของไขมนัในร่างกาย เช่น อาหารฟ้าสฟู้ด ขนมขบเคีย้ว เบเกอร่ี 
เป็นต้น เพราะในอาหารเหลา่นีม้ีสว่นผสมของไขมนัทรานส์ ซึง่เป็นไขมนัท่ีอนัตรายตอ่ร่างกาย ทิวาพร มณี
รัตนศภุร (2018) เนื่องจากในไขมนัทรานส์มีผลท าให้ปริมาณของคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือ (LDL: low-
density lipoprotein) ในเลือดเพิ่มขึน้และยังจะไปลดปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ (HDL: High-
density lipoprotein) ซึ่งเป็นสาเหตขุองการท าให้มีไขมนัสะสมที่ผนงัหลอดเลือดและท าให้เกิดการอดุตนั 
เลือดไปเลีย้งหวัใจไม่ได้ส่งผลให้เกิดโรคไขมนัในเลือดสงู ในส่วนของเจตคติของกลุ่มวยัท างานต่อโรค
ไขมนัในเลือดสงูนัน้อยูใ่นระดบัที่ดี เนื่องจากกลุม่วยัท างานมีความรับรู้ความเข้าใจและความสามารถใน
การป้องกนัภาวะไขมนัในเลือดสงูได้ถกูต้อง สอดคล้องกบังานวิจยัของ นนัทวนั ทรัพย์ประเสริฐดี (2553) 
ซึ่งพบว่าอิทธิพลในการท านายเจตนาที่จะกระท าต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะไขมนัในเลือดสงูที่มาก
ที่สดุคือ การรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมปอ้งกนัภาวะมนัในเลือดสงู ในสว่นของความถ่ีใน
การบริโภคอาหารที่มีผลต่อระดบัไขมนัในเลือดนัน้ พบว่ากลุ่มวยัท างานบริโภคอาหารจ าพวกของทอด
บ่อยที่สดุ (ไข่ดาว ไข่เจียว หมทูอด) ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทนีอ้าจมีความเสี่ยงที่จะท าให้
เกิดโรคไขมนัในเลือดสงู เพราะน า้มนัที่ใช้ทอดส่วนมากเป็นไขมนัที่มาจากน า้มนัปาล์ม ไขมนัเนย และ
น า้มนัหมซูึง่มีไขมนัอิ่มตวัสงูและไขมนัทรานส์ น า้มนัในกลุม่นีส้ามารถทนตอ่ความร้อนได้ดีกวา่เพราะมจีดุ
หลอมเหลวที่สงูกว่า แต่ไขมนัชนิดนีไ้ม่ดีต่อสขุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหวัใจ ไขมนัอิ่มตวัจะไปเพิ่ม
ระดบัของ LDL-cholesterol ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของวารี ว่องโชติกุล (2558) พบว่าการใช้น า้มนัที่
ผ่านการทอดอาหารซ า้นานเกินไปมีคณุค่าทางโภชนาการลดลง และมีผลท าให้  low-density lipoprotein 
และสารอนมุลูอิสระเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้มีกรดไขมนัทรานส์เกิดขึน้ จึงมีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคความดนั
โลหิต โรคหลอดเลือดหวัใจและสมองตีบได้ และในส่วนของความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีผลตอ่การเกิดไขมนัในเลอืดสงู พบวา่กลุม่วยัท างานมีระดบัความรู้อยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 85.00 
แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าการเลือกน า้มนัในการประกอบอาหาร ขนมหวาน เคร่ืองดื่มชูก าลงั 
และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความรู้อยูร่ะดบัต ่า สว่นใหญ่เข้าใจผิดวา่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง
กับการมีภาวะไขมนัในเลือดสูง  ซึ่งข้อมูลนีถื้อเป็นประเด็นส าคญัที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเพราะเป็น
ข้อมลูส าคญัที่จะน ามาสูก่ารเลอืกรับประทานอาหารในการปอ้งกนัภาวะของโรคไขมนัในเลอืดสงูได้  

 
สรุปผล 

กลุม่ตวัอยา่งคนวยัท างานในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชมีภาวะโภชนาการเกิน อยู่
ในระดบัคอ่นข้างอ้วน คา่ดชันีมวลกายเทา่กบั 23.-30 ± 4.58 กก./ตร.ม. ระดบัความรู้และเจตคติของกลุม่
ตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู เท่ากับร้อยละ 75.0 และ 52.5 ตามล าดบั เมื่อพิจารณารายข้อความรู้
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ในระดบัต ่า ในประเด็นส าคญัของการรับประทานอาหารที่มีผลตอ่ระดบัไขมนั
ในเลือด ได้แก่การเลือกชนิดน า้มนัในการประกอบอาหาร ขนมหวาน เคร่ืองดื่มชูก าลงั และเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ กลุม่ตวัอยา่งรับประทานอาหารท่ีมีผลต่อการเพิ่มระดบัไขมนัในเลือด อยูใ่นระดบัเป็นประจ า 
(4-7 วนัต่อสปัดาห์) ได้แก่อาหารกลุ่มไข่ดาว/ไข่เจียว (ร้อยละ 25.50), เนือ้ติดมนั/หมูสามชัน้ (ร้อยละ 
22.00) และกลุม่ขนมกรุบกรอบ ขนมหวานและเคร่ืองดื่มรสหวานตา่ง ๆ (ร้อยละ10.5-17.00) การศกึษานี ้
จะเป็นฐานข้อมลูส าคญัเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัและดแูลสขุภาพของกลุม่วยัท างานเพื่อ
การมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ความรู้เจตคติที่มีตอ่การบริโภคอาหารจานดว่น และปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช จ านวน 387 คน ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาบริโภคอาหารจาน
ด่วน ประมาณ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ ระดบัความรู้และเจตคติตอ่อาหารจานดว่นสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปาน
กลางและสงู สว่นปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดโดยรวมด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย และการ
สง่เสริมการตลาด เทา่กบั ร้อยละ 88.22, 84.03, 90.58 และ 70.16 ตามล าดบั ยกเว้นปัจจยัด้านราคาอยู่
ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 70.68) ปัจจยัที่มีผลตอ่การบริโภคอาหารจานดว่น คือเจตคติ ผลการศกึษานี ้
สามารถใช้เป็นข้อมลูในการให้ความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารที่ถกูต้องส าหรับนกัศกึษาเพื่ อการมี
โภชนาการท่ีดี  
ค าส าคัญ: การบริโภคอาหาร, อาหารจานดว่น, วยัรุ่น, มหาวิทยาลยั, การเลือกซือ้อาหาร 
 

Abstract 
This survey research aimed to study the knowledge, behaviors, and attitudes in fast 

food consumption and analyze correlation among knowledge, behaviors, attitudes and factor 
affecting in fast food consumption of undergraduate students. The samples were 387 bachelor‘s 
degree students in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, sampling by using stratified 
random sampling. The result showed that bachelor‘s degree students consumed fast-food 1-2 
time/week. The knowledge and attitudes in fast food consumption were medium-high. For the 
marketing mix factors, we found that overall marketing mix factors (88.22%), product (84.03%), 
place (90.58%) and promotion (70.16%) were high impact on decision of students except price 
was medium scale for decision of students (70.68%). Finally, the result regarding to the attitudes 
was correlated with fast food consumption behaviors of students. Results in this study should be 
used as basis for developing a nutritional health promotion program appropriate for this type of 
population. 
Keywords: food consumption, fast-food, adolescents, university, food decision  
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บทน า 
ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีเพิ่มมากขึน้ ท าให้การเข้าถึงสื่อโฆษณาได้ง่าย 

และเนื่องจากประเทศไทยได้รับเอาค่านิยมและวฒันธรรมของชาวตะวนัตก ท าให้พฤติกรรมการบริโภค
ของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิม สง่ผลให้วยัรุ่นเกิดเจตคติและค่านิยมในการบริโภคอาหารโดยขาดความรู้ 
ความยัง้คิด และการกลัน่กรอง โดยยอมรับวัฒนธรรมเหล่านัน้อย่างไม่มีทางเลือก ประกอบกับธุรกิจ
เก่ียวกบัอาหารจานดว่นขยายตวัมากขึน้ และสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศยั สงัคม และเศรษฐกิจล้วนสง่ผล
ต่อการด าเนินชีวิตในการเลือกซือ้อาหาร บวกกบัสภาพสงัคมที่เร่งรีบและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 
จึงท าให้ทุกคนไม่มีเวลาหันมาให้ความสนใจกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  (ดวงใจ  
บ่อรุณรัตน์, 2554; นภาภรณ์ สาระพนัธุ เเละคณะ, 2560) การใช้ชีวิตที่เร่งรีบท าให้ผู้บริโภคจ าเป็นต้อง
พึ่งพาอาหารจานด่วน ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือปรุงส าเร็จไว้แล้ว และสามารถเสิร์ฟ
ให้กับลกูค้าได้ทนัที หรือใช้เวลาสัน้มากในการเตรียมก่อนเสิร์ฟ (HealthToday, 2014) อาหารกลุ่มนีท้ี่
สะดวกและรวดเร็ว นกัวิชาการสว่นใหญ่พดูถึงอาหารประเภทนีก้นัวา่เป็น “อาหารขยะ” เนื่องจากผู้บริโภค
ไมไ่ด้รับสารอาหารตามที่ควรจะได้รับ แบง่ออกเป็น 1) อาหารประเภทกินอิ่ม (Full Meal Fast Food) โดย
ในหนึง่ชดุอาจประกอบไปด้วยอาหารประเภทแปง้ ได้แก่ ขนมปัง มนัฝร่ังทอด ข้าวโพดแผน่ สว่นเนือ้สตัว์มี
การแปรรูปเป็นไส้กรอก แฮม เบคอน ไก่ยา่ง ไก่ทอด ประดบัด้วยแตงดอง ผกักาดหอม มะเขือเทศ มีทัง้ชดุ
เล็กและชุดใหญ่ตามความต้องการของผู้บริโภค และ 2) อาหารประเภทกึ่งขนม (Snack fast food) ถือ
เป็นอาหารว่างระหวา่งมือ้ เป็นอาหารหวาน เช่น ไอศกรีม ขนมเค้ก โดนทั กรอบเค็ม ข้าวเกรียบ ปอเป๊ียะ 
ลกูชิน้ปิง้ หรือขนมไทยอื่นๆ ซึ่งอาหารประเภทนีม้กัมีปริมาณไขมนัอิ่มตวั เกลือโซเดียมสงู มีเส้นใยอาหาร
ต ่า และมกัจะขายคู่กบัน า้อดัลม ซึ่งมีน า้ตาลเป็นองค์ประกอบสงู และการรับประทานอาหารประเภทนี ้
เป็นประจ าอาจท าให้เกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรือ้รังอื่นๆ เช่น โรคอ้วน โรคหวัใจ ไขมนัอดุตนัในเส้น
เลอืด ความดนัโลหิตสงู และเบาหวาน เป็นต้น ท าให้มีผลเสยีตอ่สขุภาพในระยะยาว มีโอกาสเสีย่งตอ่การ
เกิดโรคตา่งๆ (เจณิภา คงอิ่ม, 2560) ทัง้นีก้ารบริโภคอาหารจานดว่นยงัสมัพนัธ์กบัค ากลา่วของนายแพทย์
หทยั ชิตานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เก่ียวกับอาหารจานด่วนที่มีส่วนประกอบด้วยไขมนั แป้ง และ
น า้ตาล หากบริโภคมากเกินไปอาจมีผลร้ายตอ่สขุภาพ เพราะอาจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดโรคหวัใจ เบาหวาน 
หรือความดนัโลหิตตามมาในอนาคต 

ข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชสว่นใหญ่
จะบริโภคอาหารจานด่วน เนื่องจากมีความสะดวกและสามารถหาซือ้ได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมนอนดึกและตื่นสาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิษนุ อภิสมาจารโยธิน 
และทตัพิชา เขียววิจิตร (2561) ท่ีกลา่ววา่วยัรุ่นมีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สอดคล้อง
กบัวิถีชีวิต โดยหนัมารับประทานอาหารจานด่วนมากขึน้ คณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจจะศกึษาพฤติกรรม 
เจตคติ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เพื่อน าข้อมลูวิจยัที่ได้น าไปสูก่ารวางแผน และด าเนินงานสง่เสริมสขุภาพด้านการบริโภค
อาหารที่ถกูต้องให้กบันกัศกึษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในการบริโภคอาหารจานดว่นของนกัศกึษามหาวิทยาลยั ราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดว่นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 
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วิธีการศึกษา 
การวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร คือ จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 8,340 คน 

1.2 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ที่ก าลงัศึกษาในชัน้ปี 1-4กลุม่
ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที1่ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 382 คน ได้มาจากการ
ค านวณกลุ่มตวัอย่างของสตูรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
sampling) และสุม่กลุม่ตวัอยา่งจากทกุระดบัชัน้ปี   
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยันี ้ประกอบด้วย 
2. 1. แบบสอบถาม ซ่ึงมีทัง้หมด 5 ส่วน ดงันี ้

สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ( check list) ได้แก่ เพศ 
อาย ุศาสนา คณะที่ศกึษา รายได้ตอ่สปัดาห์ ท่ีพกัอาศยั และสือ่โฆษณา 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้เก่ียวกบับริโภคอาหารจานด่วน ซึ่งลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นค าถามให้เลอืกตอบ แตล่ะข้อมี 4 ตวัเลอืก  

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติที่มีตอ่อาหารจานดว่น  
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนมีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ประเภทของอาหารจานด่วนที่เลือกรับประทานบ่อย ความถ่ีในการเลือกซือ้
อาหารจานด่วน และสถานที่นิยมในการเลือกซือ้อาหารจานด่วนเป็นประจ า มีลกัษณะให้เติมค าตอบ 1 
ข้อ ได้แก่คา่ใช้จ่ายเฉลีย่ในการบริโภคอาหารจานดว่น และแบบมาตราสว่นประเมินค าตอบ จ านวน 1 ข้อ 
ได้แก่ ค าถามระดบัความพงึพอใจที่ได้รับจากการบริโภคอาหารจานดว่นท่ีผา่นมา 

สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดโดยแบง่ออกเป็น 4 ประเด็นหลกั 
คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัด้านการสง่เสริม
การตลาดโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค าตอบ ซึ่งจัดว่าเป็นการวดัข้อมูลประเภทอตัรา
ภาคชัน้ (interval scale) โดยให้เลอืกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

2.2 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content 

Validity) โดยผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น แล้วน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
แล้วทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษา
หลกัสตูรที่ไม่ใช่ กลุม่ตัวอยา่ง จ านวน 30 คน ตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยแบบสอบถามด้านความรู้เก่ียว
การบริโภคอาหารจานดว่น ข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดว่น เจตคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร
จานด่วน และข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทดสอบความเช่ือมัน่ด้วยวิธีหา สมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของครอนบาค (Chronbach’s coefficient alpha) เทา่กบั 0.76, 0.81 และ 0.85 ตามล าดบั 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจัยครัง้นีไ้ด้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากส านกังานสาธารณสขุจังหวัด

นครศรีธรรมราช เลขที่ NSTPH 056/2561 โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้ผู้ วิจัยแนะน าตนเอง แจ้ง
วตัถปุระสงค์และวิธีการทัง้หมดให้ กลุม่ตวัอยา่งทราบ สอบถามความสมคัรใจในการเป็นผู้ถกูวจิยั อธิบาย
การพิทกัษ์สิทธ์ิในการ เข้าร่วมวิจยั เมื่อกลุ่มตวัอย่างเข้าใจและยินดีเข้าร่วมโครงการและลงลายมือช่ือ 
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และเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการ แจกแบบสอบถาม ใช้เวลาตอบ ประมาณ ½ ชม.ผู้วิจยัเก็บกลบัคืนมาด้วย
ตนเองและ ตรวจสอบความถกูต้อง สมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายให้เห็นลกัษณะของข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. หาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) โดยการทดสอบข้อตกลง เบื อ้ ง ต้นขอ ง  การ ใ ช้ส ถิติทดสอบสหสัมพัน ธ์ โดยวิ ธี  
KolmokorovSmirnov Test ผลการวิเคราะห์พบวา่ การแจกแจงของ ข้อมลูเป็นปกติ เกณฑ์แปลผลระดบั
ความสมัพันธ์ ในระดับสูง r >0.70 ค่า r ระหว่าง 0.30-0.70 ในระดับปานกลาง และระดับต ่า r <0.30 
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและนับถือศาสนาพุทธ เท่ากับ ร้อยละ 76.70 และ 64.70 
ตามล าดบั พกัอาศยัอยูใ่นมหาวิทยาลยัร้อยละ 67.00  และใช้เวลาเดินทางเข้ามหาวิทยาลยัน้อยกวา่ 15 
นาที  (ร้อยละ 78.50) ทัง้นีน้กัศึกษาร้อยละ 73.60 ได้รับข้อมูลเก่ียวกับอาหารจานด่วนจากสื่อโฆษณา
ประเภทสือ่ออนไลน์  
2. ระดับความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน 

ระดับความรู้และเจตคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช แสดงข้อมูลดงัตารางที่ 1 ซึ่งพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองลงมาอยู่ในระดบัสงู จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ใน
ประเด็นเจตคติ พบวา่นกัศกึษามีระดบัเจตคติในระดบัสงูและปานกลางใกล้เคียงกนั เทา่กบัร้อยละ 51.60 
และ 48.40 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 1 ระดบัความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหารจานดว่น 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับความรู้   

ระดับสูง ( 8-10คะแนน) 85 31.90 
ระดับปานกลาง (4-7 คะแนน) 144 53.90 
ระดับต ่า (0-3 คะแนน) 38 14.20 

 
ระดับเจตคติ 

  

ระดับสูง (41 – 60 คะแนน) 197 51.60 
ระดับปานกลาง (21 – 40 คะแนน) 185 48.40 
ระดับต ่า (0 – 20 คะแนน) 0 0.00 
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4 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 
 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดว่น พบวา่สว่นใหญ่นิยมรับประทานไก่ทอด (ร้อยละ 
62.10) ระดบัความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วนอยู่ที่ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 57.90) สถานที่ที่นิยมใน
การเลือกซือ้อาหารจานด่วนเป็นประจ า พบว่าตามสถานที่จัดจ าหน่ายทัว่ไป (ร้อยละ 70.20) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
100.69 บาท ( SD 80.65) และระดับความพึงพอใจที่ได้นับจากการบริโภคอาหารจานด่วนอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 53.70) แสดงข้อมลูดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารจานดว่น 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภทของอาหารจานดว่นที่เลอืกบริโภคบอ่ยที่สดุ 
พิซซา่                       23 6.10 
แฮมเบอร์เกอร์ 67 17.60 
 ไก่ทอด                      236 62.10 
แซนด์วิช 54 14.20 

2. ความถ่ีในการซือ้อาหารจานดว่น 
ไมรั่บประทานเลย 10 2.60 
1–2ครัง้/สปัดาห์ 221 57.90 
3–4 ครัง้/สปัดาห์ 117 30.60 
มากกวา่ 5 ครัง้/สปัดาห์ 34 8.90 

3. สถานที่ท่ีนิยมในการเลอืกซือ้อาหารจานดว่นเป็นประจ า 
ตามห้างสรรพสนิค้า 93 24.30 
ใช้บริการสง่ถึงบ้าน 15 3.90 
ตามสถานที่จดัจ าหนา่ยทัว่ไป 268 70.20 
อื่นๆ 6 1.60 

4. ความพงึพอใจที่ได้รับจากการบริโภคอาหารจานดว่นที่ผา่นมา 
มากที่สดุ   38 9.90 
มาก  121 31.70 
ปานกลาง   205 53.70 
น้อย   17 4.40 
น้อยที่สดุ 1 0.30 

 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด แสดงข้อมลูตารางที่ 3 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปัจจยั
สว่นผสมทางการตลาดโดยรวม (ร้อยละ 88.22) และรายด้านของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดับดี 
ประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมการตลาด เท่ากบั ร้อยละ 84.03, 
90.58 และ 70.16 ตามล าดบั ยกเว้นในด้านราคาที่สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง เทา่กบัร้อยละ 70.68 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละระดบัข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด 

 
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา  

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน แสดงข้อมูลดงั
ตารางที่ 4 พบวา่เจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารจานดว่นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารจานดว่น (r=0.205) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
 
ตารางที่ 4. คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรท่ีศกึษากบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ 
ตอ่การบริโภคอาหารจานดว่นของนกัศกึษา  
ตัวแปร r P-value 
เพศ 0.054 0.289 

คณะ 0.008 0.875 
รายได้ตอ่สปัดาห์ 0.055 0.286 
ที่พกั -0.033 0.523 
เจตคติ 0.205** 0.000 
ศาสนา -0.097 0.059 

*p < 0.05 
 
 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดภาพรวม 

ระดบัดี (54 – 80 คะแนน) 337 88.22 
ระดบัปานกลาง (27 – 53 คะแนน) 45 11.78 
ระดบัต ่า (0 – 26 คะแนน) 0 0.00 

2. ด้านผลิตภณัฑ์   
ระดบัดี (14 – 20 คะแนน) 321 84.03 
ระดบัปานกลาง (7 – 13 คะแนน) 61 15.97 
ระดบัต ่า (0 – 6 คะแนน) 0 0.00 

3. ด้านราคา   
ระดบัดี (14 – 20 คะแนน) 108 28.27 
ระดบัปานกลาง (7 – 13 คะแนน) 270 70.68 
ระดบัต ่า (0 – 6 คะแนน) 4 1.05 

4. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย   
ระดบัดี (14 – 20 คะแนน) 346 90.58 
ระดบัปานกลาง (7 – 13 คะแนน) 35 9.16 
ระดบัต ่า (0 – 6 คะแนน) 1 0.26 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด   
ระดบัดี (14-20 คะแนน) 268 70.16 
ระดบัปานกลาง (7-13 คะแนน) 105 27.49 
ระดบัต ่า (0 – 6 คะแนน) 9 2.35 
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สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรม เจตคติ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช พบว่านกัศึกษามีความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารจาน
ด่วนอยู่ในระดบัปานกลาง สง่ผลให้นกัศึกษาบริโภคอาหารจานดว่นโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์และคณุคา่
ทางโภชนาการในแต่ละวนั ท าให้เกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะขาดโภชนาการได้ อาหารจานด่วน
ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของผกัในปริมาณที่น้อย และสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน อีกทัง้ยงัมีส่วนผสมของ
สารอาหารจ าพวกแป้ง ไขมนั น า้ตาล หากมีการบริโภคในปริมาณที่มากอาจท าให้เกิดภาวะโภชนาการ
ขาดหรือภาวะโภชนาการเกินได้ อาจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดโรคหวัใจ เบาหวาน หรือความดนัโลหิต แต่ถ้า
หากมีความจ าเป็นในการบริโภคอาหารจานด่วน ควรมีการรับประทานผกัและผลไม้เพิ่มเติมในมือ้ถดัไป
เพื่อการได้รับผกัผลไม้ที่เพียงพอ  

 นกัศึกษามีระดบัเจตคติที่มีต่ออาหารจานด่วนอยู่ในระดบัสูง เนื่องจากนกัศึกษาคิดว่าอาหาร
จานด่วนเป็นอาหารที่สามารถหาซือ้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และยงัเช่ือวา่การที่ได้บริโภคอาหารจานดว่น
ในร้านทีมีช่ือเสียง ท าให้ดเูป็นคนที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัการศึกษาของ ภเูบศร์ สมทุรจกัร และมนสิการ 
กาญจนะจิตรา (2557) พบว่าการที่วยัรุ่นได้เข้าไปนัง่รับประทานอาหารในร้านท่ีมีช่ือเสยีง ท าให้ดเูป็นคน
ที่ทนัสมยั โดยเฉพาะร้านอาหารจานดว่น สว่นในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดว่น จะพบวา่สว่น
ใหญ่จะบริโภคไก่ทอด ตามสถานที่จัดจ าหน่ายทั่วไปเนื่องจากสามารถหาซือ้ได้ง่ายในพืน้ที่ เขต
มหาวิทยาลยั และยงัมีขายตามร้านค้าริมทางตา่ง ๆ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุม่ตวัอยา่งที่ศกึษาจดัเป็นกลุม่
วยัรุ่น ซึ่งวยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามเพื่อนตามความนิยม หรือตามสื่อโฆษณา และยงัชอบ
อาหารที่แปลกใหม่ อาหารที่มาจากตา่งประเทศ สอดคล้องการศึกษาของศรีบงัอร สวุรรณพานิช (2555) 
กลา่วว่าวยัรุ่นมีลกัษณะนิสยั คือรับประทานอาหารตามแฟชัน่ ชอบอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่ อาหาร
ประเภทแป้ง และของทอด  สว่นปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด ซึ่งพบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่จะมีรายได้อยู่
ในระดับดี ซึ่งต้องมีรายได้อย่างเพียงพอในการเลือกบริโภคอาหาร และรายได้เหล่านัน้มาจาก บิดา 
มารดา ผู้ปกครอง (ภูเบศร์ สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา , 2560) นักศึกษาส่วนใหญ่นิยม
รับประทานอาหารจานด่วนเนื่องจากได้รับอิทธิผลจาก สื่อต่างๆ มีการจดัจ าหน่ายในทกุช่องทาง สะดวก 
และปัจจยัด้านราคาที่ไมส่งูมากนกั ท าให้นกัศกึษานิยมรับประทานอาหารจานดว่นเป็นจ านวนมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคณุกลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ที่ให้ข้อมลูและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมลูและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนท าให้งานส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

HealthToday. 2562.ความหมายของอาหารฟาสต์ฟดู.
https://sites.google.comsite/fastfoodinlife/home/fast-food (1 มกราคม 2562).  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 4 
The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Science and Technology  

 

1040  

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 

ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หัวข้อ “บูรณาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ  โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 

ดร.กิตติศักดิ์  เจมิสิทธิประเสริฐ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ดร.วิชญ์จ าเริญ มณีแสง   นักวิชาการอิสระ      
ดร.ระเบียบ ปัทมดิลก   บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
ดร.สราวุธ  แซ่ตั้ง    บริษัท แพลนตี้ (ไทยแลนด์) จ ากัด    
ดร.มณีนุช ทรวงสุรตันกุล   บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด     
ดร.กฤษฎา โสภา    บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากดั    
ผศ.น.สพ.ดร. ชัยเทพ พูลเขตต ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรดีา ปรากฎมาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   
ดร.ประภา โซ๊ะสลาม   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   
ผศ.ดร.ณฎัฐา นิธิกุลวรวงศ์    มหาวิทยาลยัขอนแก่น     
ผศ.ดร.กิตตมิา เลิศศักดิ์วิมาน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ แพบัว   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ดร.เฉียบวุฒิ  รัตนวิไลสกลุ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ดร.สิทธิชัย  เด่นตร ี   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ดร.นฤมล บุญกระจ่าง   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก   
ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย ์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   
อ.สิทธิ รักถนอม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี    
ดร.บัญชา เหลือแดง   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์   
ดร.อนุชิต ฮันเย็ก    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ผศ.ดร.ศุภกติ แก้วดวงตา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   
ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบุรี  
ดร.ระบิล พ้นภยั    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    
ผศ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี    
ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี    
ดร.พิสมัย  เหล่าไทย   มหาวิทยาลยัธนบุร ี   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (ต่อ) 
   
ดร.พรชัย หาระโคตร   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต    
รศ.ธิดารัตน์ น้อยรักษา   มหาวิทยาลยับูรพา     
ดร.สญัชัย เอียดปราบ   มหาวิทยาลยับูรพา     
รศ.ดร.วัลยล์ดา ทองเย็นบรุิศร ์  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก     
ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ พระงาม   มหาวิทยาลยัพิษณุโลก     
ผศ.ดร.รตัน์ชนก พราหมณ์ศิร ิ  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก     
ผศ.ดร.สกลุกานต์ สิมลา     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม     
ดร.พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล   มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี   
ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลา้แหล่ง   มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร     
ผศ.ดร.จิดาภา  ถิรศิริกลุ   มหาวิทยาลยัรังสติ     
ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร  มหาวิทยาลยัรังสติ     
ผศ.ดร.นิตยา จันกา    มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม     
ดร.ธิดารัตน์ สบืญาต ิ   มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม     
ผศ.ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองม ี   มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช    
ดร.อุมาพร กาญจนคลอด   มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช    
ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวสัดิ ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี     
ดร.ราเชณ คณะนา    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี     
ดร.ศันสนีย์ แสนศริิพันธ ์   มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา    
ดร.อรวรรณ ริ้วทอง    มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา    
อ.ณ ฤทัย จันทร์ทัพ    มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี    
ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว   มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์      
ดร.พรรณศริิ ด าโอ    มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์     
ดร.วนิดา ลิ่มมั่น    มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์     
ดร.สดุธิดา สังข์พุ่ม    มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์     
Dr. Mark Ulla    มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์     
ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
ดร.พนัชกร สิมะขจรบญุ   มหาวิทยาลยัศิลปากร     
ดร.ภฤศญา ปิยนสุรณ ์   มหาวิทยาลยัศิลปากร     
ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่  
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ ์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่   
ผศ.ดร.โชคชัย  เหลืองธุวปราณีต  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี   
ผศ.ดร.กานดา ค้ าชู     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี  
ดร.กานตจ์ิรา ลมิศิริธง   มหาวิทยาลยัสยาม     
ดร.ชาติ ทีฆะ    มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (ต่อ) 
    
ดร.ณิชา  ฉิมทองดี    โรงเรียนรัตนศึกษา จังหวดัสุพรรณบุรี    
ดร.สายพิณ ปั้นทอง    สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์    
รศ.ดร.กุลกญัญา ณ ป้อมเพ็ชร ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
รศ.ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
ผศ.ดร.ชลิตา ศรีนวล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
ผศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
ผศ.ดร.สิงหะ ฉวสีุข    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
ผศ.ดร.อุรสา บัวตะมะ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
ผศ.พรทิวา กัญยวงศ์หา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
รศ.ดร.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
รศ.ดร.ร่วมจติร นกเขา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาต ิ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศริิสุข   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ชณทัต บุญญรตันกิตติภูม ิ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ณกญัภัทร จินดา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รตันเดช   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ดวงใจ พิสุทธ์ิธาราชัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ธนรรษมลวรรณ พลมั่น   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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ผศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจรญิ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.นฤบดี ศรสีังข ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.นาตยา มนตร ี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.พรรณิพา ยั่วยล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.มนตรี ไชยชาญยุทธ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.มนตส์รวง  ยางทอง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.จรสัชัย เย็นพยับ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผศ.วรรษชล วัฒนะ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.กมลวรรณ ชูชีพ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.จงจิตร จันตรา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.ชนัดดา ภวชโลทร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.ชมพูนุช กูลเกตุวงศ ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.ดวงกมล แต้มช่วย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.ดิษฐพร ตุงโสธานนท ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.มนสิชา ติปะวรรณา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.มลัลิกา สุบงกฎ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.รตัติกร สมบตัิแก้ว   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.วลยัพร มัฆพาน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.ศรญั ดวงสุวรรณ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.อุษา สุขขา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์แขวลี วิบลูย์กิจ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์บิวณิชา พุทธเกิด   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์พิศากร สิทธิวัจน ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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อาจารย์วชร กาลาส ี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์ศริิวรรณ ศรสีังข์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารยส์ักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์อดเิรก สรุิยะวงศ ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อาจารย์โอภาส สืบสาย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
นางจิราพร  หาญกลับ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา   ส านักงบประมาณรัฐสภา   
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : IAMBEST 2019 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สุดาพร  สาวม่วง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ  สายศร กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิหวังประสิทธิ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิภา ยั่วยล กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา กรรมการ 
15. นายโสพล จันทรโชติ กรรมการ 
16. นางอัญชลี แก้วรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวนาราอร สว่างวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์ รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ    สายศร รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข รองประธานกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์       โพธ์ิหวังประสิทธิ์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี ศรีสังข์ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิภา ยั่วยล กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ไชยชาญยุทธ์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กุศล กรรมการ 
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : IAMBEST 2019 (ต่อ) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช จรินโท กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.ชนานันต์ สมาหิโต กรรมการ 
18. อาจารย์ ดร.วลัยพร มัฆพาน กรรมการ 
19. อาจารย์ ดร.ชนัดดา ภวชโลทร กรรมการ 
20. อาจารย์ ดร.จงจิตร จันตรา กรรมการ 
21. อาจารย์ ดร.มัลลิกา สุบงกฎ กรรมการ 
22. อาจารย์ ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ กรรมการ 
23. อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ กรรมการ 
24. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ เอกวานิช กรรมการ 
25. อาจารย์ ดร.อุษา สุขขา กรรมการ 
26. อาจารย์ ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว กรรมการ 
27. อาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์ กรรมการ 
28. Dr.Albert Abad Braga  กรรมการ 
29. นางนภพร  แสนสุขกะโต กรรมการ 
30. นางวรัญญา  ไชยชาญยุทธ์ กรรมการ 
31. ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ กรรมการ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  บุญญะอติชาติ กรรมการและเลขานุการ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดประชุม 

1. อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สุบงกฎ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิภา ยั่วยล กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สรวง ยางทอง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนรรษมลวรรณ พลมั่น กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพา คงตระกูล กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสชัย เย็นพยับ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กุศล กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.มนสิชา ติปะวรรณา กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.วลัยพร มัฆพาน กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.จงจิตร จันตรา กรรมการ 
13. อาจารย์วรกมล ทองสด กรรมการ 
14. อาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์ กรรมการ 
15. นายนพดล เกตุพิมล กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวอุมาพร รัตนพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : IAMBEST 2019 (ต่อ) 
คณะกรรมการฝ่ายการตัดสินการน าเสนอผลงาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ  สายศร ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์ รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิหวังประสิทธิ์ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพา คงตระกูล กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ไชยชาญยุทธ์ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสชัย เย็นพยับ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กุศล กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ดวงกมล แต้มช่วย กรรมการ 
16. อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.กมลวรรณ ชูชีพ กรรมการ 
18. อาจารย์ ดร.อุษา สุขขา กรรมการ 
19. อาจารย์ ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์ กรรมการ 
20. อาจารย์ ดร.ชนัดดา ภวชโลทร กรรมการ 
21. อาจารย์ ดร.วลัยพร มัฆพาน กรรมการ 
22. อาจารย์ ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว กรรมการ 
23. อาจารย์ ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ กรรมการ 
24. อาจารย์ ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ กรรมการ 
25. ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ กรรมการ 
3. นายโสพล จันทรโชติ กรรมการ 
4. นางอัญชลี แก้วรักษ์ กรรมการ 
5. นางสาวพิมพ์ชนก สงวรรณา กรรมการ 
6. นางเจนจิรา หนูวงษ์ กรรมการ 
7. นางธิดาพร จิตรภิรมย์ กรรมการ 
8. นางพรรณทิพา ก าลังใบ กรรมการ 
9. นายอรมศักดิ์ วงศ์แก้ว กรรมการ 

10. นางสุกัญญา สมกาญจนา กรรมการ 
11. นายชาติวุฒิ พลนิล กรรมการ 
12. นายภูวดล ประพฤติดี กรรมการ 
13. นางพิสชา บัวครื้น กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : IAMBEST 2019 (ต่อ) 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง ประธานกรรมการ 
2. นางณัฐกฤตา สายธนู กรรมการ 
3. นางสาววารุณี สอนสังเสน กรรมการ 
4. นางพิสชา บัวครื้น กรรมการ 
5. นางสาวนาราอร สว่างวงศ์ กรรมการ 
6. นางสาวฮาบีบ๊ะ สตอหลง กรรมการ 
7. นางสาวจารุมาส มุนินทรวงศ์ กรรมการ 
8. นางวิภาวดี ครุฑศึก กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ทวิชศรี ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์พิศากร สิทธิวัจน์ กรรมการ 
4. อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ กรรมการ 
5. นางสาวอรสา ชูละเอียด กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา ม่วงทองค า กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. อาจารย์ ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ กรรมการ 
5. นายอัครัช จันทร์ทับ กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ไชยชาญยุทธ์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ดิษฐพร ตุงโสธานนท์ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ชมพูนุช   กูลเกตุวงศ์ กรรมการ 
4. นายสราวุธ  สวัสดี  กรรมการ 
5. นางสาวฮาบีบ๊ะ สตอหลง กรรมการ 
6. นางสาวอุมาวดี  รักชื่อ  กรรมการ 
7. นางสาวศศิดารา  เจริญศิริ  กรรมการ 
8. นางสาวชญนาถ  ศรีสรนัย  กรรมการ 
9. นางรอยพิมพ์  จันทรโชติ  กรรมการ 

10. นางศิริขวัญ บัวลา กรรมการ 
11. นางสาวนาราอร  สว่างวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : IAMBEST 2019 (ต่อ) 
คณะกรรมการฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

1. นายสราวุธ สวัสดี ประธานกรรมการ 
2. นางละออ อ่อนไหว รองประธานกรรมการ 
3. นางรอยพิมพ์ จันทรโชติ กรรมการ 
4. นายชัชวาลย์ บัวสะอาด กรรมการ 
5. นายอุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล กรรมการ 
6. นางสาวจิราภรณ์ ใจเอื้อ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายรับรองและพิธีการ 

1. นางอัญชลี  แก้วรักษ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณนิดา นพเกื้อ รองประธานกรรมการ 
3. นางนภพร แสนสุขกะโต กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา อมรามร กรรมการ 
5. นางสาวระวีวรรณ อินทรสะโก กรรมการ 
6. นางสาวจารุมาส มุนินทรวงศ์ กรรมการ 
7. นางวรัญญา ไชยชาญยุทธ์ กรรมการ 
8. นางสาวสุภาพร ใสสะอาด กรรมการ 
9. นางสาวพิมพ์ชนก สงวรรณา กรรมการ 

10. นางสาววณิชยา อวนศรี กรรมการ 
11. นางธิดาพร จิตรภิรมย์ กรรมการ 
12. นางพรรณทิพา ก าลังใบ กรรมการ 
13. นางเจนจิรา หนูวงษ์ กรรมการ 
14. นางสาวชญนาถ ศรีสรนัย กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอุมาวดี รักชื่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาดูงาน 

1. นางละออ อ่อนไหว ประธานกรรมการ 
2. ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ กรรมการ 
4. นายสราวุธ สวัสดี กรรมการ 
5. นางสาวนาราอร สว่างวงศ์ กรรมการ 
6. นางสาวฮาบีบ๊ะ สตอหลง กรรมการ 
7. นางสาวอุมาวดี รักชื่อ กรรมการ 
8. นางสาวนารี พันธุ์จินดาวรรณ กรรมการ 
9. นางสาวณฐพร สังขรเขต กรรมการ 

10. นางสาวศศิดารา เจริญศิริ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : IAMBEST 2019 (ต่อ) 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

1. นางสาวนิธินันท์ มั่งมี ประธานกรรมการ 
2. นางน้ าฝน สุริยะธรรม รองประธานกรรมการ 
3. นางจีระนัย กาลพัฒน์ กรรมการ 
4. นางธิดาพร จิตรภิรมย์ กรรมการ 
5. นางพรรณทิพา ก าลังใบ กรรมการ 
6. นางเจนจิรา หนูวงษ์ กรรมการ 
7. นางสาวพิมพ์ชนก สงวรรณา กรรมการและเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

1. นายโสพล จันทรโชติ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศศิดารา เจริญศิริ รองประธานกรรมการ 
3. นายอมรศักดิ์ วงศ์แก้ว กรรมการ 
4. นายบอย ทรัพย์ปานา กรรมการ 
5. นายเอกชัย เพียรมาก กรรมการ 
6. นายเกรียงไกร ขาวสมบูรณ์ กรรมการ 
7. นางสาวรวิพร จันทสิงห์ กรรมการ 
8. นางสาวนาราอร สว่างวงศ์ กรรมการ 
9. นางสาวอุมาวดี รักชื่อ กรรมการ 

10. นางสาวสุกัญญา สมกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวฮาบีบ๊ะ สตอหลง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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